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REPUBLIŠKI ZBOR

39. seja
(15. marca 1972)
Predsedovala: Miran Gosi.ar,
predsednik republiškega zbora, in
Lojzka Stropnik,
podpredsednica republiškega zbora
Začetek seje ob 9.10.
Predsednik Miran G oslar : Tovarišice in tovariši! Pričenjam 39. sejo
republiškega zbora skupščine SR Slovenije.
Za današnjo sejo so opravičili odsotnost: Franci Kuhar, Minan Cvenk, Jože
Deberšek, Polde Maček, Ivan Pučnik, Miha Prosen, Andrej Smrekar, Janez
Verbič, Franc Vrviščar, Branko Furlan, Andrej Pehare, Budi Cyergyek in Vladimir Vrečko.
Predlagam, da dnevni red, ki sem vam ga sporočil s, sklicem seje, razširimo
še s tremi dodatnimi točkami, in sicer: verifikacija poslanskih mandatov za
poslance Franja Bobovca, Jaka Bogataja in Matevža Lubeja: odstop poslanca
Toneta Remca; predlog odloka o prenehanju veljavnosti odloka o povračilih
poslancem skupščine SR. Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje
skupščina SR Slovenije.
Glede na to predlagam, za današnjo sejo naslednji -dnevni red:
1. odobritev zapisnika 38. seje republiškega zbora; .
2. verifikacija poslanskih mandatov za poslance Franja Bobovca, Jaka
Bogataja in Matevža Lubeja;
3. poslanska vprašanja;
4. predlog resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije;
5. akcijski programi izvršnega sveta skupščine. SR Slovenije in republiških
upravnih organov v zvezi s sklepi 3. seje konference ZKS o socialnem. razlikovanju;
i
•
6. predlog za izdajo zakona o prispevkih, davkih in .taksah občanov in
organizacij združenega dela;
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7. predlog zakona o združevanju kmetov;
8. predlog zakona o starostnem zavarovanju kmetov;
9. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o šolah z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v SR
Sloveniji;
10. osnutek zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval;
11. predlog za izdajo zakona o filmu;
12. predlog za izdajo zakona o nagradi AViNiOJ — soglasje;
13. predlog za i2dajo zakona o skladu za pospeševanje likovne umetnosti
»Moša Pijade« — soglasje;
14. osnutek zakona o pravosodnem izpitu;
15. predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj v SR Sloveniji za
leto 1972;
16. odstop poslanca Toneta Remca;
17. predlog odloka o prenehanju veljavnosti odloka o povračilih poslancem
skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje skupščina
SR Slovenije;
18. volitve in imenovanja.
Se strinjate s tem dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.)
Prehajamo na 1. točko dnevnega red a, to je odobritev zapisnika
38. seje republiškega zbora. Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kako pripombo (Nihče.)
Ugotavljam, da ni pripomb in da je zapisnik 38. seje republiškega zbora
odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je verifikacija mandatov novoizvoljenih poslancev republiškega zbora Franja Bobovca, Jaka Bogataja in Matevža Lubeja.
Mandatno-imunitetna komisija republiškega zbora je 15. marca letos obravnavala poročila republiške volilne komisije o izidu nadomestnih volitev poslancev v republiški zbor skupščine SR Slovenije, in sioer v 28. volilni enoti
— Lendava, v 79. volilni enoti — Skofja Loka in v 77. volilni enoti — Slovenske
Konjice.
Poročila republiške volilne komisije ste 'danes prejeli na klop. Predstavnik
mandatno-imunitetne komisije Marjan Jenko bo dal poročilo.
Marjan Jenko: Tovariši poslanci! Mandatno-imunitetna komisija našega zbora je na današnji seji obravnavala poročilo republiške volilne komisije
o izidu nadomestnih volitev treh poslancev republiškega zbora Skupščine SR
Slovenije in sicer v 21. volilni enoti Lendava, ki so bile 27. 2. 1972, v 79. volilni
enoti Skofja Loka, ki so bile 27. 2. 1972, in v 77. volilni enoti Slovenske Konjice,
ki so bile 5. 3. 1972.
Po pregledu volilnih spiskov in na podlagi ugotovitev, ki izhajajo iz poročil
republiške volilne komisije, mandatno-imunitetna komisija republiškega zbora
predlaga, da republiški zbor skupščine SR Slovenije verificira mandate poslancev Franja Bobovca, izvoljenega v 28. volilni enoti — Lendava; Jaka Bogataja,
izvoljenega v 79. volilni enoti — Skofja Loka in Matevža Lubeja, izvoljenega
v 77. volilni enoti — Slovenske Konjice.
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Predsednik Miran Gosi ar: Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Predlog
mandatno-imunitetne komisije, da se mandati poslancev Franja Bobovca, Jaka
Bogataja in Matevža Lubeja verificirajo, dajem na glasovanje. Kdor je za, naj
dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so verificirani mandati novoizvoljenih poslancev Jaka Bogataja, Franja Bobovca in Matevža Lubeja.
Nove poslance prosim, ida dajo slovesno izjavo. Matevž Lubej, prosim!
Matevž Lubej: Slovesna izjava: Izjavljam, da bom dolžnost poslanca
skupščine SR Slovenije opravljal vestno, da bom delal po ustavi in zakonih ter
da bom svoje moči posvetil nadaljnjemu razvoju in uresničevanju ciljev socialistične družbe in interesov narodov, narodnosti in občanov, Socialistične federativne republike Jugoslavije in Socialistične republike Slovenije.
Predsednik Miran Goslar: Jaka Bogataj, prosim!
Jaka Bogataj: Slovesna izjava: Izjavljam, da bom dolžnost poslanca
skupščine SR Slovenije opravljal vestno, da bom delal po ustavi in zakonih ter
da bom svoje moči posvetil nadaljnjemu razvoju in uresničevanju ciljev socialistične družbe in interesov narodov, narodnosti in občanov Socialistične federativne republike Jugoslavije in Socialistične republike Slovenije!
Predsednik Miran Goslar: Franjo Bobovec, prosim!
Franjo Bobovec: Slovesna izjava: Izjavljam, da bom dolžnost poslanca
skupščine SR Slovenije opravljal vestno, da bom delal po ustavi in zakonih ter
da bom svoje moči posvetil nadaljnjemu razvoju in uresničevanju ciljev socialistične družbe in interesov narodov, narodnosti in občanov Socialistične federativne republike Jugoslavije in Socialistične republike Slovenije!
Predsednik Miran Goslar: Prehajamto na 3. točko dnevnega
reda, to so poslanska vprašanja.
Najprej bo odgovoril republiški sekretar za finance Jože Florjančič na vprašanja poslanca Rada Pušenjaka in poslanca Ivana Krefta. Prosim!
Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci!
Najprej odgovor na poslansko vprašanje tovariša Rada Pušenjaka.
Poslanec republiškega zbora, tovariš Rado Pušenjak, je postavil izvršnemu
svetu naslednje poslansko vprašanje: Ker je preteklo že precej časa, kar smo
razpravljali o likvidaciji EKK Velenje, prosim izvršni svet, da seznani, naš
zbor s tem, v kakšni fazi je likvidacija EKK, kakšna izguba se pojavlja, koliko
bo višja od predvidene ter kako namerava izvršni svet pokriti negativno razliko.
Odgovor: Z odločitvijo o likvidaciji EKK Velenje je skupščina SR Slovenije
sprejela s predpisi obveznosti, 'ki so zanjo izhajale iz likvidacije. Kasneje so
s posebno pogodbo med Ljubljansko banko in republiko prešle vse pravice, obveznosti in premoženje EKK Velenje v likvidaciji na LjuMjainsko banko. S to
pogodbo je določen dokončni, obseg obveznosti za republiko in zanjo ne morejo
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nastati nobene nove obveznosti. Likvidacija je tako poslovna zadeva Ljubljanske banke in je republiški organi ne spremljajo.
Poslanec tega zbora tovariš Ivan Kreft je postavil izvršnemu svetu naslednje
poslansko vprašanje: Republiški informativni bilten, ki ga izdaja sekretariat
za informacije izvršnega sveta Slovenije, je objavil informacijo, da dolguje
federacija Jugobanki več kot milijardo 'dinarjev. Direktor Jugobanke dr. Božidar
Linhart je izjavil, da se Jugobanka bojuje za likvidnost, ker ji federacija dolguje milijardo 240 milijonov dinarjev. Pri tem je devizni potencial Jugobanke
za zadolževanje v tujini ostal na ravni 1969. leta. Največji del dolga federacije
izhaja iz kurznih razlik po dveh devalvacijah dinarja in spremembe paritet
svetovnih valut. Lirihart je izjavil, da so opozorili vlado na posledice, ki lahko
nastanejo zaradi položaja Jugobanke, ki prvič v svojem poslovanju 'ne more
izpolniti obveznosti do tujine in domačih komitentov. Jugobanka opravlja polovico plačilnega prometa s tujino. »Delo« z dne 1. marca 1972 pa poroča, da
znaša neporavnan dolg Ljubljanski banki 620 milijonov 'dinarjev. Vljudno vprašujem, ali je tolikšne obveznosti sploh mogoče poravnati, ne da bi posegli po
sredstvih iz emisije?
Odgovor: Problemi kurznih razlik so v računsko-tehničnem pogledu precej
zapleteno vprašanje, ki doslej na ravni federacije niti v načelu še ni dokončno
opredeljeno in zato tudi še ni moglo biti rešeno. Izvore kurznih razlik, ki padejo
na breme Narodne banke Jugoslavije oziroma federacije, bi lahko na kratko
opredelili takole: Narodna banka je s ciljem, da bi vzdrževala devizno* likvidnost
danega zunanjetrgovinskega sistema najemala likvidnostne kredite v tujini in
uporabljala avisto devizne naložbe domačih vlagateljev, tako delovnih organizacij kot občanov. Tako pridobljena devizna sredstva je prodajala upravičencem
po tečaju, ki je veljal na dan prodaje deviz. Tako Narodna banka po najetih
likvidnostnih kreditih dolguje tujo valuto, katere tečaji so zaradi devalvacije
večji od tečaja, po katerem je devize prodala. Iz tega nastajajo kurzne razlike,
ki v globalu znašajo v vsej državi okrog 6 milijard dinarjev, od tega 4 milijarde
zaradi deviznih depozitov pri poslovnih bankah. Federacija bi morala pokrivati
kurzne razlike, ko pride do koriščenja avista devizne naložbe oziroma do odplačila deviznega kredita. Tako bi vse kurzne razlike zapadle v plačilo, ko se bodo
vsi ob devalvaciji zatečeni avista 'devizni depoziti obnovili in ko bodo obnovljeni
vsi devizni krediti. Glede rešitve problema na ravni federacije si bo SR Slovenija prizadevala, da se z rešitvijo problema izravnave kurznih razlik ne porušijo predvidena kreditno-monetarna gibanja, da se vsota kurznih razlik pokrije v daljšem časovnem obdobju, predvsem pa da se že vnaprej izključijo
možnosti takšnega nastajianja kurznih razlik, kar je mogoče doseči s tem, da bo
Narodna banka pri prodaji deviz, katerih izvor so najeli likvidnostni krediti v
tujini, prenašala kurzne razlike na kupce deviz, ne pa na račun federacije
in s tem na račun vseh republik in pokrajin. Poenostavljeno je problem kurznih
razlik mogoče opredeliti tudi tako, da so izvozniki pridobili dinarsko protivrednost v enakem znesku, kot ga je federacija dolžna iz naslova kurznih razlik.
Glede vprašanja o likvidaciji dolga slovenskim zavarovalnicam s strani
zavarovalnice Jugoslavija smo zaprosili za odlog, ker vrhovno sodišče Jugoslavije prav v teh 'dneh razrešuje to vprašanje. Odgovorili bomo, ko bo znana
sodba vrhovnega sodišča.
Predsednik Miran Goslar: Dušanu Horjaku odgovarja Uroš Markič,
pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo.
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Uroš Markič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Poslanec republiškega zbora tovariš Dušan Horjak je postavil naslednje vprašanje:
1. Kaj bo ukrenil republiški izvršni svet, da se v skladu z obstoječimi
predpisi v najkrajšem času odpravi nemogoče stanje v konsignacijskih skladiščih? Uvozna podjetja, pri katerih so konsignacijska skladišča, so ustavila ves
promet, ker že nekaj časa ne prodajajo zalog, zaradi česar morajo tovarne
zmanjševati proizvodnjo in pošiljati delavce na dopust.
2. Zaradi nerešenih problemov oein so mnoga podjetja, ki predelujejo uvožene surovine, prenehala proizvodnjo pomožnih sredstev in se moramo zaradi
tega preusmerjati na nabavo teh surovin iz uvoza. S tem nastaja v tovarnah
problem, ker terja uvozna manipulacija mesec in več, v tem času pa tovarne ne
morejo redno obratovati in se znižuje proizvodnja.
Nerešena problema imata velik, vpliv predvsem na zmanjševanje izvoza
in na izdobavo blaga po pogodbenih rokih, s cimer lahko nastanejo nadaljnje
škode v tovarnah, ker nas tuji kupci lahko tožijo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
O dgovor:
1. V Uradnem listu SFRJ št. 8/72 z dne 12. 2. 1972 je izšel odlok zveznega
izvršnega sveta o dopolnitvi odloka o maksimiranju cen za vse proizvode in
storitve, ki olajšujejo reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prodaji v konsignacijskih skladiščih, o čemer smo sicer obveščali pristojne zvezne organe.
Po tem odloku smejo namreč delovne organizacije z zastopniki tujih podjetij,
ki prodajajo proizvode iz uvoza iz konsignacijskega skladišča, zaračunavati na
njihovo nabavno ceno za kritje svojih trgovskih stroškov naslednje odstotke:
za sredstva transporta in zveze, stroje, naprave, instalacije, opremo in orodje
1,2 ■o/o, za surovine in drug reprodukcijski material 1,5 Vo, za nadomestne dele,
gume za motoma vozila ter za druge proizvode iz uvoza, ki niso zajeti v prvih
točkah, 2,3 %.
2. Izvršni svet spremlja probleme in težave, ki so nastali na področju cen
v gospodarstvu, zlasti v predelovalni industriji, zaveda se tudi, da obstaja možnost, da bi bil predvsem v tistih podjetjih, ki predelujejo uvožene surovine,
ogrožen normalen potek reprodukcije, s tem pa tudi prizadevanja za večji izvoz
in izboljšanje plačilne bilance.
Izvršni svet kot tudi drugi republiški organi aktivno sodelujejo pri reševanju teh vprašanj, ki pa so v pristojnosti federacije. Zvezni izvršni svet je
medtem že sprejel nekaj ukrepov. Tako je za vrsto osnovnih surovin in reprodukcijskih materialov, ki jih moramo v glavnem kupovati v tujini, znižal posebno uvozno takso od 6 Vo na 2 fl/o in dovolil proizvajalnim delovnim organizacijam, da za nekatere surovine, polizdelke in izdelke tekstilne in usnjarske
industrije zvišajo svoje prodajne cene. Hkrati je bil znižan zvezni prometni
davek za nekatere tekstilne proizvode in obutev.
Omenjeni ukrepi sicer ne urejajo problema predelovalne industrije v celoti in povsem zadovoljivo, vendar le izboljšujejo njen položaj.
Predsednik Miran Goslar : Sledi odgovor dr. Mira Sajeta, pomočnika
republiškega sekretarja za urbanizem, ki bo odgovoril Lojzki Stropnik.
Dr. Miro Saje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Poslanka republiškega zbora tov. Lojzka Stropnik je zastavila poslansko vprašanje,
kako se izvaja lani sprejeti zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in
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stanovanj v družbeni lastnini in kaj namerava ukreniti izvršni svet, da pospeši
njegovo izvajanje?
Odgovor: Iz poročila republiškega javnega pravobranilstva je razvidno, da
je bilo do konca februarja 1972. leta prijavljenih občinskim javnim pravobranilstvom skupaj 906 pogodb, od katerih je bilo 831 pogodb sklenjenih v letu
1970, to je do uveljavitve navedenega zakona, in samo 75 pogodb po njegovi uveljavitvi. Število pogodb verjetno ne daje pravega stanja na področju prometa s
hišami oziroma stanovanji v družbeni lastnini, ker je že površen pregled tega
prometa pokazal, da imajo davčne uprave prijavljenih več takih pogodb zaradi
odmere prometnega davka. To so lahko ugotovila tista občinska javna pravobranilstva, ki so imela na tem področju dela tesnejšo povezavo z davčnimi upravami oziroma tista občinska javna pravobranilstva, ki so po nalogu občinske
uprave prejemale kopije takih pogodb od davčnih uprav.
Število občinskih skupščin, ki so izdale odlok o valorizaciji hiš, se je v
zadnjem času nekoliko zvišalo, vendar je še vedno pod polovioo števila vseh
občinskih skupščin. Od 60 jih je namreč do sedaj izdalo take odloke samo 16.
Občinska javna pravobranilstva so obveščena, da imajo nekatere občinske skupščine prav sedaj v obravnavi take odloke.. Od 831 pogodb, sklenjenih v letu
1970 in po uveljavitvi zakona, jih je bilo po posredovanju občinskih javnih
pravobranilstev razveljavljenih 35, medtem ko dosedaj še ni bila razveljavljena
nobena pogodba, ki je bila sklenjena po uveljavitvi zakona. To stanje pa se
seveda spreminja glede na to, da organizacije prijavljajo pogodbe, in glede na
roke, ki iztekajo tako glede poziva za uskladitev pogodb z zakonom kot tudi
glede vlaganj t»žb na razveljavitev pogodb, ki niso bile usklajene z zakonom. Doslej je bilo vloženih 48 tožb na razveljavitev pogodb.
V svojih operativnih poročilih so nam občinska javna pravobranilstva sporočila1, da v nekaterih primerih nameravajo vložiti tožbe na razveljavitev pogodb, če do določenega roka pogodbene stranke ne bi hotele same sporazumno
razveljaviti pogodbe oziroma pravice in obveznosti iz pogodbe uskladiti z zakonom,. Roki za uskladitev pogodb sedaj v glavnem tečejo, in pričakujemo, da
bodb pogodbene stranke sledile pozivu občinskih javnih pravobranilstev. Neposrednih intervencij republiško javno pravobranilstvo ni opravljalo, ker so v
vseh primerih občinska javna pravobranilstva do sedaj sama posredovala. Republiško javno pravobranilstvo je obiskalo samo nekatera občinska javna pravobranilstva ter z njimi, neposredno obravnavalo posamezne primere ter jim
zagotovilo potrebno strokovno pomoč. Če se bo pokazala potreba, bo republiško
javno pravobranilstvo neposredno poseglo v izvajanje določb navedenega zakona in bo, če bodo za to na voljo ustrezna dokazila, tudi s tožbo zahtevalo
razveljavitev nezakonitih pogodb.
Zaradi enotnega izvajanja določb navedenega, zakona je republiško javno
pravobranilstvo sklicalo posvetovanje vseh občinskih javnih pravobranilstev.
Medtem ko tečejo v skladu z določbo zakona prijave, zaostajajo v opravljanju
svojih nalog občinske skupščine, ki morajo sprejeti odloke, ki so podlaga za
nadaljnje delo pravobranilstev in strank v prometu s stanovanjskimi hišami
in stanovanji v družbeni lastnini. Zato je treba vztrajati, da občinske skupščine,
ki so same veliko pripomogle, da je bil sprejet zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, sedaj odločneje uresničujejo
svoje pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz omenjenega zakona in tako omogočijo,
da se uresniči tudi d ružbenopol i tična vsebina zakona.
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Javna pravobranilstva redno spremljajo realizacijo zakona in republiško
javno pravobranilstvo v okviru svojih pooblastil tudi ukrepa. Republiški sekretariat za urbanizem prav tako spremlja uresničevanje zakona.
Menimo, da so nekatere začetne težave v zvezi s pripravami občinskih
odlokov sedaj odstranjene iii da ni več razlogov, da tudi ostale občinske skupščine ne bi v kratkem sprejele odlokov, ki jih po zakonu morajo sprejeti.
Predsednik Miran G osi ar: Je kakšno novo poslansko vprašanje?
(Da.) Ivan Kreft, prosim!
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršnemu svetu postavljam naslednje poslansko vprašanje:
Kako ocenjuje slovenski izvršni svet poskus zapiranja trga v škodo nekaterih delovnih skupnosti na slovenskem manj razvitem območju?
V ilustracijo položaja navajam, da je v Sarajevu praktično za druge republike že 90-odstotno zaprt trg za pivo, suhomesnate proizvode in slatino. Kot
je znano, je radenska mineralna voda poglavitno tržno blago manj razvite
radgonske občine, prizadeta pa je tudi še slabše razvita občina Šmarje pri
Jelšah oziroma slatinski obrat zdravilišča Rogaška Slatina.
Ce se naša 'socialistična samoupravna družba ne bo takoj v začetku odločno
uprla taki in podobni samovolji, kot si jo je dovolilo integrirano podjetje UPI
s pridruženimi podjetji Bosnaplod, Željeznica, Simex, Sarajevska pivovara,
Sarajevski kiseljak, IKK Sarajevo, Zora Sarajevo in Bosanka v Doboju, bo
sčasoma do kraja izigrano ustavno načelo o enotnem jugoslovanskem gospodarskem prostoru.
Na podlagi dokumentacije, ki jo prilagam, si upam trditi, da ni prvič, da
se skušajo uveljaviti take in podobne avtarkione težnje. Spremenile so se le
metode. Pred 15 in več leti so posredno zapirali trg, kar sem obsodil — v obliki
poslanskega vprašanja — v zveznem zboru zvezne skupščine dne 14. aprila 1959.
Takrat sem protestiral proti temu, da je Jugoslovanska investicijska banka
zavlačevala odobritev kreditov za razširitev in modernizacijo radenskih polnilnic, medtem ko jih je odobrila konkurentom in celo pivovarnam, ki svojih
obstoječih proizvoidnih kapacitet v celoti skori vse leto niso mogle izkoristiti,
radenske pa so bile 100-odstotno izkoriščene, vendar so kupci lahko dobili le
50 '%> naročene slatine, radenska pa je v milijonih litrov tekla v onesnaženo
Muro. Komu v korist je nerazvita občina toliko'let izgubljala težke milijarde?
Prosim predsednika zbora, da upošteva dokumenta,cij o kot sestavni del poslanskega vprašanja, da bi jo tako dobili vsi poslanci našega zbora.
Predsednik Miran Goslar: Zdravko Dolinšek ima besedo!
Zdravko Dolinšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V zimskih mesecih, ko zapade sneg, cestna podjetja neusmiljeno posipavajo naše ceste s soljo. Zato nastaja na cestah brozga, ki zelo ovira promet,
velikokrat pa so ravno brozge vzrok težkih prometnih nesreč. Voda staljenega
snega prodira med asfaltne pore, zato v spomladanskih mesecih nastajajo luknje,
ki so strah in trepet slehernega voznika.
V številnih evropskih in izvenevropskih državah so pričeli proti soljenju
cest akcije, ker mnogi strokovnjaki trdijo, da zaradi soli nastaja velika škoda
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na avtomobilih, ki rjavijo, in da se sleherno leto uničujejo fasade obcetnih
hiš bodisi na podeželju ali v mestih.
Raziskovalci okolja so ugotovili, da ima posipanje s soljo resne posledice
tudi za onesnaženje podtalne vode, zastrupljanje vegetacije in ogrožanje živalskih vrst.
Piri nas v zvezi s tem še nisem slišal nobenih podatkov, mislim pa, da nam
niso povsem neznani.
Zato v zvezi s tem postavljam pristojnemu organu naslednje poslansko
vprašanje:
Ali pristojni organi spremljajo posledice posipavanja cest s soljo, kot so število prometnih nesreč, zastrupljanje vegetacije, onesnaženje podtalnih vod, uničevanje fasad in podobno in ali se pripravljajo v zvezi s tem kakšni ukrepi.
Predsednik Miran G o si ar: Se kdo želi postaviti poslansko vprašanje?
(Ne javi se nihče.) S tem je tretja točka dnevnega reda končana.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije.
Predlagatelj je komisija skupščine SR Slovenije za izdelavo resolucije o
dolgoročnem in družbenem razvoju SR Slovenije. Komisija je predložila tudi
poročilo o svojem delu.
Predlog resolucije sita obravnavala odbor za družbenoekonomske odnose kot
pristojni odbor republiškega zbora in zakonodajno-pravna komisija. Imamo pismeni poročili, ki ste jih prejeli s sklicem seje. Poleg tega ste s sklicem seje
prejeli tuidi poročilo komisije za varstvo okolja in amandma poslanca Franja
Kordiša.
Danes ste prejeli na klop naslednja gradiva: poročilo komisije za izdelavo
resolucije o dolgoročnem družbenem razvoju SR Slovenije, skupno poročilo
odbora za družbenoekonomske odnose republiškega zbora in začasne komisije za
proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti enotnega zbora delovnih skupnosti. Prejeli ste tudi amandmaje gospodarskega, socialno-zdravstvenega in prosvetnoMkulturnega zbora, mnenja, stališča in predloge delegatov
občin, poročilo komisije za mednarodna vprašanja in poročilo komisije za raziskovalno dejavnost.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ivan Kreft ima besedo'. Prosim!
Ivan Kreft: Tovarišice ih tovariši poslanci! Resne pomisleke imam
glede tistih amandmajev k resoluciji in glede tistih predvidevanj o dolgoročnem družbenem razvoju, ki se mi zaradi nizke akumulacije, kakršno dosega naše
gospodarstvo, ne zdijo uresničljiva do leta 1985. Ko smo 3. junija 1970 razpravljali o osnutku izhodišč za resolucijo in 21. julija 1971 o predlogu stališč, smo
bih prepričani, da bodo napovedani stabilizacijski ukrepi tako učinkoviti, da
bomo težave hitro prebrodili, Zal pa se vsakovrstni, zapleteni problemi vse bolj
kopičijo in tako izgubljamo obetajoče perspektive, ki jih še bolj kot resolucija
sama vsebujejo najnovejši amandmaji. Resolucijo seveda moramo sprejeti, ker
bo podlaga za planiranje srednjeročnega razvoja do leta 1975 in v tem okviru
tudi letošnjega leta, ki bo zahtevalo velike napore in samoodpovedi. Zaradi
tega bom za resolucijo glasoval v prepričanju, da bomo v razpravi o srednjeročnem in letošnjem ekonomsko-političnem razvoju SR Slovenije oziroma o
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predlogu družbenega načrta Jugoslavije za dobo od leta 1971 do 1975 imeli
dovolj priložnosti, da prispevamo po svojih skromnih močeh k temu, da končno
najdemo izhod iz položaja, ki ga že nekaj let označujemo kot resno zaskrbljujočega.
Kot že omenjeno, bom za resolucijo glasoval, čeprav bo dopolnjena z amandmaji, s katerimi imajo predlagatelji sicer najboljši namen, vendar jih ne bo
mogoče uresničiti, ker ne bo na razpolago 'dovolj sredstev.
Predsednik Miran Goslar: Franjo Kordiš, prosim!
Franjo Kordiš: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovani tovariši
poslanci in poslanke! Ko smo obravnavali resolucijo, smo ugotovili, da je dal
avtor predloga resolucije poseben poudarek razvoju gozdne proizvodnje in proizvodni zmogljivosti naših gozdov. To sta naravna in seveda bistvena pogoja,
nista pa edina, ki lahko zagotovita povečanje surovinske osnove ali povečano
izkoriščanje gozdov za lesno in kemično predelavo. Znano nam je, da naravni
gozdni potencial ni namenjen samo proizvodnji lesne surovine, temveč ima
funkcionalno daleč širši pomen. Nekatere funkcije gozdov so tako pomembne,
da imajo celo širši družbeni pomen, zaradi tega družba z vrsto ukrepov posega v upravljanje in gospodarjenje z gozdovi, seveda z namenom, da zagotovi
skladnost vseh funkcionalnih elementov.
V tem, domu smo leta 1970 sprejeli sklep in priporočila o vprašanjih, ki so
pomembna za nadaljnji razvoj gospodarjenja z gozdovi v SR Sloveniji in so
posledica dolgotrajne razprave iz leta 1969. Bistveni poudarek je bil dan sistematskim rešitvam.. Te naj tudi v prihodnje slonijo na preizkušenih izhodiščih, ki izhajajo iz dosedanje prakse gospodarjenja, treba pa jih bo dopolniti.
Iz stališč je razvidno, da bo treba ustrezneje rešiti vprašanje večjega obsega
sečenj, 'ki mora biti v skladu s proizvodnimi zmogljivostmi gozdov, in učinkoviteje rešiti vprašanja s področja regeneracije, to je večjega vlaganja v gozdove.
Vsa ta vprašanja se urejajo zgolj z gospodarskimi načrti, ki so po zakonu
temeljne smernice za družbene in delovne organizacije. Zato bodo morali družbenopolitične skupnosti in upravni organi posvetiti vlogi in vsebini gozdnogospodarskih načrtov večjo pozornost kot doslej in jih bolj pospeševati. Priče
smo silovitega tehničnega razvoja in napredka v svetu in tudi pri. nas. Zraven
blaginje nam napredek prinaša tudi hude nadloge, ker onesnažuje okolje in ker
so ljudje natlačeni v večja središča, kjer so zelo težke življenjske razmere. Na
drugi strani smo priče izrednemu razvoju lesne industrije, ki nenasitno hlasta
po vedno večjih količinah lesnih surovin. Vmes pa je gozd. Ta navidezna nasprotje se sicer že rešuje, toda družba bi morala spoznati, da je dolžna ugotoviti, ali je celotno gospodarjenje z gozdovi 'dovolj učinkovito in zmožno, da
v lastni ekonomski bazi rešuje tako zahtevne in zapletene naloge.
Ne vem, če smo dd danes imeli na tem področju dovolj posluha. Vsi smo
priče nedavni zelo obsežni razpravi v zvezi z zakonom o cestah, ko smo se tako
krčevito bojevali ob delitvi sredstev. Spomnil 'bi vas, da tudi gozdno gospodarstvo razpolaga z okoli 10 000 km gozdnih cest, odprtih javnemu prometu, in
da se je turistični promet na njih zelo razvil. Kljub temu pa v tem zboru ni
bila sprejeta zelo skromna zahteva, da se bencin, ki se porabi za motorne žage,
ki delajo v gozdu, za traktorje, ki vlačijo po gozdnih vlakih, in kamioni, ki vozijo
po pretežno gozdnih cestah, oprosti prispevka za javne ceste.
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Ko že govorimo o cestah, bi povedal še to, da teh 10 000 km cest pravzaprav
zelo ozko odpira naše gozdove intenzivnejši gozdni proizvodnji. To je komaj
10 tekočih metrov ceste na hektar gozda, medtem ko vsa srednja Evropa izkorišča svoje gozdove s cestnim omrežjem, zgoščenim celo do 30 tekočih metrov
na hektar. Ker je gozdna eesta zelo pomemben faktor produktivnosti, primerjajte našo produktivniosit z evropsko.
V gozdarstvu je izredno pereč problem razširjena reprodukcija. Tega se
bomo morah zavedati, zlasti če bomo hoteli razširiti območje iglastih gozdov.
Iz naših dolgoročnih projekcij je razvidno, da se lesna zaloga iglavcev manjša.
Gozd se stara in ga je treba obnavljati, to pa zahteva izredna sredstva, zlasti če
hočemo imeti iglaste gozdove. Problem je bil v skupščinskih priporočilih že
nakazan in bile so priporočene nekatere rešitve. Vse to vam govorim zato, ker
bi vas želel prepričati, da je nujno potrebno tudi v resoluciji, ko govorimo o
projekciji goizdne proizvodnje, nekaj več povedati o pogojih, ki povečujejo produkcija, ki jo nakazuje že srednjeročni program gozdne proizvodnje. Ti pogoji
so, kakor vidite, sistemske in materialne narave. Niso odvisni samo od gospodarstva, zaito tudi <ni mogoče pričakovati, da bo gozdarstvo samo lahko doseglo
zastavljene želje. Zato prosim zbor, da z razumevanjem sprejme naš predlog o
spremembi besedila, ki obravnava razvoj gozdarstva.
Predsednik
prosim!

Miran

Goslar:

Se kdo želi besedo? Dr. Vojan Rus,

Dir. Vojan Rus: Spoštovane tovarišice in tovariši! V sklepnem stališču
komisije za izdelavo resolucije je razvidno, da je odbit tudi amandma prosvetnokulturnega zbora, ki pravi, da mora izobrazba dobiti "ustreznejšo vlogo v družbenem vrednotenju dela, v delitvi dohodkov, moralnih in drugih priznanj in
podobno.
Zdi se mi, da je to eno osrednjih razpotij našega 15-ietnega razvoja, zato
mislim, da. se moramo ob tem nekoliko dlje pomudiiti. Naravnost preseneča me
način, kako se zavrača ta amandma. O njem je govoril tudi naš odbor in tovariši
poslanci so v treh letih že morali spoznati, s kakšnimi osnovnimi nameni tudi
mi redki »prosvetarji« nastopamo v tem dt»mu. Zato je razlaga, s katero se zavrača amajndma, skoraj žaljiva. Komisija namreč pravi, da predložena formulacija zavaja v nepravilno tolmačenje, po katerem se skuša kot poglaviten kriterij
prikazati formalna izobrazba. Moram reči, da smo o teh stvareh že tolikokrat
govorili, da bi človek pričakoval, da smo na čistem vsaj glede osnovnih intencij.
Nikdar nismo potiskali naprej formalističnih naslovov doktorjev, srednješolcev,
visokošolcev in jih postavljali pred vsebinsko, stvarno, dejansko znanje in sposobnost. Zato mislim, da takšno zavračanje tega amandmaja nikakor ni upravičeno. Ze neštetokrat smo se menili o tem, da je poglaviten cilj stvarno znanje
in da se mora temu podrejati vse drugo, da mora iz tega stališča nujno izhajati
tudi kritika dosedanje šole. Jasno je, da predlagatelji pod izobrazbo ne razumemo šolskega sistema in še manj obstoječega sloja učiteljev, saj smo prvi
začeli kritizirati nezadostnost tega sloja in smo na primer že v prejšnjih letih
zaostrovali merila, ki veljajo za znanje ljudi na visokih šolah. In tudi učitelji,
ki delajo v skupščini, so bili zmeraj pripravljeni odločno podpreti izvajanje teh
meril, na primer zahtevo po doktoratih — ki pa so čisto vsebinska stvar, saj
niso doktorati nič drugega kot pisanje novih 'del — kot pogoj za namestitev
ljudi na visokih šolah in v znanstvenih institucijah. V Sloveniji so prav ljudje,
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ki delujejo v skupščini, najbolj zaostrovali vsebinska merila glede znanja in
podobnih stvari, ne pa glede formalističnega izobraževanja.
Znano je — kot smo že večkrat ugotavljali — da je izobrazbeni sestav delovne sile v Sloveniji med najslabšimi v Jugoslaviji, če ne .najslabši. Ugotavljali
smo, da je problem znanja prisoten na vseh ravneh in. ne samo pri nekaterih
kadrih ali na nekaterih področjih. Prisoten je tako v prosveti in znanosti kakor
tudi na drugih področjih.
Če se človek pelje z vlakom na Gorenjsko, se bo lahko pogovarjal z delavci
z Jesenic. Zvedel bo, da se za 10 ali 15 -tisoč razlike ne izplača šolati, ker ima
priučeni delaivec ali delavec brez kvalifikacije skoraj enako plačo, lahko pa dela
vse popoldneve in zasluži veliko več, kot ida bi /tri leta študiral in se trudil.
Kadarkoli pride do kakšnih kritičnih gospodarskih situacij, najprej propadejo štipendije, oelo v tistih delovnih panogah, ki ibi najbolj potrebovale novo
delovno silo. Vsakemu je lahko jasino, da se je predlog amandmaja nanašal na
tako in podobno stanje in nihče ne bi bil prav nič užaljen, če bi bile k njemu
dane kakšne pripombe ali popravki. Pripravljen sem, da se beseda »izobrazba«
nadomesti z besedo »znanje«. To dajem kot formalni amandma: morda bo
komisija ta odstavek lažje sprejela.
Ne morem pa se strinjati z načinom mišljenja na 3. strani predloga resolucije, na katero se komisija tudi sklicuje. V resoluciji je rečeno: »Vedno večja
razsežnost njihovega znanja, izkušenj in spoznanj, pridobljenih pri ustvarjanju
materialnih in duhovnih pogojev življenja«. Tu se bolj ali manj govori, kot da
se znanje, izkušnje in spoznanje pravzaprav pridobivajo samo pri neposrednem
delu na neposrednem delovnem mestu. S tem pa se ne morem sitrinjati.
Zato predlagam, da sprejmemo naš amandma s popravkom, da se namesto
»izobrazba« zapiše »znanje«.
Predsednik Miran Gosi ar:
prosvetno-kulturnega zbora.

Besedo ima, Dušan Sinigoj, predstavnik

Dušan Šini g o j,: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da izrazim
zadovoljstvo prosvetno-kulturnega zbora, ker je komisija sprejela skoraj vse
amandmaje, ki jih je predlagal prosvetno-kultuirni zbor. Ker pa nekateri amandmaji niso bili sprejeti, dovolite, da seznanim republiški zbor, od katerih amandmajev prosvetno-kulturni zbor odstopa in pri katerih namerava vztrajati.
Prvi amandma, ki ni bil sprejet, je amandma na drugi strani, ki govori
o sistemu planiranja.
Prosvetno-kulturni zbor je mnenja, da na 55. strani pod točko 3. a vsebina
amandmaja ni zajeta, zaito namerava pri amandmaju vztrajati zlasti zato, ker so
tudi nekatera vprašanja v resoluciji taka, ida terjajo znanstveni pristop k planiranju.
Prosivetno-kultumi zbor ne namerava vztrajati pri amandmaju, o katerem
je sedaj razpravljal dr. Vojan Rus, ker sprejemamo stališča, ki jih je komisija
dodatno obrazložila.
Zbor tudi ne namerava vztrajati pri amandmaju na 15. strani, ko govori o
tem, da bi razširili vprašanje izobraženosti strokovnih kadrov tudi na širšo
kulturno razgledanost, smiselnost za poslovnost in za učinkovito samoupravno
gospodarjenje. Prosvetno-kulturni zbor je ta amandma predlagal predvsem zaradi tega, ker je pri branju iresolucije človek dobil vtis nekakšnega tehnokratskega gledanja na kadre. Izrazita poslovnost in izrazita učinkovitost sta premalo.
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Vsi naši strokovni kadri morajo imeti širšo kulturno raven in širši pristop k
načelom samoupravljanja. Mislili smo, da je to tudi v skladu z resolucijo o kadrovski politiki. Zato želimo poj.asnilo, zakaj .takšen amandma ni bil sprejet.
Odstopamo tudi od amandmaja k 12. točki na 18. strani, ko govori o delitvi
družbenega proizvoda na različna področja. Sprejemamo pojasnilo, ki ga je dala
komisija.
Odstopamo od amandmaja k besedilu na 19. strani,, naj se besedilo zadnjega
odstavka, ki se nadaljuje na strani 20, v celoti prenese v predzadnji odstavek
na strani 21. Odstopamo od amandmaja k prvemu odstavku na 20. strani, kjer
naj se črta beseda »predšolska«, za besedo »mladina« pa se postavi beseda »pred
vstopom v šolo«.
Zbor pa vztraja pri amandmaju k drugemu odstavku na str. 20, ki govori
o zajemanju 70 ®/o mladine v srednje šole, generaciji, ki naj bi šla v srednje šole,
in zmogljivosti srednjih šol.
Mnenja smo, da bi v srednje šole zajeli 70 ®/o mladine, praktično neuresničljiva in je samo gola domneva, saj so zmogljivosti srednjih šol tako
majhne, da 70 %> otrok kratko malo ne moremo zajeti. Zaradi tega je bil prosrvetno-kulturni zbor mnenja, da naj se investicijska gradnja na področju srednjega šolstva v tem obdobju omeji predvsem na dijaške domove. Če jim prednosti ne bomo dali, potem tudi tega cilja ne bomo uresničili in bi predpostavka
postala fikciija.
S tem se tudi zavezujem, da bomo v naših srednjeročnih razvojnih načrtih
posvetili področju srednjega šolstva veliko večjo pozornost in prednost, tako
da bomo lahko to željo tudi uresničili.
Prosvetno-kulturni zbor je spoznal, da je srednje šolstvo ozko grlo našega
šolstva in to ozko grlo je treba začeti nemudoma odpravljati.
Naj ponovim: Vztrajam pri amandmaju k 2. strani, želimo pojasnilo k
amandmaju na 15. strani in vztrajamo pri amandmaju k drugemu odstavku
na 20. strani.
Predsednik Miran G osiar: Besedo ima Štefan Toth.
Štefan Toth: Tovariš predsednik, tovardšice in tovariši poslanci!
S predloženo resolucijo se strinjam in bom zanjo glasoval. Menim, da gledano
iz globalno strateških ciljev, resolucija zajema vsa najbistvenejša vprašanja in
probleme hitrejšega razvoja Slovenije. Ne glede na ugodno oceno pa menim,
da ima resolucija tudi nekatere pomanjkljivosti. Dovolite, da nekatera izmed
vprašanj, za katera menim, da bi jima morah posvetiti /večjo družbeno skrb
in pozornost, tudi omienim.
Eno izmed najpomembnejših vprašanj, ki ibi jih resolucija le morala konkretneje zajeti in nakazati, kako se bo problem reševal, je vprašanje hitrejše
integracije oelotnega slovenskega gospodarskega prostora, zlasti zaradi odpravljanja obstoječih razlik, ki so brez dvomia velike.
Posebej bi želel opozoriti na velikanske razlike med našimi vasmi in mesti.
Vsi, ki živimo na kmetijskih agrarnih področjih, vemo, da je hitra migracija
kmetijskih proizvajalcev resen družbeni problem. Na naših vaseh ostajajo starci,
kar je vznemirljivo, saj zaradi tega nastaja tudi družbenoekonomska škoda.
Proizvodnja se manjša, večajo pa se socialni problemi. Skratka povedati želim,
to, da bi bilo treba v resoluciji bolj poudariti problem hitrejšega odpravljanja
razlik med vasjo in mestom oziroma zagotoviti hitrejši razvoj naših vasi.
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Drugo vprašanje, ki je vezano na pnvo in ko prav tako zasluži veliko
družbeno pozornost, je problem osipa, saj v Sloveniji približno 30 do 40 °/o
otrok ne konča osemletke. V zadnjih petih letih se je v Sloveniji gotovo nagrmadila oela armada teh ljudi. Menim, da niti delavska univerza niti občinske
skupščine niso storile kdo ve kaj, da bi odpravile ta problem. Po mojem bi
bila potrebna odločnejša družbena intervencija, da bi se ljudje z nedokončano
osemletko vsaj maj nuj ne je kvahficirali za zaposlitev doma ali pa v tujini.
Ne morem povedati, koliko je teh ljudi, vendar — izhajajoč iz izkušenj
v naši občini — lahko trdim, da jih je precej in da le s težaivo dobe težaška
dela. To verjetno velja tudi za druge občine v Sloveniji.
Tretje vprašanje, za katero menim, da bi ga kazalo v resoluciji nekoliko
bolj konkretizirata, je vprašanje hitrejšega zaposlovanja. V industrijskih središčih razvitejših predelov Slovenije brez dvoma to ni tako akuten problem
kot na manj razvitih območjih. Nezaposleni odhajajo v tujino, kjer si iščejo
zaposlitev, vendar menim, — in to je splošno znano — da izseljevanje tudi
v prihodnje ne borno mogli v celoti zajeziti. Zato do tega problema ne bi smeli
biti pasivni. Želim, da bi tudi temu vprašanju posvetili več pozornosti.
Ne trdim, da našteti problemi v resoluciji niso zajeti. Resolucija se teh
vprašanj dotika, ne daje pa dovolj jasnega odgovora, kako jih reševati in rešiti.
Razsežnosti teh problemov pa so po mojem mnenju takšne, da bi se morala
družba o njih jasneje opredeliti.
Zal konkretnih predlogov oziroma amandmajev nimam, menim pa, da bi
morali družbeni forumi,, posamezniki in vse institucije, ki bodo na podlagi
sprejete resolucije sprejemali in uvajali mehanizem za uresničitev resolucije, ta
vprašanja upoštevati.
*
Predsednik Miran Goslar: Edo Brajnik, prosim!
Edo Brajnik: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci! Mogoče se bo zdelo smešno in fantastično, vendar mislim, da je treba omeniti tudi
vodno pot.
Odstavek o vodni poti ne pomeni ničesar, ker govori samo o tem, da. je
treba proučiti, kako se bo Slovenija uvrstila v sistem evropskih plovnih poti.
Ze 10 let se v Sloveniji preučuje vprašanje obstoja strokovne skupine, ki bi
bila povezana z mednarodnimi organizacijami. Po Evropi kroži osnovni načrt
vodne poti in za Slovenijo je mogoča le ena, to je Jadransko morje, Soča, Sava,
Donava. Ne vem, zakaj ne bi sprejeli amandmaja takšnega, kot ga je predložila
komisija za mednarodne odnose. Opozarjam, da so tudi drugi projekti povezave
Jadrana z Donavo, ki gredo mimo Slovenije, zato mislim, da bi se vsekakor
morali odločiti za konkreten projekt. Druge možnosti nimamo in če ne bomo
pohiteli, se bomo čez 15 let lahko samo spraševali, zakaj ni vodne poti prek
Slovenije.
Predsednik Miran Goslar : Tovariš Edo Brajnik, če prav razumem,
vztrajaš pri tem amandfrhaju. Kaj pa glade amandmaja k strani 56? (Iz klopi:
Odstopamo.) Od tega amandmaja torej odstopaš.
Dobro bi bilo slišti poročevalca oziroma predstavnika socialno-zdravistvenega zbora in delegatov občin glede amandmajev, ki niso bili sprejeti. Morda
bi jih poiskali. Odrejam pet minut odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 10.15 in se je nadaljevala ob 10.25.)
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Predsednik Miran Gosi ar: Besedo ima Slavko Osredkar, predstavnik
socialno-zdravstvenega zbora.
Slavko Osredkar: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci ! Moram vas obvestiti, da socialno-zdravsitveni zbor ne vztraja pri svojih
amandmajih, ki jih je sprejel na seji zbora. Meni, da so vsi amandmaji vsaj
smiselno zajeti v sprejetih amandmajih, to je v amandmajih, ki jih je sprejela
komisija za izdelavo resolucije o dolgoročnem družbenem razvoju Slovenije.
Sotialno-zdravstveni zbor tudi ne vztraja pri svojem amandmaju k 2. alinei
na strani 24, pod pogojem, da se v drugi vrstici doda besedica ».najmanj«, tako
da bi se glasilo »najmanj 30 ®/o«. To je besedilo, ki sta ga sprejela komisija
enotnega zbora in odbor za, družbenoekonomske odnose vašega zbora.
Predsednik Miran Goslar: Besedo iima predstavnik zasedanja delegatov občin. Jakob Cemažar.
Jakob Cemažar: Na 19. zasedanju 'delegatov občin sem bil imenovan
za overitelja zapisnika. Takrat sem dobil tudi nalogo, da seznanim, vaš zbor
s sprejetimi stališči.
Izjavljam, da delegati občin vztrajajo pri predlogu za spremembo, ki govori
o sistemski ureditvi investicijskih vlaganj v srednje šole in dijaške domove.
Prav tako se strinjajo z zadnjim odstavkom na 4. strani, ki ga predlaga skupščinska komisija in ki se glasi: »Za uresničevanje tega dolgoročnega programa
izdajajo občine svoje dolgoročne razvojne programe oziroma občinske dolgoročne razvojne programe, regionalne načrte in srednjeročne načrte ter programe
in projekte, na .katerih bodo konkretizirale svojo dolgoročno politiko in ki bodo
po vsebini usklajeni s programi drugih občin in območij ter s temi programi.«
Z drugimi predlogi skupščinske komisije se 'delegati strinjajo.
Predisednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Dušan Sinigoj.
Dušan Šinigoj: Sporočam, da je prosvetno-kulturni zbor medtem
umaknil svoj amandma.
Predsednik Miran Goslar: To še bolj olajšuje stvar. Besedo ima
Miloš Polič.
Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci! V
imenu komisije odstopam od amandmaja k strani 27, vztrajam pa pri amandmaju k strani 38 pod točko a) »Energetsko gospodarstvo«, da se za prvim
odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi: »Stopnja onečiščenega zraka, ki
je posledica dosežene stopnje v industrijskem razvoju in slabih vremenskih
razmer, ki so značilne za večji 'del našega prostora, zahteva spreminjanje virov
energije v take, ki manj onesnažujejo zrak.« Stavek »Za to je potrebno prehajanje na nove vršite goriv« pa bi izpustili., tako kot je predlagala zakonodajnopravna komisija.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Iz poročila predlagatelja je razvidno, da je sprejel večino amandmajev, ki
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jih je dal pristojni odbor z nekaterimi spremembami, ki so več ali manj redakcijskega značaja in izhajajo iz poročila komisije.
Ali se poročevalec odbora strinja s predlogi komisije? Tovariš Gerbec mi
pritrjuje, to se pravi, da se strinja.
Se kdo želi besedo? Besedo ima Zivko Plregl, predstajvnik komisije za izdelavo resolucije.
Živiko Pregl: Tovairišice in tovariši poslanci! Z zadovoljstvom moram
v imenu komisije ugotoviti, da je diskusija na današnjem zboru pokazala, da
se pravzaprav strinjamo v vseh bistvenih in tudi manj bistvenih stvareh, da
gre pravzaprav samo za nekatere pripombe, ki so v besedilu upoštevane, .a niso
zapisane z istimi besedami.
Glede amandmaja tovariša dr. Rusa o vlogi izobrazbe oziroma znanja
moram reči., da je komisija v celoti upoštevala vse vidike, ki jih je navedel
tovariš dr. Rus, in mislim, da celotna zasnova dolgoročnega razvoja, za katero je
poleg široke in demokratične diskusije značilno predvsem to, da je zelo mobilizirala vse naše potenciale znanja, v vseh mislih dokazuje pomen znanja.
Slabo pa bi bilo, če bi izobrazbo ali znanje samo izpostavljali, ne da bi
ju nenehno potrjevali tudi z delom. Mislimo, da v tem smislu predlog resolucije
v celoti upošteva in potrjuje načela ideHitve po delu in rezultatih dela. Za nas
je tudi pomembno, da prosvetno-kulturni zbor pri tem amandmaju ne vztraja.
Potem so tu trije amandmaji komisije skupščine SR Slovenije za raziskovalno dejavnost, od katerih sta prvi in tretji že dobesedlno vsebovana v sedanjem
beseidilu, drugi amandma, ki se nanaša na 26. stran, pa je redakcijski in ga je
treba upoštevati tam, kjer besedilo smiselno popravlja.
Predsednik Miran Goslar : Še kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Če ni nikogar, prehajamo na glasovanje.
Prosim vas, če vzamete poročilo prosvet;no-kulturnega zbora in ga odprete
na strani 3. Prosveitno-kultumi zbor vztrajal pri besedilu, ki se nanaša na drugi
odstavek na strani 20, naj se za tretjim odstavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»za uresničitev tega cilja.. .«. Tovariš Sinigoj, je tako? (Da.) Prosvetno-kulturni
zbor vztraja pri amandmaju.
Kdor je za amandma tega zbora, naj glasuje s pritiskom na gumb! (30 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (12 poslancev.) Se je kido vzdržal? (16 poslancev.) Amandma je sprejet.
Pri drugih amandmajih prosvetno-kulturni zbor ne vztraja.
Tovariš Rus,, ali vztrajaš pri svojem amandmaju?
Dr. V o j a n Rus (iz klopi): Do zadnje kaplje vztrajam.
Predsednik Miran Goslar: Do zadnje kaplje? Dobro.
Sedaj bomo glasovali o amandmaju tovariša Rusa. To je amandma k prvemu
odstavku 12. točke na strani 9. Tovariš Rus predlaga, naj se besedilo glasi
takole: »Znanje mora dobiti ustreznejšo vlogo v družbenem vrednotenju dela,
v delitvi dohodkov, moralnih in drugih priznanj ter v kadrovski politiki na
vseh področij družbenega dela.«
Kdor je za amandma, ,ki ga je predlagal poslanec dr. Vojan Rus, naj glasuje! (24 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (19 poslancev.) Se je kdo vzdržal?
(16 poslancev.)
2
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Amandma ni sprejet.
Sleda glasovanje o amandmajih zasedanja delegatov občin. Prosim, če vzamete njihovo poročila Kot je povedal tovariš Čemaižar, delegati vztrajajo pri
amandmaju, ki je v njihovem poročilu napisan na strani dve spodaj. Tretji
odstavek na strani 19 naj bi se dopolnil z naslednjim stavkom »Zato bo potrebno sistemsko urediti investicijska vlaganja v srednje šole . ..« Je jasno, za
kaj gre? (Da.)
Slišali smo, da vztrajajo in moramo glasovati? Razen, če se tovariš Čemažar
strinja s tistim, kar je bilo sprejeto na strani 20, tu vsebinsko pomeni približno
isto. Sprejeto je bilo: »Za uresničitev tega cilja bo imelo v investicijskih programih prednost povečanje zmogljivosti srednjih šol in izboljšajnje njihove
opremljenosti za sodoben pouk.« (Cemažar iz klopi: Odstopam.) Ugotavljam, da
od tega amandmaja predstavnik zasedanja delegatov občin odstopa.
Glasujemo samo o amandmaju, ki se nanaša na 55. stran resolucije.
Kdor je za, naj glasuje! (24 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (11 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (22 poslancev.)
Amandma k strani 55 ni sprejet.
S tem smo izčrpali amandmaje zasedanja delegatov občin. Sledi glasovanje
o amandmaju komisije za varstvo okolja, ki je enak amandmaju zakonodajnopravne komisije. Amandma, se nanaša na stran 38 resolucije in ga imate na
drugi strani poročila zakonodajmo-pravne komisije in na tretji strani poročila
komisije za varstvo okolja. Kdor je za, naj glasuje! (57 poslancev glasuje za.)
Kdo je proti? (Nihče.) Kdo se je vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, d® je .amandma sprejet.
Sledi glasovanje o amandmajih komisije zai vprašanja mednarodnih odnosov. Komisija vztraja pri. amandmaju k strani 43. Kdor je za, naj glasuje!
(42 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (5 poslancev.) Kdo se je vzdržal? (15 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma k strani 43 sprejet. Druge je komisija umaknila.
Imamo še amandma komisije za raziskovalno dejavnost. Gre za amandma
k 26. strani. Tovariš Pregl ga je sprejel. Kdor je za, naj glasuje! (60 poslancev
glasuje za.) Kdo je proti? (En poslanec.) Kdo se je vzdržal (1 poslanec.).
Amandma k 26. strani je sprejet.
Sledi glasovanje o amandmaju prosvetno-kulturnega zbora, ki ga je komisija sprejela, odbora pa ne. Nanaša se na 29. stran resolucije. Najdete ga
v poročilu prosvetno-kulturnega zbora na strani 6.
Jože D e r n o v š e k (iz klopi): Odbor se z amandmajem strinja.
Predsednik Miran Gosi ar: S tem je tuidi to usklajeno, tako da bomo
lahko o- tem. amandmaju, glasovali hkrati z ostalimi nespornimi amandmaji.
Predlagam, da glasujemo o vseh amandmajih dodatnega poročila odbora, upoštevaje vse popravke, ki so v poročilu komisije za izdelavo resolucije na strani
2, 3, in 4. Kdor je za, naj glasuje! (58 poslancev glasuje za.) Kdo je proti?
(Nihče.) Kdo se je vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so tudi ti amandmaji v celoti (sprejeti. S tem smo izčrpali
vse amadmaje, ki so bili dani k resoluciji.
Predlagam, da še ne glasujemo o resoluciji v celoti, temveč da počakamo
na izid glasovanja v enotnem zboru, in da vidimo, če smo še kje neusklajeni.
Tak postopek nam olajša delo, ker ne bo treba formalnega usklajevanja.
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Prehajamo ma 5. točko dnevnega reda, to je akcijski program
izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov v zvezi
s sklepi 3. seje konference ZKS o socialnem razlikovanju.
Akcijski program so obravnavali odbor za družbenoekonomske odnose in
komisija za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah enotnega
zbora delovnih skupnosti. Dala sta skupno poročilo, odbor za družbenopolitični
sistem in notranjo politiko pa je dal mneinje. Akcijski program so obravnavali
delegati občim in njihova mnenja, stališča in predloge ste danes prejeli na klop.
Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Milo Vižintin, prosim!
Milo Vižintin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Akcijski program, ki ga je kot osnutek pripravil izvršni svet na podlagi 3. seje
konference ZKS, naj bi bil tisti regulator, ki naj v letošnjem letu pomaga
odpraviti socialno razlikovanje na vseh področjih. Mislim, da je to pomemben
dokument zlasti v današnjem času, ,ko mobiliziramo vse sile, da bi stabilizirali
naše gospodarstvo in tudi vsa .druga področja našega javnega in zasebnega življenjai. Če je tako, potem temu dokumentu dajem vso podporo, pod pogojem,
da bo resnično izvaj.an,
Ze dalj časa govorimo o naložbah, investicijah. Ko beremo statistiko, pa
vidimo, da vsako leto prekoračimo plane, iki smo jih sprejeli. To se pravi, da
kljub ostremu nastopu proti povečanju investicij, ker povzročajo inflacijo, investicije rastejo. Mislim, d!a je proti temu treba strogo nastopiti in kaznovati vse
kršitelje tega načela. To je eno.
Druga stvar pa je v tem, da je treba odpravljati socialne razlike. Našemu
delavcu je treba zvišati življenjsko' raven. Ne mislim govoriti o uravnavanju
dohodkov za vse enako. Treba pa je spoštovati načelo, da naj vsak dobi po
opravljenem; delu, ne pa po funkcijah ali formalnih kriterijih.
Ce bi dosledno izvajali tako politiko, ne bi moglo priti do tolikšnih razlik.
Tu je tudi drugo vprašanje: Kdaj bodo imeli naši delavci več vpliva na samoupravljanje?
Po mojem mnenju je ena bistvenih pomanjkljivosti v tem, da je v gospo^darstvu in sploh povsod tehnoikracija zavzela vse položaje ter si prilagodila
celoiten sistem delitve dohodka, tako da prihaja do zelo velikih razlik. Naš
proletariat mora imeti več vpliva, zato je treba od besed pristopiti k dejanjem.
To bo tudi pomagalo k odpravi teh socialnih razlik. Razlike bo treba odpraviti
tudi v šolstvu. Zakaj mora birti otrok delavca vedno delavec ali otrok kmeta
zmeraj kmet? Taka naj bi pač bila tradicija, Treba pa je poseči globlje in
v to strukturo, če hočemo, da bo' naš delavec lahko vplival na dogajanja tako
v gospodarstvu kaikor tudi v ostalem družbenem življenju.
Nadaljnje vprašanje je vprašanje plačevanja delovnih ljudi v družbenih
dejavnostih. Delavci v pnosveti, kulturi, zdravstvu, v državni upravi itd. protestirajo, ker bodo dobili le 95°/» dohodka. Pravijo, da je s tem kršena ustava,
ker za enako delo ni enakega plačila, to se pravi, da se ne obravnava vseh
enako, saj bodo v gospodarstvu izplačevali lOO^odstotne dohodke.
Nadaljnje vprašanje, ki bi se ga rad dotaknil, je vprašanje o razlikovanju
kategorij, ki so socialno podpirane. Se zmeraj imarno tako nizke podpore, da
ljudje komaj živijo. Mislim, da bo treba to čimprej popraviti. Pred očmi bo
treba imeti tudi naše domove počitka. Tam ne gre le za materialno, ampak
tudi za moralno stran, gre za pomanjkanje prostorov, za odnos do ljudi itd.,
skratka, ne le za materialno, temveč tudi za moralno diferenciacijo. Razliko2«
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vanje namreč ni vselej samo materialno, ampak se pojavlja tudi v odnosih
do ljudi.
V zvezi z materialno diferenciacijo bi omenil še nekaj. Nepošteni ljudje,
ki so zakonito ali nezakonito pridobili posest ali so kradli premoženje, spadajo
ne samo pod davčni vijak, ampak celo pred sodišče, v zapor oziroma na kako
koristno 'delo s krampom in lopato. To je v redu. Na drugi strani pa se postavlja
vprašanje, kakšno naj bo upravičeno bogatenje. Do kod naj gre? Oe smo kmetu
pustili 10 ha in še nekaj gozda, smo ga s tem omejili, za druge občane pa smo
pustili to vprašanje odprto. V banki lahko imajo 10, 50 ali pa 100 milijonov.
Sedaj pa je nastala zmeda. Tisti, ki imajo nepošteno vest, so se po sprejemu
davčnega zakona zamislili.
Na drugi strani pa so pošteni ljudje, ki varčujejo, ki delajo, ki si kaj
prihranijo, vprašujejo, ali tega še ne bo konec in ali družba ne bo sprejela
zakona in tega omejila z nacionalizacijo itd. Čemu potem še naprej pridno
delati, varčevati? Takšna vprašanja slišiš na zborih volivcev, v raznih skupinah,
povsod. Mislim, da bo treba biti pri tej politiki socialnega razlikovanja zelo
previden.
Na koncu bi rekel še to, da bi bilo treba razmisliti o tem, da bi sprejeli
predpis o tako imenovani mrzlični potrošnji. Lani se je dogajalo, da so ljudje
zaradi govoric o devalvaciji planili na potrošniške dobrine. Drugače pa je pri
tem, kadar gre za živila, kakor so olje, sladkor itd., ko veliki nakupi teh izdelkov
še bolj poglabljajo socialno razlikovanje. Kdor ima denar, si lahko napravi
zalogo, tu kopiči dobiček, kdor pa denarja nima, mora kupovati sproti in ga
torej prizadenejo vse podražitve. Trgovci pravijo, da prodaje ne morejo omejiti,
saj ni nobenega predpisa. Mislim, da bi morali imeti predpis, ki bi prepovedoval
tako velike nakupe. Potem tudi potrošniške mrzlice ne bi bilo več.
Ne vem, če se sploh kdo zaveda, da prihaja do takih skrajnosti, saj nihče
ničesar ne ukrene. To se pravi, da bo treba nekaj narediti. Ljudje protestirajo.
Pravijo: »Kaj delate, da dopuščate bogatejšim slojem, da si nakupijo, kolikor
morejo, mi pa, ki živimo iz 'dneva v dan, tega ne moremo?« Izvršni svet naj
o tem razmisli in. ukrepa.
Ob programu, ki ga bomo danes sprejeli, bo treba pomisliti tudi na potrošniško mrzlioo, ki nastaja od časa do časa, ko se govori o oenah. Hvala lepa!
Predsednik Mirain G o si ar: Rado Pušenjak, prosim!
Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši! Program
v zvezi s sklepi 3. seje konference ZKS o socialnem razlikovanju bi moral biti
ena najpomembnejših nalog, ki zadeva vse družbene organe in v katerega bi
se morala z vso odgovornostjo vključiti tudi naša skupščina. Akcijski program
izvršnega sveta po mojem mnenju premalo posega v prejšnja leta. Tokrat bi
želel nekoliko razčleniti postavko »drugi osebni prejemki«, to so v glavnem
dnevnice in terenski dodatki. Kljub družbenemu dogovoru je ta postavka v letu
19.71 v primerjavi z lertom 1970 porasla za 40 '%> ali za 48 milijard S dinarjev,
taiko da so izplačila v breme tega računa znašala lani že 166 milijard S dinarjev.
Ce računamo, da polovica teh prejemkov, ki jih je bilo deležno samo okrog 5 ®/o
zaposlenih, predstavlja čisti neobdavčeni osebni dohodek, so bili proračuni in
skladi oškodovani za okrog 40 milijard S dinarjev. To je bil velik privilegij
za ozko skupino delavcev in s tem zneskom bi se dalo postaviti veliko šol, prav
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gotovo pia zamenjati vseh tistih 31 šol, iki jih je 'bik* treba takoj podreti, ter
modernizirati več bolnic in povečati njihove zmogljivosti.
V letu 1966 je znašala ta postavka v primerjavi z osebnimi dohodki že 11 "/o,
lani pa že 15 % in to kljub nenavadno močnemu dvigu osebnih dohodkov. Kljub
omejevanju drugi osebni prejemki močno naraščajo. Zakaj ? Zato, ker se marsikje priznavajo dlnevnioe ne siamo za dejansko odsotnost delavcev, temveč tudi
za plačila honorarjev, za plačilo provizij itd. Težko se je pač odvaditi starih
navad.
Prav gotovo so v tej postavki pomembni vzroki za socialno diferenciacijo
in neopravičeno bogatenje. Vztrajam, da se izvršni svet poglobi v ta problem
in pripravi radikalnejše ukrepe. Naivno bi bilo pričakovati, da bodo 'družbeni
dogovori odpravili vse nepravilnosti, ki se pri tem pojavljajo.
Se bolj značilna pa je primerjava med rasitjo postavke »drugi osebni prejemki« in »odkupom pomembnejših blagovnih skupin«, ki je poglavitni dohodek
kmetov, pa tudi delavcev, ki obdelujejo zemljo.
V letu 1966 so dohodki kmetov od odkupa znašali še 113 milijard S dinarjev,
postavka »drugi osebni prejemki« pa 45 milijard S.dinarjev. V letu 1971, ko
so dohodki kmetov porasli in so znašali 199 milijard S dinarjev, so drugi osebni
prejemki porasli že na 66 milijard S dinarjev, tako da so se že krepko približali
bruto osebnemu dohodku kmeitov in proletarcev. Sedaj pa primerjajmo, koliko
ljudi se preživlja izključno z dohodkom, iz kmetijstva in kako malo občanov
je deležnih teh pomembnih dodatnih dohodkov iz računa »drugi osebni prejemki«, kakšne so režije enih in kakšne so režije drugih itd,.
Zanimivo je -tudi to, da so se v primerjavi, z letom 1966 dohodki kmetov
v letu 1971 dvignili za 16 !%, drugi osebni prejemki pa kar za 310 %, medtem
ko so se osebni dohodki v tem obdobju povišali za, okrog 100socialni, prejemki pa za 120'%>. Kmetijstvo je moralo dajati razne kmetijske pridelke —
velikokrat pod lastno proizvodno ceno — tuidi uporabnikom postavke »drugi
osebni prejemki«.
Tudi v postavki »drugi osebni prejemki« je :treba iskati razliko v življenjski
ravni med mestom in vasjo, nadalje v preobilici čedalje dražjih osebnih avtomobilov v mestih na eni strani ter v revščini na vaseh na drugi strani. Izdatki
za kilometrino ali za takso in tuje dnevnice so žal skriti v »splošnih stroških«.
Z nekaj konkretnimi podatki bogatenja iz teh virov sem ta forum seznanil že
v prejšnjih letih. Pridružujem se -zahtevi tistih, ki vztrajajo, da bi morali za
kilometrino in za reprezentanco vpeljati posebne račune. Nedvomno bi to zelo
koristilo tudi delavskim svetom.
Na marsikaj, kar nikakor ni v interesu družbe — zlasti sediaj, ko pričenjamo
resneje obravnavati vprašanje socialne diferenciacije —- se še gleda kot na
nekaj povsem normalnega. Odprava takega stanja pa zahteva vsekakor odločnejše ukrepe. Teh pa, žal, v akcijskem programu ne vidim.
Razpon, v osebnih dohodkih 1:6 bi bil primeren le za nekaj najvišjih
podjetij v Sloveniji,, ne pa tudi za srednja drobna podjetja. Ne morem si predstavljati pomembnejšega uspeha v tej akciji, če za, boj proti podkupovanju ne
bomo sprejeli najostrejših ukrepov. Ce teh ne bo, bo- ljudstvo zelo razočarano.
Se nekaj o privilegijih. Kdo se npr. strinja s tem, da lahko dobi spomeničar
mesečno pokojninio v znesku 550 tisoč starih din ali celo več, ker je po naših
predpisih pokojnine spomemičarjev mogoče spreminjati tako rekoč sproti in to
v višini osebnega dohodka delavca, ki je zasedel mesto spomeničarja. Ah ne
gredo 'ta|ki privilegiji le predaleč? Na drugi strani pa družba ni niti najmanj
Sttaebrfi! Stajffin m
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prispevala množici oškodovancev iz druge svetovne vojne. Vsa izplačila naj bi
se opravila le pirek organizacije, kjer je uporabnik zaposlen.
Še nekaj o stanovanjskem vprašanju). Prav nič ne dvomim o tem, dia bi
bila gradnja stanovanj v naši republiki neprimerno večja, če bi se to vprašanje
ne reševalo povsem izjemno za vodilne delavoe. Ce bi se vsa delavci obravnavali
enakopravno, bi se našla tudi pravna in finančna možnost za takojšnjo izterjavo tistih desetih milijard starih din, ki jih še imajo lastniki stanovanjskih hiš,
ki so bile zgrajene s sredstvi nekdanjih stanovanjskih skladov. Sredstva se
sedaj vračajo le v simboličnih anuitetah. O tem problemu govorimo v Sloveniji
že več let, žal pa nismo dosegli niti tega, da bi bih sprejeti vsaj nekateri politični ukrepi. Sprašujem se, ali ni tudi to očiten dokaz, da smo se od malega
človeka vendarle preveč oddaljili?
Nazadnje še to: Zavzemam se za uvedbo posebnega kreditnega sklada za
hitrejši razvoj manj razvitih področij Slovenije, ker vidim le v tem pogoj za
hitrejšo odpravo revščine v teh krajih.
Predsednik Miran G osiar: Besedo ima Ivan Kreft.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Razpravljam v zvezi
s 3. točko akcijskega programa, ki govori o uresničevanju ciljev s področja
vzgoje in izobraževanja. Studija zavoda, SR Slovenije za planiranje z naslovom
»Osnovni cilji in predpostavke družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih
1971 1975« opozarja na strukturalne probleme v razvoju srednjega in visokega
šolstva, toda ne s socialnega vidika, zato svoja kratka izvajanja k že omenjeni
3. točki' akcijskega programa izvršnega sveta navezujem na sklepe 3. seje konference ZK Slovenije o socialnem razlikovanju.
V našem prosvetno-kulturnem zboru so poslanci, pa tudi predstavniki interesnih skupnosti, posebno izobraževalne, kulturne in znanstveno-raziskovalne
skupnosti večkrat pouidairjiali, da so zaskrbljeni, ker Slovenci v izobraževanju in
kulturi zaradi premalo učinkovite štipendijske politike in drugih socialnih
vzrokov že zaostajamo. To, kar že nekaj časa vemo, je potrdil tudi zadnji popis
prebivalstva. Ne bom navajal statističnih podatkov, ki sem jih omenjal že
v svojih prejšnjih razpravah, temveč le tiste, ki so (novi in nam ponazarjajo
kvalifikacijsko strukturo zaposlenih. Podatki so boleči, ker dokazujejo to, česar
doslej marsikdo ni hotel verjeti: na število zaposlenih delavoev imamo manj
visoko izobraženih kadirov, kot jih imajo v drugih republikah, in smo z Makedonijo pod zveznim povprečjem.
Ce je tako, je treba to pripisati predvsem socialni diferenciaciji, ki močno
prizadeva kmete in delavci, torej večji del delovnega ljudstva. Od tod tudi
pri posameznih toliko malodušja, ki lahko postane, če zajame tudi mladino,
sčasoma bolj nevarno kot nezadovoljstvo, kajti kritika, kot vemo, potiska razvoj
naprej, malodušje pa le razkraja, podira in v zadnji komsekvenci -poraja anarhijo.
Za zdaj gre k sreči le za posameznike, ki se bodisi oprijemajo preteklosti,
v katero ni vrnitve, bodisi sodijo, da je naš razvoj blokiran, zato postajajo
popolni nihilisti, ki jih nič več ne zadovoljuje. Za njihova pretiravanja pa bo
manj posluha tudi med mladino, če jo bomo prepričali, 'da z našim akcijskim
programom mislimo resno. Prepričamo pa jo lahko samo še z dejanji. Predvsem
moramo dati možnost izobraževanja tudi delavski in kmečki mladini, vsaj
v tolikšni meri, kot jo imajo v drugih republikah. Po končanem študiju pa jim
moramo zagotoviti tudi zaposlitev. Enega in 'drugega ji doslej nismo mogli
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zagotoviti, kajti številke kažejo, da je od skupnega števila zaposlenih v Jugoslaviji z visoko in višjo izobrazbo 14,85 % delaivoev, da je ta odstotek v Sloveniji
12,32 %, v Crni goni, ki univerzo šele ustanavlja, pa kar 16,72 %. Ce se omejimo
le na visokošolsko izobrazbo, jo ima v zveznem povprečju 9,11% delavcev,
v Sloveniji pa le 7,8 % dlelavcev. Najvišje povprečje imajo na Hrvaškem, 9,59 %.
Med zaposlenimi v Jugoslaviji je 7,86 % visoko kvalificiranih delavcev, v Sloveniji pa 5,02 %, v Bosni in Hercegovini pa jih je celo 9,44 %. Rekord v zaposlovanju nekvalificiranih delavcev je dosegla Slovenija, ki jih zaposluje kar
18,99%, torej skoraj 19%, medtem ko je zvezno poprečje 17,39%. Najmanj
kvalificiranih delavcev v proizvodnji ima Bosna in Hercegovina in sioer 14,30 %,
Seveda tu ni všteta, odvečna nekvalificirana, delovna sila, ki ne more dobiti
zaposlitve. Ce upoštevamo to, potem smo lahko manj zaskrbljeni, na drugi
strani pa -vsekakor velja pritrditi temu, kar je zapisano na 10. strani -resolucije,
ki smo jo pravkar sprejeli: »Kriteriji, ki usmerjajo uspešnost gospodarjenja,
terjajo pri nas moderno tehnologijo in organizacijo dela. To pa je mogoče doseči
le z vsestranskim in specializiranim izobraževanjem, z ustvarjalnim povezovanjem gospodarstva in znanja v procesu preobrazbe gospodarske in socialne
strukture s smotrno rabo materialnih dobrin za angažiranje intelektualnih
potencialov ter z razvijanjem samoupravnega družbenoekonomskega sistema.«
Torej znanje in zopet znanje, ker omogoča višjo življenjsko raven, večjo
storilnost, boljšo kakovost in s tem večjo konkurenčnost in večjo možnost
vključevanja v mednarodni trg.
Studira pa lahko le tisti, ki ima -dovolj sredstev, kot smo že tolikokrat
ugotovili. Nekatere moje ugotovitve zgovorno dopolnjujejo podatke iz ftsmka
prof. dr. Vlada Klemenčiča v Delu z dne 19. 2. 1972 z naslovom »Vzroki so
v stopnji razvitosti produkcijskih sil«. Dr. Klemenčič primerja izobrazbo zaposlenih v družbenem sektorju gospodarstva naše republike z izobrazbo, ki je
bila kot potrebna predvidena v samoupravnih aktih glede zasedbe delovnih
mest. Njegove ugotovitve so naslednje: delovnih mest s predvideno visokošolsko
izobrazbo je bilo ob prehodu v 1970. leto 12 900, zaposlenih z visošolsko izobrazbo
pa 7800 oziroma 5100 oseb -premalo, kar znaša 40% delovnih mest. Delovnih
mest s predvideno višjo izobrazbo je bilo 11 800, medtem ko je tako izobrazbo
imelo le 5700 zaposlenih. Dr. Klemenčič 'dalje primerja in ugotavlja, da so
pomanjkanje kadrov z višjimi stopnjami izobrazbe v končni liniji pokrili zaposleni z nižjo izobrazbo, ki jih je bilo 32 200, delovnih mest s predvideno nižjo
izobrazbo pa le 18 000, kar pomeni, da je bilo 13 300 oseb več. Povsem nekvalificiranih delavcev je bilo 124 000, ■delovnih mest zanje pa le 66 000, tako da
je 58 000 -delavcev zasedalo delovna mesta, za katera so potrebne višje kvalifikacije, kar je tudi anomalija. Na nobenem območju pa se naše akcije za
odstranjevanje socialnih razlik ne smejo spremeniti v površno kampanjsko
nedoslednost, ker naloge niso preproste in kratkotrajne. Gre predvsem za dosledno in sistematično opremljanje vzrokov in ne le za registracijo posledic
socialnega razlikovanja in za izzivlj-anje v razpravah v zvezi s tem problemom..
Predsednik Miran Goslar : Besedo ima dr. Majda Benedik.
Dr. Majda Benedik: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci! Nadaljujem debato tovariša Krefta, ki se je v glavnem dotaknil 3. odstavka akcijskega programa — »Politika krepitve -družbenega standarda socialne
varnosti« — kamor spada tudi področje vzgoje in izobraževanja.
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Verjetno ne bi smelo pirati do socialnega, razlikovanja že pri naših otrocih.
V šolah se oblikujejo različne socialne skupine glede na materialne možnosti
staršev. To lahko vidimo že na športnem 'dnevu. Kadar ima ljubljanska šola
športni dan, gre tretjina otrok na Vogel, tretjina otrok se gre sankat, tretjina
pa gre na sprehod čez Golovec, ker nima nobene možnosti, 'da bi športni dan
preživela na višini Vogla. V letošnjem mestnem proračunu Ljubljane sem prvič
zasledila postavko za odpravljanje socialnih razlik pri otrocih. S temi sredstvi
bo vsem otrokoim zagotovljena udeležba pri športu in pri nabavi učbenikov.
To se pravi, da ne bo tako zgodaj prihajalo do socialne diferenciacije in da
nekateri otroci ne bodo imeli vsega, dirugi pa zelo malo.
Dotaknila bi se tudi odstavka, ki zadeva področje zdravstvenega varstva
in zdravstvenega zavarovanja. Navedeno je, da bo akcijski program podpiral
ukrepe za odpravo tako imenovane črne zdravniške prakse in drugih oblik
nezakonitega delovanja in privilegijev v zdravstvu. Vemo, da s socialističnim
pojmovanjem privatna praksa ni združljiva, vsaj tako smo se odločili že pred
najmanj 10 leti, vemo pa tudi, da privatna praksa cvete, da ni dovolj kvalitetna, da se opravlja po različnih prostorih, uporablja tudi družbene dobrine
in ni obdavčena. Pa vendar jo dopuščamo. Videti je, da se nam naše zdravstvene
službe ni posrečilo dvigniti na zadovoljivo raven, da naši državljani ne bi čutili
potrebe po zasebni praksi, Take potrebe .čutimo posebno v zobozdravstvu. Zgodi
se, da se bolniku namigne: »Če hočeš pirati hitro na vrsto, pridi k meni v ordinacijo.« Za eno samo vstavitev zobovja dobi zobozdravnik 350 000 do 400 000
dinarjev. To se pravi, da moramo naše .kriterije o zasebni praksi verjetno
nekoliko spremeniti, če hočemo zadovoljivo rešiti problem zdravstva v nasi
republiki.
Predsednik Miran G o si ar : Še kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Če ne, predlagam, da razpravo o akcijskem programu izvršnega sveta končamo z naslednjim sklepom:
1. Republiški zbor se s predloženim akcijskim programom strinja in ugotavlja, dia predstavlja uresničevanje sklepov 3. seje komferenoe ZKS o socialnem
razlikovanju.
2. Zbor podpira pripombe in predloge za spremembe in dopolnitve programa, zapisane v poročilih odbora za družbenoekonomske odnose republiškega
zbora, komisije za razvoj samoupravnega prava v 'delovnih organizacijah 'enotnega zbora delovnih skupnosti, odbora za družbenopolitični sistem in notranjo
politiko republiškega zbora, zasedanja delegatov občin in razprave v zboru.
Zato naj izvršni svet ustrezno dopolni predloženi akcijski program in z njim
seznani vse družbenopolitične dejavnike v republiki.
3. Republiški zbor bo obravnaval vse to'čke iz akcijskega programa, ki so
v pristojnosti zbora.
Ali se izvršni svet s takim sklepom strinja? (Da.)
Kdor je za tak sklep, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je s tem ta točka dnevnega reda končana.
Odrejam krajši odmor. Medtem bomo ugotovili, v čem smo pri resoluciji
o dolgoročnem konceptu neusklajeni, z enotnim zborom.
(Seja je bila prekinjena ob 11.35 in se je nadaljevala ob 12.10.)
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Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo razpravo o 4. t o č ik i
dnevnega reda, to je o predlogu resolucije o (dolgoročnem razvoju
SR Slovenije.
Besedo ima Živko< Pregl!
2 i v k o Pregl: Spričo poteka dogodkov v enotnem zboru delovnih skupnosti komisija predlaga, da republiški zbcr sprejme amandma-, pri katerem je
vztrajal predstavnik zbora delegatov občiin, in sioar amandma k besedilu na
strani 55, četrto poglavje, točke 3 c, ki se nanaša na vlogo občin.
Treba je poudariti, da je enotni zbor delovnih skupnosti prvotno zavrnil
amandma o plovnih poteh, ki smo ga mi sprejeli, pozneje pa ga je sprejel. Zato
bi bilo koristno in pametno, da se sprejme .amandma, ki ga je v uvodni razpravi
utemeljil predstavnik zasedanja delegatov občin-. Poleg tega je ta amandma tudi
potreben. V prvi razpravi smo ga zavrnili zato, ketr smo pač mislili, da takšne
konkretizacije niso potrebne, vendar je vsekakor koristno, če amandma postane
del besedila resolucije.
Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo?
Prosim., tovariš Kavčič!
Stane Kavčič: Samo tole bi še dopolnil: Položaj je bil po prvi poziciji
republiškega in enotnega zbora tak, da smo amandma o plovnih poteh mi sprejeli, enotni zbor pa ga je odklonil in sprejel amandma zasedanja delegatov
občin, o katerem je govoril tov,ariš Zivko Pregl; ta amandma smo odklonih,
V komisiji smo bili mnenja, da bi to vprašanje uredili ta,ko, da bi enotni zbor
sprejel amandma o poslovnih poteh, naš zbor pa amandma delegatov občin. Tako
bi bila stališča zborov usklajena in ne bi bil potreben -dodaten usklajevalni
postopek. Medtem je enotni zbor že sprejel naš amandma o plovnih poteh. Če
sedaj sprejemamo amandma, ki ga predlagajo delegati občin, dosežemo s tem
popolno uskladitev. Samo toliko iza pojasnilo, ker sem imel občutek, da so
nekateri tovariši prišli kasneje in niso bili seznanjeni s sedanjim stanjem.
Predsednik Miran Goslar: Želi ,še kdo besedo? (Nihče.)
Glasujemo o amandmaju zasedanja delegatov občin k 55. strani resolucije.
Amandma imate na 4. strani poročila zasedanja delegatov občin. Kdor je za
amandma, naj glasuje! (46 poslancev glasuje za amandma.) Kdo je proti? (Dva
poslanca.) Kdo se je vzdržal? (En poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma zasedanja delegatov občin k 55. strani sprejet!
Tako srno glede amandmajev v celoti usklajeni z enotnim zborom.
Prehajamo na glasovanje o resoluciji o dolgoročnem razvoju SR Slovenije
v celoti, z vsemi sprejetimi amandmaji. Kdor je za resolucijo, naj glasuje!
(Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je resolucija o dolgoročnem razvoju SR Slovenije sprejeta.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o prispevkih, davkih in taksah občanov in organizacij združenega dela.
Predlagatelj je izvršni svet. Predlog za izdajo zakona sta obravnavala odbor
za finanoe in proračun in odbor za proizvodnjo in blagovni promet, ki sta dala
zboru skupno poročilo-. Odbor za družbenoekonomske -odnose je dal zboru poro-
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čilo; odbor za družbenopolitični .sistem in notranjo politiko je dal mnenje in
zakonodajno-pravna komisija poročilo.
Pričenjam razpravo. Ali bo kdo od izvršnega sveta imel uvodno obrazložitev? Bil sem obveščen, da tovariš Novinšek, vendar ga ni tuikaj.
Besedo ima Radio Pušenjak.
Rado Pušenjak: Tovairiš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Teze o novem davčnem sistemu prinašajo nedvomno veliko pozitivnega. Pričakujem, da bo novi davčni sistem odpravil take (nepravilnosti, kakršna, je sedanja
izredno visoka stopnja maloprodajnega 'davka za blago splošne porabe. Po
sedanjem sistemu je praktično kaznovan tisti Občan, ki je vse svoje dohodke
posiljen uporabljati za nakup blaga v domači trgovini. To pa velja predvsem
za občane z nizkimi dohodki. Koristi pa imajo oboam, ki porabljajo denar
v tujini, in pa tisti, ki lahko nalagajo svoja odvečna sredstva na hranilne
knjižice.
Da bi razbremenili predvsem malega človeka., bi bilo treba stopnjo prometnega davka od prometa na malo bistveno znižati že sedaj in predvideti večje
dohodke iz drugih virov. Menim., da nastajajo pogoji za primerno obdavčenje
obresti od hranilnih vlog. Strah, da bi to neugodno vplivalo na nalaganje denarja v denarnih zavodih, je po mojem mnenju neutemeljen. Pripominjam, da
je bil tak davek uveden 'v stari Jugoslaviji. Predlagam, ida se uvedba tega
davka omogoči tudi v novem davčnem sistemu.
Pričakujem, da bo novi zakon uredil tudi vprašanje prometnega davka na
naravno vino. Dogaja se, da prodajajo zasebni proizvajalci-nekmetje lansko
vino že po 1000 starih dinarjev za liter, ne da bi plačali prometni jiavek.
Zahtevo, da se to vprašanje uredi, postavljamo poslanci v tej skupščini že
nekaj let. Če zahtevamo, da je treba zasebni sektor obravnavati enakopravno
s socialisitiičnim, potem se mi adi prav in poštemo, da postavljamo zahtevo tudi
obrnjeno! Ce davčna služba ni sposobna zagotoviti enakega davčnega obremenjevanja zasebnega in socialističnega sektorja, naj se poišče drugačna oblika
obdavčevanja.
Novi zakon bi moral preprečiti tudi to, da posamezna središča s prometnim
davkom ne bi mogla uničiti nekaterih gospodarskih vej. V zakonu naj se
omogoči odmera davka od dejanskega dohodka tudi od kmetijskih zemljišč
oziroma kmetijske dejavnosti. Ce hočemo podpirati nadaljnjo integracijo gospodarstva oziroma preprečiti dezintegracijo, moramo omogočiti, da bodo davke od
osebnih dohodkov dobile občine, kjer živijo družine delavcev oziroma kjer so
dislocirani obrati.
Pozdravljam uvedbo bruto sistema obračunavanja osebnih dohodkov, nadalje uvedbo posebnih prispevkov za usklajevanje pokojnin in invalidnin, pa
tudi uvedbo družinskih darvikov v kakršnikoli obliki. V novem sistemu pa je
pomembno zlasti to, da se primerno zavarujejo tiste gospodarske panoge oziroma delovne organizacije, ki so manj rentabilne.
Novi davčni sistem bo terjal tudi večje spremembe v organizaciji davčne
službe. Boljši davčni sistem si je težko zamisliti, če sekretariat za finance ne
bo imel posebne študijske skupine, ki bo proučevala vprašanje davkov na
znanstveni ravni.
Predsednik Miran Gosi ar: Besedo ima Ivan Kreft.
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Ivan Kreft: Tovarišioe iin tovariši poslanci! Izkušnje, ki smo si jih
doslej pridobili v zvezni, republiški in občinski davčni politiki, mam dokazujejo,
da neopravičenih socialnih razlik nisimo mogli in jih verjetno tudi ne bomo
mogli zmanjšati samo s spremenjeno davčno politiko, temveč so potrebni tudi
drugačni ukrepi. Predvsem je treba odkriti vzroke, ki omogočajo na eni strani
preveliko bogatenje, na drugi strani pa preveliko siromašenje, ki nima več
samo individualnih razsežnosti.
Ne upam si trditi,, da ustreznejša davčna politika ne bi mogla prispevati
k temu, da bi se v naši samoupravni družbi zmanjšala socialna diferenciacija.
Nasprotno, prepričan sem, da je to mogoče, čeprav bomo pri tem najbrž morali
uporabiti tudi razne administrativne ukrepe.
V pogovoru z novinarji Dela, objavljenem v delu z dne 22. 1. 1972, je podpredsednik zveznega izvršnega sveta dr. Jakov Sirotkovič dejal: »Sistemsko je
večdavčni sistem še najmanj rešen in zato so nam potrebne administrativne
omejitve v proračunski in splošni porabi. Lani je bilo to 10,8vendar smo
to višino zaradi nepretrganega pritiska naraslih dohodkov kar naprej preskakovali. Davčni sistem se še ni prilagodil novim razmeram. V vseh republikah
imajo programe za izdelavo novega davčnega sistema, tako da bi začeli veljati
v začetku prihodnjega leta.«
Kot smo na seji predsedstva in izvršnega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije zvedeli iz govora predsednika izvršnega sveta SR Slovenije tovariša Staneta Kavčiča, predlaga Slovenija tudi v zveznem merilu, naj
vse oblike porabe rastejo počasneje kot družbeni proizvod in naj bo gospodarstvo v letu 1972 manj obremenjeno, kot je bilo v letu 1971, manjšo obremenitev gospodarstva pa že obljubljamo tudii za leto 1973. V delovnem osnutku
akcijskega programa je slovenski izvršni svet med drugim napovedal tudi pomembnejše spremembe v celotnem sistemu obdavčevanja in alimentiranj a
skupnih družbenih potreb v smislu uresničevanja stališč 3. seje konference
Zveze komunistov Slovenije o socialnem razlikovanju.
Da bi se zmanjšale neopravičene socialne razlike in zagotovilo čimbolj
pravično in gospodarsko smotrno obremenjevanje dohodka in premoženja
občanov in delovnih organizacij s prispevki in davki za skupne družbene potrebe, je izvršni svet pripravil vrsto predlogov zakonov. Moral je seveda pohiteti, da bi nekatere izpopolnitve v sistemu obdavčevanja in alimentiranja skupnih družbenih potreb začela veljati že 1. 1. 1972. Za pomembnejše spremembe
pa bo nekoliko več časa, saj naj bi bile uveljavljene šele v začetku leta 1973, kot
je -mogoče sklepati tudi iz pogovora predsednika našega zbora v radijski oddaji
9. februarja. Do podrobnosti pa se je v Delu razpisal tovariš Marjan Ekart,
pomočnik republiškega sekretarja za finance, tako da smo bili v enajstih nadaljevanjih seznanjeni z vsem, kar je že novega in kar bo še novega v naši davčni
politiki.
S pričakovanimi spremembami naj bi zagotovili progresivno obremenjevanje in pravičnejšo razdelitev prispevkov in 'davkov občanov in delovnih organizacij za skupne družbene potrebe. Pri term seveda ne smemo pretiravati,
čeprav ne gre ugovarjati načelu, naj plača več tisti, ki več prigospodari. Če
pa bi mu po teoriji enakih želodcev vzeli toliko, da bi bil izenačen s standardom
najmanj produktivnih, bi odšel na delo v tujino, če bi imel .možnost, ali pa
bi začela popuščati njegova delovna vnema, ker ga ne bi nagrajevali po storilnosti, kot si to želi vsak, ki daje pri delu vse od sebe in mu lopata ni samo
naslonjalo za brado.
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Trenutno je največ predlogov, naj bi omejili, če ne celo odpravili,, plačevanje prispevka od osebnega dohodka in ga nadomestili z obdavčevanjem poslovnega uspeha organizacije združenega dela. Trdijo, da bi bila le taka obdavčitev orodje ekonomske in socialne politike. Nadaljnja utemeljitev je, da hi
tak način omogočil tudi zajemanje monopolnega dobička in rente ter prispeval
k izenačevanju pogojev gospodarjenja, omejil bi poralbo in odpravil velike neupravičene razlike med posameznimi gospodarskimi organizacijami.
Ce bi bil prepričan o uspehu napovedane davčne politike, bi se rad pridružil tistim, ki jo zagovarjajo. Res je, da je razmerje dohodkov delavcev med
najbogatejšimi in najbolj siromašnimi skupinami leta 1969 znašalo 1 : 5,3. Po
izplačilu prispevka od osebnega dohodka pa se je ta razpon še povečal. To
pa res ni dopusitno! Najbolj je ,to prizadelo panoge z velikim številom zaposlenih, kot sta tekstilna in živilska industrija, čeprav vemo, da so tudi med
tekstilnimi obrati takšni, M brez težav plačujejo prispevke od osebnih dohodkov; naj omenim le tovarno dekorativnih 'tkanin v Ljubljani.
Kot smo v tem zboru že večkrat slišali — o tem je govoril poslanec Dušan
Hoirjaik — pa druge tekstilne tovarne niso v tako ugodnem položaju, zato je
potrebno pri njih napraviti izjemo, ki potrjuje pravilo. Na drugi strani pa
vemo, da trgovina s tekstilom prav dobro zasluži, prav tako pa tudi druga
trgovina pri večini izdelkov in pridelkov, -čeprav smo ,teoretično dolgo vztrajali
pri tem, naj bo trgovina le posrednik med proizvajalcem in uporabnikom, ne
pa tudi največji zbiralec akumulacije. Zato morajo v trgovini zajemati dobiček
tudi drugače, ne le prek prispevka od osebnega dohodka.
Za. dvojen način obdavčevanja se nameravajo, kot vse kaže, odločiti v
SR Srbiji. Obdržati nameravajo delno obdavčevanje osebnih dohodkov, vendar
v manjšem obsegu kot doslej. Vsoto prispevkov od osebnega dohodka bi zmanjšali od 4,82 na 2,48 milijarde dinarjev ali. skoraj na polovico. Glavna sredstva
za skupne potrebe bi črpali iz obdavčitve dohodka, ki ga ustvarijo organizacije
združenega dela, oziroma iz dohodka, ki je določen za delitev. Dohodek bi
obdavčevali progresivno, in sicer po srtopnji od 6 do 26'%. Pri tem pa se jim
zdi primerno, da bi bile organizacije, ki poslujejo z izgubo ah so na meji
rentabilnosti, oproščene vseh davkov.
Tukaj se začenjajo moji pomisleki o uspešnosti takega obdavčevanja. Gospodarskih organizacij, ki poslujejo z izgubo, je v naši državi okoli 10takšnih,
ki so na robu rentabilnosti, pa je celo 4 do 5-krait <več ali natančneje 52,3 ®/»,
kot sem nekoč že navajal v tem zboru. Res je, da prispevkov od osebnega
dohodka tudi doslej niso plačevale vse gospodarske organizacije, ker smo kmetijske in nekatere druge te obveznosti, izjemno oprostili, ne morem pa si predstavljati, da bi več kot 50 % gospodarskih organizacij sploh ne plačevalo nobenega prispevka, če bi v celoti opustili plačevanje prispevkov od osebnih
dohodkov in prešli satmo na plačevanje prispevkov od dohodka organizacij
združenega dela. Se naprej bi obdržali plačevanje davka od skupnega dohodka
občanov, vendar je v republikah zelo različno urejen. V Sloveniji, ki ni dotirana
republika, se davek na skupni osebni dohodek plačuje od letne vsote 25 000 dinarjev naprej, čeprav bi se lahko upravičeno zgledovala po tistih, ki skupni
osebni dohodek obdavčujejo šele od vsote 36 000 dinarjev naprej, ker so življenjski stroški pri nas višji, produktivnost pa večja. Seveda je treba pri tem
upoštevati, da se pri nas odšteje 8000 dinarjev za vsakega vzdrževanega družinskega člana. Ker pa so preveliki in deloma nezasluženi osebni dohodki med
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poglavitnimi viri inflacije, ker povečujejo povpraševanje, je še toliko nujneje,
da jih omejujemo; če ne gre drugače, pa z davki.
Podatki zvezne službe družbenega knjigovodstva kažejo, da so skupni prejemki delavcev družbenega sektorja znašali v lanskih desetih mesecih 109,7
milijarde dinarjev, kar je za 25 milijard ali za četrtino več kot v enakem obdobju v letu 1970. Na zvečanje prejemkov je najbolj vplivalo naraščanje plač.
Znašale so nekaj manj kot 55 milijard; 11 milijard je šlo za socialne prejemke;
7,4 milijarde za prodajo kmetijskih pridelkov in itako dalje. Visoko vsoto so
dosegli tako imenovani drugi prejemki, kar 24,8 milijarde dinarjev, to je za
43% več kot v prvih desetih mesecih leta 1970. Sestavljajo jih izplačila prek
tekočih računov občanov, izplačila zavarovalnin, komisijskih prodajaln, gotovinska posojila^, odkupi tujih valut in druge.
Skupni izdatki prebivalstva so znašali 102 milijardi idinarjev, to je za
23 dilijard več kot v enakem obdobju 1970. leta. Občani so imeli ob koncu
oktobra 15 678 milijona dinarjev dolgov pri bankah, to je za 23 % več kot
v enakem obdobju 1970. leta. To ponovno dokazuje, da inflacija spodbuja
špekuliranje z naj<emanjem posojil, ki se v glavnem uporabljajo za nakupovanje
trajnih dobrin prek lastnih potreb, tudi stanovanj. Med nesebičneže naše družbe
pa lahko upravičeno štejemo tiste, ki kljub inflaciji vlagajo svoje prihranke
v banke; največkrat so v to prisiljeni, da prištedijo vsaj nekaj za 'čas onemoglosti, ko so življenjski stroški še večji.
Hranilnih in vezanih vlog ter visot na deviznih in drugih računih je bilo
namreč za 12,5 milijarde več koit uporabljenih posojil, to je za 40 % več kot
oktobra 1970. leta. Hranilne vloge so večje za 25 %, vsote na deviznih računih
pa za 138 %. Ta razmerja pa letos ne veljajo več.
Za naše gospodarstvo bo vsekakor hud udarec, oe bo varčevanje začelo
pojemati, kar se že kaže. Hud udarec za tiste, ki varčujejo vsa povojna leta,
je vsekakor stalno enkrat počasnejše, drugič hitrejše razvrednotenje dinarja.
Ob prvih dveh uradnih devalvacijah je dobil varčevalec vsaj odškodnino, pri
zadnji pa je ostal bireiz vsake, tudi simbolične odškodnine. Vsak dolžnik se mu
lahko smeje, čeprarv foi mu moral ibiiiti hvaležen,, saj je pomembno prispeval
k njegovi blaginji. Posebno ugodna posojala so vsekakor tudi eden izmed povzročiteljev socialne diferenciacije.
Podoben položaj bo nasital tudi pri podjetjih. Tista, ki poslujejo z izgubo,
se rešujejo vseh obveznosti, celo davka. Tista, ki ustvarjajo dohodek z nadpoprečno proizvodnostjo, pa morajo prispevati tudi za druge. Na take razmere je
verjetno mislil tudi predsednik ZIS, tovariš Bijedič, ko je v intervjuju za
Politiko dne 30, decembra 1971 dejal: »V prihodnje bo treba zakonitosti trga
bolj upoštevati, tako da delovne organizacije, ki so neracionalno poslovale iin
slabo gospodarile, ne bodo živele na račun 'drugih ali na račun širše skupnosti.«
Končno gre za to, da vsakdo živi od svojega in ne tujega dela in da daje
družbi, kar ji gre. Zato dobro premislimo, preden se zopet odločimo za. takšno
obremenjevanje, kakršno smo v preteklosti že imeli, ko smo prelivali celo amortizacijo in brezplačno prenašali osnovna sredstva. To bi pomenilo prelivanje kar
po dveh kanalih in ne le po enem, saj je jasno objavljeno in dogovorjeno, da
sredstev ne bi smeli administrativno odtujevaiti v nedogled.
Naj povem, kaj se mi zdi najpomembnejše: če večjega napora in večje
produktivnosti ne bomo stimulirali tudi gmotno, se bomo vrnili na ekstenzivno
gospodarjenje, namesto da bi .še bolj učinkovito uveljaivild tržno gospodarstvo,
prek katerega se edino lahko še uspešneje vključimo v mednarodno delitev dela,
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ki je pogoj za uspešnejši nadaljnji razvoj vseh, ki živimo v enotnem gospodarskem prostom; vse pa nam lahko pokvarijo močne avitarkične težnje.
Kljub doslej povedanemu pa ne vztrajam pri tem, da bi obdavčili le osebne
dohodke, keir so bile slabe strani /te obdavčitve v zaidinjih letih preveč očitne.
Naj omenim sitaloo naraščanje osebnih dohodkov in to tudi pri slabih
finančnih rezultatih. Z naraščanjem osebnih dohodkov naraščajo tudi prispevki
iz osebnih dohodkov, ki se zbirajo v proračune in razne sklade. Do .nedavnega
se naraščanje osebnih dohodkov sploh ni omenjalo med vzroki inflacije, čeprav
jo najbolj povzročata osebna in zlasti še splošna ponaba,, če je nad rastjo družbenega proizvoda.
Ali bi bilo primemo obdavčiti samo dohodek ali pa je boljše — vsaj za
prehodno obdobje — obdavčiti tudi osebne dohodke, je še odprto vprašanje,
odvisno od podrobnih izračunov. Pri obdavčevanju (dohodka bi bilo treba od
družbenega proizvoda poprej ločiti tudi osebne dohodke, določene v družbenih
ali samoupravnih dogovorih. Morda bi bilo dobro upoštevati še kakšne druge
dejavnike. To pa je stvar podrobnih raziskav, ki jih bo treba opraviti čimprej.
Kjer se osebni dohodki urejajo s samoupravnimi sporazuma in je torej
njihovo čezmerno naraščanje omejeno, in kjer so kolikor toliko urejena tudi
razmerja med posameznimi delovnimi mesti v okviru posameznega sporazuma,
je treba napredovati in preiti k izenačevanju osebnih dohoidikov v okviru vseh
sporazumov na republiški ravni. Ta korak bo lažji, 6e se osebnih dohodkov
ne bodo držali prispevki iz osebnih dohodkov. Prispevki iz osebnih dohodkov pa
pomenijo visoke družbene obveznosti in marsikje zmanjšujejo možnosti, da bi
se nižji osebni dohodki približali višjim. Ločitev osebnih 'dohodkov od prispevkov bi ugodno vplivala tudi na likvidnost. Z naraščanjem osebnih dohodkov
namireč naraščajo tudi prispevki in to pogosto na račun neplačanih obveznosti
do dobaviteljev.
Treba je razmisliti in ugotoviti,, ali je čas za, prehod na nov način obdavčevanja poslovnega uspeha delovnih organizacij že ugoden.
Praksa je pokazala, da so osebni dohodki marsikje neodvisni od uspehov
poslovanja in neodvisni od razpoložljivih sredstev 'delovnih organizacij. Za
osebne dohodke se namreč sredstva zmeraj najdejo, in to oelo za zelo visoke
dohodke, ki so še posebej obdavčeni.
V razpravi o predlogu zakona o davkih občanov sem v tem zboru previdno
opozoril na možnost, 'da bo povečano obdavčenje zemlje posestnikov, ki so
sicer zaposleni, pa od svojega zaslužka ne morejo živeti, socialne razlike še
povečalo. Podobne pomisleke sem imel tudi glede obdavčevanja skupnega družinskega dohodka, ker bi lahko povzročilo, da bi del ženske delovne sile odšel
iz tekstilne in druge proizvodnje, ker žena ne bi želela še naprej dopolnjevati
moževe dohodke, saj bi šel njen dohodek v precejšnji meri za davek. Tako
bi bila oškodovana vsa skupnost, ker bi se zmanjšal družbeni proizvod.
Glede zaposlenih kmetov je bila moja domneva pravilna. Kot poroča predvčerajšnji Ljublj;anski dnevnik z debelim naslovom »Kmetje so ogorčeni«, je
bil omenjeni zakon na Gorenjskem slabo sprejet. V članku piše: »V radovljiški
občini pravijo, da je pri njih le približno četrtina čistih kmetov, vsi drugi so
prisiljeni, če hočejo obdržati kmetijo, iskati dopolnilni zaslužek v nekmetijstvu.
Kaj bo, če bodo zaradi zakona prisiljeni — vse kaže, da bo tako — opustiti
obdelovanje zemlje? Kdo jo bo obdeloval? Kmetje ne verjiamemo, da bo družbena organizacija prevzela nekaj hektarjev, krpe zemlje, na primer na Gorjušah.«
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Drugih, ostrejših besed,, ki so v tem prispevku naperjene proti omenjenemu
zakonu, si ne upam navajati, pač pa predlagam, da delovna skupina, ki bo
pripravljala zakon o prispevkih, davkih in taksah občanov in organizacij združenega dela, upošteva, kiar so odborniki radovljiške občine predlagali na skupni
seji,
Predsednik Miran Gosi ar: Zoran Lešnik.
Zoran Lešnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na
6. strani predloga za izdajo zakona sta tudi odstavka, ali bolj rečemo, stavka
o obdavčevanju kmetijsrbva. V njiju je poudarjeno, da bi se davek od kmetijstva
v prihodnje predpisoval po dejansko doseženem dohodku, medtem ko drugi
stavek omenja možnost, da bi občinske skupščine dosedanji način obdavčevanja
po katastrskem dlohodku še obdržale. Pri tem se po mojem pokaže dvoje nasprotij. Če namreč hočemo uveljaviti obdavčevanje po resničnem dohodku, bi
kmetje morali voditi knjigovodstvo. V točki 5/1 pa je rečeno, da je knjigovodstvo! za zasebni sektor obvezno, če dohodek presega peit milijonov dinarjev.
Če bi po dejanskem dohodku obdavčevali kmete, pa bi morali voditi knjigovodstvo tudi v primeru, če bi imeli samo 500 000 starih dinarjev resničnega dohodka !
Ze naš odbor je opozoril na nekatere »nevarnosti«, ki bi jih prinesel novi
zakon s tem, da bi obdavčevali kmete po resničnem (dohodku, čeprav se zavedam — in o tem, smo lahko vsi prepričani —- da tako kot ima sedanji način
obdavčevanja po katastrskem dohodku dobre in slabe strani, bo imel tudi novi
dve plati. Ker me je zanimalo, ali so realne možnosti za (takšno obdavčevanje,
sem na Štajerskem obiskal nekatere davčne uprave in ugotovil, da te tudi v
primeru, če bi bil zakon sprejet v predloženem, konceptu, v sedanji sestavi ne
morejo preiti od sedanjega obdavčevanja po katastrskem dohodku na davek
po resnično doseženem dohodku.
Tako obdavčenje bi bilo izvedljivo, če bi kmetje vodili svoje knjigovodstvo,
kot je v predlogu sicer predvideno za zasebni sektor, vendar mislim, da to velja
za obrtnike. Pri tem pa se postavlja vprašanje, ,ali bi vsi kmetje znali voditi
knjigovodstvo, kajti davčne uprave ugotavljajo, da imajo izredne težave prav
s knjigovodstvom obrtnikov. Če pa kmetom ne bo treba voditi knjigovodstva,
nam mora bati jiasno, 'da bo oškodovan spet tisti pošteni pridelovalec, ki prodaja
svoje pridelke prek organiziranega odkupa, kooperacije in drugih organiziranih
oblik, ker bo za, njega lahko< dala podatke kmetijska organizacija, medtem ko se
bo tisti, ki že danes prekupčuje in bo še prekupčeval, lahko izognil davku, ker
jutri verjetno še ne bomo imeli dovolj učinkovite davčne inšpekcije, ki bi ga
lahko nadzirala.
To je pomembno tudi zato, ker smo šele v zadnjem času, z izjemo Zgornje
Savinjske doline, širom po Sloveniji vendarle napredovah in začeli načrtno
preusmerjati kmetije, jih specializirati in modernizirati. Sedaj pa naj bi bil
tisti, ki je kmetije moderniziral in se odpovedal vsemu — vemo, kakšni so bančni
kreditni pogoji — prizadet še z davkom. Prizadet pa zaradi toga, ker je moral
skleniti pet- ali desetletno pogodbo o trajnem sodelovanju s kmetijsko organizacijo-, in seveda zato, ker se je ob najemanju kredita pri 'banki moral obvezati,,
da bo svoje pridelke prodajal prek kmetijske organizacije.
Zaradi tega, ker na davčnih upravah, ki sem jih obiskal, trdijo, da je sedaj
tak sistem nemogoče izvajati, pa tudi zato, da davčnih zavezancev — kmetov ne
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bi preveč razburjali in mordia celo povzročili, da ,bti bila njihova vlaganja
manjša, kot bi sicer normalno lahko bila v damah pogojih, bi zaenkrat predlagal,
da bi morda takrat, ko bo čas za to (dozorel, zakon v (tem smislu 'dopolnili, zakonodajalec pa bi pri pripravi osnutka zakona skušal to upoštevati.
Predsednik Miran G osi ar: Besedo ima Štefan Samibt!
Štefan Sambt: Tovairiišioe in tovariši poslanci! V glavnem se strinjam
z izvajanji tovariša Lešnika, pri tem pa želim še posebej poudariti, da obdavčitvi kmetov po dejanskem dohodku danes lahko govorijo samo tisti, ki razmer
ne poznajo. Morda bo to aktualno čez pet ali deset let, ko bomo imeli manj
kmetov, iki pa bodo gospodarili z večjimi površinami. V današnjih razmerah, ko
imamo v einii občini 10 do 12 tisoč kmetov, pa je ires težko zahtevati, da. bi
kmetje vodili knjigovodstvo, še težje pa bi dohodke kontrolirale davčne službe.
Mislim, da imajo tisti, ki zagovarjajo takšno obdavčenje, v mislih predvsem tiste kmete, ki z veliko proizvodnjo, s kooperacijo in podobnim dosegajo
— kot se nekaterim zdi — nadpoprečne dohodke. Vendar so glede tega razlike
zelo jasne! Po mojem je kmet tisiti, ki z lastno krmo in z nekaj dokupljenimi
koncentrati redi toliko in toliko glav živine. To je zame kmet in davčna osnova
zanj je lahko samo katastrski dohodek; če ta ni v redu, ga moramo popraviti.
Vsi tisti pa, ki redijo na tisoče piščanoev in več sto svinj, ki. vse to dobijo od
zadruge in z njo samo obračunavajo, po mojem mnenju niso kmetje, ker ne
delajo z lastnimi sredstvi. Take kmete bi morali najbrž obdavčiti tako kot
obrtnike in podobno. Med temi so lahko tudi nekmetje.
Zato predlagam, da za zdaj še razmislimo o obdavčevanju dejanskega dohodka in se po potrebi omejimo le na popravke katastrskega dohodka. Mislim
pa, da imajo kmetje sedaj že dovolj dajatev za zdravstveno in predvideno pokoj ninsko zavarovanje in davki -tako ne bodo smeli imeti velike vloge.
Rad bi ugovarjal še tovarišu Kreftu! Ne strinjam se z njegovim stališčem,
da je 12-odstotna obremenitev za kmete delavce in "uslužbence tako katastrofalna. Čistim kmetom se bodo namreč za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje v primerjavi z lanskimi povečali za 30 do 40 odstotkov. Tovariši, proizvodnja na zemlji je povsod enaka in je ne moramo deloma obdavčevati z velikimi prispevki, medtem ko drugi del, ki je celo nekakšnega dopolnilnega značaja, povsem oprostimo. Mislim, da so to predvsem manjši kmetje, ki imajo
100 do 200 tisoč starih dinarjev katastrskega dohodka. Ce ti plačajo 20 starih
tisočakov letno za splošne družbene potrebe, ni tako kritično, kot se to po časopisih objavlja.. Sicer pa imajo tisti, ki so zaposleni, višjo življenjsko raven
kot čisti kmetje.
Predsednik Miran G o s 1 a r : Besedo ima Magda Mihelič.
Magda Mihelič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ze nekaj let je očitno,
da je treba davčno sliužbo spremeniti in celotno davčno politiko postaviti na
mesto-, ki ji ga —• predvsem v zadnjem času — določajo razni politični dokumenti, ki terjajo nekatere radikalne spremembe v vodenju davčne politike. Ker
radikalne spremembe nujno povzročajo probleme, jih bo treba pravilno uvajati
in ob tem izrabiti podporo raznih dejavnikov naše družbe in paziti na vse odpore, zlasti če se bodo pojavljali argumentirano.
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Ugotoviti je treba predvsem slabosti (dosedanjega daivčinega sistema in jih
z novim zakonom odpraviti. Pravilno bo treba uvajiaiti spremembe iin določiti
prehodna obdobja za vsa tista' področja, kjer bi radikalna in takojšnja sprememba lahko povzročila nesoglasja ah politično škodo.
Pomemben je časovni razmak, s katerim je povezana intenzivnost priprav
in možnost temeljite razprave. Ne sme se zgoditi, kair se je zgodilo že ob sprejemanju marsikaterega zakona., da je bila razprava o osnutku ali o predlogu
zakona zaradi časovne stiske omejena. Prav (ta zakon bo terjal temeljite razprave na vseh ravneh, saj bodo posledice zadevale nas vse, občane, družbenopohti.čne skupnosti in vse delovne organizacije. Zato morajo biti s tem zakonom
seznanjeni visi občani.
Drugo pomembno dejstvo, na katero čas ne sme vplivati, je prav gotovo
tudi usklajevanje z drugimi republikami z ustreznimi pripravami na usklajevanje, ki je po ustavi obvezno. Usklajevanje je pomembno predvsem glede obdavčevanja občanov na področju osebnega dela — kajti o tem včasih odločajo
celo občinske meje in ne le republiške — in glede obdavčevanja organizacij
združenega 'dela.
Jasno je, da bodb kritiki in podpori novega zakona dajale ton predvsem
materialne spremembe in da se bo treba opredeliti in med republikami dogovoriti zlasti o načelnih vprašanjih, ki jih je treba usklajevati med republikami
o pojmu elementov enotnega trga, vključitvi davčnih sprememb v sistem cen,
premiku iz stroškovnih elementov na poslovne rezultate, obdavčevanju občanov
individualno ali morda po družinskem dohodku. Vsaka izmed teh postavk bo
terjala temeljite priprave v republiki in na medrepubliško usklajevanje.
V osnutku zakona morajo biti 'dileme razčiščene, vendar nakazane še kot
možnost. Če iz sklopa davčnih problemov izvzamemo nekatere davke, lahko
ugotovimo, 'da so številni izmed njih deležni ostrih kritik. Osebni dohodek se
na primer preveč obdavčuje in povzroča kot element stroškovne cene velike
in neupravičene razlike med delovno in kapitalno intenzivnimi delovnimi organizacijiami. Financiranje določenih družbenih dejavnosti bi se najbrž moralo
opravljati še kako drugače, ne le z davkom na osebni dohodek. Isto velja za
pokojninske sklade, ki naj bi se polnili tudi iz drugih sredstev, ne le iz osebnih
dohodkov. Obdavčitev premoženja in ugotavljanje virov premoženja morata
biti v osnutku zakona jasno postavljena; obdavčitev zasebnega sektorja pa naj
bi se izvajala po istem načelu kakor obdavčitev družbenega sektorja. In ne
nazadnje, iz davčne politike morajo biti izločeni razni vplivi, utrditi in objektivizirati je treba organizacijo davčnih služb, da bo kos nalogi, ki bo z novim zakonom postavljena pred njo.
Zakon mora vsebovati sankcije za kršitve zakona, organom odkrivanja,
pregona in sojenja pa morajo biti dane vse možnosti in pooblastila za njihovo
delo. Finančne inšpekcije je (treba afirmirati, jih okrepiti ter usposobiti, da bodo
lahko opravijale zahtevno delo.
Sprejetje tega zakona terja reorganizacijo in osamosvojitev prej navedenih
služb ter visoko stopnjo discplkie vseh občanov v samoupravni skupnosti in
delovnih organizacijah, kajti zakon sam po sebi ne )bo rešil vseh problemov,
ki se porajajo in katere želimo rešiti.
čeprav bi moral biti zakon čimprej sprejet, .pa kljub časovni stiski le ne
kaže pripraviti pomanjkljivega osnutka. Za tako zahteven zakon je temeljita
priprava osnutka zakona nujno potrebna, ker bo tako omogočena hitrejša in
učinkovitejša razprava ter temeljita priprava predloga zakona.
3
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Sporna vprašanja, ki so bilia že sedaj v 'razpravi, naj predlagatelj posebej
prouči im jih v osnutku zakotna predloži v variantah.
Predsednik Miran Goslar: Drago Bencina, prosim!
Drago Bencina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Sodim, da je predloženi predlog za izdajo zakona izredno pomemben, ker globoko posega na naše ekonomsko, pa tudi na socialno« področje. Zato mislim, da
mu je treba posvetiti vso potrebno pozornost zlasti v nadaljnjih fazah zakonodajnega postopka.
Mislim, da je zelo pozitivno to, 'da bo sistem obdavčitve delovnih organizacij
s tem zakonom drugačen, da ne bo destimulativen, kot je bil doslej, ampak bo
pozitivno vplival na povečanje proizvodnje, storilnosti in tako dalje. Zelo pomembna se mi zdita predvsem dva inštituta s, področja prispevkov in davkov
občanov. Enega izmed njih so tovariši že omenili: obdavčitev kmetijstva od
dejanskega dohodka. Drugi pa je uvedba sistema [bruto osebnih dohodkov.
Mislim, da sta oba zelo pomembna in da je v nju j u treba zelo temeljito analitično razpravljati. Letos naj bi se dokončno odločili za sprejem teh sistemov.
Kar zadeva sistem bruto osebnega dohodka, mislim., da ga v načelu več ah
manj podpirajo tudi vsa skupščinska telesa; tu mislim predvsem na našo podporo. Pri tem pa se opozarja tudi na nekatere probleme1, zaradi povečanja administracije, evidence in podrobno;. Mislim pa>, da je to v primerjavi & pozitivno
stranjo tega inštituta tako malenkostno, dia je treba sistem bruto osebnih dohodkov v celoti podpreti. Predvsem mislim, da je sistem izrednega pomena zaradi tega, ker bodo zavezanci tega prispevka v prihodnje veliko bolj zainteresirani, kako se prispevki trosijo. Doslej tega interesa ni bilo zaradi tega, ker
je v glavnem vsak menil, da gredo prispevki na breme delovnih organizacij,
namreč prispevki, za pokojninsko zavarovanje, za, zdravstveno zavarovanje,
otroško varstvo, šolstvo in drugo.
Mislim, da bi tudi samoupravne interesne skupnosti, ki smo jim dah z
ustavnimi spremembami veliko večji pomen, s tako spremembo -dobile večjo samostojnost in tudi svojo ekonomsko podlago. Uveljavitev novega sistema je v
znatni meri odvisna tudi od sposobnosti naših davčnih služb, naših davčnih organov, navsezadnje pa tudi od prizadevanja vsakega posameznika, saj smo vendar
sprejeli načelo, da mora vsak posameznik dokazovati, kakšne dohodke je ustvaril.
To pomeni:, da si bo tudi vsak za sebe znal ustvariti pregled nad lastnimi
dohodki. Ah bo vodil knjige, 'ali bo imel kakšen drugačen sistem, to je po
mojem mnenju — njihova stvar.
Mislim, da je nenormalno, da bi kmetje vodili knjige in da tudi ni potrebno,
da bi jih vodih. Na vprašanje ne gledam s tega stališča, da bi se dalo tak sistem
uvesti samo za velikega kmeta. Mislim, da moramo zavarovati male kmete oziroma kmete, ki so socialno ogroženi. Kako naj jih zavarujemo, ko pa ne vemo,
kolikšen je njihov dohodek in se sklicujemo samo na katastrski dohodek? Kaj
je katastrski dohodek, pa smo že večkrat ugotavljali. To je formalno izračunan
dohodek na papirju, ki ga je treba šele ustvariti, v resnici pa je lahko večji ah
pa občutno manjši, ker sistem katastrskega dohodka danes ne upošteva proizvodno tržnih pogojev, ki se pri- nas zelo hitro spreminjajo, ne upošteva konkretnih produkcijskih faktorjev, to je, kakšna so naša reprodukcijska sredstva,
kakšna, je delovna sila, ali je sposobna za delo, ah so to stari ljudje, koliko je
mladih ljudi, koliko je otrok in podobno. Najmanj pa upošteva konkretne vre-
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menske razmere, od katerih je odvitsinia leftina, in taiko naprej. Ce hočemo pomagati kmetijstvu in ga ne zavajati, bi morali postopno preiti na sistem ugotavljanja dejanskega dohodka, ne samo zaradi obdavčevanja, ampak tudi, zaradi
naše gospodarske in družbene politike, ki jo moramo voditi na tem področju.
K temu nas pravzaprav zavezuje že naša republiška ustava v amandmajih
XXXV din XL. Ptrivi. določa., da mora več prispevati (tisti, ki ima večji (dohodek,
vendar mislim, da ni -mišljen katastrski dohodek, ampak dejanski dohodek.
Drugi določa, da imajo kmetje v osnovi enake pravice in obveznosti kot drugi
delovni ljudje v združenem delu, se pravi, da kmeta, ne moremo obravnavati
drugače in ugotavljati njegov dohodek po drugačnih načelih kot dohodek delavca. Delavci morajo plačati davek tudi od dopolnilnega dela in od raznih
drugih dohodkov, ki jih imajo. Pri delavcu se strogo uveljavlja načelo ugotavljanja celotnega dohodka in mislim, da ga bo treba uveljaviti.-tudi .pri kmetu.
To stališče zagovarjam zaradi (bega, ker si ne znam predstavljati, kako
bomo vodili socialno politiko na področju zasebnega kmetijstva, če ne bomo
ugotavljali, kolikšen je diejanski dohodek kmeta, Včasih, ko na področju kmetijstva pravzaprav nismo imeli nobene1 socialne politike, res ni bilo potrebno
ugotavljanje dejanskega dohodka, saj smo. bili lahko zadovoljni s katastrskim
dohodkom. Kmetu nismo dajali skoraj nikakršne socialne pomoči in nam je bilo
glede tega bolj ali manj vseeno. Sedaj pa, ko smo začeli uvajati, recimo,
zdravstveno zavarovanje, se že postavlja vprašanje ■—■ če bomo sistem; zdravstvenega zavarovanja razvijah, naprej in ga izenačevali z delavskim zavarovanjem
— ali bo prispevek Še lahko odvisen samo od katastrskega dohodka. Mishm,
da ne! Zakon o starostnem zavarovanju kmetov, (ki je tudi na dnevnem redu
■današnje seje, že uveljavlja stališče, da sbo treba ugotavljati. dejanski dohodek.
Ko se bo zakon dopolnjeval in se bodo piravioe prej ali slej morale izenačiti
z delavskimi in ko tudi pokojnine kmetov ne bodo le minimalne in enake za
vse, ampak bodo morale biti odvisne od tega, koliko bodo prispevali kmetje,
bo prav tako treba ugotavljati dejanski dohodek. Prav tako bomo uvajali otroške dodatke tudi za kmečke otroke. Kaj naj bo osnova za cenzus? Katastrski
dohodek ni sprejemljiv. Uvajamo tudi druge socialne ukrepe, med njimi priznavalnine oziroma minimalne socialne pomoči, za kaitere tudi ne more biti
osnova katastrski dohodek. Pomembni so tuidi ekonomski razlogi, ki jih je treba
upoštevati v primeru, če hočemo modernizirati neko kmetijo in ji preskrbeti
tudi kreditna sredstva. Kaj bo poroštvo za banko ali za kogarkoli, ki bo dajal
kredit? Ali bo to katastrski 'dohodek? Mjislim, da ne more biti, ampak dejanski
dohodek, ki ga nekdo ustvari.
In končno: če hočemo izvajati sklepe o socialni diferenciaciji, mishm., da
moramo izhajati iiz ugotovitve, da na področju kmetijstva niso vsi v enakem
položaju. Ce ne bomo ugotavlj-ali dejanskega dohodka, tudi ne bomo mogli
ukrepati zoper socialno diferenciacijo. To pa pomeni, da bo 'tudi davčna politika
morala biti 'drugačna v primerih, ko se ustvarja večji dohodek, kot v tistih, kjer
je dohodek manjši. Pri tem pa mislim, da ne moremo iti v tako skrajnost, da
bi tak sistem zajemanja dohodka oviral kmetijsko proizvodnjo, da bi vplival
destimulativno. Mislim, da si tega nihče ne želi.
Problem bo seveda zahteval še veliko razprav, kar se vidi že iz zelo različnih stališč naših pristojnih odborov. Tako odbor gospodarskega zbora za finance tak sistem ugotavljanja dohodka dosledno odklanja, čeprav mishm, da
bi morali pri tem vedeiti, da je zakonodajalec —- v tem primeru izvršni svet —
nakazal pravzaprav obe možnosti in postopen prehod; dokler ne bodo ustvar3»
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jeni pogoji, pa bomo ostali pri katastrskem dohodku. Tuidi maš odbor za družbenopolitični sistem ta zakon v oeloti odklanja, medtem ko ga odbor za družbenoekonomske odnose v načelu podpira, vendar pripominja, da sedaj verjetno ni mogoče ugotavljati dejanskega dohodka.
Skratka, pomisleki so tehtni in mislim, da bi moral predlagatelj svoje
predloge veliko bolj utemeljiti, jih dati tudi v javno razpravo in pri sestavi
končnega besedila predloga upoštevati dame pripombe in predloge.
Na koncu mi dovolite samo še pripombo v zvezi s predlogam tovariša Pušenjaka. Predlagal je, >da bi obdavčili obresti od hranilnih vlog. Moram reči,
da se s tem predlogom ne strinjam, tovariš Bušemj.ak! Nasprotno, naši ljudje,
ki varčujejo, so vselej oškodovani in čeprav imajo pomembno vlogo pri podpiranju našega gospodarstva, ob devalvacijah ne dobijo ustreznih nadomestil. Sedaj pa naj bi jim obdavčili še hranilne vloge! S tem bi napravili veliko gospodarsko, pa tudi politično škodo; končno pa so hranilne vloge tudi tajne in bi
jih s takšnim ukrepom vsekakor morali razkriti. Jaz se s tem nikakor ne
strinjam!
Predsednik Miram G osi ar: Besedo ima Miloš Polič.
Miloš Polič: Tovariš predsednik, totvairišiee in tovariši poslanci! Želim
razpravljati samo o prispevkih, ki se namenjajo za potrebe znanosti.
Že z zakonom o znanstvenoraziskovalnem delu smo ustanovili raziskovalno
skupnost Slovenije, kamor inaj bi prispevke vplačevali. Vendar takrat nismo
vpeljali nobene politike na tem področju. Ko me je danes neki tovariš ustavil
in rekel, ida je čudno, da raziskovalne dejavnosti ne znajo popraviti lukenj na
cestah, je imel precej prav, saj se v raziskovanje tega področja ne vlaga ničesar. Ce pa bodo organizacije združenega dela po meki primerni stopnji plačevale sredstva za to dejavnost, bo republiška znanstveno-raziskovalna skupnost ta sredstva le morala namensko vlagati oziroma jih uporabljati. Če bodo
združena cestna podjetja dajala svoja sredstva, bodo verjetno morala biti uporabljena tudi za potrebe cestnega gospodarstva.
V letošnjem programu 'raziskovalnega dela v Sloveniji smo skoraj 80 %>
sredstev namenili tako imenovani vrhunski raziskovalni dejavnosti, zelo malo
pa smo namenili temeljni oziroma aplikativni raziskovalni dejavnosti, ker ji
ljudje, ki sodijo v znanstveno-raziskovalni skupnosti, niso naklonjeni. Mislim,
da je prav, če dajemo določen prispevek za znanstvenoraziskovalno dejavnost,
vendar moramo zbrana sredstva uporabljati tako, da bosta od raziskovalnega
dela imela korist naša skupnost in naše gospodarstvo.
Nisem proti vrhunskemu raziskovalnemu delu, vendar je treba pospeševati
tudi aplikativno in temeljno raziskovanje. Podpiram namen, da se določijo prispevki za znansitveno-raziskovalno delo, vendar je treba zagotoviti, da se bodo
sredstva uporabljala kolikor toliko namensko.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Jože Novinšek, član izvršnega sveta.
Jože Novinšek: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Sicer sem
nameraval že prej povedati nekaj uvodnih misli, pa mi dovolite, da to storim
sedaj.
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Upoštevati je treha, da gre za prvi osnutek in za zakonodajo — kar je bilo
poudarjeno tudi v tej diskusiji — ki ima sivoje posebnosti,, kjer je prizadetost
bodisi delovne organizacije bodisi občanov izredno velika. Lahko rečemo, da
gre za preoej korenite spremembe in prav s tega -vidika je treba posvetiti toliko
več pozornosti vsem razmišljanjem, pripombam in mnenjem, ki so že bila dana
in bodo prav gotovo še dana v naslednjih fazah priprave teh zakonov.
V vseh razpravah, ki smo jih spremljali v odborih in komisijah, je opaziti
predvsem to, da se odpirajo številne dileme1, številne variantne možnosti rešitev.
To še posebej velja za področje kmetijstva, glede katerega se pojavljajo dileme
o tem, kako in kdaj reševati probleme. Pripraviti bo treba zelo temeljite gospodarske analize, ki naj bi tudi pokazale, v kakšen položaj pridejo delovne organizacije oziroma posamezna področja gospodarstva po talki ali drugačni preureditvi davčnih obveznosti. Mislim, da bo .treba že med pripravami osnutka in
analiz verificirati možne rešitve v delovnih organizacijah, v občinah in v vseh
drugih skupinah.
Kot sem že rekel, gre za precej izvirne in bistvene spremembe, ki zadevajo
zlasti delovne organizacije, zaradi česar je zelo pomembna pravilna vsebinska
opredelitev nekaterih vprašanj, ki se postavljajo. Razprava v odborih in komisijah je pokazala, 'da bo zlasti pomembno vprašanje, kako pregrupirati obveznosti in kako pri tem uveljaviti ustrezen kriterij neposrednega interesa ali pretežnega interesa. V zvezi s tem je bilo slišati veliko mnenj, ki jih bo treba upoštevati pri nadaljnjih pripravah.
Poglavitni namen predloga za izdajo zakona je, da maramo vsekakor doseči
zmanjšanje nekaterih obveznosti v delovnih organizacijah, zmanjšanje obremenitev delovno intenzivnih panog in podobno. Upoštevati je treba, da bomo bolj
kot doslej morali v davčni politiki in v davčnem sistemu uveljavljati tudi usmerjevalno politiko republike in občin, pri čemer nastane vprašanje pravilnega odnosa do formiranja davčne osnove, do višine 'davka, proporcionalnosti, progresivnosti, do sistema olajšav in tako naprej.
Vsekakor želimo, da pode do uveljavitve ibruito osebnih dohodkov ne samo
v formalncKtehničnem smislu, ampak do vsebinsko povsem novega pristopa k
tako imenovani, kategoriji bruto osebnih dohodkov.
V razpravi je bilo omenjeno tudi vprašanje, ikako določiti .maksimalno mogoče usklajevanje, v okviru republike, zlasti pa usklajevanje nekaterih skupnih
osnov ali osnovnih načel z drugimi republikami. V sedanjih odločitvah, ki se
javljajo v zveznem družbenem planu za obdobje 1971—1975, gre pri tem predvsem za opredelitev davčnih zavezancev, za položaj temeljne organizacije združenega dela, za vrste prispevkov in davkov — vendar ne za njihovo višino —
dalje za osnovne elemente davčne osnove, vendar ne ža podrobnosti, Upoštevanje, na primer amortizacije ali osebnih dohodkov je zelo odvisno od nekaterih
naših posebnosti, do nekakšne, recimo — če imamo pred očmi osebne dohodke
— razvitosti sistema sporazumevanja in delovanja tega sistema tudi z gledišča
davčne politike. Zlasti pa je to pomembno še zato, ker ni naš cilj, da bi davčni
sistem vodil k prevelikemu administriranju, ampak naj bi se kolikor mogoče
logično vgradil v celotno notranjo finančno poslovanje in delitev.
Pirav gotovo bo zelo koristna obsežna izmenjava izkušenj z drugimi republikami. Verjetno bi bilo prav, da čimprej opravimo drugo fazo priprave zakonov, tudi zaradi tega, da bi bilo čim več časa za pripravo samih zavezancev,
zlasti pa še služb, da bi lahko od vsega začetka zagotovile dobro izvajanje zakonskih .predpisov.
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Po mojem mišljenju bo.vsekakor potrebno zelo tesno sodelovanje z upravnimi organi, ki bodo pripravljali nadaljnja gradiva, zlasti pa s skupščinskimi
organi. Prav tako bi bilo potrebno, da bi že med (pripravljanjem posameznih
gradiv, zlasti ekonomskih analiz, čimprej prišlo do sprotnega primerjanja rešitev, ki naj bi bile sestavni deli novega sistema.
Predsednik Miran G oslar: Predlagam, da sprejmemo zadnji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o prispevkih, davkih in taksah občanov in
organizacij združenega 'dela se sprejme.
2. Osnuitek zakona pripravi izvršni'svet.
3. Pri pripravi osnutka zakona naj izvršni svet upošteva pripombe in predloge, dane k predlogu za izdajo zakona, in predloži skupščini osnutek."
4. Izvršni svet naj predloži osnutek zakona do 30. junija 1972.
Kdor je za .ta sklep., naj 'dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu predloga za izdajo zakona o prispevkih,
davkih in taksah občanov in organizacij združenega dela sprejet.
Sledi 7. točka dnevnega reda, to je predlog zaikona o združevanju
kmetov.
Predlagatelj je izvršni svet, ki je predložil tudi amandma k 4. členu predloga zakona. Kot gradivo ste prejeli tudi poročilo o področnih posvetovanjih o
zakonu, o ustanovitvi zadružne zveze in o zakonu o starostnem zavarovanju
kmetov, ki so ga pripravili republiška konferenca SZDL — kmečka sekcija, gospodarske zbornice iniciativni odbor za ustanovitev zadružne zveze Slovenije.
Predlog zakona sta obravnavala odbora za proizvodnjo in blagovni promet
našega in, gospodarskega zbora, ki sta dala skupno poročilo. Tudi odbor za
družbenoekonomske odnose je pripravil poročilo, zakonodajno-pravna komisija
pa poročilo in dodatno poročilo.
Začenjam razpravo! Kdo želi besedo? Besedo ima Ivan Kreft.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Rad bi podprl amandma
našega odbora za družbenoekonomske odnose k predlogu zakona o združevanju
kmetov, po katerem naj se v 30. členu besedilo tretjega odstavka črta in nadomesti z besedilom: »Obrat za kooperacijo je pravna oseba, če sam drugače ne
odloči.«
Iz poročila treh republiških forumov, in sicer kmečke sekcije republiške
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, gospodarske zbornice Slovenije in iniciativnega odbora za ustanovitev zadružne zveze Slovenije
izhaja, da se je velika večina razpravljalcev na področnih sestankih zavzemala
za to, da dobijo obrati za kooperacijo status pravne osebe, če sami ne odločijo
drugače. S tako formulacijo amandmaja ne bi obvezovali sleherne organizacije,
da postane pravna oseba, kmetje pa bi bili zadovoljni, ker bi sami odločali
o značaju pravne osebe. V omenjenem poročilu je tudi pravilno poudarjeno, da
bo s takim določilom zakon bolj demokratičen in bo veliko prispeval k hitrejšemu utrjevanju medsebojnih odnosov. Ce bodo kmetje lahko uveljavili svoje
pravice drugače, ne bodo za vsako ceno vztrajali pri tem, da ima obrat za
kooperacijo značaj pravne osebe. Doslej so, vsaj ponekod, imeli le malo pravic
pri razpolaganju s sredstvi, ki so jih skupno ustvarili. Zato je razumljiva in
upravičena zahteva, da sami odločajo o statusu svoje organizacije, kot je v

39. seja

39

omenjenem poročilu posebej poudarjeno. Tudi je res, da s tem ne bodo podražili poslovanja oziroma pospeševali odcepitev, saj take zahteve niso nikjer
postavili, ker ne želijo izgubiti vpliva na druga skupna sredstva, ki jih ustvarjajo z delavci v skladiščih, v živilski industriji in drugih obratih.
Zato podpiram amandma in bom zanj glasoval.
Predsednik. Miran Goslar:
predstavnik gospodarske zbornice.

Se kdo želi besedo? Tovariš Petelin,

Andrej Petelin: Tovariši in tovarišice! K zakonu o združevanju
kmetov je bilo v javni razpravi izrečenih že veliko besed in danih tudi dosti
predlogov, ki so bili večinoma tudi upoštevani pri izdelavi predloženega zakona.
Kmetje prav gotovo z zanimanjem spremljajo celoten potek sprejemanja zakona, ki se je sicer že precej zakasnilo. Precej negodovanja je med njimi povzročilo dejstvo, da se je zataknilo prav pri sprejemanju tega zakona, ki je
zanje življenjskega pomena.
Zbornični odbor za zadružništvo in kooperacijo in iniciativni odbor za
ustanovitev zadružne zveze Slovenije sta na podlagi 5. člena tega zakona dala
svoje pripombe in predloge, ki so večinoma v celoti ali delno upoštevani. Menimo, da zakon resnično izraža upravičene zahteve kmetov in sprejeta stališča
naših družbenopolitičnih organizacij. Morda bi bil v nekaterih členih lahko
napisan bolj razumljivo, vendar ga bomo že nekako razumeli.
Predlagatelj ni upošteval samo predloga o statusu obrata za kooperacijo,
ki naj bi bil pravna oseba, razen če sam drugače ne odloči. Tak predlog je bil
sprejet tudi na tretjem zboru zadružnikov in kooperantov junija 1971, v odboru
za zadružništvo pri gospodarski zbornici in v iniciativnem odboru za ustanovitev zadružne zveze. Svet' za kmetijsko in živilsko industrijo pri gospodarski
zbornici pa ni bil za tak predlog, temveč je vztrajal, da obrat za kooperacijo ni
pravna oseba.
Podoben predlog — da je obrat za kooperacijo pravna oseba, razen če
sam drugače ne odloči — je bil sprejet tudi na skoraj vseh desetih sestankih,
ki sta jih po območjih organizirala kmečka sekcija pri republiški konferenci
SZDL in naš iniciativni odbor za ustanovitev zadružne zveze.
Poročilo o tem so poslanci prejeli. S sprejemom amandmaja bi zakon omogočal, da se kmetje lahko organizirajo brez velikih ovir in težav. Prepričan
sem, da bi s tem vsebino zakona lahko hitreje uresničili tudi v tistih organizacijah, kjer medsebojni odnosi niso najboljši. Pri tem ne gre samo za nekakšno
premoč nekaterih kmetov in drugih, ki zahtevajo status pravne osebe. Vzroki
so predvsem v naši nekdanji praksi, ko so kmetje proti svoji volji izgubili
svoje organizacije, ki so bile celo pravne osebe; na primer zadruge, ki so se
potem združile v obrate za kooperacijo. Seveda stanje ni povsod enako, saj je
to vprašanje ponekod razmeroma dobro urejeno.
Nič kaj boljše ni v nekaterih zadrugah, iz katerih so bili kmetje skorajda
odstranjeni, predvsem pa so izgubili besedo pri odločanju o skupno prigospodarjenih sredstvih. Še hujše je to, da se v nekaterih kmetijskih organizacijah,
v zadrugah in prav tako v nekaterih kombinatih ni nič spremenilo, čeprav so
že nekaj časa znana dokaj jasna politično-ideološka stališča o položaju naših
kmetov. Zato se ne moremo čuditi zahtevi, da morajo biti vse pravice kmetov
napisane v zakonu, češ da malo verjamejo.
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Morda bo sedaj čudno izzvenelo, da se po takem uvodu vendarle deloma
strinjam z mislijo, da lahko kmetje v temeljni organizaciji združenega dela ali
v obratu za kooperacijo dosežejo skoraj vse pravice, ne glede na to, ali so
pravne osebe ali ne. Po zadnjih predpisih — vsaj tako je bilo objavljeno — bi
temeljne organizacije združenega dela imele žiro račun. Obrat za kooperacijo
pa je temeljna organizacija združenega dela. Celoten dohodek bi tako šel skozi
žiro račun. To pa je bil poglaviten razlog za zahtevo, naj bo obrat za kooperacijo pravna oseba. Položaj temeljnih organizacij združenega dela, žal še vedno
ni popolnoma jasen; in če bi bil, bi verjetno veliko lažje odločali o nekaterih
zadevah. Prav zakon o združevanju kmetov je prvi, ki ureja tudi taka vprašanja, o katerih se še veliko razpravlja.
Strinjam se tudi s trditvijo, da lahko subjektivne sile veliko prispevajo, da
se medsebojni odnosi uredijo v skladu s predloženim zakonom. Moram reči,
da v vsej naši dosedanji razpravi na zboru zadružnikov in tudi kasneje v odborih nismo vedeli, da ima temeljna organizacija žiro račun. Zato bi morali
danes oceniti, koliko je status pravne osebe ob vsem tem še pomemben. Morali
bi se potruditi, da bi ugodili vsem upravičenim zahtevam naših kmetov in
poskrbeti, da se položaj kmetov v kmetijskih organizacijah čimprej ustrezno
uredi. Mislim, da se v večini kmetijskih organizacij lahko ta vprašanja uredijo
do konca leta oziroma v enem letu. Mogoče bo v nekaterih organizacijah
nekoliko drugače.
V zborničnih organih smo zmeraj zastopali stališče, da je zakon o združevanju kmetov velikega gospodarskega pomena za naše kmete. To ni le organizacijski zakon, kot menijo nekateri. Združevanje kmetov je bilo v vsej svoji
zgodovini, od prvih zadrug pred skoraj sto leti do danes, namenjeno samo temu,
da postanejo združeni kmetje gospodarsko sposobnejši in močnejši. Nikoli se
niso združevali — in trdno sem prepričan, da se tudi danes ne bi združevali
— samo zaradi združevanja.
Tudi v oblikah združevanja, ki jih navaja zakon, to je v zadrugah, obratih
za kooperacijo, kmečkih skupnostih in posebnih organizacijah združenega dela
se bodo kmetje združevali zaradi doseganja večjih dohodkov. Zato bodo združevali tudi svoja sredstva in jih nalagali v skupne naložbe. Po organizacijski
plati pa jim zakon daje možnost, da se združijo in gospodarijo v svoji organizaciji, pa naj bo to zadruga, obrat za kooperacijo ali kakšna drugačna oblika.
To pomeni, da je zakon o združevanju kmetov v bistvu gospodarski zakon.
Po sprejemu zakona bo prišlo obdobje uresničevanja zakona v praksi. To
ne bo lahko niti hitro opravljeno delo. V marsikateri organizaciji menijo, da so
pri njih že doslej delali v duhu novega zakona, torej nimajo kaj spreminjati.
V samoupravnih organih nekaterih organizacij so kmetje že v večini, lahko
razpravljajo in odločajo; vendar je tudi res, da v nekaterih organizacijah
kmetje vedo le za odkupne cene, malo ali ničesar pa ne vedo o stroških poslovanja ali o prodajnih cenah. V slednjih organizacijah imajo kmetje le pasivno
vlogo in zato tudi nastajajo tihi ali glasnejši spori, ki največkrat niso rešljivi.
Prva naloga bo, da se vsi odločujoči dejavniki temeljito seznanijo z vsebino
zakona in svojimi nalogami. Po mojem mnenju nekateri vodilni delavci v kmetijskih organizacijah nimajo preveč posluha, da bi temeljito spoznali bistvo
zakona. Center za izobraževanje strokovnih kadrov pri gospodarski zbornici
je pod vodstvom biotehnične fakultete pripravil seminarja o problemih upravljanja v kmetijskih organizacijah in o problemih samoupravljanja kmetijskih
organizacij, ki sta namenjena prav pojasnjevanju tega zakona. Predavatelji
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bodo naši najboljši strokovnjaki iz znanstvenih, upravnih in drugih organizacij
ter iz prakse. Vendar se je kljub ponovnim pozivom od skupno 80 organizacij
do danes prijavilo za prvi seminar le 14 organizacij, za drugi pa 12.
Po teh dejstvih bi lahko kratko in malo sklepali, da v omenjenih organizacijah nimajo interesa, da bi se seznanili s temi problemi. Zato lahko pričakujemo, da bodo subjektivne sile, ki bodo morale delati na tem področju,
imele dosti dela najprej v samih organizacijah, posebno v tistih, v katerih
nimajo najboljših odnosov.
Iz tega sledi, da se bodo morali vsi dejavniki zavzeti, da se bo zakon o
združevanju kmetov čimprej uporabljal tudi v praksi. To bo predvsem naloga
samoupravnih organov kmetijskih organizacij, samih kmetov, vodilnih delavcev
v kmetijskih zadrugah in obratih za kooperacijo, kmečkih sekcij pri organizacijah SZDL in končno tudi zadružne zveze Slovenije, skupne organizacije
združenih kmetov v kmetijstvu in gozdarstvu, ki bo ustanovljena še v prvem
polletju, če bo zakon pravočasno sprejet.
Predsednik Miran Goslar: Zoran Lešnik.
Zoran Lešnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Oglašam se kot poročevalec odbora, ki je že ob prvi obravnavi osnutka zakona
sestavljalcem zakona predlagal, da upoštevajo naš predlog, in sicer, da je obrat
za kooperacijo pravna oseba, če sam drugače ne odloči.
Za tako rešitev se v našem odboru prav gotovo nismo odločili zaradi
osebnih ambicij. Tovariš Andrej Petelin iz gospodarske zbornice je o tem že
dosti povedal. Želim pa tovariše poslance opozoriti na nekaj primerjav.
Na 5. strani predloga zakona je 10. člen, ki pravi: »Zadruga velja za ustanovljeno in postane pravna oseba z dnem, ko je vpisana v zadružni register«.
Na 15. strani je v 40. členu določeno: »Organizacija iz tega člena je pravna
oseba.« Tu so mišljene kmečke skupnosti. Kako je mogoče, da imajo takšne
majhne organizacije, kakršne so zadruge in kmečke skupnosti status pravne
osebe? Ne priznavamo pa ga tistim kmetom, ki smo jih združili v velike obrate
in s tem prav gotovo napravili velik gospodarski napredek, kjer se je to posrečilo. Marsikje pa, žal, prav zaradi nerazčiščenih odnosov to ni uspelo.
Dobro poznam razmere v številnih kmetijskih organizacijah in si zato
upam trditi, da je bil kmet do sedaj marsikje bolj ali manj predmet izigravanja.
Tega ne želim posploševati, saj imamo tudi dobre organizacije, na primer kombinat Pomurka, kjer status pravne osebe niti ni potreben, vendar v kombinatu
kljub temu soglašajo, da je v zakonu zapisano tudi to.
Marsikje pa se denar preliva in so kmetijske organizacije v preteklosti
— izvzel bom lansko leto — z dohodkom, ki so ga ustvarili tako imenovani
formalni obrati za kooperacijo, pokrivale izgube v lastni proizvodnji. Da niti
ne govorim o tem, da dobi kmet za pridelke, ki jih prodaja prek organiziranega odkupa, manj kot kmetijske organizacije in da so tako kmetje pokrivali
tudi anuitete od tistih naložb, ki so bile uporabljene izključno za družbeno
kmetijsko proizvodnjo. Če želimo uresničiti skupščinsko resolucijo in vse sklepe
Zveze komunistov ter Socialistične zveze, bi jih morali začeti tudi v praksi
resnično uresničevati, ne pa še vedno delati razlike in odvzemati ustavne
pravice.
Zakaj se naš odbor ne strinja s 30. členom predloga zakona? V njem je
namreč zapisano: »Obrat za kooperacijo je pravna oseba, če tako določa samo-
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upravni sporazum o združevanju.-« Sedaj se postavlja vprašanje, ali se v samoupravnem sporazumu to sploh, lahko doseže. Trdno sem prepričan, da v marsikateri delovni organizaciji objektivni pogoji za to ne obstajajo!
Člen tudi določa, da se v primeru, če se tako soglasje ne doseže, o tem
odloča na referendumu. Pravico udeležbe na referendumu imajo kmetje in
delavci organizacije združenega dela, se pravi vsi zaposleni v kombinatu in
kooperanti. Ker pa status kmeta ni določen niti ni določen status kooperanta,
se bo zgodilo to, da bo na takem referendumu odločalo — na primer v velikem
kombinatu — 1500 zaposlenih in 500 kmetov, zato je izid referenduma bolj ali
manj vnaprej znan. Zaradi tega zakonska določba o pravni osebi ni etatizem,
kot nekateri mislijo, ampak je potrebna zato, da bi po tolikih letih vendarle
dali kmetom tisto, kar so nekoč že imeli, pa smo jim v interesu razvoja kmetijstva, zlasti pa družbenega sektorja odvzeli. Ce jim to zagotovilo damo v
zakonu, potem ne bodo težili k ustanavljanju manjših, zadrug ali drugih skupnosti, v katerih bi sicer imeli vse pravice; tako bomo tudi preprečili razpustitev
sedanjih velikih organizacij, ki so pozitivna pridobitev.
Naj za primer navedem ptujski kombinat, ki ima obrat za kooperacijo. Ta
obrat je nastal z združitvijo številnih majhnih zadrug. Ce zdaj z zakonom
obratu za kooperacijo ne bi zagotovili statusa pravne osebe, bi kmetje spet
začeli ustanavljati majhne zadruge, kajti le v takšnih zadrugah bodo lahko
resnično odločali in če bodo kaj imeli, tudi delili.
Zaradi tega v imenu našega odbora prosim poslance, da z razumevanjem
upoštevajo naš spreminjevalni predlog in ga podprejo.
Predsednik Miran Goslar: Pred prehodom na glasovanje prosim
predstavnika izvršnega sveta za izjavo v zvezi z amandmaji k 4. členu. Njihovo
besedilo se nekoliko razlikuje od besedila, ki je bilo sprejeto v gospodarskem
zboru. Prosim tovariš Zidar!
Milovan Zidar: Tovariši in tovarišice poslanci! Imamo tri vrste
amandmajev. Prva je skupina redakcijskih pripomb in vsebinskih amandmajev
zakonodajno-pravne komisije, ki jih predlagatelj sprejema. Ob tem je nastal
predlog, da predlagatelj pojasni 26. člen. V tej zvezi predlagamo amandma
k 4. členu, in sicer kot tretji odstavek tega člena, h kateremu je bila dana
redakcijska pripomba zakonodajno-pravne komisije, ki vsebine ne spreminja,
pač pa izboljšuje besedilo, ki je bilo sprejeto v gospodarskem zboru.
Nadalje imamo amandma odbora za blagovni promet in proizvodnjo.
Predsednik Miran Goslar: Tovariš Zidar! To pomeni, da umikate
svoj amandma k 4. členu? (Ne.) Potem pa nisem razumel! Po mojem je razlika
med besedilom, ki ste ga predlagali in besedilom, ki je bilo sprejeto v gospodarskem zboru. V predzadnji vrsti vi pravite »uživalec«, oni pa »oseba, ki
uživa«.
Milovan Zidar: To je redakcijska pripomba, ki smo jo sprejeli.
Predsednik Miran Goslar: Kaj ste sprejeli?
Milovan Zidar: Pripombo, ki je zapisana v sklepu gospodarskega
zbora.
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Predsednik M i r a n G o s 1 a r : Veliko preprostejše je, če rečete, da sprejemate besedilo, ki ga je sprejel gospodarski zbor. S tem je vaš amandma
umaknjen, čeprav je vsebinsko enak. Hvala, v redu! Izvoli naprej!
Milovan Zidar: Nadalje imamo amandma odbora za proizvodnjo
in blagovni promet republiškega zbora. Nanaša se na 21. člen, ki govori o večji
in manjši zadrugi ter o možnosti, da predsednik individualnega izvršilnega
organa oziroma predsednik upravnega ali poslovnega odbora opravlja tudi
funkcije upravnika zadruge.
Pripombe so bile v tem smislu, da ni jasno, kaj je večje in kaj manjše.
Naj pojasnim, da je beseda »manjše« bolj dopolnilnega pomena. Po obravnavi
amandmaja tega odbora smo sklenili, da je prav, če besedilo ostane tako,
kakršno predlaga zakon.
Še nekaj besed o problematiki pravne osebe. Zahteva, da bi bil obrat za
kooperacijo že po sili zakona pravna oseba, zadruga pa temeljna organizacija
in pravna oseba, če sami zadružniki drugače ne odločijo, je znana in smo o njej
razpravljali že ob osnutku zakona pa tudi s pristojnimi dejavniki.
Tudi je res, da se številni obrati in zadruge razlikujejo le po naslovu. Prve
in druge organizacije so nastale iz številnih manjših kmetijskih organizacij.
V procesu spajanja so se nekatere tudi oddaljile od vasi, kmetje pa od samoupravnega odločanja v procesu centralizacije, kar je seveda imelo precejšnje
negativne posledice in je zato eden izmed namenov zakona, kot tudi XXXV.
ustavnega amandmaja, prav ta, da se odpravijo negativne posledice takega
procesa iz preteklih desetih let.
Vendar smo prepričani, da je oblikovanje temeljne zadružne enote v zadrugi bodisi po teritorialnem načelu ali po načelu proizvodne usmeritve, kot
tudi obrata za kooperacijo v smislu temeljne organizacije združenega dela, kot
to nedvomno izhaja iz ustave in zakona, dosledna izpeljava vseh zahtev, ki so
se pojavile v dosedanjih razpravah, obenem pa nesporna izpeljava določb zveznih in republiških ustavnih amandmajev, pa tudi XXV. amandmaja k republiški
ustavi, ki posebej govori o položaju kmetov. Izpeljava tega amandmaja o organizacijski obliki temeljne organizacije združenega dela pomeni popolno zagotavljanje polne upravljalske samostojnosti in čistih računov znotraj večjih
združenih organizacij: zadrug in kombinatov.
Temeljna organizacija združenega dela je namreč po ustavi absolutno samostojna pri ugotavljanju in delitvi dohodka ter pri urejanju vseh drugih
vprašanj sodelovanja znotraj podjetja z drugimi organizacijami ter z drugimi
enotami istega podjetja, in sicer na podlagi samoupravnega sporazuma.
Temeljna organizacija združenega dela se torej oblikuje na osnovi samoupravnega sporazuma, s čimer se preprečuje majorizacija kateregakoli dela
podjetja oziroma diskriminacija enega dela podjetja.
Temeljna organizacija lahko ima po zakonu o službi družbenega knjigovodstva tudi žiro račun, kar pomeni, da lahko samostojno obračunava tudi
bilanco.
Če vse to premislimo in upoštevamo, lahko ugotovimo, da so na podlagi
tega statusa razčiščene vse vsebinske dileme, ki so se doslej pojavljale, in da
so upoštevane pripombe kmetov glede samostojnosti pri ugotavljanju dohodka,
pri sklepanju poslovnih odnosov znotraj podjetja z drugimi pomembnimi deli
podjetja, to je s predelovalno industrijo, trgovskimi enotami in drugimi enotami v kombinatih in drugih velikih razvitih organizacijah. Ti odnosi se vzpo-
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stavljajo sporazumno, sporazumno se organizirajo tudi skupne službe za celotno
podjetje, določajo funkcije, ki jih opravljajo, določajo stroški, ki se zanje plačujejo in seveda obveznosti iz skupnega poslovanja in tudi dohodki iz naslova
skupnega poslovanja.
Tako se polemika o pravni osebi pravzaprav omejuje le na golo pravno
samostojnost določene enote, na sam status pravne osebe, ki pa je v celoti
odsev zunanje samostojnosti, ki se izraža v poslovnem prometu na tržišču.
Zategadelj iz samostojnosti seveda izvirajo obveznosti, ki jih take organizacije
prevzemajo, pa tudi pravice. O teh se morajo dogovoriti same in jih zapisati
tudi v interni pogodbi. Zato menimo, da ne bi bilo prav, če bi status določali
z zakonom, pač pa je ustreznejše, da se o tem dogovorijo v sami delovni
organizaciji.
Na podlagi zakona dosegajo v medsebojnih odnosih absolutno čiste račune,
prelivanje ni mogoče in imajo vse pravice odločanja; odločanje o tem, ali bodo
sami kupovali in prodajali in sami prevzemali obveznosti, pa je najbrž njihova
poglavitna zahteva in seveda tudi pravica.
Zakonska določila, ki bi obrat kot pravno osebo oblikovala tako, da bi šla
mimo samoupravnega sporazuma in omogočala vsiljevanje volje enega dela
podjetja celoti ali drugemu delu podjetja, bi bila najbrž tudi protiustavna,
o čemer so svoje mnenje povedali tudi pravniki. O tem je tekla tudi obširna
razprava v pravnem svetu. Obstaja celo mnenje, da bi bilo takšno zakonsko
določilo celo protiustavno in bi se zakon lahko podvrgel presoji skladnosti
z ustavo.
Po vsem tem, kar smo sprejeli s XXXV. ustavnim amandmajem in kar je
zapisano in določeno v tem zakonu, pravzaprav ni več utemeljenega razloga
za nezaupanje, ki ga del kmetov izraža s svojo zahtevo po zakonski ureditvi
statusa pravne osebe. Lahko samo še enkrat ponovim to, kar je že poudaril
tovariš Petelin in sicer, da ne smemo pozabiti, da bodo kmetje pri izvajanju
tega zakona v praksi deležni strokovne podpore zadružne zveze z njenimi ekonomskimi, pravnimi in drugimi službami ter politično podporo sekcij Socialistične zveze v občini, krajevni skupnosti, republiške konference Zveze komunistov in drugih družbenopolitičnih dejavnikov.
Naposled smo tudi zainteresirani — morda je to neuresničljiva želja •— da
bi zakon sprejeli čimprej, da bi ga sprejeli v usklajenem besedilu z gospodarskim zborom in da bi ga začeli uporabljati ter do jeseni že dosegli otipljive
rezultate. S tem bi tudi končali dolgo, maratonsko, triletno razpravo o oblikovanju zakona.
Ce pa bi ob koncu leta, ko bo vsekakor potrebna razčlenitev izvajanja tega
zakona, vendarle ugotoviti, da so pri izvajanju zakona in načel, ki sicer izhajajo
že iz ustave, nastale nepremostljive ovire, bomo na lastno pobudo ali skupaj
z zadružno zvezo in kmečko sekcijo Socialistične zveze tej skupščini oziroma
zboru predlagali ustrezna dopolnila zakona.
Tovariši in tovarišice poslanci, pozivam vas, da sprejmete zakonski predlog
skupaj z amandmaji zakonodajno-pravne komisije, s katerimi se strinjamo.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Janko Česnik.
Janko Česnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
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V celoti podpiram tovariša Zidarja v njegovih navedbah glede amandmaja
k 30. členu o statusu pravne osebe obrata za kooperacijo.
Ne bi želel, da bi razprava tovariša Lešnika izzvenela tako, kot da so od
pravice in dolžnosti kmetov v obratu za kooperacijo odvisne izključno od lastnosti pravne osebe. To ne bi bilo res! Obseg pravic in dolžnosti kmetov je
določen s tem, da se obrat za kooperacijo ustanavlja kot temeljna organizacija
združenega dela. Ta je že po ustavi nosilec pravic in obveznosti, imeti mora
čiste račune in samostojne obračune, seznanjena mora biti z vsemi dohodki,
z vsemi prelivanji, ki pritekajo iz nje oziroma vanjo in dejansko posluje popolnoma samostojno. V takih okoliščinah se lastnost pravne osebe praktično
kaže v tem, ali bo obrat za kooperacijo imel samostojno pravno službo oziroma
takšno organizacijo komerciale in uprave, da bo lahko samostojno nastopal na
tržišču oziroma pred sodišči in drugimi upravnimi organi. V tem se kaže lastnost pravne osebe! Mislim, da ni prav, če bi naše sile izčrpavali v sporih zaradi
lastnosti pravne osebe, ki je dejansko samo pravnoformalen izraz samostojnosti
neke organizacije, ter to povezovali z vsebinskimi razmišljanji o tem, ali bo
obrat za kooperacijo imel take ali drugačne pravice.
Zaradi tega je bila tudi naša komisija mnenja, da je z ustavo še najbolj
v skladu dosedanje besedilo zakona, le da se v prvem odstavku 30. člena črta
»referendum«. Mislim, da v zvezi s tem resnično ni nobene potrebe po referendumu. Obrat za kooperacijo je organsko povezan z organizacijo združenega
dela, zato naj se z njo sporazume, ali so potrebne take samostojne oziroma
skupne službe za realizacijo lastnosti pravne osebe. O tem, da ima samostojni
žiro račun, da ima samostojne obveznosti, da razpolaga s svojim dohodkom,
da ima svoj status in tako dalje. Mislim, da vas ni več potrebno prepričevati,
ker je zadeva dovolj jasna.
Ob tem moram poudariti, da je v zakonu položaj kmetijske zadruge in
skupnosti kmetov urejen drugače. To so samostojne organizacije in ni nikogar,
ki bi jih morebiti zastopal po njihovem sporazumu. Zato je seveda logično, da
zastopajo same sebe, da same nastopajo pred sodniškimi in drugimi organi in
da tudi samostojno nosijo vso odgovornost za svoje dolgove in za svoje poslovanje. Zato njihovega položaja ne moremo primerjati s položajem obrata za
kooperacijo v takem smislu, kot je to storil tovariš Lešnik, ki je dejal, da mora
imeti obrat za kooperacijo status pravne osebe, če ga imajo po zakonu tudi
številne manjše organizacije.
Predsednik Miran Goslar: Tovariš Česnik, zakonodajno-pravna komisija ima vendarle nov predlog glede tega člena!
Janko Česnik: To sem tudi želel pojasniti. Naša komisija namreč
vztraja samo pri svojem amandmaju, da se črta »referendum« in ostane besedilo: »obrat za kooperacijo je pravna oseba, če tako določa sporazum o združevanju.« Drugi odstavek pa se črta.
V nadaljnji razpravi, ko smo skušali razumeti oziroma vrednotiti stališča
odbora v tem smislu, da morda obstoja nevarnost, da bi kmetom ponekod onemogočali njihovo samostojno vlogo, pa smo skušali pomagati — ne da bi dali
amandma — tako, da bi v primeru, če bi zbor morda s poprejšnjim glasovanjem, v razpravi ali kakorkoli ugotovil, da je kmetom takšen status treba zagotoviti, sprejeli ustreznejši amandma, katerega besedilo predlagamo na koncu,
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kjer pravimo, da je obrat za kooperacijo pravna oseba, če ni drugače določeno
s samoupravnim sporazumom.
Predsednik Miran Gosi ar: Se kdo? Viktor Pislak, prosim!
Viktor Pislak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ne morem si kaj, da kot kmet ne izrazim svoje podpore stališčem odbora za
družbenoekonomske odnose ter izvajanjem tovariša Lešnika.
Tovariši, čudim se, zakaj ljudje toliko mislijo in skrbijo za nas kmete!
Zakaj nam ne zaupajo tega, kar nam gre?
Tovariši, jaz ne vidim nobene razlike med zadrugo in obratom za kooperacijo; vidim samo to, da zadruga ni pod streho kombinata, drugače pa so vse
funkcije povsem enake. Mislim, da bo zakon s predlagano dopolnitvijo samo
še bolj demokratičen. Nikoli pa ne bom vztrajal, da se naš obrat — če uporabim naš primer, ki ga je omenil tovariš Lešnik — izloči iz kombinata, kajti
kmetje nimamo našemu kombinatu kaj očitati. Mislim, da bi zakon samo pripomogel k temu, da bi naš obrat postal to, kar jei Ze dejstvo, da je obrat za
kooperacijo pravna oseba, lahko medsebojne odnose med obratom in kombinatom le še izboljša.
Mislim, da se nimamo tu kaj bati. V nasprotnem primeru pa bo res lahko
prišlo do tega, kar je že tovariš Lešnik povedal, namreč, da se bodo začele ustanavljati majhne zadruge, kar pa ni namen tega zakona. Mislim, da sprejemamo zakon zaradi kmetov in ne zaradi kmetijskih organizacij in kombinatov.
In če ga sprejemamo zaradi kmetov, naj tudi bo za kmeta in naj kmetu da to,
kar mu gre.
Predsednik Miran Goslar: Zoran Lešnik.
Zoran Lešnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Trdno sem prepričan, da vsa stvar ni tako preprosta, kot jo je prikazal tovariš
Cesnik. Ce bi tovariš Cesnik temeljito poznal razmere v kmetijskih organizacijah in odnose nekaterih organizacij do kmetov, potem v imenu zakonodajnopravne komisije verjetno ne bi predlagal take igre besed! Igra besed je v tem,
da en amandma zakonodajno-pravne komisije pravi, da je »pravna oseba, če
samoupravni sporazum drugače ne določi« drugi pa, da »je pravna oseba, če
tako določa sporazum o združevanju«.
Ne vem, če je med besediloma kakšna bistvena razlika, vem le, da ne v
prvem ne v drugem primeru status pravne osebe praktično ni zagotovljen.
Nadaljeval bom tam, kjer je končal tovariš Pislak. Vendarle mislim, da
zakon sprejemamo zato, ker je potreben. Ne smemo pozabiti, da so v zadnjem
času kmetje začeli ustanavljati društva, kar je povzročilo, da so se pri konferencah Socialistične zveze začele ustanavljati kmečke sekcije. Verjetno so
nas tudi ta društva nekoliko spodbudila, da smo začeli razmišljati o zadružnem
zakonu, ki smo ga dali tudi v javno razpravo. Sicer ne vem, koliko ste v tej
javni razpravi sodelovali. Na območju svoje volilne enote sem imel pet razprav
in pet zahtev, da se v zakonu zapiše status pravne osebe. To je zahteva zbora
zadružnikov, to je zahteva desetih področnih posvetovanj v Sloveniji in tako
dalje. Zato postavljam vprašanje: Cemu dajemo stvari v javno razpravo, ko
pa pozneje edinega praktičnega, bistvenega predloga v zakonu nismo priprivljeni upoštevati?
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Predsednik Miran Gos-1 ar: Franc Svetelj.
Franc Svetelj : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! V poročilu
kmečke sekcije pri republiški konferenci Socialistične zveze iniciativnega odbora za ustanovitev zadružne zveze in gospodarske zbornice Slovenije, je na
4. strani ugotovljeno tudi tole: »Izraženo je bilo tudi nasprotno mnenje — na
primer v Pomurju — naj bi obrati ne bili pravne osebe, ker bi s takim določilom razdruževali obstoječe organizacije in zaradi dveh žiro računov zmanjševali kreditno sposobnost kombinata.« Iz tega lahko sklepamo, da ne gre zgolj
za pravno osebo, ampak gre verjetno za nekaj več. Tovariš Zidar je zatrjeval,
da v tem sploh ni problema, vendar predstavniki kombinata prav s tega gledišča vztrajajo pri stališču, naj bi obrati ne bili pravna oseba.
Predsednik Miran Goslar: Mislim, da je zdaj stvar zelo jasna in
da se vsak lahko odloči!
Najprej glasujemo o amandmaju izvršnega sveta in gospodarskega zbora
k 4. členu, in sicer v besedilu, kakršno je formulirano v pismu predsednika
gospodarskega zbora z dne 13. marca. Kdor je za amandma, naj glasuje! (47
poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (En poslanec.) Kdo se je vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma gospodarskega zbora in izvršnega sveta
sprejet.
Sledi glasovanje o amandmaju odbora za proizvodnjo in blagovni promet
k 21. členu. Imate ga na tretji strani poročila tega odbora. Izvršni svet mu
nasprotuje; proti je tudi zakonodajno-pravna komisija. Kdor je za amandma,
naj glasuje! (18 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (16 poslancev.) Kdo se
je vzdržal? (16 poslancev.}
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Sledi glasovanje o amandmaju odbora za družbenoekonomske odnose k
30. členu, o katerem smo pravkar razpravljali. Besedilo amandmaja imate v poročilu odbora za družbenoekonomske odnose. Kdor je za amandma, naj glasuje! (34 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (7 poslancev.) Kdo se je vzdržal?
(18 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma k 30. členu sprejet.
Sedaj glasujemo o amandmajih zakonodajno-pravne komisije,, ki so nesporni, in sicer k 3., 4., 15., 18. in 25. členu, k naslovu III. poglavja, k 30., 3?.,
33., 34., 35., 36., 38., 39., 40., 42. in 44. členu. Kdor je za amandmaje, naj glasuje!
(43 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (En poslanec.) Kdo se je vzdržal?
(6 poslancev.)
Ugotavljam, da so amandmaji zakonodajno-pravne komisije sprejeti.
Pri 30. členu je sedaj stvar jasna; sedaj smo.izglasovali samo to, da referendum odpade, drugače pa je besedilo takšno, kot je bilo prej izglasovano.
Sekretar zbora Janez Zaje: Izglasovali smo samo to, da se črta
»obrat za kooperacijo«, ki je v prvem odstavku v oklepaju, preostalo besedilo
pa je bilo sprejeto že prej.
Predsednik Miran Goslar: Glasujemo o predlogu zakona o združevanju kmetov v celoti.
Kdor je za, naj glasuje! (48 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
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Ugotavljam, da je zakon o združevanju kmetov sprejet, vendar je ostal
neusklajen 30. člen, ki ga je gospodarski zbor sprejel v drugačnem besedilu.
Sledi 8. točka dnevnega reda, to je predlog zakona o starostnem
zavarovanju kmetov.
Predlagatelj je izvršni svet, ki je predložil tudi amandma, da se za 67. členom doda 67. a člen. Predlog zakona so obravnavali odbor za socialno politiko
in zdravstvo, zakonodajno pravna komisija in komisija za vprašanja borcev
NOV, ki so dali zboru pismena poročila, zakonodajno-pravna komisija pa še
dodatno poročilo.
Pričenjam razpravo. Besedo ima Rado Pušenjak.
Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Čeprav so v predlogu zakona o starostnem zavarovanju kmetov večje slabosti,
bom zanj glasoval. Katere so te slabosti? Pobudniki zakona smo si prizadevali,
da bi se z uvedbo starostnega zavarovanja kmetov učinkoviteje reševali ne
samo socialni, temveč tudi gospodarski problemi maše vasi. Tem namenom posveča zakonski predlog premajhno pozornost. Poudarjam, da je predlagana
družbena pomoč zadostna. Pomisleke imam le k razdelitvi sredstev in h kriteriju, naj plačujejo kmetje z večjim katastrskim dohodkom precej večji prispevek, kot znaša poprečni prispevek za gospodarstvo. Predlog temelji na premalo proučenem sklepu Socialistične zveze, naj bo financiranje starostnega
zavarovanja kmetov zasnovano na načelih vzajemnosti in solidarnosti kmetov
samih. Sklep ne upošteva dejstva, da je v Sloveniji razmerje med aktivnimi
delavci in upokojenci približno 3 : 1, razmerje med aktivnimi kmeti in potencialnimi kmečkimi upokojenci pa 2:1.
Kmet, ki ima npr. 8000 din katastrskega dohodka, bo moral v letu 1975
za pokojnino 250 din plačati letni prispevek v višini 1800 din, kmet z 9000 din
katastrskega dohodka pa za enako pokojnino 1900 din. Razmerje med prispevki in pričakovano pokojnino znaša pri delavcih 1 : 5, pri večjih kmetih pa
bo znašalo celo 1 : 1,6. Prispevki zavezancev bodo po letu 1975 znašali celo
več kot 2000 dinarjev na leto.
Takšen način financiranja starostnega zavarovanja v prehodnem razdobju,
to je do vključno leta 1974, sicer ne bo povzročal večjih težav in k njemu tudi
nimam pripomb. Ker je predvidena visoka družbena pomoč, bi lahko uredili
zadevo vsaj tako, da od kmetov ne bi zahtevali večjega prispevka, kot bo
znašala njihova pokojnina. Prepričan sem, da bomo morali te kriterije spremeniti najkasneje v letu 1974. Ugodnejši naj bodo za prave kmete, ker je zavarovanje namenjeno predvsem njim. Ce bo zavarovanje poslabšalo gospodarski
položaj kmetov, se ne bodo uresničili ekonomski nameni zakona, ker mladi
kmetje ne bodo hoteli prevzeti posestva. Naslednja pomanjkljivost predloga
zakona je ta, da ne določa kriterijev za status kmeta.
Glede reševanja socialnih vprašanj ostarelih kmetov pa je zakon za našo
vas najpomembnejša pridobitev po osvoboditvi. Ze samo zaradi tega, ker bo
močno olajšal jesen življenja številnih preužitkarjev, se je zanj vredno potegovati.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Franc Borko.
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Franc Borko: Tovariš predsednik, tovarišiee in tovariši poslanci!
Z izglasovanjem zakona o starostnem zavarovanju kmetov se bo začela izboljševati življenjska raven kmeta. Družbena pomoč starejšim kmetom je upravičena. Bili so dolga leta po vojni ekonomsko zapostavljeni in v neenakopravnem položaju, čeprav so z nizkimi cenami kmetijskih pridelkov veliko
prispevali k obnovi naše domovine. S tem so pomagali dvigovati življenjsko
raven delavcev in uslužbencev.
Številni kmetje so imeli na zborih volivcev k členom predloga zakona
tehtne pripombe, ki so zadevale predvsem potrebo po uvedbi invalidskega zavarovanja kmetov, ker se je možnost invalidnosti zaradi uporabe mehanizacije
precej povečala. Predlagali so, naj bi se upoštevala vsaj več kot 70 °/o invalidnost kmetov, ker s tolikšno stopnjo niso več sposobni za pridobitveno delo
na kmetiji.
O kriterijih za plačevanje prispevkov so bila izražena mnenja, da bodo ti
pri nekaterih mladih kmetih zmanjšali zanimanje za kmetovanje. Izračunali
so, da bo lastnik kmetije v 40 letih vplačal približno 6 milijonov starih dinarjev
prispevkov. Nekaj negodovanj je bilo izrečenih tudi zaradi zelo nizke pokojnine.
V glavnem pa so kmetje z zakonom zadovoljni in so me pooblastili, da
kot njihov predstavnik zanj glasujem. Upamo, da bo ostarelemu kmetu in
kmetici omogočil lepšo jesen njunega res težkega življenja. Tako bo na socialnem področju tudi kmet postal enakopraven državljan.
Vsi se zavedamo, da je začetek zmeraj težak, vendar upamo, da bodo
z dobro voljo družbe in zavezancev — plačnikov tega zavarovanja v prihodnjih
letih pomanjkljivosti zakona odpravljene v zadovoljstvo zavarovancev.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Ivan Kreft.
Ivan Kreft: Tovarišiee in tovariši poslanci! V 17. členu predloga zakona je sedaj upoštevano tudi stališče, ki je prevladovalo na sestankih v radgonski in v večini drugih kmečkih občin. Pravico do starostne pokojnine pridobi
tudi zavarovanec, ki ne izroči kmetije, če se sam ali kdo drug zaveže plačevati
prispevek za obvezno starostno zavarovanje. Ce bi popustili tistim, ki se zavzemajo za obvezno predajo kmetije mlajšim gospodarjem, bi s tem izzivali generacijske spore, ki so v kmečkih družinah najmanj zaželeni. Kakor hitro prenehajo sodelovanje, red in disciplina pri opravljanju del na kmetiji, razpade
razširjena kmečka družina, sestavljena največkrat iz dveh družin — starejše
in mlajše. Na tej podlagi je generacijski spor zelo lahko povzročiti. Temu se
moramo v naši socialistični samoupravni družbi vsekakor izogniti. Zavedam
se, da je zakon, ki ga danes sprejemamo, prvi korak k postopnemu uveljavljanju popolnejšega starostnega zavarovanja kmetov, s katerim bodo kmetje
izenačeni z delavcem. Zato bom glede na tako obetajočo perspektivo zanj
glasoval.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Zampa.
Janez Zampa: Tovarišiee in tovariši poslanci. Dovolite mi, da spregovorim nekaj besed v imenu Zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov.
Zveza skupnosti je na svoji 6. seji oziroma na zborih delegatov dne 23. februarja razpravljala o tem zakonu in sprejela več stališč, pripomb in predlogov
4
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k 32., 33., 53., 59. in 70. členu. Socialno-zdravstveni zbor pa ga je 10. tega
meseca sprejel in tako položil temeljni kamen starostnega zavarovanja kmetov.
Za izvajanje zakona bo odločilnega pomena tesno sodelovanje med skupščino starostnega zavarovanja kmetov, ki bo ustanovljena, in skupščino Socialistične republike Slovenije ter izvršnim svetom. Ti bodo morali izvajanje
zakona skrbno spremljati in sproti odstranjevati vse slabosti, ki se bodo pojavile. Vsi, ki smo se vrsto let zavzemali za zakon, se zavedamo vrzeli v podatkih
in v instrumentih, vendar zaradi tega ne smemo obupati. Kmalu bo jasno,
kaj zakon pomeni v sistemu zakonov, ki jih sedaj sprejemamo. Opozorim pa
naj, da samo zakon ne bo zagotavljal želenega razvoja zasebnega kmetijstva.
Samo z njim kmečkega sina ali hčere ne bomo zadržali na kmetiji. Le celotno
reševanje problemov zasebnega kmetijstva vsebuje upanje, da se bodo razmere
izboljšale.
Se na nekaj bi rad opozoril. V 74. in 75. členu je določen rok, v katerem
naj zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov; ustanovi skupščino in
sprejme statut.
Skupnost bo skušala te naloge uspešno opraviti. Ce pa bodo kakšne pomanjkljivosti, se že zdaj opravičujem.
Zveza in tudi nekatere komunalne skupnosti se zavzemajo za združitev
zdravstvenega zavarovanja kmetov in delavcev v enotno zdravstveno zavarovanje. Prosim vas, da naša prizadevanja podprete, ker menim, da je pravično,
da v socialističnem združenem delu uživajo vsi občani enako zdravstveno
varstvo. Dokler bomo delili delovnega človeka v skupine in za enako delo
rezali različen kruh, ne bo socialne pravičnosti. Napreden slovenski kmet noče
biti zunaj združenega dela naše družbe. Hoče biti njegov sestavni del in imeti
enake pravice, kot jih imajo drugi proizvajalci v naši družbi. Menim, da je
prišel čas, ko naj izumre beseda »zasebni« kmet, ker je tudi kmet delavec
v procesu združenega dela samoupravne socialistične družbe. Upam, da boste
sprejeli zakon, ki predstavlja korak bliže k želenemu cilju.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Stojan Makovec, poslanec
gospodarskega zbora.
Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! K besedi se oglašam kot kmečki proizvajalec in kot poslanec gospodarskega
zbora.
2e več let traja razprava o starostnem zavarovanju kmetov. Zato vsi
kmetje, predvsem pa ostareli, z velikim zanimanjem pričakujejo sprejem tega
zakona. Vedo, da so težave predvsem v zvezi s sofinanciranjem. Pri premagovanju vseh problemov, ki so se pokazali v javni razpravi, pa moramo upoštevati, da so bili ti problemi v takšni ali drugačni obliki prisotni v vsej naši
zgodovini. Vsi naši predniki so namreč kmečkega rodu. To poudarjam zato,
ker sami kmetje niso zmožni kriti izdatkov starostnega zavarovanja. Vzroki so
objektivni. V povojnem času je kmečka mladina na veliko odhajala s podeželja
in se zaposlila v industriji. In ker so s tem tudi kmetovalci prispevali k razvoju
industrije, pričakujemo, da bo razvita industrija danes pomagala kmetom.
Ponavljam, kmetje teh izdatkov ne morejo kriti v celoti. V Sloveniji je
še zmeraj približno nad 80 000 kmečkih proizvajalcev, od katerih je produktivnih nekaj nad 20 000; to se pravi le dobra četrtina. Od vseh kmečkih proizvajalcev jih je približno 40 V o starih nad 65 let. To je najbolj realen podatek
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o pridobitveni sposobnosti kmetov. Ostareli kmetje ne zmorejo povečati pridelka, to je vsakomur jasno. Tudi nad 40 let stari kmetje so že presegli najboljša delovna leta. Malo pa je kmetov pod 40 let.
Kmetje, stari nad 75 let, bodo že prihodnje leto prejemali pokojnino v
višini 250 dinarjev. To je pičla pokojnina, ki bo marsikoga razočarala. Vemo
pa, da je treba tudi za tolikšne pokojnine zagotoviti sredstva. Prehodne težave
so bile tudi ob uredbi zdravstvenega zavarovanja kmetov, pa smo jih prebrodili, upam, da bomo tako uspešni tudi pri starostnem zavarovanju.
V javnih razpravah je bilo k predlogu zakona več utemeljenih pripomb.
Živahna je bila predvsem razprava o določbi o izročitvi posesti pred pričetkom
prejemanja pokojnine. Ta se je sicer spremenila, tako da ni več nujno, da bi
prispevek plačeval prav upravičenec do pokojnine. Pomembno je le to, da je
prispevek plačan. Zaradi zakoreninjene miselnosti je prav, da je ta določba
spremenjena. Je pa tudi res, da se s tem zadržuje konservativna miselnost,
ki mladega kmetovalca ovira pri urejanju nove tehnologije.
So tudi primeri, da se interesi starih in mladih ne morejo uskladiti. Tudi
zato, ker ostanejo stari kmetje gospodarji do smlrti, se mladi zaposlijo drugje.
Navzlic spoštovanju starejših kmetov bomo morali še naprej misliti na rešitve, ki so jih sprejele tudi druge države. Kmet naj ob upokojitvi izroči posestvo mlajšemu, ker je le-ta gonilna sila razvoja. To bi lahko že danes uzakonili, če bi bila pokojnina večja.
V javnih razpravah je bilo večkrat opozorjeno na potrebo po uvedbi invalidskega zavarovanja, ker nova tehnologija povečuje število telesnih poškodb in
invalidnosti.
Naslednje pereče vprašanje je starostno zavarovanje kmečke vdove. Vdova
delavca je do pokojnine upravičena že pri 45. letu starosti, medtem ko bo
vdova kmeta upravičena do pokojnine šele pri starosti 65 let. Menim, da bi
morali starostni kriterij znižati na 60 let. Dejansko ni tolikšne razlike med
položajem vdove kmeta in vdove delavca, kot si nekateri predstavljajo. Res
je, da je vdova kmeta formalno posestnik, vendar pa posest zanjo ni več vir
dohodka, če zaradi ostarelosti ni več zmožna delati.
Zadnja pripomba zadeva ureditev pokojninskega statusa kmeta-borca.
Sedanja rešitev, ki upošteva samo socialno ogroženost kmeta-borca, naj bo začasna, dokler ne bo v skladu dovolj sredstev. Med narodnoosvobodilno vojno
ni kmeta nihče vprašal, kolikšna je njegova posest. Več je imel, več je žrtvoval.
Priporočam zboru, da sprejme predlog zakona.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Drago Benčina.
Drago Benčina: Tovariši in tovarišice! Oglašam se kot poročevalec
odbora za socialno politiko in zdravstvo. Na današnji seji je odbor razpravljal
o novih amandmajih, ki so jih dali zakonodajno-pravna komisija, izvršni svet
in socialno-zdravstveni zbor.
Amandmaja zakonodajno-pravne komisije k 7. in 39. členu redakcijsko
izboljšujeta besedilo amandmajev odbora. Odbor zato umika amandmaja k 7. in
39. členu in sprejema amandmaja zakonodajno-pravne komisije.
K. 53. členu odbor sprejema amandmaja socialno-zdravstvenega zbora, ki
ste ga danes prejeli na klop. Sprejema ga zato, ker je v skladu z načelnimi
pripombami, ki jih je naš odbor dal že na prvi seji.
4*
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Odbor je razpravljal tudi o amandmaju izvršnega sveta k 67. členu. Sprejel
ga je, obenem pa umaknil svojega.
Amandmaja k 53. in 67. členu sta tudi v skladu s stališči, ki jih je sprejela
komisija za vprašanja borcev naše skupščine.
Opozarjam poslance, da je zakonodajno-pravna komisija umaknila amandma k 40. členu. S tem so amandmaji našega odbora v celoti usklajeni z amandmaji zakonodajno-pravne komisije in socialno-zdravstvenega zbora.
Predsednik Miran Goslar: Ne vem, ali je res tako. Milo Vižintin
ima besedo.
Milo Vižintin: Oglašam se kot predstavnik komisije za vprašanja
borcev. Komisija je skrbno proučila nekatere člene predloga zakona, predvsem
tiste, s katerimi se bodo zagotavljale pravice kmetov-borcev. Pri tem je ugotovila, da zvezni zakon za kmete borce ne predvideva dvojne pokojninske dobe
za čas sodelovanja v NOV. S tem v zvezi je izvršni svet pozneje predložil
amandma. Komisija je na seji 13. marca sprejela amandma zakonodajno-pravne
komisije k 7. členu, umaknila amandma k 53. členu in sprejela amandma odbora
socialno-zdravstvenega zbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo k temu členu. Komisija sprejema amandma izvršnega sveta, po
katerem naj se za 67. členom doda nov 67. a člen.
Predsednik Miran Goslar: Tovariš Benčina, govoril si o 39. členu.
Ali odbor umika amandma, ki je na 3. strani poročila odbora? Ali naj se
v drugem odstavku 39. člena beseda »organ« nadomesti z besedo »komisija«?
(Ne.) Torej ta sprememba ostane.
Ali lahko glasujemo? Popravke izvršnega sveta obravnavamo kot sestavni
del predloga zakona. Glasujemo o amandmaju izvršnega sveta, po katerem se
za 67. členom doda nov 67. a člen. Kdor je za, naj glasuje! (52 poslancev glasuje
za.) Kdo je proti? (Nihče.) Kdo se je vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet.
Sledi glasovanje o amandmajih zakonodajno-pravne komisije, to je o
amandmajih k 1., 4., 5., 6., 45., 46. in 65. členu, ki so razvidni iz prvega poročila
komisije, in o amandmajih k 1. in 2. odstavku 7. člena ter k 1. odstavku 39. člena,
ki so razvidni iz dodatnega poročila komisije. Kdor je za, naj glasuje! (Vsi
poslanci glasujejo za.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so amandmaji zakonodajno-pravne komisije soglasno sprejeti.
Sledi glasovanje o amandmajih odbora za socialno politiko in zdravstvo
k 33. členu, k drugemu odstavku 39. člena, k 44., 50., 59. in k 66. členu. Kdor
je za, naj glasuje! (53 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (1 poslanec.) Kdo
se je vzdržal? (Nihče.)
Amandmaji odbora za socialno politiko in zdravstvo so sprejeti.
Glasujemo o amandmaju odbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje
socialno-zdravstvenega zbora k 53. členu.
Kdor je za, naj glasuje! (53 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Amandma je soglasno sprejet.
Glasujemo o predlogu zakona o starostnem zavarovanju kmetov v celoti.
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Kdor je za, naj glasuje! (54 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog zakona o starostnem
zavarovanju kmetov soglasno sprejet.
(Vodstvo seje prevzame podpredsednica Lojzka Stropnik.)
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
v šolah z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih
šolah v Socialistični republiki Sloveniji.
Osnutek zakona je predložil izvršni svet. Osnutek zakona sta obravnavala
odbor za prosveto in kulturo in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni poročili.
Na sejo odbora je bil vabljen predstavnik zavoda za šolstvo SR Slovenije.
Odpiram razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče ne želi besede,
predlagam tale sklep:
1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o šolah z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v SR Sloveniji
se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet.
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in
predloge, dane k osnutku zakona, ter predloži skupščini SR Slovenije obrazloženi predlog zakona.
4. Izvršni svet naj pripravi predlog zakona do 15. aprila 1972. leta.
Kdor je za ta sklep, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.). Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.
Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval, ki ga je predložil izvršni
svet.
Izvršni svet tudi predlaga, da obravnavamo zakon po skrajšanem postopku
kot osnutek zakona.
Ima kdo pripombe, da obravnavamo zakon po skrajšanem postopku?
(Nihče.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Jože Žnidaršič.
Jože Žnidaršič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker ste k osnutku
zakona že dobili kratko pismeno poročilo odbora za prosveto in kulturo, ne
bom govoril kot poročevalec odbra, marveč bom v svojem imenu predlagal dve
spremembi osnutka zakona.
Najprej predlagam, da se začetek 8. člena osnutka zakona dopolni z besedilom: »Prosilec vloži prošnjo za nostrifikacijo spričevala pri republiškem
sekretariatu za prosveto in kulturo.«
Drugi oziroma zadnji stavek tega člena naj se dopolni s stavkom »Republiški sekretariat za prosveto in kulturo lahko zahteva še druge dokaze.«
Nadaljnje besedilo ostane nespremenjeno.
Dopolnitvi utemeljujem s potrebo po poenostavitvi poslovanja pri sprejemanju prošenj in pri izdaji nostrificiranih spričeval. V naši mali Sloveniji bi
bilo najpreprostejše, če bi republiški sekretariat za prosveto in kulturo zbiral
vse prošnje in jih nato pošiljal ustreznim zavodom, ki bodo dali mnenje oziroma
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nostrificirali spričevala. V drugih evropskih deželah, ki so veliko večje, opravljajo to delo ministrstva za prosveto. Našim državljanom in tujcem bo s tem
ves postopek zelo olajšan, saj se bodo obračali samo na eno ustanovo in ne na
množico šol. Razen tega bodo spričevala poslana ustrezni šoli. Zaradi različnosti evropskih šolskih sistemov lahko to delo opravlja samo omenjeni sekretariat, saj edini pozna različne šolske sisteme. S tem bi dobil ustrezno veljavo
tudi 6. člen.
Nadalje predlagam, da spremenimo prvi odstavek 9. člena, tako da se glasi:
»Pri odločanju o nostrifikaciji v tujini pridobljenega spričevala se upošteva
sistem šolanja v tuji državi ter predmetnik in učni načrt na šoli, na kateri je
bilo spričevalo pridobljeno.<-!
Tudi v drugem odstavku tega člena naj se beseda »program« zamenja
z besedama »predmetnik in učni načrt«. Začetek odstavka naj se glasi: »Če
se med nostrifikacijo izkaže, da se predmetnik in učni načrt tuje šole znatneje
ločita od predmetnika in učnega načrta ustrezne oziroma sorodne šole v Sloveniji. . .«
Predlagam samo uporabo in poenotenje pri nas že uveljavljenih izrazov.
Pri nas pomeni beseda »program« vso dejavnost šole, v srbščini pa samo učni
načrt. Naj omenim, da se z omenjenimi dopolnitvami strinja zavod za šolstvo
Socialistične republike Slovenije.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Zeli še kdo besedo? Če nihče,
končujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval
se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet skupščine Socialistične republike
Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in
predloge, dane k osnutku zakona, ter predloži skupščini Socialistične republike
Slovenije predlog zakona. Izvršni svet naj predloži predlog zakona do 31. maja
leta 1972.
Kdo je za ta sklep, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep sprejet.
Prehajamo k 11. točki dnevnega reda, to je k predlogu za
izdajo zakona o filmu, ki ga je predložil izvršni svet.
Predlog za izdajo zakona so obravnavali: odbor za prosveto in kulturo,
odbor za finance in proračun ter zakonodajno-pravna komisija, Odbor za prosveto in kulturo in zakonodajno-pravna komisija sta dala zboru poročili, odbor
za finance in proračun pa mnenje.
Na sejo zbora je bil vabljen predstavnik kulturne skupnosti Slovenije.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima dr. Branko Berčič, pomočnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo.
Dr. Branko Berčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Spoznanje, da
film ni zgolj modna muha in tehnična bravura, temveč tudi pomembna gospodarska in kulturna dejavnost, je staro že več kot pol stoletja. Po drugi svetovni
vojni je dosegla kinematografija nagel razmah tudi v Sloveniji. Dokazi tega
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razmaha so bili številni novi kinematografi, izjemno visok obisk filmskih
predstav ter rastoča, nepretrgana in pisana domača filmska proizvodnja.
Dolgo vrsto let je bil film najbolj množična oblika kulturne zabave, pa tudi
umetniških užitkov in izobraževanja. Postal je nepogrešljiv dokument časa,
dinamičnih sprememb v pokrajini in družbenem dogajanju, zgovoren kazalec
nadarjenosti njegovih ustvarjalcev, živ izraz sproščenega sožitja s kulturami
drugih narodov, težko pogrešljiv element porabe prostega časa, zlasti še med
mladino.
Do prve zakonske ureditve področja kinematografije smo v Jugoslaviji
prišli pred 10 leti, ko je bil sprejet zvezni temeljni zakon o filmu. Zakon je
bil seveda odsev takratne stopnje družbenega razvoja ter administrativnega
in centralističnega vodenja kulture. Spreminjajoči se družbeni odnosi kakor
tudi porajajoči se novi in drugačni pogoji za delo v kinematografiji pa so
v naslednjih letih začeli čedalje močneje terjati, da najdejo svoj odzven tudi
v predpisih, ki zadevajo to področje družbenega dela. Tako so se že več kot
pred petimi leti na zahtevo filmskih delavcev začele v prosvetno-kulturnem
zboru zvezne skupščine razprave o novem jugoslovanskem filmskem zakonu.
Imenovane so bile številne komisije, pripravljeni novi osnutki, izdelane obsežne
študije in analize.
Bolj ko se je gradivo za novi zvezni zakon o filmu pojavljalo v oprijemljivi
obliki, s katero so se vsaj v osnovnih načelih strinjali predstavniki vseh vej
kinematografije, bolj je postajalo očitno, da zvezni zakon o filmu, ki naj bi
ga izvajale druge družbenopolitične skupnosti, predvsem republike, ni mogoč.
Izmed vseh tem, ki so bile obsežene v pripravah, je zvezni predpis uzakonil
samo uvedbo filmskega prispevka, ki je bil leta 1968 konkretiziran z republiškim zakonom. Vsa druga vprašanja pa so ostala neurejena, nekatera bolj,
druga manj v neskladju s prakso na celotnem ,področju kinematografije.
Po uveljavitvi amandmajev k zvezni ustavi sredi preteklega leta je postalo
jasno, da tudi predpisi, ki zadevajo film, postajajo zadeva republiške zakonodaje. Medtem je bilo z odlokom zveznega ustavnega sodišča kot protiustavno
odpravljeno določilo temeljnega zakona o filmu, ki je z obveznim številom predvajanih domačih filmov docela administrativno ščitilo doma izdelane filme.
Z zveznim ustavnim zakonom pa sta bila odpravljena odlok o prispevku od
nadomestila za uvožene filme in zvezni zakon o filmskem prispevku. Temeljni
zakon o filmu pa je prenehal veljati konec leta 1971.
Republiški ustavni zakon za izvedbo amandmajev k ustavi SR Slovenije
se je sicer odločil, da se določila ukinjenega zveznega temeljnega zakona o filmu
na območju SR Slovenije še naprej uporabljajo, vendar najdlje do 31. decembra
1972. Do takrat bo potrebno sprejeti republiški zakon, da bi se izognili zakonski
praznini na področju kinematografije.
V času, ko smo sprejemali in odpravljali parcialne zakonske predpise
o kinematografiji, so šli dogodki pri slovenskem filmu svojo pot, ki se je s predpisi le redkokdaj ujela v skupen tir. Filmu sta sicer pripisana kulturno poslanstvo in poseben družbeni pomen, dejansko pa je prepuščen naj ostrejšim
zakonom tržišča, vsaj kar zadeva njegov promet in predvajanje.
Formalne in bistveno ostrejše oblike družbenega nadzora na področju
kinematografije kažejo na vnaprejšnje nezaupanje do proizvajalcev in posredovalcev filmov. Te so docela neprimerljive z drugimi oblikami na področjih
kulturne dejavnosti ali množičnih občil. Na drugi strani pa je ogled vseh javno
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predvajanih filmov brez kakršnihkoli zadržkov dovoljen tudi otrokom, kar je
v primerjavi z drugimi deželami docela izjemen položaj.
V zadnjih letih se veča število uvoženih filmov, hkrati pa se vidno slabša
raven filmskega sporeda in znižuje obisk, kar velja zlasti za slovenski film.
Kinematografom odvzema gledalce zlasti najnovejši množični medij, ki se pri
nas še zmeraj razvija — to je televizija, ne dosti manj pa tudi tehnično in
estetsko neurejene kinematografske dvorane, malone neopazna filmska vzgoja
in naglo spreminjajoči se način porabe prostega časa.
Slovenska filmska proizvodnja je razdrobljena in v pretežni meri vklenjena v slovensko jezikovno območje. Čedalje manjši so dokazi o njeni organizacijski sposobnosti in umetniški moči. Vse to se kaže tudi v čedalje šibkejšem
plasmaju slovenskih filmov na jugoslovanskem in tujem trgu ter v vse večji
njihovi izgubi, ki v zadnjih letih dosega že 85 '°/o. Neusklajenost s filmsko proizvodnjo ljubljanskega televizijskega studija in padajoča komunikativnost izgubo slovenske filmske proizvodnje še povečujeta.
Le 10 °/# jugoslovanskega uvoza tujih filmov gre prek Slovenije. Zaradi
uvoza prek podjetij za promet s filmi v drugih republikah pa vse bolj neugodnih nakupnih pogojev in zoževajočega se slovenskega trga, so filmi s slovenskimi napisi čedalje redkejši. Spričo zmanjšanega obsega slovenske proizvodnje številni filmski delavci zapuščajo svoj poklic. Se zmeraj smo brez filmskega študijskega centra, se pravi brez primerne filmske knjižnice, muzeja
in arhiva. Prvi povojni dokumentarni filmi, ki so že zgodovinskega pomena,
propadajo. Negativno kopijo prvega celovečernega slovenskega filma »Na svoji
zemlji« so na primer pred kratkim po srečnem naključju našli na Madžarskem;
v Sloveniji je ni bilo več.
Vse te probleme slovenske kinematografije smo leta 1970 podrobno obdelali v analizi z naslovom »Družbeni in ekonomski položaj slovenske kinematografije«, ki jo je obravnaval tudi prosvetno-kulturni zbor te skupščine.
Vse našteto nas sili, da razmere v slovenski kinematografiji naglo izboljšamo. Da bo v družbi dobil zopet mesto, ki mu gre glede na njegov vpliv in
pomen, moramo zaščititi domači film, spodbuditi proizvodnjo, promet in predvajanje kvalitetnih filmov, opredeliti vzgojni pomen filma za mladino, urediti
status domačega filma, se sporazumeti o shranjevanju izvirnega slovenskega
filmskega gradiva, določiti način za izbiro filmov, ki naj zastopajo Slovenijo
na najpomembnejših mednarodnih filmskih festivalih. Z zakonom moramo
rešiti še nekatera druga temeljna vprašanja za delovanje in razvoj slovenske
kinematografije.
Vendar pa so zakon in vsi drugi predpisi lahko samo podlaga za urejanje
nekaterih vprašanj na področju kinematografije. Hkrati z njimi bo potrebna
zavestna družbena akcija vseh zainteresiranih dejavnikov za urejanje razmer
na področju kinematografije. Tako bo treba vzbuditi večjo skrb za družbeni
pomen slovenskega filma, kar pomeni v proizvodnji celovečernih in kratkih
filmov izrazitejšo podobo sodobne tematike, v reproduktivni kinematografiji pa
večje prizadevanje za kvalitetne filmske sporede in za vzgojo občinstva.
Kvalitetnemu filmu bo treba odpreti pot v oddaljene kraje in v šole ter
oživeti filmsko vzgojo med mladino in odraslimi. Razmisliti bo treba o uspešni
združitvi nekaterih gospodarskih organizacij v slovenski produktivni in reproduktivni kinematografiji in doseči prve oblike sodelovanja med vsemi delovnimi organizacijami, ki jim je predmet poslovanja film, med njimi tudi s televizijo.
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Predvsem pa potrebujemo slovenskim potrebam in zmogljivostim ustrezen
načrt razvoja kinematografske mreže, prometa s filmi in proizvodnje filmov
v Sloveniji, ki bi kinematografijo tesneje povezal z drugimi področji kulturnih
dejavnosti.
Uresničitev vsega tega pa je v prvi vrsti odvisna od delavcev v produktivni in reproduktivni kinematografiji, v znatni meri pa od odnosa televizije
do filma in ne nazadnje od boljšega družbenega vrednotenja kinematografije
in od pravšnjega delovanja družbenih mlehanizmov, ki so namenjeni pospeševanju proizvodnje in predvajanja filmov.
Pri tem pripada pomembna vloga kulturnim skupnostim kot samoupravnim
združevalkam in usklajevalkam vseh družbenih kulturnih interesov, njihovega
načrtovanja in uresničevanja.
S temi ugotovitvami in mislimi, tovariši poslanci, bodi pospremljen v razpravo in odločanje predlog za izdajo republiškega zakona o filmu, ki je pred
vami.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Besedo ima Ela Ulrih.
Ela Ulrih: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši poslanci!
K razpravi o predlogu za izdajo zakona o filmu se oglašam z željo, da bi
osvetlila vprašanja, ki so se zastavljala na seji odbora ob obravnavi predloga
zakona. Razlog, da se oglašam k razpravi, je tudi v tem, ker so v poročilih in
mnenjih teles skupščine različna mnenja o posameznih rešitvah.
Dotaknila bi se samo pomembnih vprašanj. Najprej, kakšen status ima
film v družbi? Ali je dejavnost posebnega družbenega pomena ali ni? Morda
večina meni, da o tem ni treba več razpravljati, ker je bila kultura ena izmed
prvih dejavnosti, ki je bila priznana kot dejavnost posebnega družbenega
pomena. O vsem tem ne bi bilo treba podrobneje govoriti, če ne bi imeli hkrati
bridkih izkušenj prav s filmom. Film je le prepogostokrat nekulturen in prepogostokrat tudi docela skomercializiran.
Če bi bil film na zadovoljivi kulturni ravni, sedaj ne bi bilo treba govoriti,
ali je še dejavnost posebnega družbenega pomena ali ni. Tudi predlagatelj
zakona je to v drugi točki povedal zelo jasno. Posledice, ki iz tega izhajajo, so
nam znane tudi že iz drugih opredelitev in o njih ne bi govorila. Ugotovitev
sem želela precizirati samo zaradi nekaterih napačnih konsekvenc, ki jih navaja
predlagatelj zakona. Menim, da tu niso skladne statusom filma. Ko predlaga,
naj bo kinematografija dejavnost posebnega družbenega pomena, hkrati zahteva, da se odpravi cenzura. Odbor je o tem veliko razpravljal. Strinja se, da
se na tem področju odpravi klasična državna ali stroga politična cenzura.
Vendar pa moramo upoštevati, da se v filmu prepletajo kulturni, vzgojni, informativni, zabavni, komercialni elementi in nazadnje tudi idejni elementi.
Najbrž lahko vsak izmed nas, ki količkaj obiskuje kinematografe ali gleda
filme na televiziji, ugotovi, da je spored pogosto hudo enostranski. Zelo široko
so odprta vrata prav filmom, ki razširjajo zahodno ideologijo. Ali se pri tem
družba lahko odpre možnosti vplivanja na oblikovanje repertoarne politike in
ali je lahko ravnodušna do tega, kakšni filmi se snemajo ali uvažajo in kakšni
filmi se predvajajo mladini? Mislim, da ne! Še manj zaradi tega, ker družba
to dejavnost tudi financira.
Obliko in način vplivanja družbe na filmsko politiko je odbor že predlagal. Izvaja naj se prek ustreznega družbenega organa, katerega bodo sestav-
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lj ali predstavniki vseh družbenih krogov, ki so neposredno zainteresirani za
dober film. Ne morejo pa organ sestavljati samo kulturni ali celo samo filmski
delavci.
O financiranju filmske proizvodnje je odbor mnenja, da ne more biti
odvisno zgolj od kinoobiskovalcev. Sedanji režim financiranja filmske proizvodnje je namreč takšen, da se sredstva zbirajo s prispevki od vstopnine.
Menim, da breme za financiranje proizvodnje ne sme ležati le na mladini
in odraslih, ki imajo največkrat nizke osebne dohodke. Premožnejši občani
imajo film doma v naslonjaču ali pa uživajo druge kulturne dobrine. Takšen
način financiranja filmske proizvodnje združuje v sebi še veliko protislovje:
Kinematografi so praviloma najbolj obiskani takrat, ko predvajajo najslabše
filme. Za kinematografe je prvenstvenega pomena, da si z velikim obiskom
zagotovijo velik dohodek, zanemarjajo pa vse pozitivne naloge, ki naj jih film
opravlja.
Na koncu samo še to: O potrebnem obsegu filmske proizvodnje, ki je tesno
povezan s financiranjem, so mnenja različna. Dobro bi bilo, če bi v postopku
za izdajo tega zakona dognali, kakšen obseg filmske proizvodnje si Slovenija
lahko privošči in kako naj se zagotovi smotrno gospodarjenje z družbenimi
sredstvi za filme na primerni umetniški ravni in z neoporečno idejnostjo.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Besedo ima Rado Sušteršič, predsednik sveta za kinematografijo pri gospodarski zbornici SR Slovenije.
Rado Sušteršič: Spoštovana podpredsednica, spoštovani poslanci!
V kinematografiji se že vrsto let soočamo s perečimi problemi in protislovji, ki
močno hromijo normalno rast in razvoj te dejavnosti. Gospodarski položaj
filmskih podjetij še zmeraj ni urejen. Sedanji možnosti gospodarjenja so bolj
ali manj posledica nerazčiščenih mnenj o tem, ali je kinematografija gospodarska dejavnost, ali gospodarska dejavnost posebnega družbenega pomena,
ali kulturna dejavnost. Nesporno je, da sodita film in televizija med najbolj
vplivna in množična obveščevalna sredstva. To dejstvo daje filmu posebno
družbeno vlogo in pomen. V vseh družbenih okoljih se zlasti uveljavlja kulturni značaj filma, ki ga posamezne dežele, vsaka na svoj način, spodbujajo
s predpisi in s posebnimi gospodarskimi ukrepi. Seveda pa ob tem ne smemo
zanemariti delovanje kot izvira množične zabave in razvedrila. Vse dosedanje
razprave in predložene teze za izdajo zakona o filmu obravnavajo predvsem
gospodarski značaj filma, posebej glede financiranja domačega filma, zanemarjajo pa tudi film kot kulturno dobrino, ne glede na to, kje nastaja in kolikšne
so možnosti za njegovo reprodukcijo. V zadnjih petih letih je število obiskovalcev na Slovenskem upadlo od 14 milijonov 500 tisoč obiskovalcev v letu
1965 na samo 10 milijonov obiskovalcev v letu 1970. Od tega je znašal obisk
domačih filmov v letu 1965 milijon 970 tisoč, v letu 1970 pa le 600 tisoč obiskovalcev. Med gledalci je kar 80 do 85 °/o mladine. Obseg celotne kinematografske
dejavnosti v Sloveniji po realiziranem družbenem bruto produktu pa je znašal
1970. leta 48 milijonov 870 000 dinarjev, kar je približno toliko, kot znaša družbeni produkt srednjevelikega podjetja na Slovenskem. Ze ti skromni podatki
opozarjajo bolj kot na gospodarski pomen filma in kinematografije na pri nas
še ne dovolj jasno ugotovljeno odgovornost vseh, ki kakorkoli oblikujejo filmski
spored ali delujejo v kinematografiji. Filmsko tržišče v Sloveniji in Jugoslaviji
je po svojem obsegu in gospodarski moči preskromno, da bi lahko zagotovilo
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sredstva za modernizacijo starih in gradnjo novih kinematografov ter za proizvodnjo domačih filmov in uvoz kvalitetnih tujih filmov. V tej zvezi moramo
ugotoviti, da v zadnjih letih večina vseh nesporazumov med posameznimi dejavnostmi kinematografije na eni strani in med kinematografijo in družbo na drugi
strani izvira iz neenakega obravnavanja te dejavnosti in načina zajemanja dohodka v škodo reproduktivne in v prid produktivne kinematografije.
Svet za kinematografijo pri gospodarski zbornici se zato ne more strinjati
z izhodišči predlaganega zakona o filmu, po katerih naj se pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov uresničuje z zbiranjem filmskega prispevka.
Zaščito domačega filma pa uveljavlja z uvedbo posebnega prispevka od najemnine za izposojo celovečernih uvoženih filmov.
Moram povedati, da se je materialni položaj reproduktivne kinematografije
— mislim predvsem na kinematografe in distribucijo — v času od prve zasnove
tez za zakon o filmu — to je aprila preteklega leta — pa do danes močno
poslabšal. Obisk kinematografov je iz leta v leto manjši, v zadnjih petih letih
kar za 28 %». Celotni dohodek od prodanih kinematografskih vstopnic kljub
večjim cenam ne narašča. Dvakrat devalvacija dinarja v enem letu in revalvacija posameznih evropskih valut pa je povečala nabavno ceno uvoženih filmov
kar za od 36 do 68 %. Položaj, v kakršnem se je znašala reproduktivna kinematografija, zahteva hitre rešitve, da bi se zmanjšale družbene obveznosti. Zato se
nikakor ne moremo strinjati s predlogom obveznega plačevanja filmskega prispevka kinematografskih organizacij. To namreč pomeni, da bi prispevek plačevali tudi kinematografi, ki so bili po sedaj veljavnem zakonu o filmskem prispevku takega plačila oproščeni in so v večini primerov tudi sami uživali
podporo družbenopolitičnih skupnosti. Predlagamo, da se namesto obveznega
filmskega prispevka tudi v tej dejavnosti uvedejo davki za zadovoljevanje
splošnih družbenih potreb družbenopolitičnih skupnosti.
Predvajanje kvalitetnih filmov, to je tistih, ki jim je republiška komisija
za pregled filmov priznala poseben umetniški ali informativni ali izobraževalni
pomen, pa naj bi družba podpirala z oprostitvijo plačila davkov. Prepričani
smo, da bi tak način zajemanja družbenih obveznosti, hkrati odpravil nelogične
posledice sedanjega filmskega prispevka, to je, da se s filmi dvomljive kvalitete
zagotavlja materialna podlaga za domačo filmsko proizvodnjo. Z našim predlogom bi relativno večje družbene dajatve iz dohodka uskladili s splošnimi
obveznostmi slovenskega gospodarstva.
Ze nekaj let namreč ugotavljamo, da je udeležba družbenih dajatev v strukturi družbenega proizvoda kinematografije večja od obveznosti slovenskega
gospodarstva. Po podatkih iz periodičnih obračunov za lanskih devet mesecev
so bile družbene • obveznosti slovenskega gospodarstva udeležene v družbenem
proizvodu s 27,8 %>, v filmski proizvodnji za 32,2 '°/o, v distribuciji s 36,6 °/o,
v kinematografih z 28,3 l0/o. Družbene obveznosti radia in televizije pa so v istem
obdobju znašale 18,9 %>. Tako je že nekaj let grobo kršeno načelo, da mora za
zadovoljevanje splošnih družbenih potreb prispevati sorazmerno več tisti, ki
dosega večji dohodek. Posebej se zastavlja vprašanje enakih možnosti gospodarjenja in enotnosti jugoslovanskega trga. Skupščina SR Srbije je namreč
z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o republiškem filmskem prispevku že 31. decembra 1971 odpravila filmski prispevek za proizvodnjo domačih filmov, sredstva pa namenila za modernizacijo in gradnjo kinematografov.
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Določilo o uvedbi posebnega prispevka od najemnine za izposojanje celovečernih uvoženih filmov v višini 10 '%> je kot zaščita domačega filma po našem
mnenju nesprejemljivo, ker v bistvu znova uveljavlja že doslej dvomljivo
dvojno plačevanje prispevkov. 2e leta 1965 je bila odpravljena zvezna uredba
o posebnih pogojih za razdelitev dohodkov v nekaterih gospodarskih organizacijah. Tako so bile v skladu z gospodarsko reformo izenačene možnosti gospodarjenja v vseh gospodarskih organizacijah. Kljub tej odpravi pa je določilo
36. člena zvezne določbe še naprej zavezovalo samo podjetja za promet s filmi,
da pred razdelitvijo dohodka plačujejo poseben zvezni prispevek iz celotnega
dohodka, čeprav naj bi po zakonu o filmu tudi ta podjetja imela poseben
družbeni pomen.
Z ustavnimi dopolnili je bil naposled odpravljen 36. člen omenjene uredbe,
s čimer je bilo razveljavljeno tudi takšno nespametno obravnavanje podjetij
za promet s filmi.
Zaradi tega je teza, ki se v osnutku novega republiškega zakona o filmu
zavzema za ponovno uvedbo takšnega prispevka, nesprejemljiva. Kinematografija je, kot je bilo že večkrat povedano, nedeljiva celota in jo zato moramo
glede družbenih obveznosti in pravic enotno obravnavati. Ob tem pa moram
povedati, da je Vesna film edino podjetje za promet s filmi v Socialistični
republiki Sloveniji. Z 20 uvoženimi filmi na leto in z domačimi filmi, ki jih
posreduje vsej Jugoslaviji, opravlja kulturno nalogo, hkrati pa zagotavlja vsem
slovenskim kinematografom filme, opremljene s slovenskimi prevodi. V sedanjih pogojih gospodarjenja in ob občutno večjih stroških zaradi devalvacije,
revalvacije tujih valut, višjih odkupnih cen na tujem trgu, večjih stroškov,
večjega števila kopij zaradi izdelave slovenske in makedonske kopije to podjetje ne more več prevzemati obveznosti predlaganega prispevka, ker bi se sicer
znašlo v resni gospodarski krizi.
Sodimo, da je zaščita domačega filma veliko bolj kompleksno vprašanje,
ki ga je moč ustrezneje reševati samo po poti samoupravnega dogovora med
organizacijami kinematografije in televizije. Vsa dosedanja praksa nam namreč
dokazuje, da domačega filma ni moč zaščititi z zbiranjem prispevkov za uvožene
filme, temveč je treba poiskati ustrezne rešitve tako za določanje uvoza tujih
filmov kakor tudi za utrjevanje zanimanja za domači film v našem filmskem
prostoru.
Odprto vprašanje financiranja slovenske filmske proizvodnje bi morala slovenska družba reševati enako kot rešuje drugo kulturno dejavnost. Filmska
proizvodnja je del kulturnega ustvarjanja, zanjo naj se proizvodnja domačega
filma financira iz virov in sredstev, ki jih kulturne skupnosti dobijo iz dela
družbenega proizvoda Slovenije. Zato v celoti podpiramo stališče odbora za
prosveto in kulturo republiškega zbora.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Zeli še kdo razpravljati?
Če nihče, končujem razpravo in predlagam naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o filmu se sprejme.
2. Osnutek zakona pripravi izvršni svet.
3. Pri pripravi osnutka zakona naj izvršni svet upošteva pripombe in predloge, dane k predlogu za izdajo zakona, ter predloži skupščini osnutek zakona.
Izvršni svet naj predloži osnutek zakona do 31. maja 1972.
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Kdor je za ta sklep, naj glasuje! (Vsi poslanci so za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Prehajamo k 12. točki dnevnega reda. Zvezni izvršni svet je na
podlagi XXXIV. amandmaja k zvezni ustavi predložil skupščini Socialistične
republike Slovenije v soglasje predlog za izdajo zakona o nagradi AVNOJ.
Predlog za izdajo zakona so obravnavali odbor za prosveto in kulturo, odbor za finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija, ki so dali zboru
pismeni poročili in mnenje. Gradivo je bilo poslano izvršnemu svetu skupščine
Socialistične republike Slovenije.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče se ne javi.) Če nihče, končujem razpravo. Predlagam, da glasujemo o soglasju k predlogu za izdajo zakona
o nagradi AVNOJ. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Prehajamo k 13. točki dnevnega reda. Na podlagi XXXIV. amandmaja k zvezni ustavi je zvezni izvršni svet predložil skupščini Socialistične
republike Slovenije v soglasje predlog za izdajo zakona o skladu za pospeševanje likovne umetnosti »Moša Pij ade«.
Predlog za izdajo zakona sta obravnavala odbor za prosveto in kulturo in
zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala zboru pismeni poročili. Poročilo odbora ste sprejeli danes na klop.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, končujem
razpravo. Glasujemo o soglasju k predlogu za izdajo zakona o skladu za pospeševanje likovne umetnosti »Moša Pijade«. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Prehajamo k 14. točki dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o pravosodnem izpitu, ki ga je predložil izvršni svet.
Izvršni svet predlaga, da ga obravnavamo po skrajšanem postopku kot
osnutek zakona. Skrajšani postopek predlaga izvršni svet zato, ker z uveljavitvijo amandmajev k ustavi Socialistične republike Jugoslavije najpozneje do
31. decembra 1971 prenehajo veljati določbe temeljnega zakona o pravosodnem
izpitu.
Ugovarja kdo skrajšanemu postopku? (Nihče.) Ugotavljam, da se s skrajšanim postopkom strinjate.
Osnutek zakona so obravnavali odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko, zakonodajno-pravna komisija in komisija za pravosodje. Odbor
in komisiji so dali zboru pismena poročila. Na seji zbora sta bila vabljena
predstavnika vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije in predstavnik
odvetniške zbornice.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče ne želi besedo.) Če nihče,
končujem razpravo in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o pravosodnem izpitu se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet.
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in
predloge, dane k osnutku zakona, ter predloži skupščini Socialistične republike
Slovenije obrazložen predlog zakona. Izvršni svet naj pripravi predlog zakona
do 30. aprila letošnjega leta. (Vodstvo seje znova prevzame predsednik zbora.)
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Predsednik Miran Goslar: Glasujemo o sklepu. Kdor je za, naj
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo
proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep o osnutku zakona o pravosodnem izpitu sprejet.
Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, na predlog odloka o
načrtu statističnih raziskovanj v SR Sloveniji za leto 1972.
Predlagatelj je izvršni svet. Izvršni svet je predložil še dopolnitev odloka.
Pod zaporedno številko 24 se doda raziskovanje »poprečnih čistih dohodkov po
poklicih za leto 1971«. Dopolnitev ste danes prejeli na klop. Poleg tega smo
dobili amandma odbora za prosveto in kulturo, ki predlaga novo raziskovanje
pod zaporedno številko 25.
Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko in zakonodajnopravna komisija sta dala zboru poročilo, odbor za finance in proračun pa
mnenje. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, glasujemo najprej o predlogu izvršnega sveta, da se pod zaporedno številko 24 doda raziskovanje »poprečnih
čistih osebnih dohodkov po poklicih za leto 1971«. Kdor je za, naj dvigne roko!
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je to sprejeto. Glasujemo o predlogu odbora za prosveto in
kulturo. Predlagatelj se s predlogom strinja. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Glasujemo o amandmaju odbora za družbenopolitični sistem in notranjo
politiko k 3. točki. Zakonodajno-pravna komisija in izvršni svet se z amandmajem strinjata. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Sledi glasovanje o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 1. točki.
Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Tudi ta amandma je sprejet.
Glasujemo o predlogu odloka o načrtu statističnih raziskovanj v SR Sloveniji za leto 1952 v celoti. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Sledi 16. točka dnevnega reda, to je odstop poslanca Toneta
Remca.
Poslanec našega zbora Tone Remc je dne 6. marca 1972 sporočil predsedniku skupščine, da odstopa kot poslanec republiškega zbora skupščine. Njegovo
izjavo mi je predsednik skupščine izročil v smislu 59. člena poslovnika skupščine 7. marca. Zato sem predlagal razširitev dnevnega reda današnje seje s to
točko. O izjavi poslanca Toneta Remca, ki ste jo dobili danes na klop, je razpravljala mandatno-imunitetna komisija dne 15. 3. Kdo bo poročal v imenu
mandatno-imunitetne komisije? Besedo ima Marjan Jenko.
Marjan Jenko: Tovarišice in tovariši poslanci! Mandatno-imunitetna
komisija našega zbora je prejela izjavo poslanca Toneta Remca, da odstopa kot
poslanec republiškega zbora skupščine SR Slovenije. Komisija je na današnji
seji razpravljala o odstopni izjavi poslanca in ugotovila, da ni zadržkov, da je
republiški zbor ne bi sprejel. Zato predlagam republiškemu zboru, da v smislu
12. člena poslovnika našega zbora ugotovi, da je poslanec Tone Remc odstopil
in da mu s tem preneha njegov poslanski mandat.
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Zeli kdo razpravljati? Besedo ima

Dr. Vojan Rus: Tovarišice in tovariši poslanci! Moja razprava bo
kratka. Mislim, da bi bilo koristno in v skladu z veljavnimi normami, da bi se
izjava poslanca prebrala, zlasti še, ker smo jo dobili danes. Menim, da ima
vsak pravico, da pojasni svoj položaj in svoje stališče. To je v skladu tudi z našimi poslovniki.
Predsednik Miran Goslar: Izjavo so dobili vsi. Ali želite, da se prebere? (Ne želijo.) Sodeč po tem, ni razpoloženja in potrpljenja, da bi izjavo
brali, saj ni nihče ostal brez nje.
Se kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ce ne, predlagam, da v smislu
12. člena poslovnika republiškega zbora ugotovimo, da je bila izjava o odstopu
podana v smislu določil našega poslovnika in da je poslanec Tone Remc s tem
odstopil kot poslanec republiškega zbora skupščine SR Slovenije. S tem mu
po 12. členu našega poslovnika z današnjim dnem preneha mandat. S tem bom
seznanil predsednika skupščine in komisijo za volitve in imenovanja.
Se strinjate s to ugotovitvijo? (Poslanci se strinjajo.)
Prehajamo na 17. t o č k o dne vn ega reda, na predlog odloka o
prenehanju veljavnosti odloka o povračilih poslancem skupščine SR Slovenije
in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje skupščina SR Slovenije.
Predlagatelj je administrativna komisija skupščine SR Slovenije. Gre za
formalno uskladitev odloka z obstoječimi samoupravnimi sporazumi. Želi kdo
razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ce ne, glasujemo o predlogu odloka o prenehanju veljavnosti odloka o povračilih poslancev in funkcionarjev, ki jih voli
ali imenuje skupščina SR Slovenije. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Predlog odloka je sprejet.
Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na volitve in
imenovanja.
Tu imamo celo vrsto podtočk. Najprej predlog odloka o razrešitvi predsednika, podpredsednika in člana odbora za družbenoekonomske odnose republiškega zbora in o izvolitvi predsednika in podpredsednika tega odbora. Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja.
Želi kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ce ne, glasujmo! Kdor je za, naj
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok sprejet. Jože Florjančič je razrešen dolžnosti predsednika odbora za družbenoekonomske odnose, Jože Dernovšek dolžnosti podpredsednika odbora in Franc Gerbec dolžnosti člana odbora. Jože Dernovšek je
izvoljen za predsednika odbora, Franci Gerbec za podpredsednika.
Prehajamo na odlok o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov komisije
skupščine SR Slovenije za vprašanja 'mednarodnih odnosov. Predlagatelj je
komisija za volitve in imenovanja. Želi kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.)
Ugotavljam, da nihče. Glasujemo! Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
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Ugotavljam, da je odlok sprejet. Dolžnosti članov komisije so razrešeni:
Ivan Franko, Dimitrij Furlan, dr. Vladimir Benko, Silvo Hrast, Mirko Jamar,
dr. Janko Pletersky in Franc Tavčar. Za člana komisije so izvoljeni: Jože
Knez, Milan Merčun, Vlado Uršič, Drago Košmrlj, Jernej Koželj, Tomo Martelanc, Slavko Štante in Silvo Devetak.
Vmesna kontrola prisotnosti. Prosim, da pritisnite na glasovni gumb, da
ugotovimo sklepčnost. Ugotavljam, da smo sklepčni.
Sledi predlog odloka o imenovanju osmih predstavnikov SR Slovenije
v skupščino izobraževalne skupnosti SR Slovenije. Predlagatelj je komisija za
volitve in imenovanja. Imamo mnenje prosvetno-kulturnega zbora in izvršnega
sveta. Izvršni svet predlaga, da se v skupščino imenuje tudi predstavnik s področja socialne politike in zdravstva.
Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.)
Glasujmo o predlogu odloka! Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok sprejet. Republiški zbor je razrešil polovico predstavnikov SR Slovenije v skupščini izobraževalne skupnosti Slovenije, ki jim
je potekla mandatna doba. Za nove predstavnike SR Slovenije je imenoval
Silvo Bauman-Cenčič, Ivo Bratovž, Ivana Goleta, dr. Avguština Laha, Vido
Robida, Mileno Stifter, Milana Zafošnika in Ludvika Zajca.
Sledi predlog odloka o razrešitvi in imenovanju glavnega direktorja centrale službe družbenega knjigovodstva za SR Slovenijo.
Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja.
Pozitivno mnenje sta dala izvršni svet in gospodarski zbor. Zeli kdo razpravljati? Besedo ima Rado Pušenjak.
Rado Pušenjak: Ugotavljamo, da velikokrat premalo obzirno razrešujemo vodilne ljudi. V tej zvezi bi želel pojasnilo komisije, kam naj gre
človek po razrešitvi. Imeli smo precej sposobnih ljudi, za katere se ni našla
primerna zaposlitev. Prejšnji sekretar za finance je tri mesece hodil z aktovko
po Ljubljani, in ni imel niti pisalne mize.
Predsednik Miran Goslar: Kdo bo odgovoril? Ivan Renko, prosim!
Ivan Renko: Komisija za volitve in imenovanja in tudi koordinacijski
odbor pri Socialistični zvezi opravita z vsakim razrešenim funkcionarjem potrebne konzultacije in ga seznanita z možnostmi zaposlitve. S tovarišem Kersničem bo govoril predsednik skupščine. Zagotovljeno je humano reševanje njegovih osebnih problemov v zvezi z razrešitvijo in novo zaposlitvijo.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Nihče se ne javi.)
Razprava je končana. Glasujemo o odloku. Kdor je za, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (6 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov.
Lojze Kersnič je s tem razrešen dolžnosti glavnega direktorja centrale
službe družbenega knjigovodstva za Slovenijo. Andrej Levičnik je imenovan
za glavnega direktorja centrale službe družbenega knjigovodstva za Slovenijo.
Sledi predlog odloka o imenovanju članov iniciativnega odbora za ustanovitev republiške skupnosti za ceste. Prosim!
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Marjan Jenko (iz klopi): Ali je to odlok o razrešitvi in imenovanju?
Ali je to običaj?
Predsednik Miran Goslar: Da. To je običaj, ker je bilo vedno tako.
To je opozorilo, ki ga mimogrede dajejo poslanci. Komisija za volitve in imenovanja naj ga upošteva, ko bo predlagala podobne odloke.
Ali je še kakšna pripomba? (Ni.)
Pozitivno mnenje sta dala izvršni svet in gospodarski zbor.
Pričenjam razpravo! Nihče ne želi besede.
Glasujemo o predlogu odloka. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Predlog odloka je sprejet. V iniciativni odbor za ustanovitev republiške
skupnosti za ceste so imenovani Rudi Cimperšak, Franc Cuznar, Vinko Gobec,
Milan Kristan, Jože Lojen, Viktor Seitl, Jože Slokar, Janko Stariha, Evstahij
Zadnik in Anton Žagar.
Sledi predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za
finance. Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Izvršni svet in gospodarski zbor sta dala pozitivno mnenje.
Želi kdo razpravljati? (Ne želi.)
Glasujemo! Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok sprejet. Za namestnika republiškega sekretarja
za finance je imenovan Jože Tepina, doslej pomočnik republiškega sekretarja
za gospodarstvo.
Sledi predlog odloka o izvolitvi sodnikov vrhovnega sodišča SR Slovenije.
Pozitivno mnenje je dal izvršni svet.
Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.)
Glasujemo. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok sprejet. Za sodnike vrhovnega sodišča SR Slovenije
so bili izvoljeni Konrad Bac, Tomo Grgič in Lojze Ude.
In končno odlok o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Kranju. Pozitivno mnenje je dal izvršni svet.
Pričenjam razpravo. Se kdo javlja k besedi? Nihče. Glastijmo! Kdor je za,
naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok sprejet. Izvoljenih je 160 sodnikov porotnikov
okrožnega sodišča v Kranju.
Seja je končana. Hvala lepa!
(Seja je bila končana ob 16. uri.)
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40. seja
(10. aprila 1972)
Predsedovala: Miran Goslar,
predsednik republiškega zbora, in
Lojzka Stropnik,
podpredsednica republiškega zbora
Začetek seje ob 9.05.
Predsednik Miran Goslar: Pričenjam 40. sejo republiškega zbora
skupščine SR Slovenije.
Za dnaašnjo sejo so se opravičili: Miran Cvenk, Branko Furlan, Roman
Pirjevec, Zdenko Rotar in Vladimir Vrečko.
Z dopisom z dne 5. 4. sem predlagal razširitev dnevnega reda, ki ste ga
prejeli s sklicem seje. Poleg tega predlagam, da dnevni red razširimo še z dodatno točko, to je s predlogom zakona o jamstvu SR Slovenije za hranilne vloge
pri bankah in poštnih hranilnicah, ki ga je izvršni svet predložil 6. aprila 1972
in predlagal, da ga obravnavamo po hitrem postopku.
Za današnjo sejo predlagam torej naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 39. seje republiškega zbora;
2. verifikacija mandata novoizvoljenega poslanca republiškega zbora Viktorja Seitla;
3. poslanska vprašanja;
4. predlog družbenega načrta Jugoslavije za dobo od 1971 do 1975;
5. predlog zakona o izvršnem svetu skupščine SR Slovenije;
6. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji republiške uprave SR Slovenije;
7. predlog zakona o Narodni banki SR Slovenije;
8. predlog zakona o jamstvu SR Slovenije za hranilne vloge pri bankah
in pri poštni hranilnici;
9. osnutek splošnega zakona o samoprispevku;
10. predlog za ratifikacijo konvencije o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih, ki jo je generalna konferenca sprejela na svojem 16. zasedanju
dne 14. 11. 1970 v Parizu (soglasje);

40. seja

67

11. program izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1972;
12. sklep o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in
izobraževalnih zavodov;
13. sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1972;
14. zaključni račun vodnega sklada SR Slovenije za leto 1971;
15. finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije za leto 1972;
16. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR
Slovenije;
17. osnutek odloka o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije, in o razmerjih med zbori skupščine
pri njihovem delu;
18. osnutek odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela
enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini
SR Slovenije;
19. predlog odloka o dodelitvi sredstev iz rezervnega sklada SR Slovenije
za plačilo cepiva, nabavljenega za izvedbo obveznega cepljenja proti črnim
kozam v SR Sloveniji;
20. osnutek zakona o overitvi podpisov, pisave in prepisov;
21. predlog zakona o združevanju kmetov (usklajevanje z gospodarskim
zborom);
22. volitve in imenovanja.
Se strinjate s tem dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.)
Dnevni red je sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 39. seje republiškega zbora. Zapisnik ste prejeli. Ima kdo k zapisniku pripombo oziroma predlog? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zapisnik 39. seje republiškega zbora odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je verifikacija mandata
novoizvoljenega poslanca republiškega zbora Viktorja Seitla.
Mandatno-imunitetna komisija republiškega zbora je 10. aprila 1972 obravnavala poročilo republiške volilne komisije o izidu nadomestnih volitev poslanca za republiški zbor v 69. volilni enoti Radlje ob Dravi.
Poročilo ste danes prejeli na klop.
Besedo ima predstavnik mandatno-imunitetne komisije. Kdo bo govoril?
Besedo ima Polde Maček.
Polde Maček: Tovarišice in tovariši poslanci! Mandatno-imunitetna
komisija republiškega zbora skupščine SR Slovenije je na podlagi 7. člena poslovnika republiškega zbora skupščine SR Slovenije na seji dne 10. aprila 1972
obravnavala poročilo volilne komisije o izidu nadomestnih volitev poslanca v
republiški zbor skupščine SR Slovenije v 69. volilni enoti Radlje ob Dravi, ki
so bile 26. marca 1972.
Po pregledu volilnih spiskov in na podlagi ugotovitev, ki izhajajo iz poročila republiške volilne komisije z dne 30. 3. 1972, mandatno-imunitetna komisija republiškega zbora predlaga, da republiški zbor skupščine SR Slovenije ve5»
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rificira mandat poslanca Viktorja Seitla, izvoljenega v 69. volilni enoti Radlje
ob Dravi.
Predsednik Miran Goslar: Ali želi kdo besedo? Predlog mandatnoimunitetne komisije, da se verificira mandat poslanca Viktorja Seitla, izvoljenega v 69. volilni enoti Radlje ob Dravi, dajem na glasovanje. Kdor je za, naj
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je republiški zbor verificiral mandat novoizvoljenega poslanca Viktorja Seitla. Tovariš Seitl, prosim, da pred zborom prebereš slovesno
izjavo.
(Poslanci vstanejo in poslušajo slovesno izjavo.)
Viktor Seitl : Slovesna izjava: Izjavljam, da bom dolžnost poslanca
skupščine SR Slovenije opravljal vestno, da bom delal po ustavi in zakonih, da
bom svoje moči posvetil nadaljnjemu razvoju in uresničevanju ciljev socialistične družbe in interesov narodov, narodnosti in občanov SFR Jugoslavije in SR
Slovenije.
Predsednik Miran Goslar : Prehajamo na 3. točko dnevnega
reda, na poslanska vprašanja.
Ivo Klemenčič, namestnik republiškega sekretarja za gospodarstvo, odgovarja poslancu Ivanu Kreftu.
Ivo Klemenčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Na vprašanje poslanca tovariša Krefta o rezultatih dosedanjih pogajanj o zagotovitvi zemeljskega plina iz Sovjetske zveze odgovarjamo:
O dosedanjih prizadevanjih za zagotovitev zemeljskega plina iz Sovjetske
zveze za potrebe naše republike je bil tovariš poslanec že obveščen z odgovorom
na svoje vprašanje z dne 14. 1. 1972. Odgovoru lahko dodamo samo to, da so
se medtem nadaljevali razgovori o zagotovitvi tehničnih in drugih pogojev , za
uvoz plina iz Sovjetske zveze. Delegacija SFRJ je na zasedanju medvladnega
komiteja za gospodarsko sodelovanje med Sovjetsko zvezo in SFRJ, ki je bilo
pred kratkim v Moskvi, imela nalogo, da se sporazume o dobavi plina. Uspeh
razgovora še ni znan, ker se je delegacija vrnila tik pred koncem tedna.
Predsednik Miran Goslar: Ljubo Levstik, pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo, odgovarja na vprašanje Zdravka Dolinška.
Ljubo Levstik: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Na poslansko vprašanje tovariša Zdravka Dolinška, poslanca tega zbora, ki zadeva škodljive učinke soljenja cest proti poledici, odgovarjamo :
Prevoznost in stanje javnih cest redno in še posebej pozimi nadzorujejo
službe prometne milice in republiškega prometnega inšpektorata. Ti organi
spremljajo tudi učinke in posledice posipanja cest s soljo, prometna milica predvsem iz zornega kota varnosti prometa, prometni inšpektorat pa tudi iz zornega
kota tehnologije zimske službe. Probleme soljenja cest proti poledici v naši republiki strokovno proučujejo cestni sklad SR Slovenije, vsa cestna podjetja in
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njihovo strokovno združenje, društvo za ceste SR Slovenije ter zavod za raziskavo materialov in konstrukcij v Ljubljani.
Probleme soljenja asfaltnih cest in betonskih vozišč, vplive, ki jih ima
soljenje na okolico cest, in korozijske učinke na vozila proučujejo številni specializirani inštituti v Evropi in Ameriki, ki svoja znanstvena in strokovna dognanja že več desetletij obširno javno publicirajo. Veliko o teh problemih je
napisano tudi v naši domači strokovni literaturi. Soljenje cest proti poledici
torej ni samo slovenski ali jugoslovanski problem, temveč je problem vseh
tistih območij sveta, ki imajo podobne zimske in prometne razmere kot naša
dežela. Soljenje cest je danes edino učinkovito sredstvo za uspešno izvajanje
zimske službe na prometno pomembnih in intenzivno obremenjenih cestah, da
bi se zagotovil varen in nemoten promet na njih, seveda pod spremenjenimi razmerami, ki jih morajo vozniki upoštevati. Brozga kot posledica soljenja je samo
medfaza tehnologije zimske službe in je za voznika neprimerno manj nevarna
kot poledica, ki nastaja na neposoljenih cestah. Zato se ne bi mogla sprejeti
trditev, da je brozga vzrok hudih prometnih nesreč. Izkušnje drugih držav,
kakor tudi naše domače, za zdaj ne kažejo, da bi soljenje cest povzročalo zastrupljanje vegetacije in onesnaženje podzemnih voda. Nedvomno pa soljenje
cest pospešuje korozijo vozil, kar je mogoče ublažiti z ustreznimi zaščitnimi
premazi in s pranjem vozil.
Poškodbe kot posledica soljenja nastopajo le na tistih cestah, ki nimajo
ustrezne voziščne konstrukcije in vodotesnega zgornjega obrambnega sloja.
Učinkovit ukrep v takih primerih je kvalitetna ojačitev cestišč, vsaj na najpomembnejših prometnih poteh. Niso znani primeri prepovedi oziroma opuščanja soljenje cest v drugih deželah. Nasprotno, priča smo čedalje večji uporabi
soli pri izvajanju zimske cestne službe v deželah z razvitim cestnim prometom.
Znana pa so prizadevanja, da bi se opustilo soljenje lokalnih in turističnih cest
na zimsko-turističnih območjih, vendar ne zaradi škode, ki bi jo povzročalo
soljenje cest, temveč da se ohrani lepši zimski videz pokrajine in naselij. Ta prizadevanja in ukrepe je potrebno podpirati in izvajati tudi pri nas. Seveda pa
morajo biti vozila za promet na takšnih cestah primerno opremljena.
Tovarišu poslancu bomo z odgovorom na vprašanje posredovali tudi poročila o problemih soljenja cest, ki so jih pripravile strokovne institucije v SR
Sloveniji in ki omogočajo podrobnejši vpogled v to problematiko.
Predsednik Miran Goslar: Jože Florjančič, republiški sekretar za
finance, odgovarja na vprašanje Rada Pušenjaka.
Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Poslanec republiškega zbora tovariš Rado Pušenjak je postavil izvršnemu svetu naslednje vprašanje:
Kaj so storili pristojni organi naše republike za odpravo 30% pologa od
predračunske vrednosti investicij v vzgojno-varstvene objekte in osnovne šole?
Ali lahko pričakujemo, da bo ta zvezni predpis odpravljen? Ce ne, kaj namerava storiti izvršni svet, da bo kljub tem težavam izpolnjen letošnji plan gradenj otroških vrtcev?
Odgovor: Izvršni svet skupščine Socialistične republike Slovenije si skupaj
z drugimi dejavniki SR Slovenije prizadeva, da bi se pristojnost o določanju
30°/o obveznih depozitov pri negospodarskih investicijah prenesla na republiške
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skupščine. Ce bo zvezna skupščina ta predlog sprejela, bomo poslali republiški
skupščini v obravnavo ustrezen predpis.
Glede odgovora na poslansko vprašanje Dušana Horjaka izvršni svet meni,
da je nanj ustrezno odgovoril s predlogom zakona o jamstvu SR Slovenije za
hranilne vloge. Ali se tovariš Horjak strinja s tem pojasnilom?
Predsednik Miran Goslar: Zora Tomič, članica izvršnega sveta, nas
bo ob tej priložnosti seznanila s problemom črnih koz.
Zora Tomič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pojav črnih koz v Jugoslaviji je bolj kot katerikoli zdravstveni problem razburkal vso našo javnost
in vplival na naše življenje, saj z njim niso povezane samo zdravstvene naloge,
temveč tudi izredni in hudi posegi v naš način življenja in dela, ki značilno
vplivajo tudi na gospodarstvo. Zaradi tega moramo vse aktivnosti oziroma ukrepe ocenjevati iz tega zornega kota. Čeprav danes še ne moremo oceniti tega
pojava — tudi za SR Slovenijo ne — vendar čutimo dolžnost temu domu povedati, kaj smo storili, da se črne koze ne bi pojavile tudi pri nas.
Zato mi dovolite, da vas seznanim s kronološkim potekom dogodkov in z
našimi ukrepi.
Dne 17. marca smo telefonično zvedeli od epidemiologa na zveznem sekretariatu za delo in socialno politiko, da so 14. 3. 1972 v Prizrenu ugotovili
pri otrocih romarjev, ki so se nedavno vrnili z avtobusom iz Izraela, Iraka in
Irana, znamenja bolezni, kakršna se pokažejo pri črnih kozah. Kasnejši virološki
in drugi pregledi bolnikov so ta sum potrdili. Nadalje je sekretariat sporočil,
da so vse bolnike izolirali v bolnišnici v Prizrenu in da novih primerov ni. Sprejeli so vse epidemiološke ukrepe, pri tem pa je pomagala tudi vojna saniteta
in kaže, da je epidemija omejena. Sporočil je še, da bodo o tem obvestili svetovno zdravstveno organizacijo, javnost in republiške sekretariate za zdravstvo.
Istega dne je zvezna epidemiološka komisija predlagala, da se aktivirajo komisije in štabi za boj proti karantenskim boleznim, da se strokovna navodila za
preprečevanje in zatiranje črnih koz ponovno pošljejo vsem zdravstvenim delovnim organizacijam, da se določijo primerni objekti za morebitno izolacijo bolnikov, pa tudi oseb, ki so prišle z njimi v stik. Komisija je še predlagala, da se proti
črnim kozam cepijo zdravstveni delavci, miličniki, delavci v prometu in gostinski delavci. Na sestanku republiških in pokrajinskih sekretarjev, ki je bil 21.
marca 1972 v zveznem sekretariatu za delo in socialno politiko, so bili predlogi
zvezne epidemiološke komisije sprejeti oziroma potrjeni. Kasneje smo bili še
enkrat opozorjeni na nujnost upoštevanja ukrepov, ki jih predvideva zakon o
preprečevanju in zatiranju nalezljivih bolezni, na navodila zveznega zavoda za
zdravstveno varstvo in na uporabo vseh pooblastil, ki jih imamo v zvezi s tem.
V naši republiki smo 20. marca takoj aktivirali komisijo za boj proti karantenskim boleznim, hkrati pa o tem pozivu obvestili zdravstvene delovne
organizacije in sanitarne inšpekcije. Naročili smo jim izvajanje ukrepov zlasti
po 10. členu pravilnika, uvedbo evidence nad ljudmi iz ogroženih območij in aktiviranje regionalnih komisij za boj proti karantenskim boleznim. Poudarjam,
da epidemiološko stanje v Sloveniji glede na našo obveščenost o stanju drugod
po Jugoslaviji še ni terjalo kakšnih posebnih ukrepov. Šele 23. marca smo —
glede na nova sporočila s seje zvezne epidemiološke komisije — presodili, da
postaja epidemiološko stanje tudi za nas zelo vznemirljivo. Razširilo se je namreč
okužbeno območje in povečalo število ljudi, ki so bili v stikih z bolniki, pa tudi
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potovanj in ogroženih območij v Slovenijo in nazaj je bilo zelo veliko. Zaradi
tega je obstajala možnost, da se obolenja za črnimi kozami pojavijo tudi pri nas.
Ugotovili smo, da epidemiološki ukrepi žal niso bili povsem uspešni in da
moramo odločno ukrepati sami v republiki. Zato je republiški sekretariat za
zdravstvo in socialno varstvo dne 24. marca predložil izvršnemu svetu poročilo
komisije republiškega sekretariata za boj proti karantenskim boleznim z namenom, da presodi zdravstveno, gospodarsko in politično upravičenost predlaganih ukrepov. Izvršni svet je takoj obravnaval poročilo in naročil republiškemu
sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo, naj sprejme vse ukrepe, s katerimi bo mogoče preprečiti razširitev obolenja na območje SR Slovenije. Zveznemu izvršnemu svetu pa je predlagal poostritev ukrepov za obvladovanje epidemiološkega stanja v Jugoslaviji. O njej je zvezni izvršni svet razpravljal še
istega dne.
Glede na našo odločitev za najpomembnejši preventivni zdravstveni ukrep
— obvezno cepljenje vsega prebivalstva — je naše delo potekalo v treh smereh:
1. Nabava cepiva. Ker je imela naša republika na voljo le približno 15 000
doz, zalogo v Zagrebu pa je zasegel zvezni sekretariat za delo in socialno politiko za potrebe neposredno ogroženega prebivalstva, smo morali po najkrajši
poti cepivo nabaviti sami. Nabava cepiva glede na stanje v Jugoslaviji in preplah pri sosedih ni bila lahka. Prvo količino, 500 000 doz cepiva in 30 litrov
hiperimunega gamaglobulina, smo s posebnim letalom pripeljali iz Švice že v
nedeljo 26. marca in jo takoj razdelili regionalnim zavodom za zdravstveno
varstvo. Kasneje smo s posredovanjem Kemofarmacije uvozili še drugo potrebno količino cepiva, tako da je lahko akcija potekala nemoteno. Tudi zvezni
štab nam je kasneje poslal 256 000 doz ruskega cepiva. Tako smo uvozili skupno
2 224 500 doz cepiva.
2. Organizacija obveznega cepljenja. V ta namen so bili imenovani operativni štabi v republiki in regijah pa tudi v posameznih občinah, ki so izpeljali
vse organizacijske priprave za cepljenje. Takoj na samem začetku akcije, ko
smo dobili zadostno količino cepiva, se je začela uresničevati določba o obveznem cepljenju prebivalstva.
Cepljenje bi lahko glede na kadrovske in organizacijske sposobnosti naše
zdravstvene službe potekalo še hitreje, še bolj pripravljeno in mirno, če bi imeli
že na začetku akcije dovolj cepiva. Ko smo začeli cepiti, smo imeli komaj četrtino potrebnega cepiva. Zaradi pomanjkanja cepiva v Evropi ni mogel nihče
zagotoviti, da bomo preostalo količino dobili v dogovorjenem roku. Medtem so
bili tudi velikonočni prazniki in tuji dobavitelji cepiva niso takoj odposlali.
Med akcijo je bil izdan še odlok o mobilizaciji zdravstvenih delavcev na
območju SR Slovenije, ker je bilo nujno potrebno cepiti tudi v soboto in
nedeljo.
Pomoč občin, krajevnih skupnosti, delovnih organizacij, družbenopolitičnih
organizacij, Rdečega križa in organov javne varnosti je zdravstveni službi pri
uresničevanju te velike naloge izredno koristila. Zal pa moramo ugotoviti, da
nekateri pomembni dejavniki na področju zdravstva niso izpolnili naših pričakovanj.
Posebej je treba omeniti pomoč samoupravnih organov zdravstvenega zavarovanja, ki so pozitivno ocenili našo odločitev ter predlagali, da se za poravnavo stroškov cepljenja in drugih ukrepov za prevencijo črnih koz uporabijo
imobilizirana sredstva zdravstvenega zavarovanja za leto 1971 in sicer za vse
prebivalce naše republike. Ker pa sodijo, da bo za to prav gotovo potrebnih
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več sredstev, kot je imobiliziranih, se skupnost zdravstvenega zavarovanja zavezuje, da bodo poravnale vse nadaljnje stroške za izvedbo akcije.
Ob tej priložnosti sem dolžna povedati, da denar ni oviral uspešnega poteka akcije. Po končani akciji pa bo treba skrbno preveriti vse izdatke in
obračun.
Med akcijo je bilo cepljenih 1 446 182 prebivalcev Slovenije. Glede na uspešnost cepljenja, ki je več kot 90-odstotna, in glede na dejstvo, da je sorazmerno
precej prebivalcev cepljenih po izrednih programih cepljenja — to so otroci
do 3 let, dva osnovnošolska letnika, rekruti, pa tudi prebivalci po 10, členu
pravilnika o obvezni imunizaciji — lahko trdimo, da znaša prekuženost 85 do
90%. To je že izredno velik odstotek prekuženosti, saj se v bolezenskih žariščih
zahteva 95-odstotna prekuženost.
Zavedamo se, da cepljenje ni le naložba v trenutku neposredne nevarnosti
pred kozami, temveč tudi dolgoročna tako v zdravstvenem kot tudi v narodnogospodarskem pogledu.
Za obvladovanje epidemiološkega stanja in preprečitev bolezni pri nas smo
sprejeli še druge ukrepe. Najbolj razburljivo za zdravstvene delavce kot tudi
za prebivalstvo je bilo odkrivanje bolj ali manj sumljivih primerov koz, saj je
bilo treba v vsakem takem primeru opraviti vrsto obsežnih ukrepov, ki so prizadeli tudi številne prebivalce. Zdravstveno nadzorstvo nad osebami, ki so bile
v stiku s sumljivimi bolniki, karantena, osamitev sumljivega bolnika itd. Na
srečo vsa dosedanja sumljiva obolenja niso bile črne koze. Čedalje več je upanja, da bo tako tudi v prihodnje.
Čeprav je bil za nas v tej veliki in zahtevni akciji vsak zdravstveni delavec
dragocen, smo že 23. aprila poslali v pomoč na Kosovo našega izkušenega epidemiologa tov. dr. Senkarja in 31. marca še infektologa dr. Bručana ter šest
ekip za cepljenje, v katerih je 8 zdravnikov, 7 medicinskih sester in 4 sanitarni
tehniki. Naše ekipe in naša strokovnjaka, epidemiolog in infektolog, delajo v
samem žarišču epidemije, to je v Djakovici in Peči.
Ob koncu le še to: Zdravstvena služba je v sodelovanju z vsemi drugimi
dejavniki pokazala, da je kos tej nalogi, čeprav imamo zlasti na epidemiološkem področju še precej vrzeli. To pa seveda še ne pomeni, da je naše dele
potekalo docela brezhibno. Sele temeljita razčlemba našega dela bo pokazala
zlasti na tiste organizacijske pomanjkljivosti, ki jih kaže odpravljati, da bi lahko
epidemiološko stanje ne le obvladovali, temveč tako obsežne ukrepe tudi
izvajali.
Predsednik Miran Goslar: Ali ima kdo kakšno vprašanje v zvezi s
črnimi kozami? (Nima.) Če ne, nadaljujemo s poslanskimi vprašanji. Besedo ima
Ivan Kreft.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Kljub nasprotovanju organov naše republike — ali morda prav zaradi tega — smo postavljeni pred dejstvo, da se prevoz železne rude preusmeri po daljši poti od Reke do Linza.
Sprašujem, kako ocenjuje izvršni svet takšne pojave, ki kršijo enotnost jugoslovanskega gospodarskega prostora?
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Franci Gerbec.
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Franci Gerbec: Izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije postavljam
naslednji vprašanji: Zakaj se solidarnostni prispevki, ki jih občani dajejo za
načrten razvoj določenega področja na podlagi družbenega dogovora, ne upoštevajo enako kot sredstva samoprispevkov občanov, za katere so se odločili
na podlagi referenduma? Kaj misli storiti izvršni svet, da bodo tudi prispevki
občanov, zbrani na podlagi družbenega dogovora, oproščeni plačila 30-odstotnega depozita?
Kratka obrazložitev: V občini Domžale — tako kot v vrsti drugih občin —
občani plačujejo samoprispevek za gradnjo šol, ki je bil sprejet z referendumom.
Pomanjkanje prostorov za potrebe otroškega varstva pa je narekovalo, da se
poleg sredstev, zbranih na podlagi republiškega zakona in občinskega odloka,
začnejo združevati še dodatna sredstva, ki jih občani in temeljne organizacije
združenega dela prostovoljno prispevajo za uresničevanje sprejetega programa
razvoja otroškega varstva. Zato je bil lani v občini Domžale sklenjen družbeni
dogovor za razvoj in financiranje otroškega varstva, s katerim so se temeljne
organizacije združenega dela in zasebni obrtniki zavezali prispevati svoj solidarnostni delež. Po zakonu o obveznem depozitu pri določenih investicijah so
depozita oproščeni investitorji, ki gradijo objekte iz sredstev na podlagi samoprispevka občanov, če sredstva obsegajo vsaj polovico investicijske vsote. Vendar v sredstva, zbrana na podlagi samoprispevka, po stališču družbenega knjigovodstva ne sodijo sredstva, zbrana na podlagi družbenega dogovora ali samoupravnih sporazumov. Tako stališče — po obvestilu, ki jih imam —• služba
družbenega knjigovodstva tudi dosledno upošteva in zahteva 30-odstotni depozit tudi pri investicijah, ki so v celoti ali pa več kot polovico financirane iz
sredstev, zbranih na podlagi družbenega dogovora. Ker takšno nevzdržno, togo,
družbeno neustrezno in nesprejemljivo stališče resno ovira izpeljavo na podlagi
družbenih dogovorov sprejetih programov, bi morali po mnenju temeljne skupnosti otroškega varstva Domžale takoj sprejeti ustrezno razlago ali spremembo
zakona, ki bo prispevke občanov, zbrane na podlagi družbenega dogovora, izenačila s prispevki, zbranimi na podlagi referenduma. V nasprotnem primeru se
tudi iz tega razloga samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje delovnih ljudi v okviru samoupravnih interesnih skupnosti ne more razvijati
tako, kot smo se dogovorili v dopolnilih k zvezni in republiški ustavi.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Zoran Lešnik.
Zoran Lešnik: Tovariš predsednik, republiškemu sekretariatu za
zdravstvo postavljam naslednje vprašanje:
Ali je odvzem pravice do zdravstvenega varstva iz naslova delavskega zavarovanja zakonskemu tovarišu, ki je lastnik zemlje oziroma ima katastrski dohodek, zakonit?
Letos smo polproletarce z zakonom o davkih sorazmerno močno obdavčili,
hkrati pa sedaj nekatere skupnosti zdravstvenega zavarovanja odvzemajo zakonskim tovarišem zavarovancev, ki niso delavsko zavarovani, pravico do zdravstvenega varstva. Sedaj so nekateri občani brez pravic, ker niso zavarovani po
delavskem zavarovanju, pravic iz kmečkega zavarovanja pa ne morejo uživati,
ker doslej niso plačevali prispevkov.
Ne vem, ali je naslov pravilen, vendar bom republiškemu cestnemu skladu
postavil naslednje vprašanje:
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Ali je že določena trasa za hitro cesto od Hoč do državne meje pri Šentilju? Krožijo vesti, da je to vprašanje že rešeno. Ni dopustno, da se tako pomembna rešitev zavlačuje; zaradi tega na območju moje volilne enote Šentilj
ni mogoče ničesar graditi. Delovne organizacije ne morejo zgraditi skladišč,
zasebniki pa stanovanjskih hiš. Prosim, da cestni sklad na to vprašanje odgovori
bolje kot pred letom dni, ko je bilo rečeno, da se bo cesta gradila v tretji petletki. To zame in za volivce ni bil odgovor.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Karel Forte.
Karel Forte: Tovariš predsednik, prosim, da izvršnemu svetu posredujete naslednje poslansko vprašanje.
Volivci v moji volivni enoti so me obvestili, da upokojenci, ki so bili upokojeni na območju drugih socialističnih republik, posebej v Beogradu, dobivajo
pokojnine z veliko zamudo. Enako se dogaja tudi z upokojenci, ki prejemajo
pokojnino iz tujine prek naših bank.
Po sporočilih, ki so jih upokojenci prejeli od pristojnih oblasti iz tujine,
jim te pravočasno nakazujejo pokojnine. Očitno je torej, da pokojnine zadržujejo denarni zavodi, ki opravljajo transfer pokojnin. Prosim izvršni svet naše
skupščine, da odgovori na naslednja vprašanja:
1. Ali ve. da je praksa takšna?
2. Ali imajo pristojni organi SR Slovenije podatke o številu upokojencev,
ki prejemajo pokojnino iz drugih republik oziroma iz tujine, prebivajo pa na
območju SR Slovenije?
3. Ali izvršni svet meni, da je takšna praksa pristojnih organov drugih republik, posebej pa praksa denarnih zavodov, prek katerih se transferirajo pokojnine iz tujine, v skladu s poslovnimi navadami? Če meni, da ni, kaj bo storil
za varstvo zakonitih pravic upokojencev?
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Ivan Pučnik.
Ivan Pučnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V
zadnjem času je odstopilo nekaj vodilnih delavcev naših najbolj perspektivnih
podjetij. Kot enega izmed vzrokov ali kot edini vzrok za odstop so navedli tako
imenovane zunanje vplive, zaradi katerih ne morejo zagotoviti nadaljnjega normalnega poslovnega razvoja podjetja. S tem v zvezi postavljam izvršnemu svetu
vprašanje: kako ocenjuje tako imenovane zunanje vplive, ki povzročajo odstope
vodilnih delavcev naših najbolj perspektivnih podjetij, in kaj namerava v zvezi
s tem ukreniti?
Podobno vprašanje postavljam slovenski delegaciji. Kako ocenjuje tako
imenovane zunanje vplive, ki ovirajo normalen razvoj našega gospodarstva in
kaj namerava v zvezi s tem storiti?
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Štefan Sambt.
Štefan Sambt: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Republiškemu sekretarju za kmetijstvo in gozdarstvo postavljam naslednje
vprašanje: Kdaj bo določena cena mleka? Zaradi različnih govoric so ljudje
nejevoljni. O cenah je poročala televizija, zastopnik mlekarne pa je včeraj izjavil, da se o cenah še nič ne ve.
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Predsednik Miran Goslar: Se kdo? Ali bo morda kdo takoj odgovoril na kakšno vprašanje? Prosim, tovariš Zidar.
Milovan Zidar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Takoj lahko
odgovorim na vprašanje o ceni mleka. Izvršni svet je na svoji zadnji seji sprejel
odloka, ki urejata ceno mleka. Prvi odlok ureja minimalno odkupno ceno mleka,
ki velja od 15. aprila, drugi pa premije za mleko, ki veljajo od 1. aprila.
Predsednik Miran Goslar: Končujem to točko in prehajamo na
4. točko dnevnega reda, to je na razpravo o predlogu družbenega načrta Jugoslavije za dobo od leta 1971 do leta 1975.
Predlog je zvezna skupščina poslala skupščini Socialistične republike Slovenije. Obravnavalo ga je predsedstvo naše skupščine in sklenilo, da ga bo skupščina obravnavala na sejah republiškega zbora in enotnega zbora delovnih
skupnosti.
V okviru našega zbora sta predlog družbenega načrta obravnavala odbor
za družbenoekonomske odnose in odbor za proizvodnjo in blagovni promet skupaj z odborom za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora. Odbori so
predložili skupno poročilo z amandmaji, ki so bili poslani ustreznim odborom
zvezne skupščine.
Prejeli ste tudi osnutek mnenj in stališč, ki naj bi jih naš zbor sprejel
po končani razpravi in poslal zvezni skupščini.
Predlagatelj tega dokumenta je odbor za družbenoekonomske odnose. Tovariš Jože Dernovšek, predsednik odbora za družbenoekonomske odnose bo
obrazložil osnutek dokumenta.
Jože Dernovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Najprej naj omenim, da je današnja razprava o družbenem planu Jugoslavije
eden izmed prispevkov v javni razpravi. V njej naj bodo na dlani konkretni dopolnilni predlogi za oblikovanje čimbolj realnega plana.
Torej javne razprave ne začenjamo z današnjim dnem, doslej so predlog
družbenega načrta dopolnjevali posamezni organi skupščine in drugi. Rezultat
teh razprav je poročilo z amandmaji, ki ste jih prejeli za današnjo sejo. Z njimi
je bil predlog družbenega načrta načelno podprt, upoštevajoč, da je načrt izraz
sedanje stopnje razvoja Jugoslavije, kakor tudi družbenoekonomskih in samoupravnih odnosov v naši družbi. Dodam pa naj še tole:
1. Z amandmaji in s poročilom smo želeli posebej opozoriti na tista vprašanja, ki so v strukturi načrta premalo obdelana, nejasna oziroma so po nepotrebnem prepuščena nadaljnjemu dogovarjanju. Opozoriti smo želeli tudi na
togosti nekaterih rešitev, ki ne prispevajo k trdnosti plana in ne omogočajo
uresničevanja ustavnih amandmajev. Amandmaji so torej poskus, da bi plan
postal čim boljša in realnejša programska usmeritev gospodarskega in družbenega razvoja, posebno še, da bodo ukrepi sistemske narave upoštevali družbenoekonomsko usmeritev, določeno z ustavnimi amandmaji.
2. Najprej smo obravnavali stabilizacijsko politiko v luči dosedanjega razvoja. Opozorili smo, da so veliki rezultati, doseženi v preteklem obdobju, obremenjeni z inflacijo, s splošno nelikvidnostjo, z zadolžitvami, z rastočimi izgubami
v gospodarstvu, s povečevanjem deficita v plačilni bilanci in z velikimi obremenitvami države pri plačilu dolgov in končno s kopico nerešenih sistemskih
vprašanj.
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V zvezi s tem je bila v vseh dosedanjih razpravah postavljena odločna zahteva, da mora biti osnovni cilj gospodarske politike odprava vzrokov, ki so v
preteklem razvoju pripeljali do nestabilnosti in neskladnosti v vsej družbeni
reprodukciji. Ta zahteva je tudi bistvena vsebina amandmajev.
3. Več pozornosti smo posvetili kvantifikacijam v drugem delu načrta. Zavzeli smo stališče, da obveznosti ne morejo biti le splošno opredeljene, ker bi te
lahko padle v breme države. Zato smo v amandmajih zavzeli jasno stališče,
da so za uresničevanje teh obveznosti pristojne organizacije združenega dela.
Le-te so namreč odgovorne za razširjeno reprodukcijo. Zato so v načrtu predvidene naloge le orientacija, ki obvezuje vse subjekte, da se v duhu ustavnih
amandmajev dogovarjajo za njihovo uresničevanje.
4. Posebna pozornost je bila v razpravi posvečena III. poglavju načrta, ki
nosi naslov »Smernice in okviri ukrepov ekonomske politike«. Z njimi je določen okvir za uresničevanje dogovorjene razvojne politike Jugoslavije v prihodnjih letih in za nadaljnjo dolgoročno utrjevanje družbenoekonomskih odnosov.
V uvodnem amandmaju k temu poglavju smo med drugim poudarili, da
morajo vsi ukrepi temeljiti na vsebini ustavnih dopolnil. Pri tem odločno poudarjamo zlasti naslednje: Za utrditev enotnosti jugoslovanskega trga je treba
z ukrepi gospodarske politike zagotoviti enotne pogoje gospodarjenja, za vse
organizacije združenega dela naj veljajo objektivna, enakopravna in racionalna
merila. Delovanje ekonomskih zakonitosti v enakopravnih pogojih gospodarjenja pa bo organizacijam združenega dela omogočalo razvijati gospodarsko
aktivnost in pridobivati večji dohodek na podlagi rezultatov dela in pri tem
sprejetih poslovnih odločitev.
Seveda je utrjevanje samoupravnega tržnega sistema neposredno povezano
s samoupravnim in družbenim sporazumevanjem vseh nosilcev gospodarskih
odločitev, da ne bi zaradi neutrjenega gospodarskega sistema vsi po vrsti klicali
na pomoč izjemne administrativne ukrepe, ki bi sčasoma postali pravilo. V takšnih razmerah pa potem vsi ekonomski ukrepi že vnaprej dobijo prizvok administrativnega poseganja v družbeno reprodukcijo.
5. Naslednja temeljna ideja naših amandmajev je, da je treba rešitve v
načrtu omenjenih vprašanj sprejeti v obliki osnutkov že takrat, ko bomo sprejeli načrt. Ponovno predlagamo, naj se ukrepi gospodarske politike sprejmejo
skupaj z načrtom, sicer ne bomo preprečili, da se v družbeni načrt ne bi vrinjale
rešitve, ki ne bodo v skladu z ustavnimi amandmaji.
6. Naj omenim, da z našimi predlogi, ki so usmerjeni predvsem k popolnejši
in jasnejši realizaciji ustavnih dopolnil, še nismo odpravili vseh vrzeli v načrtu.
Zato smo mnenja, da mora javna razprava načrt še bolj izpopolniti v duhu
ustavnih dopolnil. Potrebno je, da se družbeni reprodukciji krepi vloga samoupravljalcev in zmanjšuje vloga države.
7. Ob koncu še sporočilo: Naši predlogi so bili poslani pristojnim odborom
zvezne skupščine in vsem poslancem zvezne skupščine in Slovenije. Pri tem naj
omenim, da so nekateri poslanci zvezne skupščine sodelovali v razpravah odborov naše skupščine.
Kar zadeva odnos našega zbora do predloga družbenega načrta, je možno,
da zbor sprejme amandmaje oziroma dopolni dokument z naslovom »Mnenja
in stališča«.
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Na skupni seji našega odbora in komisije enotnega zbora delovnih skupnosti smo besedilo dokumenta ponovno pregledali in sprejeli majhno spremembo k drugemu odstavku prvega poglavja. Predlagamo, da se odstavek glasi:
»V poglavju o družbenoekonomskem razvoju vsebuje predlog družbenega
načrta še vedno plansko-analitične elemente, ki sodijo bolj v dokumentacijo
kot v družbeni načrt.«
Končno predlagam zboru, naj sprejme predloženi dokument, upoštevajoč
pri tem vse dosedanje razprave in poročila.
Predsednik Miran Gosi ar: Kdo želi besedo? Besedo ima Rado Pušenjak.
Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Nedvomno ni med nami nikogar, ki si želi, da bi bil porast v letošnjem letu
in v naslednjih letih do leta 1975 večji kot 5 %>, kakor predvideva predlog družbenega načrta Jugoslavije od leta 1971 do leta 1975. Ali pa je to predvidevanje
realno vsaj za letos in za naslednje leto? Lani so se osebni dohodki v Jugoslaviji
povečali za 22 "/o, fizični obseg proizvodnje za 8 °/o. V letošnjih prvih dveh mesecih so se osebni dohodki povišali celo za več kot 30samo v Sloveniji pa za
16 '%>. Drugi osebni prejemki so se v Sloveniji samo v mesecu januarju povečali
celo za 40 °/o. Že tri in pol leta je poteklo, kar je zvezna skupščina po študentskih nemirih sprejela temeljni zakon o osebnem dohodku, vendar se nam še ni
posrečilo uresničiti nagrajevanja po nam poznanih načelih. Kako naj uresničimo cene, ko pa ne reguliramo elementov, ki povzročajo dviganje cen, na
primer osebnih dohodkov in drugih prejemkov. Kako naj izboljšamo gospodarski položaj, ko pa lahko kronični proizvajalci milijardnih izgub še naprej dobro
živijo? Ob podobnih razmerah v drugih državah vlade sprejemajo radikalne
ukrepe za povečanje varčevanja v gospodarstvu, družbenih službah in v državni
upravi. Le v Jugoslaviji se nič ne stori.
Komu vse to koristi? Sedanje stanje prav gotovo najbolj škoduje občanom
z nizkimi osebnimi dohodki. Ljudje zahtevajo stabilne cene; leteh pa ne moremo
zagotoviti z administrativnimi ukrepi, z nerealnimi obljubami. To se nam je
doslej še vedno maščevalo. Ljudje hočejo red in zakonitost, kar je pogoj za vsestransko stabilnost. Zakaj se ne odstranijo odgovorni ljudje, ki igrajo dvolično
vlogo? Predloženi dokument ne vsebuje vseh tistih ukrepov, ki so pogoj, da bi
se cene v bližnji prihodnosti po tržni zakonitosti umirile, zato napovedim o
stopnji zvišanja ven v letošnjem in prihodnjem letu ne moremo verjeti. Ker
podatka niso izračunali strokovnjaki, kako naj potem verjamem, da so tudi
drugi podatki sad resnega dela in treznih izračunavanj? Ne strinjam se s kompenzacijo, ker povzroča preveliko in neposredno koncentracijo sredstev, izrabljajo pa jo tudi občani, ki jim posebna družbena pomoč ni prav nič potrebna.
Menim, da bi občanom z nizkimi dohodki učinkoviteje pomagali s posebnimi
dodatki, kar bi bilo za družbo tudi veliko ceneje.
O obveznostih Slovenije do nerazvitih republik in pokrajine Kosovo je med
našimi občani precej kritike, ki zadeva predvsem višino obveznosti naše republike, pa tudi nepopolnost izračunov in uporabo sredstev, na primer dolgoročnega posojila v višini 1,40% družbenega proizvoda. Težko se je ,strinjati
s predlogom družbenega načrta, ki predvideva poleg številnih dotacij za Kosovo
še posebno dotacijo v znesku 150 milijard starih dinarjev iz posebnih namenskih
sredstev za investicije na področju izobraževanja in zdravstva in zmanjšanje
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njihove obveznosti do federacije iz pokojninskega naslova od leta 1973 do 1975.
leta za 60 milijard starih dinarjev. Zakaj pomisleki?
V moji volilni enoti dela v neznosnih razmerah posebna osnovna šola za
telesno in duševno prizadete otroke, s tramovi podprta osemletka v Razkrižju,
ki je na spisku 31 šol, ki bi jih bilo treba v Sloveniji takoj porušiti. Za gradnjo
novih šol pa ni sredstev ne v republiki ne v občinah.'In če pogledamo prostore
mariborske bolnišnice, bomo lahko videli številne hude bolnike na zasilnih
ležiščih. S sedanjo počasno regulacijo rek vode v Ščavniški dolini ne bomo
regulirali še najmanj 50 let. Ce se bo sedanja visoka stopnja natalitete na Kosovem še nadaljevala, občani v razvitejših republikah kmalu ne bodo več mogli
nositi bremen prehitro rastočega prebivalstva. Glede na to menim, da bi morali
predstavniki Slovenije predlagati, da se v tej pokrajini uvede kontrola rojstev.
Predlagam, da naložimo izvršnemu svetu, da izdela podrobnejšo analizo o tem,
koliko bo znašala pomoč Slovenije v raznih oblikah v. tem petletnem obdobju
nerazvitim republikam in pokrajini Kosovo in da oceni gospodarske učinke
te pomoči.
Nazadnje menim, da bi morale pri deviznih prihrankih zdomcev v naših
bankah participirati tudi občine. Prepričan sem, da bi v tem primeru delavci,
zaposleni v tujini, nalagali v domačih bankah neprimerno več deviznih sredstev, kot jih nalagajo danes.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Ivan Kreft.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker smo pred kratkim
sprejeli resolucijo o dolgoročnem razvoju Slovenije, sem jo primerjal s predlogom družbenega načrta. Zlasti na podlagi primerjave materialnih možnosti
sem prišel do ugotovitve, da ni več upravičen optimizem o hitrem razvoju
Slovenije. Vzrok je izigravanje stabilizacije in reforme sploh.
Doslej je bilo o slehernem družbenem načrtu več javne razprave kot o
predlogu družbenega načrta Jugoslavije za dobo od leta 1971 do leta 1975. Zanj
malokdo ve, ker ga tudi tisk še ni obravnaval. Na podlagi poročil o sejah skupščinskih odborov in tudi izvršnega odbora SZDL pa ni mogoče doumeti njihovih
učinkov oziroma posledic. Vse drugače, to je z večjo odgovornostjo, so občani
na zborih volivcev obravnavali letošnje občinske proračune. Časovna stiska je
lahko le delno opravičilo, da o predlogu družbenega načrta Jugoslavije ni bilo
javne razprave. Res je, da moramo čas čimbolj izkoristiti za javno razpravo
o drugem delu sprememb zvezne in republiških ustav. Od velikega števila zakonov, ki jih bo morala sprejeti naša skupščina, bosta prav gotovo morala v
javno razpravo zakon o novem skupščinskem sistemu in volilni zakon. Kljub
časovni stiski pa bi vendarle morali poskrbeti, da proizvajalci in samoupravljavci zvedo, kolikšne naloge in obveznosti jih čakajo v zvezi z uresničevanjem
petletnega družbenega načrta Jugoslavije.
Pred dobrim letom sem v tem zboru mimogrede omenil, da že od leta 1970
z zaskrbljenostjo spremljam naš gospodarski razvoj. O njem sem razpravljal s
približno 300 vodilnimi gospodarstveniki. Na 20 izmed njih pa sem se obrnil
tudi nekaj dni pred današnjo sejo. Lahko rečem, da so kljub nekaterim pozitivnim premikom bolj zaskrbljeni, kot so bili pred dvema letoma. Jezijo se, ker
še zmeraj nočemo upoštevati, da ne moremo delati, česar nimamo oziroma česar
še nismo ustvarili. Tudi tu družbeni načrt gradimo na velikih sredstvih, za ka-
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tera vemo, d,a jih nimamo kje vzeti. Te bi lahko imeli le v primerih, če bi dosledno spoštovali dogovore in načela reforme.
Tudi komisija CK ZKS za ekonomska vprašanja in socialno politiko, ki je
dne 7. 4. 1972 razpravljala o srednjeročnem načrtu Jugoslavije, sodi, da je nesprejemljivo, da se naši predstavniki v federaciji strinjajo s kompromisnimi
ukrepi, ki pomenijo odmikanje od začrtane politike. Poziv k pogumnejšemu upiranju reformi nasprotnim tendencam, ki jih zasledimo tudi v srednjeročnem
načrtu Jugoslavije, nas obvezuje, da na vseh ravneh zahtevamo dosledno izvajanje stabilizacije. Ni res, da smo za težave vsi enako odgovorni! Celo generalni
direktor Narodne banke Jugoslavije, s katerim se sicer glede nekaterih ukrepov
ne strinjamo, trdi nasprotno. Naj ponovim njegovo izjavo: Citiram: »Slovenija
je edina izjema, ki ne pritiska na investicijska sredstva prek realnih možnosti.«
Čeprav smo dobili družbeni načrt Jugoslavije za dobo od leta 1971 do 1975.
leta kot rezultat dogovorov socialističnih republik in avtonomnih pokrajin o
skupni gospodarski politiki v tem obdobju, bom dal nekaj pripomb, od katerih
je najbolj kritična v zvezi z uvodno besedo.
Ne bi ugovarjal, če bi nam bil načrt predstavljen kot prvi dogovor med
predstavniki socialističnih republik in socialističnih pokrajin in ne kot zadnji.
Ce bi bil dogovor med republikami in pokrajinami že sklenjen, bi moral imeti za
seboj vsaj kratko javno razpravo, ki bi nam nalagala dolžnost, da razpravljamo
o tem, kako bomo dogovor uresničevali, ne pa da ga dopolnjujemo z amandmaji.
Ker je o tem pisal tisk, so udeleženci sestanka kluba pomurskih poslancev v Ljutomeru razpravljali o vprašanjih sporazumevanja med republikami. Tako republiški kot zvezni poslanci so naštevali primere, ko jiml je bilo pred odločanjem
v skupščini povedano, da so se .republike o posameznih vprašanjih dnevnega
reda že sporazumele. Tako je bilo s financiranjem tistega dela proge Beograd—
Bar, ki teče skozi Crno goro, s financiranjem projekta hidrosistema Ibar—Lepenac in s sprejemom predloga za izdajo zakona o nagradi AVNOJ ter zakona
o skladu za pospeševanje likovne umetnosti »Moša Fijade«. Na enak način je
sedaj obrazložen predlog družbenega načrta Jugoslavije za dobo od leta 1971 do
leta 1975. K njegovemu delovnemu osnutku z dne 15. marca 1972 je dalo
amandmaje predsedstvo naše skupščine, za njim pa še druga skupščinska telesa.
Čeprav amandmaji v osnovnem konceptu predloga ne bodo spremenili nič
bistvenega, jih bodo predlagatelji plana morali upoštevati, sicer ne bodo mogli
več trditi, da je medrepubliški dogovor uspel. Z ustavnimi spremembami je sporazumevanje dobilo novo vsebino in se po zveznih ustavnih dopolnilih ne more
v Jugoslaviji sprejeti nobena pomembnejša odločitev brez soglasja republik in
avtonomnih pokrajin. O tem ne more biti dvoma. Ker so bili takšnega mnenja
tudi poslanci, udeleženci nedavnega sestanka kluba pomurskih poslancev v Ljutomeru, so postavili vprašanje, kdo je pristojen za sporazumevanje med republikami, ali samo predstavniki najvišjih oblastnih in političnih forumov ali naj bo
to dogovor med republiškimi skupščinami, kar bi bilo v smislu ustavnih dopolnil.
Upam, da bodo poslanci na tip vprašanje kmalu dobili tudi odgovor, sicer
bo moral enako vprašanje postaviti še kakšen klub. Vsekakor poslanci ne morejo biti odgovorni za odločitve, ki so jih sprejeli v imenu republik drugi dejavniki, zlasti še, če poslanci kot delegati občanov ne sodelujejo pri dogovarjanju
oziroma sporazumevanju, kot se je zgodilo tudi s tejn načrtom. Vsekakor so
potrebne nove dopolnilne oblike za sporazumevanje med republikami in avtonomnima pokrajinama. Treba jih je čimprej najti in se o njih sporazumeti, da
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bomo končno vedeli, o katerih zadevah je mogoče odločati mimo poslancev, to
je mimo skupščine.
To so bila mnenja drugih udeležencev sestanka. Sam pa sem vpraševal,
kako doseči odločilen vpliv delavskega razreda na družbena dogajanja, saj kljub
široki demokratičnosti našega samoupravljanja še nismo mogli doseči, da bi
delavski razred imel prvo in zadnjo besedo pri delitvi presežne vrednosti. Ko
bomo to dosegli, bo v Jugoslaviji precej manj problemov.
Razumljivo je, da v predloženem dokumentu vsi kazalci temelijo na jugoslovanskem poprečju. Le malokje najdemo primerjave z republiškimi in pokrajinskimi poprečji. Kjer se mi bo zdelo potrebno, bom uporabljal tudi te, ker
jugoslovansko poprečje največkrat premalo pove.
Tako je na primer v načrtu zapisano, da jugoslovanska industrija po tehnični
opremljenosti in času nakupa opreme v poprečju ne zaostaja veliko za industrijo razvitih držav.
Ob tej ugotovitvi je zanimivo vprašanje, zakaj kljub temu tako malo izvažamo, saj bi ob enaki opremljenosti morali biti konkurenčni. Delni odgovor na
to vprašanje je že v gradivu, kjer je zapisano: »Stopnja izkoriščenosti zmogljivosti industrije ne doseže po cenitvah niti 70'%. V industriji ne dela poprečno
niti enainpol izmene delavcev.«
Vprašujem, zakaj kljub temu podvojujemo nekatere zmogljivosti. Pred odgovorom bi, mimogrede le omenil, da dela večina obratov v manj razviti radgonski občini kar v treh in štirih izmenah. S tem je omogočena večja zaposlenost
delavcev in boljša izkoriščenost osnovnih sredstev. Kljub temu dela 1300 ljudi
v tujini. Četrtina teh bi se lahko takoj zaposlila, če bi le malo povečali obrate,
v katerih bi delavci delali tudi v treh oziroma štirih izmenah.
Ker bom pozneje govoril tudi o energetiki, naj mimogrede omenim ugotovitev, ki se v predloženem gradivu glasi: »Energetika in promet postajata vse
bolj tista faktorja, ki omejujeta razvoj gospodarstva.« To smo spoznali žal prepozno. Do leta 1963 je na take trditve zvezni izvršni svet vselej odgovarjal, da
bo električne energije že v letu 1965 več kot dovolj, pozneje pa tudi.
O razvoju raziskovalnega dela piše v gradivu, da se je v dobi od leta 1966
do leta 1970 število znanstveno-raziskovalnih kadrov povečalo za 25 %>, sredstva
za znanstveno-raziskovalno delo pa od 1 '%> na približno 1,3 °/o narodnega dohodka.
V razpravi na prejšnji seji zbora sem ugotovil, da Slovenija glede šolanja
visokošolskih kadrov zaostaja za drugimi republikami. Vendar druge republike
kljub temu ne dosegajo ustreznih gospodarskih rezultatov. Vprašujem, kaj je
temu vzrok? Da ne bi bili nestrpni, bom takoj navedel odgovor iz gradiva, ki pa
ni povsem zadovoljiv. Glasi se: »V zadnjih petih letih narašča produktivnost
v družbenem sektorju gospodarstva po stopnji 5,5 fl/», v industriji pa se je v
enaki dobi produktivnost dela povečala za 28 »/o. Družbeni proizvod je v manj
razvitih republikah v letu 1970 dosegel raven Jugoslavije iz leta 1962.« To ugotovitev potrjuje izjava dr. Jakova Sirotkoviča, ki jo je dal pred leti na posvetovanju ekonomistov na Bledu. Dejal je, da ima ena izmed manj razvitih republik
že možnost, da se sama razvija. Strinjam se, da dobijo manj razvite republike
pomoč tudi po letu 1975, toda ne za politične investicije in ne za to, da bi se
zapirale. O tem je namreč v predloženem gradivu napisano: »Zaradi tendenc
lokalnega zapiranja — verjetno tudi republiškega — in političnih ter drugih
negospodarskih vplivov je kroženje sredstev počasno in oteženo njihovo stapljanje v enotne tokove gospodarskega in kreditnega mehanizma.« K temu navajam
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prejšnji odstavek, ki se glasi: »Resen problem celotne družbene reprodukcije je
razmeroma nizka akumulativnost in zelo neenakomerna dinamika investicij ter
njihova neugodna struktura.« To so sicer pravilne ugotovitve, niso pa razčlenjene. O teh vprašanjih sem že večkrat razpravljal tako v zvezni kot republiški
skupščini. Ni potrebno, da bi znova razpravljal o zloglasnih političnih investicijah.
Na podlagi ugotovitev v gradivu, ki se glasi: »Delež strokovnjakov in kvalificiranih delavcev v skupnem številu zaposlenih ni tako majhen: v letu 1969
je znašal približno 55 %. Vendar pa sta njihova neustrezna razmestitev in nezadostna izkoriščenost vzrok, da so kadri še nadalje tisti dejavnik, ki omejujejo
razvoj,« bom skušal osvetliti še to vprašanje. Problem je pereč, saj večje število
izšolanih kadrov na zaposlenega v manj razvitih republikah ne daje pričakovanih rezultatov. Tudi za Slovenijo ugotavlja dr. Klemenčič — podobno kot zvezno
gradivo za Jugoslavijo — da so visokošolski kadri neracionalno zaposleni. Začnimo torej samokritično obravnavati skupne napake, morda se bomo iz njih
končno le kaj naučili. Na podlagi ankete slovenskega sekretariata za delo iz leta
1969 ugotavlja prof. dr. Klemenčič, da visoko kvalificirane kadre neracionalno
zaposlujemo.
Tako je bilo v Sloveniji na ustreznih delovnih mestih zaposlenih 45% delavcev z visoko izobrazbo; 21% jih je opravljalo delo, za katero je potrebna
višja izobrazba, 26 % delo, za katero je zadostna srednja šola, 8 % delavcev
z visoko izobrazbo pa je opravljalo delo, ki bi ga lahko opravljali delavci z nižjo
izobrazbo.
Poleg kadrov je pomembna tudi opremljenost proizvodnih organizacij. Podatki, ki jih navaja prof. dr. Vladimir Klemenčič, kažejo, da imajo prednost
nerazvita območja. Po stanju konec leta 1967 je 13,1 % celotne vrednosti delovnih orodij v Sloveniji odpadlo na opremo, nabavljeno pred 31. 12. 1947; v Hrvaški je bilo takšne opreme 10,2 %, v Srbiji 6,8 %, v BiH 5,1 %, v Makedoniji
2,6%, medtem ko je bilo v Orni gori nabavljeno pred 31. 12. 1947 le 1,2% delovnih orodij. Zvezni zavod za statistiko je ugotovil, da razpolaga jugoslovanska
industrija danes z osnovnimi sredstvi, katerih poprečna nabavna vrednost je
59 %, dohodek na zaposlenega delavca je 30,1 %, 6,3 % sredstev pa se odvaja
v sklade.
Najugodnejšo vrednost osnovnih sredstev imata Makedonija in Črna gora
— 70 %. Sledijo Bosna in Hercegovina 63 %, Srbija 62 %, Hrvatska 56 %, Slovenija 50 % Vojvodina 61 %, Kosovo 69 %. Kljub najstarejši opremi v državi
ustvarja Slovenija v državi največji dohodek glede na skupno vloženi denar,
to je 45,2, medtem ko je jugoslovansko poprečje 36,7%. V sklade odvaja slovensko gospodarstvo 10,4 % sredstev, medtem ko je jugoslovansko poprečje
6,3%>. Te podatke je povzela tudi »Borba« iz publikacije o razvoju Jugoslavije,
in socialističnih republik ter avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1950 do
leta 1970, ki jo je izdal zvezni zavod za statistiko.
Precej starejši podatek o stopnji avtomatiziranosti delovnih orodij v industriji iz konca leta 1968 daje podobno sliko in je dokaz več, da Slovenija v
zadnjih 4 letih osnovnih sredstev ni obnovila v tolikšni meri, kot so jih druge
republike. Struktura industrije je najmanj ugodna v ožji Srbiji in Sloveniji, ki
sta obe pod jugoslovanskim poprečjem, sledi jima Hrvaška, Vojvodina pa je
približno na jugoslovanskem poprečju.
Višja stopnja delovnih navad, industrijskih izkušenj in podobno sicer veliko
pomeni, vendar premalo, da bi lahko uresničili vse, kar smo predvideli v zadnji
6
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resoluciji, sprejeti na Slovenskem. Potrebna je vsekakor sodobnejša opremljenost industrijskih obratov, pa tudi zagotovitev potrebnih količin električne energije, kar se nam kljub vsem naporom še ni posrečilo. Zaradi prepogostih redukcij imamo veliko gospodarsko škodo, saj povzročijo prekinitve dela tudi v
naj rentabilnoj ši proizvodnji. Draga uvožena energija pa zelo podraži nekatere
proizvode, da se z njimi na svetovnem trgu ne moremo uveljaviti ali pa jih
prodajamo z izgubo.
Kljub pomanjkanju električne energije pa v Jugoslaviji še vedno gradimo
velike objekte, katerih rentabilnost temelji na nizki ceni električne energije. V
mislih imam predvsem proizvodnjo aluminija in glinice. Glede na to naj iz
načrta zopet preberem: »Povečanje proizvodnje električne energije od 26 na
46 milijard kWh temelji na obstoječih proizvodnih zmogljivostih in tistih, ki
jih je mogoče zgraditi do konca leta 1975. Glede na roke za zgraditev elektroenergetskih objektov v letu 1975 ni mogoče pričakovati večje proizvodnje niti
v primeru, če bi se graditev novih zmogljivosti začela takoj. Končno le priznanje, da zamujenega ne bomo mogli dohiteti, ker ni časa in ne sredstev, aluminijske tovarne pa gradimo, čeprav nimamo zagotovljene rentabilne prodaje.
Na drugi strani pa ni mogoče zanikati dejstva, da so vsi zvezni plani, z izjemo sedanjega, zagotavljati gospodarstvu, da bo dovolj električne energije. Navzlic temu so redukcije bile.
Tisti, ki so jih omejitve električne energije in druge nevšečnosti prizadevale
brez lastne krivde, vse bolj dvomijo o uspehu stabilizacije in o perspektivi našega gospodarstva. To se končno kaže v znižanju produktivnosti tudi takrat,
ko pride do boljših možnosti za proizvajanje, ko je dovolj energije in surovin
in podobno.
Ce ne bodo podpirali tistih, ki so doslej vsaj kolikor toliko dobro delali,
ne bomo v Sloveniji in ne v Jugoslaviji uresničili v tem načrtu predvidenih nalog, čeprav bi ga docela uskladili s tem, kar prinaša novega ustavna reforma.
Vendar pa povsod ni niti dovolj dobre volje za dosledno izvajanje gospodarske
in ustavne reforme.
V smislu sprejetih ustavnih dopolnil bi moral biti zakon o narodni banki
organizacijski zakon. Monetarni sistem naj bi urejal poseben zakon, ki bi omogočal izvedbo podrobnega medrepubliškega programa, kot že velja v deviznem
in zunanjetrgovinskem sistemu. Ce bo ostalo pri tem, kar hočejo zagovorniki
starega, da se bo o primarni emisiji denarja odločalo v zvezi, bo zveza še nadalje
izpostavljena že znanemu pritisku, da se iz zvezne emisije financira čimveč,
obseg primarne emisije, o katerem naj bi odločale republike, pa bi bil le simboličen. V skladu z ustavo bi bilo treba določiti obseg primarne emisije na ravni
zveze le količinsko. Zveza bi odločala le še o pogojih za reeskontne kredite,
za izvoz blaga in storitev ter za državne materialne rezerve, o vsakem drugem
namenu emisije primarnega značaja pa bi morale odločati republike, če naj bi
veljalo to, kar smo predvideli z ustavno reformo. Tega pa načrt ne zagotavlja.
Zakaj naj bi sploh imeli republiško narodno banko, če bo o vsem še naprej odločala le zvezna narodna banka oziroma bodo odločali pritiski, ki se jim Narodna
banka ne upa upreti?
Ob sprejemanju naše resolucije o prihodnjem dolgoročnem razvoju Slovenije smo imeli le na videz proste roke. Ko smo jo začeli izvajati, se je pokazalo,
da optimizem ni upravičen. Sem za optimizem, toda ne za optimizem zaradi
optimizma, kajti tak lahko povzroča le nova razočaranja. Tega pa ne smemo dovoliti. Pretekle dosežke ocen j ujmo realno, o prihodnjih pa se ne pogovarjajmo,
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dokler ne bodo vsi smotrno gospodarili! Pravilna je ocena v naši komaj sprejeti
resoluciji: »Slovenci smo v minulem četrtstoletju dosegli pomembne razvojne
rezultate. Vseeno pa snujemo nadaljnjo preobrazbo in napredek slovenske družbe ob sorazmerno nizki produktivnosti dela in ob omejenih produktivnih možnostih.«
Tudi v odgovoru na poslansko vprašanje dr. Brileja je izvršni svet omenil,
da so naše materialne možnosti omejene. Navajam: »Izvršni svet sicer razume,
da so v nerazvitih republikah in na Kosovu mnoge potrebe nepokrite, toda tako
je tudi v Sloveniji in drugih razvitih republikah. Toda naše materialne možnosti nam žal ne dovoljujejo, da bi sprejemali za nerazvite nove obveznosti, saj
so že sedanje na gornji meji naših možnosti. Predstavljajo namreč skoraj tretjino skladov slovenskega gospodarstva oziroma njegove letne akumulacije. Glede
na tak položaj bo Slovenija že dogovorjene obveznosti tako kot doslej dosledno
izpolnjevala v predvidenih rokih.«
Ta razumna in lojalna izjava, ki jo poudarjajo tudi nekateri drugi slovenski
dokumenti, žal ni bila upoštevana, saj je morala Slovenija še dodatno sprejeti
dopolnilne obveznosti v znesku približno 15 milijard 200 milijonov starih din.
Pri tem pa — kot izhaja iz mojih poslanskih vprašanj — centralne banke in
zvezne zavarovalnice ne izpolnjujejo svojih obveznosti do partnerjev v naši republiki. Zato smo v resoluciji o dolgoročnem razvoju Slovenije upravičeno opozorili na nedograjenost naše ekonomike: »Nedograjenost ekonomskega sistema
ovira hitrejši razvoj slovenske in jugoslovanske družbene skupnosti. Največji
del sistemskih ukrepov bomo morali za slovenski prostor izdelati v okviru republike.«
Upam, da vsebine tega navedka iz resolucije ne posiljujem, če ga povezujem
s svojo razpravo na eni prejšnjih sej republiškega zbora, ko sem v zvezi s proračunom s čustvenim reagiranjem nastopil proti priložnostnim rešitvam v smislu preživelega sistema, ki nas je pripeljal v zagato. Še vedno vztrajam pri tem,
da je smotrno le takšno vlaganje sredstev, ki je delovno intenzivno, ne pa tisto,
ki je kapitalno intenzivno in ne ustvarja novih delovnih mest in ne vrača vloženega kapitala. Nerad se sklicujem'na primere iz tujega sveta, tudi na Organizacijo združenih narodov, čeprav imajo razvite države v njej večino, ki se je v
posameznih primerih že krepko uveljavila. Toda če se lahko sklicujejo na mednarodne'ustanove drugi, na primer Slavko Stanič, ki je pred nekaj meseci objavil v »Oslobodjenju« odgovor na izvajanja Franca Jerasa v »Delu«, naj bo to
dovoljeno tudi meni. Slavko Stanič začudeno sprašuje, ali Jugoslavija lahko ima
eno merilo, ko gre za zunanji svet, drugo merilo pa, ko gre za politiko odpravljanja razlik med razvitimi in nerazvitimi območji v deželi. Na drugem mestu pa
Slavko Stanič ugotavlja: »V mednarodnih forumih vztrajno zahtevamo, naj industrijske dežele prevzamejo obveznosti, da bodo v sklade za pomoč gospodarsko zaostalim deželam prispevale najmanj 1'% svojega bruto proizvoda.«
Tu pa je Staničevo primerjanje odpovedalo. Namesto da bi kritiziral industrijske dežele, ki dejansko ne prispevajo 1 °/o bruto proizvoda, kritizira posredno tiste, ki dajo kot pomoč kar 3 °/o svojega bruto proizvoda in priložnostno še
več. Takih kritik mora biti enkrat za vselej konec. Za zdaj odgovarjam le Staniču. Ker pa je na razpolago dopolnilno gradivo — k tistemu, ki ga je že objavil
Feri Zerdin v »Tedenski tribuni« pred štirimi meseci — naj bodo ti preverjeni
podatki v opozorilo vsem, ki mislijo podobno kot Slavko Stanič. Tisto, kar
predlagamo v Združenih narodih, trikrat povečano izpolnjujemo doma od načrta do načrta. Kako pa je drugod? Ko je imela Organizacija združenih narodov
6*
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za trgovino in razvoj leta 1968 konferenco v Indiji, je ponovno priporočila,
naj razvite dežele prispevajo manj razvitim 1«/o svojega bruto proizvoda. Jugoslavija ni bila niti na tej konferenci niti prej uvrščena med razvite države,
ki naj bi pomagale manj razvitim državam. Vendar vemo, da ji le-te dolgujejo
približno 700 milijonov dolarjev, kar ni tako malo. S priporočilom, sprejetim
v New Delhiju, se je solidarizirala tudi generalna skupščina. Organizacija za
gospodarsko sodelovanje in razvoj, katere članice so zahodne države, se je načelno tudi strinjala s priporočilom, sprejetim v New Delhiju. Po podatkih te
organizacije oziroma njenega odbora je znašala pomoč njenih 16 članic 15,5 milijarde dolarjev. V primerjavi z letom 1969 se je pomoč realno povečala za 4 %,
nominalno pa za 7Vsa pomoč pa je znašala le 0,78'% bruto proizvoda omenjenih 16 dežel in ne 1,0/o bruto proizvoda. Po podatkih, ki jih je dobila zvezna
skupščina, objavila pa »Borba« dne 3. decembra 1971, je Slovenija do 31. oktobra 1971. leta oziroma pet mesecev pred rokom — ker je bil podaljšan do
31. marca letos — izpolnila obveznosti do sklada za nerazvite že do 94,8 °/o. Verjetno je prav toliko izpolnila tudi poseben prispevek za družbene službe, medtem ko ga je Kosovo izpolnilo le 26,4 '°/c, Crna gora 56,5 °/o in Makedonija 60,6 '%».
Vrnimo se zopet k podatku za pomoč nerazvitim državam, na katerega se
toliko sklicuje Slavko Stanič, čeprav ga očitno ne pozna. Da bi članice OECD
svoje prostovoljne obveznosti izpolnile do višine 1'% družbenega proizvoda, bi
morale primakniti še približno 5 milijard dolarjev. Največji absolutni znesek
dolgujejo ZDA, ki so prispevale samo 0,61 % družbenega proizvoda, sicer pa
znaša njihova obveznost 37 % vse pomoči OECD. Sorazmerno največ je prispevala Nizozemska —- kar 1,42 °/o družbenega proizvoda. Kljub temu pa krepko
zaostaja za Slovenijo, kar lahko Slavko Stanič tudi preveri. Da mi Slavko
Stanič ne bi očital, da sem kaj zamolčal, naj povem, da je v strukturi pomoči
6310/o daril, 37 >% pa posojil. V Jugoslaviji se darila omejujejo na prispevek
za družbene službe, ki pa so relativno večja kot vsa pomoč članic OECD, saj
presegajo 0,78 '%> družbenega proizvoda. Krediti članic OECD so dolgoročni.
Poprečni plačilni rok znaša 30 let, s tem da prva anuiteta zapade v plačilo šele
v osmem letu po najetju posojila, poprečna obrestna mera pa znaša 2,8'%. Posojila je treba vračati v realni vrednosti, kar bo sedaj seveda težje, ker se je
vrednost nemške marke in japonskega jena znatno zvišala.
Ce se Slavko Stanič zavzema za to, da bi se v Jugoslaviji kriteriji dajanja
pomoči uskladili s kriteriji v tujini, je bila njegova polemika s Francem Jerasom
nepotrebna, ker dajemo znotraj Jugoslavije trikrat večjo pomoč, kot jo razvite
države le obljubljajo.
Kakšen bo gospodarski razvoj Slovenije v obdobju od leta 1971 do leta
1975, še ne vemo, ker načrt šele pripravljamo. Sprejeli pa smo že resolucijo
o dolgoročnem razvoju. Da bi družbeni proizvod v Sloveniji narasel od 18 tisoč
milijonov dinarjev iz leta 1969 — računam po cenah iz leta 1969 — na 49 tisoč
200 milijonov dinarjev v letu 1985 — prav tako računam po cenah iz leta 1969
— kot predvideva resolucija, bi morala Slovenija že v obdobju do leta 1975
vložiti velika sredstva in napore. Toda kje naj dobi kredite za investicije, ki
bodo že v prvem petletnem obdobju omogočale ustvariti ustrezen družbeni
proizvod? Z mednarodnimi krediti skoraj ni mogoče računati, saj smo že prezadolženi. V Sloveniji pa nimamo dovolj kapitala niti za razširitev najbolj konjunkturne proizvodnje, kot sem že omenil.
V pogovoru za okroglo mizo »Dela« o jugoslovanski gospodarski politiki
za letošnje leto, ki je bil pred dobrimi štirimi meseci, je tovariš Marko Bule
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navedel med drugim podatke, kako naraščajo naše obveznosti do tujine. Takole:
»V letu 1966 je bilo naši akumulaciji dodanih le 3,8 °/o sredstev iz tujine, v letu
1969 že 15,4%, v letu 1970 pa 43,4 %.« V tej zvezi je opozoril, »da se po Pearsonovi komisiji prižge rumena luč, kadar je država v tujini zadolžena s 17 %,
računajoč priliv konvertibilnih sredstev. Načrt srednjeročnega plana za leto
1975 obeta 20-odstotno zadolženost. Če upoštevamo odplačevanje glavnice in
obresti, bo prihodnje leto glavnica znašala približno 500 milijonov dolarjev,
obresti pa 120 do 130 milijonov dolarjev, pri čemer pa kratkoročni krediti niti
niso upoštevani. Takšni so računi pri našem nerealnem tečaju,« pravi tovariš
Bule. »Če bi bil tečaj dinarja realnejši, bi se to močno spremenilo in bi se
odstotki povečali na 25 ali celo na 30 %>.«
Prezadolženost Jugoslavije je prvi razlog, zaradi katerega Slovenija ne more
računati na primerno visoka mednarodna posojila, drugi razlog pa je vse glasnejša zahteva, naj bi šlo 45 do 50 % vseh mednarodnih posojih na nerazvita
območja, ki imajo približno 7 milijonov prebivalcev, če prištejemo še mestno
prebivalstvo, ki socialno ni ogroženo. Zato Slovenija s trikratnim povečanjem
družbenega proizvoda v prihodnjih petnajstih letih ne more računati. Navzlic
temu smo na 15. strani resolucije zapisali: »V prihodnjem 15-letnem obdobju
bodo znašale skupne bruto investicije v osnovna sredstva gospodarstva predvidoma 83 600 milijonov dinarjev; od tega odpade na nove investicije 52 500 milijonov dinarjev, na zamenjavo obstoječih zmogljivosti pa 31 900 milijonov dinarjev. Približno dve tretjini sedanjih proizvodnih zmogljivosti bodo zamenjale
modernejše.«
Ce bi se še naprej trudili, kolikor smo se v prvem in drugem letu novega
gospodarskega sistema pred dobrimi 10 leti oziroma če reforme iz leta 1965 ne
bi ustavili že v letu 1967, bi imela predvidevanja v srednjeročnem razvoju
Jugoslavije do leta 1975 in v resoluciji o dolgoročnem razvoju naše republike
vse možnosti za uspeh, ker pa tega nismo storili, je optimizem odveč. Kot sem
omenil že v uvodu, pripravljenost na žrtve ni pri delavcih sedaj nikjer tolikšna,
kot je bila leta 1961 in še bolj leta 1965. Takrat je bila generacija, ki še vedno
nosi odgovornost, prepričana o popolnem uspehu dogovora, mlajša, ki je bolj
kritična, pa je že takrat nekoliko dvomila o realnosti naših velikih napovedi.
Trenutno so cene delno še zamrznjene in je položaj tak, da so podjetja
glede investicijskih naložb nekoliko previdnejša. Vendar sta popraševanje in
pritisk po investicijskem denarju še kljub temu tolikšna, da ni mogoče dobiti
denarja za razširjeno reprodukcijo. Ne morejo ga dobiti niti takšne proizvodne
organizacije, kot sta »Radenska« in »Elrad«. Slednja bi lahko prodala tudi
trikrat več kablov in dvakrat več televizijskih anten, pa žal ne more dobiti
potrebnih kreditov v znesku 10 milijonov novih dinarjev. Brez vlaganj pa ni
gospodarske rasti, ni napredovanja, vsaj ne tako hitrega, kot je predvideno
v zveznem načrtu in v slovenski resoluciji. Kadar pa denar je, se potroši
predvsem za kapitalno intenzivne investicije, ne pa za delovno intenzivne, kot
sem ugotovil že na prejšnjih sejah našega zbora.
Kljub številnim pripombam k načrtu ga vendarle ne zavračam, ker še
zmeraj upam, da bodo na vseh ravneh naposled le sprevideli, da lahko razpolagamo samo s tem, kar sami ustvarimo, in da so pritiski, ki ne upoštevajo
samoupravljanja in podirajo gospodarske zakone, na katerih naj bi bil zgrajen
tudi ta načrt, nevarni. Pritiski v nobenem družbenem sistemu niso pospeševali
ne proizvodnosti in ne proizvodnje. Zato jih sme najmanj uporabljati tisti, ki
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delavskemu razredu priznava resnično pravico odločanja o presežnem delu. Bodimo vendar tudi v tem dosledni!
Predsednik Miran Goslar: Jaka Bogataj ima besedo.
Jaka Bogataj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Strinjam se s poročilom in amandmaji, ki so jih predložili odbori republiškega
in gospodarskega zbora. K tem ugotovitvam bi dodal še nekaj misli o kmetijstvu.
Mene ne skrbi, da nas bo preveč, ampak me včasih skrbi, kaj bomo jedli.
Zdi se mi, da je kmetijsko področje v gradivu omenjeno preveč načelno in tudi
obdelano je precej površno. Čeprav sodi področje kmetijstva v pristojnost republik, se mi vendar zdi, da je treba zaradi enotnega trga nujno uskladiti piograme republik, pokrajin in tudi delovnih organizacij. Zato menim, da bi moral
zvezni načrt upoštevati ta vprašanja. Dozdeva se mi, da načrt premalo upošteva
celoten kmetijski prostor, zlasti še, kako naj bi kmetijstvo aktivirali in še
posebej intenzificirali. V gradivu je rečeno, da se med drugim pričakuje večja
proizvodnja v zasebnem sektorju, za kar bo potrebna ustrezna družbena politika. Zdi se mi, da kmetijstvo še zmeraj preveč delimo po sektorjih lastništva,
pri čemer premalo upoštevamo tudi druge oblike proizvodnje, kot na primer
v kooperaciji, zadružništvu in podobno. Menim, da ni prav, da družbeno kmetijstvo nekateri še zmeraj razumejo samo kot tako imenovane socialistične
hektarje.
Menim, da bi morali v obdobju 1971—1975 tudi v zasebnem kmetijstvu
hitreje napredovati. Zato je seveda potrebno več pripravljenosti, obračunati pa
je treba tudi s teorijo, da lahko posamezne slabosti vselej opravičimo s slabo
letino, neurejenim tržiščem in podobno. Zaradi takega odnosa do teh vprašanj
imamo potem seveda negativno bilanco. Naj samo omenim, da smo lani uvozili
za 425 milijonov dolarjev hrane. Uvažamo vse od zelenjave, korenja do sedaj
masla, mleka in tako dalje. Ali nam je to potrebno? Zakaj zapravljamo dragocene devize? Hkrati pa ni denarja, da bi blago odkupili od domačih proizvajalcev. Neurejenost kmetijskega trga gre v take skrajnosti, da koruzo enkrat
uvažamo, drugič jo izvažamo in podobno. Poleg tega je vseskozi problematično
razmerje cen med kmetijskimi pridelki in reprodukcijskim materialom, ki je
večkrat že kar nemogoče. Se vedno smo storili premalo, da bi na podlagi
sporazumov ta vprašanja hitreje uskladili in uredili sistem garantiranih ali
zaščitenih cen za posamezne kmetijske proizvode.
Načelna politična izhodišča za razvoj kmetijstva so bila že dostikrat opredeljena in med drugim tudi na prvi konferenci Zveze komunistov Jugoslavije.
Zdi se mi, da smo premalo odločni in premalo dosledni pri izpolnjevanju teh
sklepov. Zvezna skupščina, zvezna vlada in tudi organi v republikah in pokrajinah, zlasti pa v občinah in delovnih organizacijah, bi morali bolj usklajati
zadevne programe in se zavzemati za izpolnjevanje sprejetih sklepov. Čeprav
je načelno pri nas marsikaj jasno, pa čez leto ali dve postane že nejasno. Manjkajo nam organizatorji in tudi v programu razvoja je premalo opredeljeno,
kdo so njegovi nosilci. Predvsem smo slabo organizirani. Cela področja zasebne
kmetijske proizvodnje so praktično nepokrita bodisi z zadrugami ali z drugimi
kmetijskimi organizacijami.
V obdobju do leta 1975 bi morali bolj razviti razne organizacijske oblike.
Zdi se mi, da smo glede tega v Sloveniji na dobri poti. Po mojem mnenju bi
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morali tudi v drugih delih Jugoslavije več storiti za izpopolnjevanje organizacije v kmetijstvu, zlasti za rehabilitacijo kmetijskega zadružništva.
Zasebni kmetje so bih pri nas v zadnjem obdobju preveč objekt, včasih
tudi zato, ker so jih izrabljale posamezne delovne organizacije. Dale so jim
samo dogovorjen izkupiček, do delitve dohodka pa niso bili upravičeni. Prav
zaradi tega bi se morali zavzemati za uresničitev sprejetih stališč ustavnih
amandmajev in zlasti za to, da bi se tudi v okviru sklepov prve konference
Zveze komunistov Jugoslavije resnično realizirala kmečka samouprava. Tega
stališča pa v gradivu ni.
Gospodarska politika v kmetijstvu bi zato morala predvsem računati, da
imamo na tem področju enoten kmetijski prostor. Hitreje bi bilo treba razvijati
tako družbeno kot zasebno kmetijstvo, ne da bi ju delili. Seveda bi morali nekatera vprašanja urejati hitreje, na primer kreditiranje, dograditev družbene
proizvodnje, preusmerjanje in specializacija zasebnega kmetijstva, zlasti pa
omogočiti hitrejše nabavljanje kmetijske mehanizacije. Menim, da je zadnji
ukrep glede tega zelo pozitiven, ker je zmanjšal carinsko osnovo.
Poleg tega bi morali več storiti za razvoj dopolnilnih dejavnosti. Samo tako
bomo lahko začeli uspešno reševati celoten kmetijski prostor in zagotoviti potrebne količine hrane za prebivalstvo. Zato tudi menim, da je 3-odstotna stopnja
rasti, ki jo družbeni načrt predvideva za zasebno kmetijsko proizvodnjo, premajhna. Menim, da bi moral naš načrt razvoja računati s tem, da je v zasebni
kmetijski proizvodnji v Jugoslaviji še zmeraj približno 84 "/o vseh površin in
približno 90 lo/o živinoreje. To pomeni, da imamo prav tu še veliko neizkoriščenih zalog. Zato bi bilo prav, da bi gospodarski načrt bolj obravnaval tudi
ta vprašanja.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Vlado Gorišek.
Vlado Gorišek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Želim govoriti o tistem delu srednjeročnega razvoja Jugoslavije od leta 1971 do
1975, ki obravnava zunanjetrgovinsko menjavo. Mislim, da je zunanjetrgovinska menjava v tem programu premalo ambiciozno zastavljena, čeprav imamo
razne partijske dokumente, dokumente drugih političnih organizacij in skupščinske dokumente, ki izrecno poudarjajo, da se mora naše gospodarstvo intenzivneje vključevati v mednarodne delitve itd.
Menim, da se naša zunanjetrgovinska bilanca oziroma zunanjetrgovinska
menjava le preveč opira na neblagovne devizne dohodke. Se pravi, da preveč
računamo na dohodke, ki ne izvirajo direktno iz gospodarske menjave. Vemo,
da so lahko neblagovni devizni dohodki vse preveč podvrženi raznim vplivom,
kot je tuja propaganda itd. Neblagovni devizni dohodki so sicer dobrodošli,
vendar menim, da mora jedro naše zunanjetrgovinske bilance oziroma menjave
sloneti na gospodarski menjavi. Zaradi tega menim, da mora imeti gospodarstvo
močnejšo pozicijo v zunanjetrgovinski menjavi in da mora s svojim izvozom
kriti večji del uvoženega repromateriala in podobno.
Zato je torej treba vse te stvari v srednjeročnem programu postaviti bolj
energično, saj se mora gospodarstvo usposobiti za večjo mednarodno menjavo,
za večjo mednarodno konkurenco itd. Hkrati menim, da je treba popraviti položaj tistih delovnih organizacij, ki so več izvažale in manj uvažale. Tudi to
je namreč vzrok, da so nekatere gospodarske organizacije premalo sodelovale
v mednarodni menjavi.
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Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne.) Torej bomo
glasovali o predlogu mnenj in stališč, ki jih je predložil odbor za družbenoekonomske odnose.
Kdor je za mnenja in stališča, s popravkom, ki ga je k 2. odstavku na strani
2 dal tovariš Dernovšek, naj glasuje! (49 poslancev glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da so mnenja in stališča sprejeta.
Sledi 5. točka dnevnega reda, to je predlog zakona o izvršnem
svetu skupščine SR Slovenije.
Predlagatelj je izvršni svet. Predlog zakona sta obravnavala odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko in zakonodajno-pravna komisija. Imamo njuna pismena poročila. Kdo želi razpravljati? Besedo ima Ivan Kreft.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Sedaj, ko vemo, da je
bila pobuda izvršnega sveta, ki je pripravil dva osnutka s področja gospodarskofinančnih zadev ugodno sprejeta, se mi zdi primerno predvideti možnost take
pobude tudi pri tem zakonu. Zato predlagam amandma, da se na koncu drugega
odstavka 1. člena dodajo besede »ter v njej uveljavlja tudi zakonodajno pobudo«.
Utemeljitev: Trajno veljavo ima lahko samo zakon, ki temelji tako na
osnovi in spremembah, ki smo jih že sprejeli, kot tudi na tistih, ki jih pravkar
pripravljamo. Zaradi nepravočasne zakonodajne pobude smo imeli že dovolj
škode. Pri nas je še toliko starega, preteklega in preživelega, da še vedno
govorimo o vladi in parlamentu, ko imamo v mislih izvršni svet in skupščino.
Tako smo se tega navadili, čeprav že več kot 20 let utrjujemo samoupravne
odnose, ki še ne morejo prav zaživeti.
Na vprašanje, zakaj je tako, sem skušal odgovoriti že pred leti v dvogovoru s takratnim predsednikom našega zbora. Takrat sem dejal, da bi ustavna
reforma bolj uspela, če bi jo izpeljali najprej v republikah in šele potem v zvezi.
To je bilo, priznam, težko izpeljati, ker formalni razlogi take procedure niso
dovoljevali, in je še ne dovoljujejo. Tako moramo tudi sedaj začeti z zakonom
o izvršnem svetu, torej na republiškem vrhu in potem z vrha navzdol, namesto
od spodaj navzgor, to je od krajevnih skupnosti in temeljnih organizacij združenega dela. Te bodo verjetno v prihodnje volile tudi delegate. Toda že sedaj
smo tako daleč, da organ, ki uresničuje naloge, katere sprejema najvišji forum,
to je naša skupščina, ni vlada, marveč je že dolgo let izvršni svet skupščine
SR Slovenije. Zakon, ki ga sprejemamo, to njegovo funkcijo še bolj konkretizira. Izvršni svet se doslej ni vmešaval v delovanje republiških interesnih skupnosti oziroma ni odločal o delitvi sredstev, ki se zbirajo v njihovih in drugih
republiških skladih. Določa le njihovo načelno politiko. Kot je znano, se v
omenjenih skladih zbere več sredstev kot v republiškem proračunu. Toda dokler
bomo politični sistem gradili od zgoraj navzdol in ne narobe, ne bomo mogli
zgraditi resnične samoupravne družbe. Do tega prepričanja nisem prišel šele
sedaj, temveč že veliko prej. To prepričanje so potrdile štiri knjige Staneta
Kavčiča o samoupravljanju in tudi dela drugih razgledanih teoretikov in politikov, ki slej ko prej vztrajajo, da se centralizacija samoupravnih pristojnosti
ne bi smela zaustaviti na republiški ravni, kot se je zaradi premalo žive zakonodajne in samoupravne pobude zaustavila na zvezni ravni.
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Lahko so tudi drugi razlogi, da se decentralizacija še ni mogla uresničiti.
V trenutku, ko se je decentralizacija samoupravnih pristojnosti zaustavila na
zvezni ravni, se je morala namreč tudi na republiški in v bazi, to je v krajevni
skupnosti ter občini, ki smo jo za samoupravno komuno razglasili že leta 1955.
Danes, po skoraj 20 letih, ji še vedno očitamo etatizem. Ker nismo zagotovili
skladnega razvoja od spodaj navzgor, nismo mogli povečati demokratičnega
vpliva občanov in delovnih ljudi na samoupravno odločanje, čeprav je delavsko
samoupravljanje uzakonjeno že več kot 20 let.
Če bi ob uvedbi komunalnega sistema vztrajali pri omejevanju možnosti
občine, da bi še naprej — kot podaljšana roka zvezne in republiške oblasti —
odtujevala presežek dela z davčnim sistemom in ga administrativno razporejala,
bi ne imeli toliko ne zveznega ne republiškega in ne občinskega etatizma, kot
ga imamo. Kljub vsem spremembam nam še ni uspelo, da bi delavcem zagotovili neodtujljivo pravico, da v združenem delu razpolagajo s presežkom dela
in da čimbolj neposredno odločajo o celotnem presežku dela, tudi o tistem,
s katerim se plačuje administracija na vseh ravneh od občinske do zvezne.
V resnici pa le delno odloča o tistem delu presežka, ki ga izloča za investicije
v gospodarstvu. Daleč smo še od tega, da bi neposredni proizvajalec na podlagi
konkretnih programov družbenih in državnih služb odločal o sredstvih, ki so
potrebna za izvajanje skupnih nalog. Doslej je bilo tako, da je morala dobiti
svoje najprej administracija, ki se je kljub samoupravljanju vse bolj krepila
tudi številčno na vseh ravneh. Brez sredstev so ostale krajevne skupnosti, ki
niso mogle zagotoviti najnujnejših vsakodnevnih potreb potrošnje, otroškega
varstva in podobno.
Dokler občanom ne bomo zagotovili neposrednega odločanja oziroma samoupravljanje, bodo v krizi odnosi med krajevnimi skupnostmi in občinami ter
republikami vse do zveze. O tem vprašanju sem že večkrat govoril, čeprav bi se
tem rad izognil, če bi imel le najmanjše zagotovilo, da ga bomo vsaj delno rešili
z zakonom, ki ga danes sprejemamo in ki nalaga slovenskemu izvršnemu svetu
med drugim tudi dolžnost in odgovornost, da sodeluje v zveznem izvršnem
svetu pri usklajevanju stališč z republikami. Kot sem omenil že v svoji prejšnji
razpravi, zahtevajo tudi pomurski poslanci večjo javnost dela medrepubliških
komitejev. Dokler delo ne bo odprto za vse družbene strukture, bo tudi vpliv
neposrednega proizvajalca na družbene zadeve več kot minimalen, čeprav bi
v resnici moral biti odločilen. Zato je treba najprej uskladiti ustavne amandmaje, ki določajo na eni strani odgovornost republik in pokrajin za izvajanje
nekaterih fukcij federacije, in tista ustavna dopolnila, ki na drugi strani določajo, da je zvezni izvršni svet dolžan poskrbeti za usklajevanje stališč in pristojnosti med republikami in pokrajinami prek republiških in pokrajinskih
izvršnih svetov glede vseh aktov, ki določajo osnove družbenega načrta Jugoslavije, ter vseh predpisov, ki urejajo odnose v družbenogospodarskem sistemu
Jugoslavije. Pri vsem tem pa delavcu-samoupravljalcu ni zagotovljena pravica
do odločanja. Kolikor gre za partnerja od zgoraj, ne odločajo kot predstavniki
izvršnih svetov, marveč kot predstavniki vlad, ker je tudi pristojnost republiških skupščin kot najvišjih samoupravnih organov bolj ali manj izključena
iz soodločanja. Zvezni skupščini ostaja pravica, da nastopa kot neposredni predstavnik vse družbene baze Jugoslavije. Kar sklene zvezna skupščina, obvezuje
republike in obe pokrajini.
Lahko torej trdimo, da se v medrepubliških odborih ali v komitejih doslej
še ni popolnoma pokazal interes delovnih ljudi republik in pokrajin, predvsem
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na območju delitve presežka dela. Torej smo še daleč od tega, da bi lahko
delavski razred neposredno odločal o najpomembnejšem vprašanju. Za to pravico se bo moral še bojevati in pri tem mu morajo pomagati vsi, ki vidijo
v samoupravni socialistični družbi zagotovilo za mir, svobodo in boljše življenje
delovnega ljudstva.
Zakon, ki ga sprejemamo danes, naj vsaj delno pripomore k uresničevanju
že tolikokrat omenjenega gesla »Delu čast in oblast«.
Predsednik Miran Goslar: Ali te lahko vprašam, zakaj nisi dal
amandmaja že na odboru?
Ivan Kreft: Zaradi tega, ker je bil umaknjen prvi predlog zakona
o izvršnem svetu in ker ustavne spremembe še niso bile sprejete.
Predsednik Miran Goslar: Vsak poslanec se lahko udeleži vsake
seje. Ali je jasno, za kakšen amandma gre? Se kdo želi besedo? Tovariš Hočevar, prosim.
Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V načelu ne bi imel nič proti amandmaju tovariša Krefta. Vendar
menim, da glede na sedanjo pravno in ustavno situacijo ni sprejemljiv. V
182. členu zvezne ustave je natančno povedano, kdo ima zakonodajno pobudo
v zveznem merilu. Določeno je tudi, da lahko vsak poslanec v svojem zboru,
zvezni izvršni svet in odbor zbora zahtevajo izdajo določenega zakona. Taka
zahteva lahko pride tudi od samoupravnih organizacij, družbenopolitičnih organizacij, društev in občanov. Zahteva za izdajo določenega zakona v tem smislu
ni zakonodajna pobuda, vendar se mora obvezno upoštevati. Verjetno imajo
republiška skupščina, izvršni svet in tako naprej zakonodajnopravno pobudo
v smislu prvega odstavka 182. člena k ustavi. Prava zakonodaj nopravna pobuda
pa ni mogoče regulirati s predloženim zakonom o izvršnem svetu, ker bi prišli
v nasprotje z zvezno ustavo. Tudi če v ustavi ne bi imeli tega določila, bi to
materijo verjetno morali urediti z zveznim predpisom, ki ureja ta vprašanja.
Predsednik Miran Goslar: Tovariš Hočevar, ali sprejemate amandmaje zakonodajno-pravne komisije?
Dr. France Hočevar: Odbor in zakonodajno-pravna komisija sta
imela skupno sejo, na kateri sem bil navzoč. Predstavniki odbora in komisije
bodo povedali, da med nami ni nobenih razlik.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi razpravljati? Ali vztrajaš pri
amandmaju, tovariš Kreft? (Ne.)
Glasujemo o amandnmajih zakonodajno-praVne komisije k 1., 6., 8., 14., 23.
in 32. členu. Tovariš Košir želi še besedo pred glasovanjem.
Martin Košir: Tovariš predsednik! Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko je imel sejo danes zjutraj in se ni strinjal z amandmajem k 1. členu, ki pravi, naj se iz zakona črtajo besede »kot stalni organ«.
Menimo, da bi bilo to vseeno potrebno, ker je izvršni svet tudi po ustavi v resnici stalni organ skupščine SR Slovenije. Zaradi tega mislimo, da je tu le
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razlika od drugih organov, ki delujejo v okviru skupščine, in da je tu nekoliko
bolj poudarjen ustavni značaj stalnega organa skupščine.
Predsednik Miran Goslar: Ali zakonodajno-pravna komisija umika
svoj amandma? (Da.) To se pravi, da smo glede tega dosegli sporazum in bomo
torej glasovali samo o amandmajih zakonodajno-pravne komisije k 6., 8., 14.,
23. in 32. členu. Kdor je za, naj glasuje! (56 poslancev glasuje za.) Kdo je
proti? (Nihče.) Kdo se je vzdržal? (En poslanec.)
Amandmaji so sprejeti.
. . „
Sledi glasovanje o predlogu zakona o izvršnem svetu skupščine SR Slovenije v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (58 poslancev glasuje za.) Kdo je proti?
(Nihče.) Kdo se je vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona o izvršnem svetu skupščine SR Slovenije
sprejet.
(Vodstvo seje prevzame podpredsednica Lojzka Stropnik.)
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Sejo nadaljujemo z obravnavo
6. točke dnevnega reda, to je predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o organizaciji republiške uprave Socialistične republike
Slovenije, ki ga je predložil izvršni svet.
Izvršni svet je k predlogu zakona dal tudi amandma, ki ste ga danes prejeli
na klop. Predstavnik izvršnega sveta je dr. France Hočevar. Predlog zakona
sta obravnavala odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni poročili.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Martin Košir, prosim!
Martin Košir: Tovarišice in tovariši poslanci! Najprej bi opozoril
na amandma, ki je predložen pod mojim imenom, vendar je nastala tehnična
napaka in je predložen amandma odbora za družbenopolitični sistem;, torej ne
moj — in sicer k 5. členu.
Odbor se strinja z amandmaji zakonodaj no-pravne komisije k 1. členu m
tudi k 2. členu, ki govori o republiških sekretariatih, da se lahko imenuje namestnik republiškega sekretarja ter eden ali več pomočnikov sekretarja.
Navzoči predstavnik izvršnega sveta se ni strinjal s predlaganim amandmajem. Menimo, da je treba zelo jasno in nedvoumno izraziti ustavni zakon,
da lahko republiškega sekretarja nadomešča le namestnik sekretarja m da
ne more biti več namestnikov. Tudi zakonodajno-pravna komisija je^ dala
amandma. Naš odbor se je že poprej izrekel za enega namestnika. Zaradi tega
bi bilo prav, če bi se bolj poudarila vloga podsekretarja in če bi se tudi
kadrovska problematika reševala lažje in hitreje.
Nimamo pripomb in se strinjamo z vsemi amandmaji zakonodaj no-pravne
komisije. Naš odbor je dal poseben amandma tudi k 5. členu, ker meni, da bi
bilo treba navesti, da se republiški sekretariat za delo ukvarja tudi s problemi
zaposlovanja doma in v tujini. Izvršni svet je predložil svoj amandma. Naš
odbor ga sprejema in umika svojega, hkrati pa daje dodatni amandma k 5. členu. V 6. vrsti tega člena se govori »spremlja problematiko strokovnih kadrov
v gospodarstvu in predlaga ukrepe za reševanje te problematike«. To besedilo
naj bi se nadomestilo: »ugotavlja družbene potrebe po strokovnih kadrih in
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predlaga ukrepe za reševanje«. Menimo, da bi moral biti neki upravni organ
in da je v tem primeru republiški sekretariat za delo najbolj poklican, da se
ukvarja s planiranjem kadrov in reševanjem kadrovske problematike.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Še kdo želi besedo? Besedo ima
dr. France Hočevar.
Dr. France Hočevar : Tovarišice in tovariši poslanci! Kot je pojasnil
tovariš Košir, smo se na seji odbora zedinili o vseh amandmajih, razen k 2. členu, kjer gre za namestnike republiških sekretarjev.
V imenu izvršnega sveta sem si pridržal pravico, da pojasnim pred zborom,
zakaj prihaja izvršni svet s predlogom o možnosti, da se tudi v republiških
sekretariatih postavi več namestnikov. Do tega nas je pripeljalo predvsem zelo
neugodno stanje v sekretariatih, kar zadeva delo, odgovornost in tudi kadrovske probleme.
Republiški sekretarji so postali člani izvršnega sveta in predstavljajo posamezna področja v medrepubliških komitejih. Sodelujejo v skupščini in v družbenopolitičnih organizacijah, zato postaja vse bolj fizično nemogoče, da eden
ali dva človeka, to se pravi sekretar in njegov namestnik, opravljata vse dane
naloge. Razen tega so zdaj sekretarji po novi ustavi nosilci vseh priprav za
izdelavo stališč in predlogov, Odpadel je namreč vmesni člen, ko smo imeli
med sekretariati in izvršnim svetom odbore izvršnega sveta. Preden gredo
stvari na sejo izvršnega sveta, gredo samo skozi koordinacijo, ki pa se ne
spušča več v podrobnosti in ne pregleduje besedil, marveč obravnava stvari
predvsem z gledišča koordinacije, problematike, ki zanima več sekretariatov in
več upravnih organov. Na dnevni red pridejo torej le bistvena vprašanja. Tako
so sekretariati postali organi, ki strokovno in politično dokončno oblikujejo
stvari. Zaradi tega morajo biti tudi ustrezno kadrovsko zasedeni. Čim več kvalitetnega kadra imajo, tem lažje in odgovorneje bodo opravljali dane naloge.
Nekateri kadri sprejmejo mesto, namestnika, ne sprejmejo pa mesta podsekretarja ali pomočnika, ker menijo, da so že toliko zreli, da imajo pravico do
napredovanja. Razen tega imamo v nekaterih sekretariatih takšno situacijo
— zelo izrazita je v sekretariatu za gospodarstvo — ko so v en sekretariat povezana zelo heterogena področja. Tako imamo v tem sekretariatu področje trgovine, prometa, zunanje trgovine, industrije, energije in podobno. Menimo, da
bi bilo tak sekretariat lažje voditi in obenem preprečevati težnje po razdelitvi
v več sekretariatov, če bi posameznim področjem načelovali namestniki oziroma
taki sodelavci sekretarja, ki so lahko res v celoti odgovorni za določeno področje. Stvar pa je taka, da smo v bistvu obdržali enoten sekretariat za gospodarstvo, medtem ko so ga v zveznem merilu razdelili na več sekretariatov. Taka
delitev verjetno ni dobra, če upoštevamo, da ima zveza na marsikaterem področju manj pristojnosti kot republika. Menimo, da je velika prednost, če imamo
vsa navedena področja združena v enem sekretariatu. Hkrati tudi menimo, da
je treba storiti vse, da ostanejo ta področja skupaj in da jim zagotovimo tudi
primerno zasedbo kadrov.
Izhajali smo torej predvsem iz teh praktičnih pobud. Zavedamo se, da
morajo biti odnosi v sekretariatih jasno postavljeni, prav tako pa tudi odgovornost. Zato tudi menimo, da je na čelu sekretariata sekretar in da je eden
njegovih namestnikov vselej določen, da ga nadomestuje, kar v tem členu tudi
izrecno povemo. Torej ne more biti nobenega dvoma o tem, kakšen je položaj
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drugih namestnikov, ki sekretarja ne nadomeščajo v vseh njegovih pristojnostih. Naloga drugih namestnikov je, da vodijo zaupana jim področja in
opravljajo zaupane jim naloge. Kljub temu so namestniki, to se pravi, upravni
funkcionarji najvišje stopnje.
Menimo, da bi takšna rešitev v marsičem pripomogla k temu, da bi zboljšali kadrovski sestav v sekretariatih in omogočili kadrom, da kvalitetneje
strokovno in politično delujejo na dokaj odgovornih delovnih mestih.
Prosim, da upoštevate te povsem praktične razloge in da sprejmete rešitev,
ki jo je izvršni svet predlagal v 2. členu zakona.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Se kdo želi besedo? (Ne.) Potem
lahko preidemo h glasovanju. Predlagam, da glasujemo najprej o nespornih
amandmajih zakonodajno-pravne komisije in odbora ter izvršnega sveta, in
sicer k 1. in 8. členu, in da se za 9. členom doda nov 10. člen. Kdor je za te
amandmaje, naj glasuje! (Za je glasovalo 59 poslancev.) Kdo je proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti.
Glasujemo o 2. členu, ki je sporen. Zakonodajno-pravna komisija in odbor
vztrajata pri svojem amandmaju. Slišali ste tudi obrazložitev podpredsednika
izvršnega sveta. Prosim, da glasujete! Kdor je za amandmaje zakonodajnopravne komisije in odbora, naj glasuje! (37 poslancev glasuje za.) Kdo je proti?
(12 poslancev.) Kdo se je vzdržal? (10 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Odbor sprejema amandma izvršnega sveta. Prosim, da se zakonodajnopravna komisija izreče o amandmaju k 5. členu. Hkrati obveščam, da odbor za
družbenopolitični sistem umika svoj amandma k 5. členu in da se strinja z
amandmajem izvršnega sveta. Obenem pa imate tudi nov amandma k 5. členu,
in sicer v šesti in v osmi vrsti.
Najprej glasujemo o amandmaju izvršnega sveta. Kdor je za, naj glasuje!
(53 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (Nihče.) Kdo se je vzdržal? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Glasujemo o amandmaju organizacijsko-političnega odbora k 5. členu. Kdor
je za amandma, naj glasuje! (49 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (6 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Glasujemo o zakonu v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (60 poslancev glasuje
za.) Kdo je proti? (1 poslanec.) Kdo se je vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon sprejet.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je predlog zakona
o Narodni banki SR Slovenije.
Predložil ga je izvršni svet, ki hkrati predlaga, da ga obravnavamo po
hitrem postopku. Predlog zakona je izdelan na podlagi določil XXXVIII. amandmaja k ustavi SR Slovenije kot začasen predpis, ki bo omogočil takojšnje
konstituiranje Narodne banke Slovenije. Pospešil bo pripravo sistemskega zakona o Narodni banki Slovenije, s katerim bo v skladu z navedenimi ustavnimi
dopolnili uresničena njena vloga pri določanju skupne emisijske politike, pogojev in načina za uporabo denarnih sredstev v republiki ter pri sprejemanju
ukrepov, potrebnih za uresničevanje kreditne politike republike. S predlogom
zakona ste prejeli tudi teze za osnutek zakona o narodni banki.
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Predstavnik izvršnega sveta je Jože Florjančič. Pričenjam razpravo. Kdo
želi besedo? Prosim, tovariš sekretar Jože Florjančič.
Jože Florjančič: Spoštovana tovarišica podpredsednica, tovarišice
in tovariši poslanci! Ce dovolite, bi govoril o 7. in 8. točki dnevnega reda.
Z ustavnimi amandmaji se tako v zvezni kot v republiški ustavi v republikah ustanavljajo narodne banke republik kot ustanove enotnega monetarnega sistema. Po XXXVIII. amandmaju k ustavi SR Slovenije uresničuje narodna banka Slovenije z narodno banko Jugoslavije in z narodnimi bankami
drugih republik in pokrajin skupno emisijsko politiko, sodeluje z njimi pri
določanju kreditno-monetarne politike ter skupaj z njimi v okviru svojih pravic
in dolžnosti odgovarja za stabilnost valute, za splošno plačilno likvidnost in za
uresničevaje skupno sprejete monetarne politike. Enotno monetarno poslovanje
narodnih bank republik in avtonomnih pokrajin ter status Narodne banke
Jugoslavije bo urejal zvezni zakon. Ta zakonski predlog je že predložen zvezni
skupščini.
.
. _
.. . .
V naši skupščini bo treba sprejeti zakon o Narodni banki Slovenije, ki
bo v celoti urejal položaj Narodne banke Slovenije, njene odnose do Narodne
banke Jugoslavije in do narodnih bank drugih republik in pokrajin ter njene
pravice in obveznosti, ki izhajajo iz amandmajev k republiški ustavi. Tak
republiški zakon je že v pripravi, vendar ga po mnenju izvršnega sveta m
mogoče sprejeti pO hitrem postopku v kolikor toliko kratkem času in tudi ne
pred uveljavitvijo zveznega zakona, ki bo urejal status Narodne banke Jugoslavije in enotno monetarno poslovanje narodnih bank republik in pokrajin.
Nekatera vprašaja v zvezi z delom Narodne banke Slovenije so take narave, da z njimi ni mogoče čakati do sprejema v začetku omenjenega sistemskega zakona o Narodni banki Slovenije. Zato izvršni svet predlaga, da se
s posebnim začasnim zakonom takoj uredijo tista najnujnejša vprašanja, ki
bodo omogočila ustrezno poslovanje Narodne banke Slovenije do sprejema
sistemskega zakona. To velja v prvi vrsti za status Narodne banke Slovenije
in za imenovanje novega guvernerja. Po tem zakonskem predlogu sedanja
Narodna banka Jugoslavije, centrala v Ljubljani, nadaljuje delo do sprejema
novega republiškega zakona kot Narodna banka Slovenije.
Da bi se omogočilo njeno samostojno poslovanje navzven, se ji s tem zakonom daje tudi status pravne osebe. Po republiških ustavnih amandmajih
opravljata Narodno banko Slovenije svet narodne banke in guverner. S tem
zakonskim predlogom predlagamo, naj bi do uveljavitve novega zakona oziroma
konstituiranja organov Narodne banke Slovenije v smislu novih ustavnih amandmajev njeno delo vodil guverner. Hkrati predlagamo, da se v Narodni banki Slovenije imenuje tudi namestnik guvernerja. Glede na to, da je Narodna banka
Slovenije po ustavnih amandmajih odgovorna skupščini SR Slovenije, predlagamo, da guvernerja in njegovega namestnika imenuje skupščina SR Slovenije.
Sprejetje tega zakona bo omogočalo takojšnje imenovanje guvernerja Narodne
banke Slovenije in s tem njegovo pravno vključitev v delo sveta guvernerjev
Narodne banke Jugoslavije, ki opravlja Narodno banko Jugoslavije in je odgovoren za izvajanje enotne kreditno-monetarne in emisijske politike.
Hkrati s tem zakonom dajemo skupščini v razpravo tudi teze za novo
sistemsko zakonsko ureditev statusa in poslovanja Narodne banke Slovenije.
Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet predlaga skupščini, da po
hitrem postopku sprejme tudi predlog zakona o jamstvu SR Slovenije za hra-
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nilne vloge, naložene pri bankah in poštnih hranilnicah. Kakor vam je znano,
je z uveljavitvijo novih zveznih zakonov na podlagi ustavnih amandmajev
v poslovanju bank in poštne hranilnice prenehalo jamstvo federacije za hranilne vloge pri bankah in poštni hranilnici. Prenehanje takega jamstva je
posledica spremenjenih funkcij federacije na področju gospodarstva v smislu
novih ustavnih amandmajev. Jamstvo za hranilne vloge sedaj prevzemajo same
poslovne banke in tudi njihovi ustanovitelji, to so organizacije združenega dela,
družbenopolitične skupnosti in druge družbenopravne osebe.
Kmalu po uveljavitvi omenjenih zveznih zakonov o delu bank in poštnih
hranilnic so se v javnosti pojavila razmišljanja o razlogih in posledicah prenehanja jamstva federacije za hranilne vloge. Med varčevalci se je pojavilo nezaupanje do varčevanja, ki so ga še stopnjevale nekatere razprave in polemike
v dnevnem informativnem tisku. Takšno ozračje bi utegnilo imeti negativne
posledice za nadaljnji razvoj varčevanja. Zato izvršni svet predlaga, da SR Slovenija prevzame jamstvo za hranilne vloge, naložene pri bankah in hranilnicah,
ki imajo sedež v SR Sloveniji oziroma pri vseh njihovih poslovnih enotah
v okviru SFRJ ter za hranilne vloge pri poštni hranilnici, ki so bile naložene
oziroma evidentirane na območju SR Slovenije.
Izvršni svet meni, da bi s takojšnjo uveljavitvijo predlaganega ukrepa
utrdili oziroma znova pridobili zaupanje naših občanov v hranilne vloge.
Z obrazložitvijo tega zakona sem odgovoril tudi na poslansko vprašanje
poslanca republiškega zbora tovariša Dušana Horjaka o jamstvu republike za
hranilne vloge pri bankah in denarnih zavodih naše republike.
Naj vas obvestim, da izvršni svet sprejema tudi amandma zakonodajnopravne komisije skupščine SR Slovenije k 1. členu predloga zakona o jamstvu
SR Slovenije za hranilne vloge pri bankah in poštni hranilnici.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Ali kdo ugovarja skrajšanemu
postopku? Nihče. Želi še kdo razpravljati? Tovariš Svetelj, prosim!
Franc Svetelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Morda res drobno
vprašanje, ki pa ga lahko postavim zdaj, ko se razpravlja o ustanovitvi narodne
banke. Gre za naslov, za terminologijo. Ali ima naslov »Narodna banka« vsebinski pomen ali pa ga avtomatično prenašamo iz dosedanjega imena »Narodna
banka Jugoslavije«? Ali bo morda s tem v zvezi kakšen dogovor med republikami? Po mojem bi ji morali dati slovensko ime, če gre za vsebino, se pravi
ljudstvo. Morda »Ljudska banka« ali pa samo »banka SR Slovenije«.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Tovariš Pušenjak, prosim!
Rado Pušenjak: Vprašujem, iz kakšnih razlogov se v tem drugem
zakonu opušča predlog, da bi republika prevzela tudi jamstvo za hranilne vloge,
naložene v kreditnih odsekih? Ali obstaja tu kakšna prejšnja obveznost republike ali zadružnih organizacij, to se pravi hranilno kreditnih odsekov?
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Opozarjam tovariše poslance, da
smo sedaj pri 7. točki dnevnega reda. Prosim, tovariš Florjančič!
Jože Florjančič: Glede vprašanja tovariša Svetelj a naj povem, da
imamo tak naslov v ustavnih dopolnilih k republiški ustavi. To je uveljavljen
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izraz, ki povsem jasno in določno opredeljuje banko kot narodno banko bodisi
Jugoslavije ali avtonomnih pokrajin in republik. Zaradi tega smo ostali pri
enakem naslovu te ustanove. Menim pa, da bi ob morebitnih dopolnjevanjih
ustave v drugi fazi kazalo razmisliti tudi s povsem jezikovnega stališča, ali je
izraz v slovenščini najbolj ustrezen.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se
nihče.) Če nihče ne želi besede, glasujmo! Kdo je za? (49 poslancev.) Je kdo
proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Eden.)
Zakon je sprejet.
Hkrati predlagam, da sprejmemo tudi sklep, da se razprava o tej točki
dnevnega reda v celoti posreduje izvršnemu svetu kot orientacija za pripravo
osnutka zakona o narodni banki.
(Vodstvo seje znova prevzame predsednik Miran Goslar.)
Predsednik Miran Goslar: Prehajamo na 8. točko dnevnega
reda, to je na predlog zakona o jamstvu SR Slovenije za hranilne vloge
pri bankah in poštni hranilnici.
Tudi tu je predlagan hiter postopek, ker gre za to, da nova opredelitev
funkcije federacije ne obsega več določila o jamstvu federacije za hranijne
vloge. Zaradi okrepitve zaupanja varčevalcev v varnosti njihovih hranilnih
vlog bi bilo koristno določiti jamstvo SR Slovenije za hranilne vloge občanov
pri bankah in hranilnicah na območju Slovenije.
Tovariš Florjančič je že dal obrazložitev tega zakona pri prejšnji točki.
Ali je kdo proti hitremu postopku? (Nihče.) Torej se strinjamo in obravnavamo
zakon po hitrem postopku kot predlog zakona.
Zakonodajno-pravna komisija je dala pismeno poročilo, ki ste ga danes
prejeli na klop.
Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Imamo amandma zakonodajnopravne komisije k 1. členu. Lahko glasujemo? Kdor je za amandma, naj glasuje! (45 poslancev glasuje za.) Kdor je proti, naj glasuje! (Nihče.) Kdor se je
vzdržal, naj glasuje! (Nihče.)
Amandma je sprejet.
Glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (55 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon o jamstvu SR Slovenije za hranilne vloge pri
bankah in poštni hranilnici sprejet.
Sledi 9. točka dnevnega reda, to je osnutek zakona o samoprispevku.
Predlagatelj je izvršni svet, ki predlaga, da obravnavamo zakon po skrajšanem postopku kot zakonski osnutek v smislu določil 294. člena poslovnika
skupščine SR Slovenije. Krajevni samoprispevek je bil namreč doslej urejen
v temeljnem in republiškem zakonu o prispevkih in davkih občanov. Po zakonu o izvedbi ustavnih amandmajev navedeni zvezni temeljni zakon preneha
veljati 31. 12. 1972. Zato izvršni svet predlaga, da se o krajevnem samoprispevku sprejme poseben zakon, ker sodi, da urejanje te zadeve vsebinsko ne
sodi v republiški zakon o prispevkih in davkih občanov. Ali kdo nasprotuje
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skrajšanemu postopku? (Nihče.) Torej obravnavamo zakon v drugi fazi postopka kot osnutek. Začenjam z razpravo. Rado Pušenjak, prosim!
Rado Pušenjak : Tovarišice in tovariši poslanci! Strinjam se s predlogom zakonodajno-pravne komisije, da se 5. člen dopolni tako, da se lahko
samoprispevek vpelje tudi v delo krajevne skupnosti in občine, kot tudi s predlogom komisije glede besedila v 6. členu. Dalje bi bilo povsem pravilno, da
k zavezancem plačila samoprispevkov prištejemo tudi občane, ki so na začasnem
delu v tujini. K dosedanjim predlogom dodajam še tole:
1. Z zakonom naj se zadolži služba družbenega knjigovodstva, da tudi
glede samoprispevkov izvaja vse tiste naloge, kot jih izvaja za druge prispevke
in davke.
2. Besedilo zakonskega predloga naj vsebuje še določbo, ki naj obvezuje
izplačevalce osebnih dohodkov in pokojnin v Sloveniji, da ob izplačilih odtegujejo samoprispevek tudi tistim zavezancem, ki so po doslej uveljavljenih odlokih, sprejetih samo na referendumih, dolžni plačevati te obveznosti.
V obravnavam zakona o samoprispevku se vse premalo razmišlja o tem,
da številni novi samoprispevki, zlasti v primerih, ki imajo nekatere vasi več
strogo namenskih obveznosti —- recimo v Prlekiji — povzročajo deviznim upravam kup novih del. Na drugi strani imamo čedalje več pritožb s strani delovnih organizacij, ki se sicer niso branile odtegovati samoprispevke in jih nakazovati davčnim upravam. Vendar to delo povzroča delovnim organizacijam
velike stroške. Niso redki primeri, da delovna organizacija nakaže le dinar ali
dinar in pol. Če upoštevamo vse stroške nakazovanja, je to velika obremenitev
gospodarstva. Glede na to dejstvo predlagam, da se 7. člen spremeni tako, da
bi bila v vsakem primeru občinska skupščina dolžna sprejeti odlok o razpisu
referenduma in to tudi s stališča, da bi bili stroški čim manjši in da ne bi po
nepotrebnem obremenjevali davčnih uprav in delovnih organizacij. Predpostavljam namreč, da se na takih razgovorih z občinskimi skupščinami lahko
marsikaj pogovori in najde čimbolj racionalen način zbiranja sredstev teh prispevkov.
Predsednik
prosim!

Miran

Goslar:

Se kdo želi besedo? Zoran Lešnik,

Zoran Lešnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Da
ne bii bilo pozneje nesporazuma, bi kazalo določno zapisati, za katere namene se
lahko plačuje samoprispevek. Znano je, da krajevne skupnosti na območju volilne enote, ki jo zastopam v tem zboru, razpisujejo referendum predvsem za
popravilo in za vzdrževanje krajevnih cest. Večina krajevnih skupnosti ima
tudi za ta namen razpisan samoprispevek in ga zbira, ne da bi se pozneje to
tolmačilo.
Dalje podpiram predlog k 5. členu osnutka zakona, da bi se referendum
lahko razpisal tudi samo za del krajevne skupnosti, ne samo za območje vse
krajevne skupnosti ali za območje občine. Občani nekega naselja se odločijo za
napeljavo vodovoda. Razpišejo referendum o samoprispevku in na podlagi tega
uredijo vodovod. Prav tako sem pri 6. členu za variantni predlog. To pride v
poštev predvsem za obmejna območja in tudi za druga, saj je znano, da je
tudi z Dolenjske precej ljudi na delu v tujini.
7
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Vprašujem naslednje: kaj pa v primeru, če je krajevna skupnost ze uvedla
samoprispevek, ki ga občani plačujejo v določen namen? Recimo, da ga plačujejo za otroško varstveno ustanovo, sedaj pa občinska skupščina razpise referendum za samoprispevek za gradnjo otroških varstvenih ustanov, ki ga krajevna skupnost pobira že nekaj let. Ali bodo občani krajevne skupnosti, ki plačujejo krajevni samoprispevek v enak namen, plačevali dva samoprispevka.
Postavlja se vprašanje, ali je to zakonito ali pa se lahko to vprašanje rešuje
samo z dogovori, da se plačuje dvakratni samoprispevek ne glede na namen?
Prva težava nastopi, ko plačujejo dva samoprispevka za isti namen, druga pa,
ko občinska skupščina razpiše referendum na šolski prispevek, potem, ko so se
krajevne skupnosti že odločile na primer za gradnjo vodovoda ali za gradnjo
cest.
To vprašujem zategadelj, ker se bojim, da na območju tistih občin, kjer je
že precej krajevnih skupnosti uvedlo krajevni samoprispevek, občinski referendumi ne bodo uspeli. Predvsem tam ne, kjer samoprispevek ni predpisan v
minimalnem znesku, marveč v sorazmerju z osebnimi dohodki. Zato predlagam, da to vprašanje proučimo in ga skušamo urediti tako, da bi bilo za
občane — zavezance prispevka najbolj primerno.
Predsednik Miran G o s 1 a r : Se kdo? (Nihče.) Med gradivom, ki bo
uporabno za dokončno formulacijo zakona, imamo tudi poročila odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko, zakonodajno-pravne komisije m de egatov občin. Vsa njihova mnenja se lahko z današnjo razpravo vred uporabijo
pri dokončnem oblikovanju zakona.
V tej fazi sprejemamo samo sklep, ki ga predlagam, in sicer.
1. Osnutek splošnega zakona o samoprispevku se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet.
3 Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči pripombe in predloge, da ne k osnutku zakona, in predloži skupščini predlog zakona že 31. maja
1972.
.
.
, . T . ,
Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu osnutka zakona o samoprispevku
sprejet.
10. točka dnevnega reda je predlog za ratifikacijo konvencije o
ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturni
dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih, kar je sprejela generalna konferenca na svojem 16. zasedanju dne 14. 11. 1970 v Parizu.
Predlagatelj je zvezni izvršni svet, ki je skupščini SR Slovenije predlog
dal v soglasje, in sicer v smislu XXXV. amandmaja k zvezni ustavi.
Prejeli ste predlog odloka o soglasju z obrazložitvijo. Predlagatelj je odbor
za prosveto in kulturo našega zbora. Prejeli ste poročilo zakonodajno-pravne
komisije in mnenje komisije za varstvo okolja. Izvršni svet je dal^ pozitivno
mnenje k predlogu za ratifikacijo koncencije. Zeli kdo besedo? (Nihče.)
Lahko torej glasujemo. Tovarišica Ulrihova je kot predsednik odbora v
imenu predlagatelja sprejela amandmaje zakonodajno-pravne komisije in jih
sprejela v svoj predlog, tako da so sestavni del odloka. Glasovali bomo o predlogu odloka v celoti, se pravi z amandmaji zakonodajno-pravne komisije.
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Kdor je za, naj glasuje! (48 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je odlok o soglasju k predlogu za
ratifikacijo sprejet.
Sledi 11. točka dnevnega reda, to je predlog izobraževalne skupnosti SR Slovenije, ki v smislu 27. člena zakona o izobraževalni skupnosti in
financiranju vzgoje in izobraževanja predlaga v soglasje program izobraževalne skupnosti za leto 1972.
Program izobraževalne skupnosti je obravnaval odbor za prosveto in kulturo in predložil predlog odloka o soglasju k programu skupaj z obrazložitvijo.
Tudi zakonodajno-pravna komisija je dala svoje pismeno poro>čilo. Zeli kdo
besedo? Besedo ima Rado Pušenjak.
Rado Pušenjak: Imam samo tri vprašanja: 1. Ali bo izobraževalna
skupnost zagotovila potrebna finančna sredstva za šolanje tistih mladincev in
mladink, ki so dokončali 6 razredov osnovne šole in se v smislu naših predpisov
vključujejo kot učenci v gospodarstvu v določene veje obrti? Potreba po finančnih sredstvih bi prišla v poštev v šolskem letu 1972/73.
2. Kakšne so možnosti izobraževalne skupnosti, da bi pričeli z njeno pomočjo čimprej sanirati tiste šolske objekte, ki niso več primerni za šolski pouk
in med katerimi je v občini Ljutomer tudi šola Razkrižje?
3. Ali bo tudi v prihodnje pogoj za štipendiranje vaške mladine le odličen
in prav dober uspeh?
Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Besedo ima Ludvik Zaje, predsednik izobraževalne skupnosti, ki bo odgovoril
na postavljena vprašanja.
Ludvik Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Sredstva za izobraževanje učencev, ki ne končajo osnovne šole, imajo pa
po zakonu možnost, da se izobrazijo za nekatere poklice, bomo dali v skladu s
sprejetim zakonom. To se pravi skladno z ugotovljenimi potrebami in seveda
tudi kadrovskimi, prostorskimi in finančnimi možnostmi. Del teh otrok se že
danes šola v nekaterih oddelkih po Sloveniji. Če nam bodo dovoljevale finančne
možnosti, bomo to prakso nadaljevali.
Kakšne možnosti so za popravilo šolskih objektov? Doslej smo napravili
pregled predvsem za 11 nerazvitih občin v Sloveniji, kjer bi bilo treba v zelo
kratkem času popraviti ali celo zamenjati približno 30 šolskih objektov. To je
seveda nemogoče opraviti v zelo kratkem roku. Pomeni, da bomo morali iti na
začasne rešitve, kot na primer na podpiranje stropov in podobno. Samo v primerih, da ni druge rešitve, bomo morali graditi nove šole.
Izvršnemu svetu bomo razložili situacije in predlagali, da bi če je možno
— interveniral z dodatnimi sredstvi. Republiška izobraževalna skupnost za letošnje leto namreč nima nobenih sredstev za gradnjo dodatnih šolskih objektov,
razen tistih, ki smo jih začeli graditi že lani. To seveda velja za osnovne
šole.
Se odgovor na tretje vprašanje: Sklad republiške izobraževalne skupnosti
za štipendiranje je eden izmed štipenditorjev v Sloveniji, Ustanovljen je bil
z namenom, da se zelo nadarjenim in socialno šibkim učencem omogoči šolanje.
Vse druge primere morajo reševati drugi štipenditorji. To so delovne organiza7*
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cije, občinske skupščine, temeljne izobraževalne skupnosti, razna združenja in
podobno.
Ne mislimo spreminjati namena sedanjega republiškega sklada. To pomeni,
da bo uspeh še vedno pogoj za naše štipendije. Razen izjemnih primerov, ko s
pomočjo testiranja, ki se opravlja v zavodih za zaposlovanje, ugotovimo, da se
je zaradi nekaterih problemov kot je zaostalost okolja, bolezen in podobno, v
enem ali dveh letih uspeh nekoliko poslabšal. Toda to so izjemne in pravzaprav
intervencijske štipendije, samo za eno leto. Ce v naslednjem letu doseže uspeh,
dobi našo štipendijo, sicer pa iščemo drugega štipenditorja.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Glasujemo o predlogu odloka o soglasju k programu izobraževalne skupnosti
SR Slovenije za leto 1972.
Kdor je za, naj glasuje! (50 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (Nihče.)
Kdo se je vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok o soglasju k programu izobraževalne skupnosti
SR Slovenije za leto 1972 sprejet.
Prehajamo na 12. t o č k o dnevnega reda, to je na sklep o enotnih
osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov.
Tudi ta sklep predlaga v soglasje izobraževalna skupnost SR Slovenije. Odbor za prosveto in kulturo je o tem razpravljal in predložil predlog odloka o
soglasju. Zakonodajno-pravna komisija je dala pismeno poročilo. Delegati občin so dali pismeno mnenje. Gradivo je bilo poslano tudi izvršnemu svetu, ki
je dal pozitivno pismeno mnenje.
Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.)
Ce nihče ne želi besede, glasujmo o predlogu odloka o soglasju k sklepu
o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih
zavodov. Kdor je za, naj glasuje! (49 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (1 poslanec.) Kdo se je vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k sklepu o enotnih osnovah
meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov sprejet.
13. točka dnevnega reda, je sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim
v letu 1972.
Predlagatelj je izobraževalna skupnost SR Slovenije. Odbor za prosveto
in kulturo je pripravil predlog odloka o soglasju. Imamo pismeno poročilo zakonodaj no-pravne komisije iii mnenja delegatov občin. Izvršni svet se s sklepom
strinja in sporoča, da bo še v letu 1972 predložil skupščini predlog, kako republiški izobraževalni skupnosti zagotoviti dodatna sredstva v višini 15 milijonov
novih dinarjev.
Ali želi kdo razpravljati? Vlado Gorišek ima besedo.
Vlado Gorišek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
V svoji razpravi bi rad opozoril na 7. točko sklepa o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljni izobraževalni skupnosti v
letu 1972.
Točka določa, da posebna dopolnilna sredstva ne pripadajo tistim temeljnim
izobraževalnim skupnostim, katerih sredstva znašajo manj kot 10'%» vseh sred-
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stev zbranih za financiranje vzgoje in izobraževanja. Občina Žalec v zadnjih
letih kljub visokim stopnjam prispevkov in davkov in kljub temu, da daje 50 °/o
vseh proračunskih dohodkov za financiranje vzgoje in izobraževanja, ne more
kriti vseh obveznosti na tem področju. Tako so že tako nizki osebni dohodki
obremenjeni z občinskim prispevkom, zelo visok pa je tudi prispevek iz kmetijske dejavnosti.
Močno so obremenjene tudi druge dejavnosti, obrt in podobno. Osebni dohodki in skladi delovnih organizacij so obremenjeni še s prispevki za investicije
v šolstvo, ki jih na podlagi samoprispevka izvajamo že pet let.
Več kot 2 °/o ožjega proračuna je namenjeno za odplačilo anuitet za investicije v šolstvo, tako da gre za šolstvo nad 52 %» sredstev občinskega proračuna.
V zadnjih petih letih smo sezidali in preuredili več šolskih stavb ter vzgojnovarstvenih ustanov. S tem smo povečali sredstva za materalne izdatke in za
druge izdatke za šolstvo. Investicije v šolstvu smo realizirali s svojimi sredstvi,
ki jih zbiramo z velikimi napori. V tem dokumentu nas posebno prizadene navedena 7. točka, saj nam tudi letos primanjkuje okrog 9 % sredstev, kar znaša
približno 120 milijonov S dinarjev sredstev, potrebnih za financiranje vzgoje in
izobraževanja.
Poleg tega je rešeno tudi financiranje posameznih oblik tako imenovanega
B programa. Tu je mišljeno predvsem otroško varstvo, ki je zaradi visoke zaposlenosti žena v naši občini (nad 40 %» vseh zaposlenih) dokaj razvito. Del
manjkajočih sredstev za redno dejavnost otroškega varstva nam je doslej uspelo
zbrati s posebnim družbenim dogovorom, se pravi z dodatno obremenitvijo gospodarstva. Prispevki staršev za varstvo so med najvišjimi v celjski regiji. Pripominjam tudi to, da je izračun potrebnih sredstev za materialne izdatke dokaj
neustrezen, saj predvideva le 20-odstotno povečanje lanske osnove, kar pa je,
žal, po posameznih občinah dokaj različno.
V naši občini materialni stroški hitro naraščajo tudi zaradi tega, ker na
podlagi sprejetega samoprispevka občanov že peto leto obnavljamo in dograjujemo šolske stavbe. Kabinetni pouk, centralno ogrevanje in druge izboljšave
pa terjajo večje materialne izdatke. Z manjkajočimi sredstvi bi krili samo takšen obseg izobraževanja, kakršen je bil v letu 1971, in ne bi širili nobene dodatne dejavnosti v šolstvu.
Manjkajoča sredstva so precejšnja in jih ne moremo zbrati, ker sredstva
za vzgojo in izobraževanje že tako iščemo na račun drugih proračunskih porabnikov, to je socialnega varstva in tako dalje.
Za našo občino, ki daje tako visok odstotek proračunskih sredstev za vzgojo
in izobraževanje, je določilo 7. točke nesprejemljivo. Nikakor ne zmoremo zagotoviti še dodatnih 9 fl/o manjkajočih sredstev. Predlagam, da se dopolnjevanje
občin, med katere spada tudi občina Žalec, ki jo prizadene določilo 7. točke, rešuje s posebnimi premostitvenimi sredstvi iz rezervnih finančnih sredstev republiške izobraževalne skupnosti. Razen če se 7. točka ne črta, kar pa predvidevam, da se ne bo.
Prosim, da se moja razprava posreduje republiški izobraževalni skupnosti,
ki so ji razmere v šolstvu naše občine že dobro znane.
Predsednik Miran Goslar: Jože Deberšek ima besedo.
Jože Deberšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ko je odbor za prosveto in kulturo obravnaval vprašanje dopolnjevanja, je ugo-
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tovil, da si je izobraževalna skupnost zelo prizadevala, da bi poenotila merila
za dopolnjevanje občin. Pri tem je odbor ugotovil, da občine niso dopolnjevane
samo za izobraževanje, temveč tudi za borce, za socialne podpore itn. Iz tega
izhaja, da je približno 70 do 80 °/o proračuna dopolnjevane občine že odrejenega
z republiškimi predpisi in da o tem delu samoupravljalci v občini ne morejo
odločati. Zbori volivcev in občinske skupščine lahko razpravljajo le še o tistih
minimalnih sredstvih, ki jih imajo krajevne skupnosti, in morda še o sredstvih
za komunalo.
Tudi če bi razmere v šolstvu lahko spremenili na boljše, tega ne moremo,
ker smo praktično na vseh področjih omejeni. Zato predlagam, da je treba celoten sistem dopolnjevanja proučiti, sicer lahko rečemo, da je vsa samouprava
samo navidezna, ker občinske skupščine praktično nimajo nikakršnih možnosti,
da bi samostojno razpolagale s sredstvi, ter jih razporejale, kakor bi želele.
Predsednik Miran Goslar : Se kdo, prosim? (Ne javi se nihče.) Ce
nihče več ne želi besede, bomo glasovali. Razpravo tovariša Goriška bomo poslali izobraževalni skupnosti Slovenije.
Glasujemo o predlogu odloka o soglasju, ki ga je predložil odbor za prosveto
in kulturo.
Kdor je za, naj glasuje! (51 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (4 poslanci.)
Ugotavljam, da je odlok o soglasju k sklepom o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim
v letu 1972 sprejet.
Odrejam pol ure odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 13. uri.)
Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo sejo. Prehajamo na 14.
točko dnevnega reda, to je na zaključni račun vodnega sklada SR
Slovenije za leto 1971.
Predložil ga je upravni odbor vodnega sklada. K zaključnemu računu ste
prejeli odlok o soglasju k zaključnemu računu, ki ga predlaga odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora, poročilo odbora za urbanizem
ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora, sporočilo zakonodaj no-pravne komisije in zapisnik službe družbenega knjigovodstva o pregledu zaključnega računa. Zapisnik ste prejeli danes na klop.
Izvršni svet se strinja z zaključnim računom. Zeli kdo razpravljati? (Ne
javi se nihče.)
Torej glasujemo o predlogu odloka o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1971.
Kdor je za, naj glasuje! (47 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Eden.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju sprejet.
Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na obravnavo finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1972.
Tudi tu je predlagatelj upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije.
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Zraven ste prejeli še odlok o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada,
ki ga predlaga odbor za proizvodnjo in blagovni promet, nadalje poročilo odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo, poročilo zakonodaj no-pravne komisije in poročilo komisije za varstvo okolja. Izvršni svet
je dal pozitivno mnenje.
Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Prehajamo torej na glasovanje o predlogu odloka o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za
leto 1972.
Kdor je za, naj glasuje! (45 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Eden.) Se
je kdo vzdržal? (En poslanec.)
Ugotavljam, da je odlok o potrditvi finančnega načrta sprejet.
Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka
o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije.
Predlagatelj je skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za
spremembe in dopolnitve poslovnika.
Zakonodajno-pravna komisija je dala pismeno poročilo.
Zeli kdo besedo? Besedo ima Janko Cesnik, ki bo govoril v imenu predlagatelja.
Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši poslanci! V preteklem letu
sprejeta dopolnila k zvezni in republiški ustavi ob drugih vsebinskih spremembah in dopolnitvah v vrsti določb posredno in neposredno spreminjajo tudi položaj in vlogo posameznih teles skupščine SR Slovenije, njihova medsebojna razmerja ter razmerja nasproti politično-izvršilnim in drugim organom v republiki
pa tudi v federaciji ter o odnosu do drugih socialističnih republik in avtonomnih
pokrajin v Jugoslaviji.
Spremenjenim odnosom in delno novim odnosom je zato treba čimprej in
čim hitreje prilagoditi določbe sedanjega poslovnika skupščine SR Slovenije, ki
podrobneje ureja organizacijo in način poslovanja skupščine in njenih teles.
Po sprejetju ustavnih dopolnil k republiški ustavi je skupna komisija vseh
zborov skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika takoj
pričela delo in najprej zavzela stališča do vprašanja, kako naj se obstoječi poslovnik prilagodi ustavnim spremembam. Ali se v celoti pripravi nov poslovnik
ali pa se sprejmejo le nujno potrebne spremembe in dopolnitve obstoječega
poslovnika s posebnim odlokom? Po mnenju komisije priprava in sprejem popolnoma novega poslovnika skupščine v tem času ne bi bila primerna, ker je
pričakovati, da bodo v drugi fazi ustavnih sprememb ustavna dopolnila bistveno
spremenila zlasti skupščinski sistem in s tem celotno organizacijo ter strukturo
teles skupščine, kar bo terjalo obsežne in vsebinsko še globlje spremembe poslovnika.
Zato se je komisija odločila za drugo možnost, namreč, da predloži spremembe in dopolnitve poslovnika, ki so potrebne zaradi izvajanja ustavnih dopolnil v delu skupščine in njenih teles, ter hkrati opravi potrebne druge posamične spremembe in dopolnitve, ki jih terjata dosedanja praksa uporabe poslovniških določb ter spremenjena zakonodaja.
Popolnoma nov poslovnik skupščine pa bo potreben vsekakor pripraviti
takoj, ko se bo končala druga faza ustavnih sprememb.
Pred republiško skupščino so zelo odgovorne, obsežne in zahtevne naloge
v zvezi z izvedbo že sprejetih ustavnih dopolnil in s pripravami za sprejem
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ustavnih sprememb v tako imenovani drugi fazi, usmerjanjem in dograjevanjem družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov ter njihovega razvoja,
ustvarjanjem novega republiškega zakonodajnega sistema, izvedbo akcijskega
programa za uresničevanje političnih sklepov o odpravljanju neupravičenega
socialnega razlikovanja in druge naloge. Zato je zelo pomembno, da s spremembami in dopolnitvami našega poslovnika v skladu s sprejetimi ustavnimi dopolnili omogoči skupščini in njenim telesom neovirano delovanje v spremenjenih
razmerjih ter pravočasno in uspešno izvedbo teh pomembnih nalog.
Potrebne spremembe in dopolnitve poslovnika je komisija oblikovala \
osnutkih treh odlokov, in sicer odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika
skupščine SR Slovenije, odloka o dopolnitvi odloka o delovnih področjih zborov
skupščine SR Slovenije, o vprašanjih, o katerih morajo dati mnenje delegati
občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije, in razmerjih med zbori skupščine
SR Slovenije pri njihovem delu, ter odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov
v skupščini SR Slovenije.
Ne glede na naslove zadnjih odlokov, ki se dopolnjujeta, pa gre v obeh
samo za dopolnitve, ki se nanašajo na pooblastila in delo zasedanja delegatov
občin v skupščini SR Slovenije. Glede na to, da so ta vprašanja sedaj urejena
v posebnih odlokih, je treba v tej fazi spreminjanja in dopolnjevanja poslovniških odredb prav tako dopolniti omenjena odloka posebej in materije, ki se
nanaša na zasedanje delegatov občin, iz redakcijskih razlogov ni mogoče vključevati v širše spremembe sedanjega poslovnika skupščine.
V pripravah osnutkov vseh teh aktov so v okviru skupne komisije za spremembe in dopolnitve poslovnika aktivno sodelovali tudi predstavniki izvršnega
sveta skupščine SR Slovenije, obravnavalo pa jih je tudi predstavništvo skupščine SR Slovenije.
Vsebina predlaganih sprememb in dopolnitve je podrobneje razvidna iz samih osnutkov predloženih aktov, zato želim na kratko opozoriti na nekatera
najpomembnejša vprašanja, ki se urejajo povsem na novo ali bistveno spreminjajo.
Spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na predsedstvo skupščine SR
Slovenije, so v celotnem gradivu najobsežnejše. V sedanjem poslovniku je predsedstvo skupščine opredeljeno le z nekaterimi pravicami in dolžnostmi, ki se
povezujejo z delovanjem skupščinskih teles.
V amandmajih pa je predsedstvo skupščine postalo ustavna institucija s
širšimi nalogami in z nekoliko drugačno sestavo. Položaj predsedstva skupščine
je po amandmajih tako različen od položaja, ki ga je imelo v sedanjem poslovniku, da je treba vsa vprašanja v zvezi s predsedstvom skupščine v poslovniku
urediti na novo v posebnem poglavju.
V predloženem osnutku odloka so konkretizirane in dodatne pravice in dolžnosti predsedstva skupščine, ki so sicer na splošno opredeljene v ustavnih dopolnilih, delno pa so povzete tudi po ustreznih določbah sedanjega poslovnika
skupščine. Nadaljnje določbe v poglavju o predsedstvu skupščine urejajo razmerja med predsedstvom skupščine in telesi skupščine, izvršnim svetom, delegacijo Slovenije v zboru narodov zvezne skupščine ter člani predsedstva SFRJ
iz Slovenije. Pravice in dolžnosti so urejene obojestransko in temeljito na medsebojnem sodelovanju. Sledijo jim določbe o sodelovanju predstavnikov skupščine s predsedstvom zvezne skupščine, predsedstvi republiških in pokrajinskih

40. seja

105

skupščin, z občinskimi skupščinami, z družbenopolitičnimi organizacijami ter
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi. Na podlagi načelnih določb ustavnih dopolnil so urejene tudi določbe o odgovornosti predsedstva skupščine. Kot
izhodišče je upoštevana ustavna določba, da predsedstvo skupščine odgovarja za
svoje delo skupščini SR Slovenije. Odgovornost pa se kaže v poročanju skupščini, v interpelaciji poslancev in v odpoklicu. Za določbe o delu in odločanju
na seji predsedstva skupščine je značilno, da predsedstvo skupščine dela in
odloča o vprašanjih iz svoje pristojnosti na podlagi usklajevanja stališč svojih
članov in je uveljavljeno načelo, da je za sprejem vseh pomembnih vsebinskih
odločitev potrebna popolna soglasnost.
Za primer nesoglasja je predviden poseben postopek usklajevanja stališč
in določanja po ponovni obravnavi na podlagi dodatnih predlogov posebne komisije. Povsem na novo ureja tudi vprašanje sodelovanja skupščine SR Slovenije s člani predsedstva SFRJ iz SR Slovenije. Tako se v odloku ureja vprašanje izvolitve članov predsedstva SFR Jugoslavije v skupščini SR Slovenije,
njihova odgovornost, pravice, ki jih imajo člani predsedstva Jugoslavije iz SR
Slovenije v razmerju do skupščine SR Slovenije in njenih teles, postopek pri
odpoklicu in dolžnosti skupščine SR Slovenije v zvezi z omogočanjem delovanja članov predsedstva Jugoslavije v Sloveniji. Naj omenim, da je po ustavnih
spremembah v preteklem letu postala tudi vloga delegacije v zboru narodov
zvezne skupščine še pomembnejša in odgovornejša, v zvezi s tem pa še pomembnejše vprašanje ustrezne povezave in tesnega medsebojnega sodelovanja med
člani delegacije v zboru narodov in družbeno bazo v republiki. Zato smo v spremembah in dopolnitvah poslovnika posvetili ustrezno skrb povezavi članov slovenske delegacije v zboru narodov, zvezne skupščine in drugih zveznih poslancev z delom republiške skupščine in njenih teles ter predsedstvom skupščine SR
Slovenije.
Tudi sodelovanje skupščine SR Slovenije s skupščinami drugih republik
in avtonomnih pokrajin dobiva po ustavnih spremembah pomembno vlogo in
se zato v predlaganih spremembah in dopolnitvah poslovnika v celoti na novo
ureja. Sodelovanje skupščine SR Slovenije z zvezno skupščino je sicer že v
sedanjem poslovniku razmeroma dovolj podrobno urejeno, po sprejetju dopolnil k zvezni ustavi pa je treba v poslovniku urediti še poseben postopek v zvezi
z dajanjem soglasja skupščine SR Slovenije v zadevah, o katerih odloča zvezna
skupščina na podlagi soglasja, republiških skupščin in skupščin avtonomnih
pokrajin.
Zaradi velike odgovornosti, ki jo ima republiški izvršni svet pri pripravljanju odločitev, ki se v zveznih organih sprejemajo na podlagi usklajenih stališč
republik in pokrajin, so v predloženem osnutku urejena tudi nekatera bistvena
vprašanja odnosov med skupščino in izvršnim svetom v primerih, kadar izvršni svet daje soglasje v imenu SR Slovenije. V določbah sedanjega poslovnika
so glede odgovornosti izvršnega sveta. Zato se predlagajo spremembe, s katerimi se določbe poslovnika o vprašanju zaupnice izvršnemu svetu prilagajo
ustavnim dopolnilom. Poleg tega se na novo ureja postopek v zvezi s poslansko
interpretacijo in sicer v osnovi enako kot pri interpretaciji, ki se nanaša na delo
predsedstva skupščine, le da so posledice, ko se ob interpelaciji sproži vprašanje
odgovornosti, prilagojene položaju in vlogi izvršnega sveta.
Ze z dopolnitvami ustave SR Slovenije iz leta 1969 je bila odpravljena razlika med odbori republiškega zbora ter odbori zborov delovnih skupnosti glede
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njihovega statusa in pooblastil. Določbe obstoječega poslovnika, ki se nanašajo
na odbore in druga telesa odborov, pa kasneje niso bile prilagojene temu stanju
in spremembam. Zato se sedaj predlaga taka dopolnitev poslovnika, ki naj
izenači status in naloge skupščinskih odborov. Z dopolnili k ustavi SR Slovenije se povečuje tudi vloga zasedanja delegatov občin v republiški skupščini,
ker je za sprejem zakona po drugem odstavku 4. točke LIH. amandmaja potrebno soglasje delegatov občin.
Postopek za pripravo, obravnavo in sklepanje o soglasju je na novo urejen,
kajti v sedanjem poslovniku ni bil predviden. Pri tem se daje poseben poudarek
usklajevanju stališč delegatov in sporazumnemu sklepanju. Glede na določbe
dopolnil k ustavi SR Slovenije, s katerimi se razširja pristojnost zasedanja delegatov občin v republiški skupščini in dajanje mnenja k zakonom, ki jih sprejemajo pristojni zbori republiške skupščine, se predlagajo ustrezne spremembe
v sedanjem odloku, ki obravnava vprašanja, glede katerih morajo dati mnenje
delegati občin na zasedanju v republiški skupščini.
V imenu skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za spremembe
in dopolnitve skupščinskega poslovnika predlagam temu zboru, da obravnava
osnutke vseh odlokov ter s svojimi mnenji, pripombami in predlogi pripomore
k sestavi čim boljšega končnega predloga vseh teh odlokov.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče,
predlagam naslednji sklep:
1. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR
Slovenije se sprejme;
2. Predlog odloka pripravi skupna komisija vseh zborov skupščine za spremembe in dopolnitve poslovnika;
3. Pri pripravi predloga odloka naj komisija upošteva pripombe, dane v
poročilu zakonodajno-pravne komisije.
4. Predlog odloka naj komisija pripravi do 15. maja 1972.
Kdor se strinja s tem sklepom, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu osnutka odloka sprejet.
Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na obravnavo
osnutka odloka o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skupščine SR
Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na
zasedanju v skupščini SR Slovenije, in o razmerjih med zbori skupščine SR
Slovenije pri njihovem delu.
Tudi tu je predlagatelj skupna komisija vseh zborov skupščine za spremembe in dopolnitve poslovnika. Zakonodajno-pravna komisija je dala pismeno
poročilo.
Zeli kdo razpravljati? (Nihče se ne javi.) Ce ne, predlagam naslednji sklep:
1. Osnutek odloka o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije o
vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju skupščin, in o razmerjih med zbori skupščine pri njihovem delu se sprejme;
2. Predlog odloka pripravi skupna komisija vseh zborov skupščine SR
Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika.
3. Pri pripravi predloga odloka naj komisija upošteva pripombe, dane v
poročilu zakonodajno-pravne komisije.
4. Predlog odloka naj komisija pripravi do 15. maja 1972.
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Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejet.
Prosim predstavnike odbora za proizvodnjo in blagovni promet, da se udeležijo seje v sobi 84.
Sledi 18. točka dnevnega reda, to je osnutek odloka o dopolnitvi
odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in
zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije.
Tudi tu je predlagatelj skupščinska komisija vseh zborov skupščine za spremembe in dopolnitve poslovnika. Zakonodajno-pravna komisija je dala pismeno
poročilo.
Želi kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Če ne, predlagam naslednji sklep:
1. Osnutek odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela
enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini
SR Slovenije se sprejme.
2. Predlog odloka pripravi skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika;
3. Pri pripravi predloga odloka naj komisija upošteva pripombe, dane v
poročilu zakonodajno-pravne komisije in v razpravi na Seji zbora.
4. Predlog odloka naj komisija pripravi do 15. maja 1972.
Ste za tak sklep? Kdor je za to, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo tudi ta sklep sprejeli soglasno.
Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o dodelitvi sredstev iz rezervnega sklada SR Slovenije za plačilo cepiva, nabavljenega za izvedbo obveznega cepljenja proti črnim kozam v SR Sloveniji.
Predlagatelj je izvršni svet, ki je 5. aprila 1972 predložil sedanji predlog
odloka in obenem umaknil prvotni predlog odloka z dne 4. 4. 1972.
Predlog odloka sta obravnavala odbor za finance in proračun ter zakonodajno-pravna komisija. Dobili smo njihova pismena poročila. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Polde Maček.
Polde Maček: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na
današnji seji je odbor za finance in proračun obravnaval predlog omenjenega
odloka in se strinjal, da ga obravnavamo po hitrem postoku.
V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da je v 9. točki XXX. ustavnega
amandmaja k zvezni ustavi določeno, da federacija po zveznih organih in organizacijah ureja varstvo življenja in zdravja ljudi pred nalezljivimi boleznimi,
ki ogrožajo vso državo.
Po mnenju odbora so črne koze tak primer, saj je celo dobršen del drugih
evropskih držav sprejel dokaj ostre varstvene ukrepe zaradi pojava te nevarne
nalezljive bolezni pri nas. Po ustavnem amandmaju bi morala federacija predpisati cepljenje za vso državo.
Kot veste je naša republika sama uveljavila učinkovito zaščito, ne da bi
čakala na ukrepe federacije. Odbor poleg tega ugotavlja, da je dosti cepiva
prišlo v Jugoslavijo kot pomoč, da pa je morala Slovenija sama uvoziti in v
celoti plačati vse cepivo.

108

Republiški zbor

Cepivo, ki je bilo uvoženo, ni oproščeno carine in carinskih stroškov, zato
priporočamo, da izvršni svet skupščine SR Slovenije to čimprej uredi.
Razen tega je bila dana pripomba tudi v tem smislu, da je bilo razen občanov Slovenije na mejnih prehodih cepljeno dokajšnje število tujcev in državljanov iz drugih republik, zato bi morala federacija prispevati določena sredstva za cepljenje.
Odbor je tudi predlagal, da se organizatorje, če je to mogoče — in tiste, ki
so potovali v Meko, kaznuje.
To so samo mnenja, za katera želimo, da jih izvršni svet prouči. Odbor je
bil tudi mnenja, da je smotrnejše, če vsaka republika pokrije svoje stroške, če
bi stroški, ki bi jih krila federacija, preveč narasli.
Predsednik Miran Goslar: Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Glasujemo! Najprej glasujemo o amandmaju zakonodajno-pravne komisije
k 3. točki. Kdor je za amandma, naj glasuje! (52 poslancev glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma je sprejet.
Sledi glasovanje o predlogu odloka o dodelitvi sredstev iz rezervnega sklada
SR Slovenije v celoti. Kdor je za, naj glasuje. (48 poslancev glasuje za.) Je
kdo proti? (Dva poslanca.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok sprejet.
Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o overitvi podpisov, pisave in prepisov.
Predlagatelj je izvršni svet, ki predlaga, da zakon obravnavamo po skrajšanem postopku kot osnutek v smislu določil 249. člena poslovnika, ker je potrebno navedeni zakon v skladu z zveznim zakonom o izvedbi ustavnih amandmajev sprejeti zaradi prenehanja veljavnosti ustreznega zveznega zakona. Prejeli ste tudi navodilo republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo
o izvajanju zakona o overitvi podpisov, pisave in prepisov. Ali kdo nasprotuje skrajšanemu postopku? (Nihče.) Zakon bomo torej obravnavali v drugi
fazi kot osnutek.
Odbor za družbeno-politični sistem in notranjo politiko ter zakonodajnopravna komisija sta dala pismeni poročili.
Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) Torej lahko predlagam tale sklep:
1. Osnutek zakona o overitvi podpisov, pisave in prepisov se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet.
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in
predloge, dane k osnutku zakona, ter predloži skupščini SR Slovenije predlog
zakona do 15. 5. 1972.
Ce ste za ta sklep, prosim, da dvignete roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Točko 21 bomo prihranili za konec. Medtem je gospodarski zbor končal
razpravo o zakonu o združevanju kmetov in predlagal sporazumno besedilo, o
katerem sedaj razpravlja odbor za proizvodnjo in blagovni promet.
Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, na volitve in imenovanja.
Najprej imamo predlog odloka o spremembi sestava stalnih odborov in komisij republiškega zbora skupščine SR Slovenije.
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Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja, ki je predložila še amandma, ki ste ga sprejeli na klop. Gre za amandma k točki II. 1. Želi kdo besedo?
(Nihče.) Torej bomo glasovali o predlogu v celoti, se pravi z amandmajem k
točki II. 1. Prosim vas, da glasujete! (50 poslancev glasuje za.) Kdo je proti'i
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok sprejet. S tem je Vladimir Vrečko razrešen dolžnosti člana odbora za prosveto in kulturo, v odbor za družbenoekonomske odnose pa sta izvoljena Jožko Štrukelj in Viktor Seitl, v odbor za finance in proračun Matevž Lubej, v odbor za proizvodnjo in blagovni promet Boris Vadnjal,
v odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko Jaka Bogataj, v odbor
za prosveto in kulturo Franjo Bobovec, v odbor za socialno politiko in zdravstvo Mirko Jerman in v mandatno-imunitetno komisijo Jože Telič.
Sledi predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za
pravosodje in občo upravo.
Izvršni svet je dal k odloku pozitivno mnenje. Želi kdo besedo? (Nihče.)
Predlog odloka dajem torej na glasovanje. Ce ste za, glasujte! (49 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Tako smo za namestnika republiškega sekretarja za pravosodje in občo
upravo imenovali Vladimira Tanceta, dosedanjega sekretarja sociaino-zdravstvenega zbora skupščine.
Sledi predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana komisije skupščine SR
Slovenije za državno varnost in izvolitvi člana komisije skupščine SR Slovenije
za družbeno nadzorstvo.
Zeli kdo besedo? (Ne.) Želite ločeno glasovanje? (Ne.) Dajem torej predlog
odloka na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj glasuje! (51 poslancev glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Odlok je sprejet in s tem je Jožko Štrukelj razrešen dolžnosti člana komisije za državno varnost, za člana te komiisje pa je izvoljen Mirko Jerman. Poleg
tega je Matevž Lubej izvoljen za člana komisije za družbeno nadzorstvo.
Sledi odlok o imenovanju guvernerja Narodne banke Slovenije.
Predlog ste prejeli danes na klop. Predlagatelj je komisija za volitve in
imenovanja. Pozitivno mnenje je dal gospodarski zbor. Zeli kdo razpravljati?
(Ne želi.) Torej glasujmo! Kdor je za odlok, naj glasuje! (48 poslancev glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.)
Odlok je sprejet in Sveto Kobal je imenovan za guvernerja Narodne banke
Slovenije.
Sledi predlog odloka o imenovanju namestnika direktorja zavoda SR Slovenije za planiranje.
Predlagatelj je prav tako komisija za volitve in imenovanja. Izvršni svet
se strinja in tudi gospodarski zbor je dal pozitivno mnenje.
Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Kdor je za predlog, naj glasuje! (50 poslancev
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) Odlok je
sprejet in Ivan Lapajne je imenovan za namestnika direktorja zavoda SR Slovenije za planiranje.
Sledi predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki
jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet urbanističnega inštituta SR Slovenije,
in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo svojega predstavnika
v ta svet.
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Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Pozitivno mnenje je dal
gospodarski zbor. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Potem glasujmo! Kdor je za,
naj glasuje! (52 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Odlok je sprejet in v svet urbanističnega inštituta SR Slovenije sta imenovana dr. Miroslav Saje in Nada Majcen.
Sledi predlog odloka o razrešitvi in imenovanju polovice članov upravnega
odbora vodnega sklada SR Slovenije.
Tudi tu je predlagatelj isti. Pozitivno mnenje je dal gospodarski zbor.
Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, glasujmo! Kdor je za, naj glasuje!
(50 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal. (Nihče.)
V upravnem odboru vodnega sklada so razrešeni: Lojze Blenkuš, Slavko
Gaberc, Slavko Korbar, Jože Rajgelj, Ivo Ženica in Evstahij Zadnik. Imenovani
pa so za dobo 4 let: Anton Cebin, Andrej Grča, Lojze Grobelnik, Franc Habjan,
Franc Tratnik in Svitoslav Vižintin.
Nazadnje imamo še odlok o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Mariboru in izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča v Kopru in Mariboru.
Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Torej glasujmo! Kdor je za, naj glasuje! (45
poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Tudi ta odlok je sprejet. S tem je dr. Konrad Bac razrešen dolžnosti sodnika
okrožnega sodišča v Mariboru, izvoljena pa sta Zorka Bradarič za sodnico
okrožnega sodišča v Kopru in dr. Valter Pipan za sodnika okrožnega sodišča
v Mariboru.
Odrejam 20 minut odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 13.40 in se je nadaljevala ob 14.20.)
Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo sejo.
Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, na predlog zakona o
združevanju kmetov — usklajevanje z gospodarskim zborom.
Od predsednika gospodarskega zbora sem dobil pismo, v katerem sporoča,
da gospodarski zbor ni sprejel amandmaja republiškega zbora k tretjemu odstavku 30. člena zakona, kar pomeni, da vztraja pri svoji prvotni odločitvi.
To se pravi, da so izglasovali besedilo: »Obrat za kooperacijo je pravna oseba,
če tako določa samoupravni sporazum o združevanju«, ne pa kot smo sprejeli
mi: »Obrat za kooperacijo je pravna oseba, če sam drugače ne odloči.«
Nadaljujemo razpravo o tem spornem besedilu. Gre za postopek usklajevanja po 313. členu poslovnika. Kdo želi besedo? Gregor Klančnik ima besedo.
Gregor Klančnik: Tovarišice in tovariši poslanci! V odmoru se je
sestal odbor za proizvodnjo in blagovni promet in ponovno obravnaval to določilo zakona o združevanju kmetov ter sklenil, da republiškemu zboru predlaga
besedilo, ki je bilo sprejeto v gospodarskem zboru, in sicer zato, ker smo tako
stališče v odboru za proizvodnjo in blagovni promet že prej izoblikovali in ga
posredovali republiškemu zboru ob obravnavanju tega zakona. Odbor je namreč
menil, da bi drugačno besedilo lahko povzročilo določeno dezintegracijo, ne samo
na področju kmetijstva, temveč mogoče tudi na drugih področjih. Poleg tega
smo mišljenja, da bi vztrajanje pri besedilu, kakršno je sprejel republiški zbor,
lahko povzročilo maratonsko razpravo, ki ne bi koristila sprejemanju tega
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zakona. Zato republiškemu zboru predlagamo, da sprejme besedilo, ki ga je
sprejel gospodarski zbor, se pravi, da je obrat za kooperacijo pravna oseba, če
tako določa samoupravni sporazum o združevanju.
Predsednik Miran Goslar: Kdo želi besedo? Ivan Pučnik.
Ivan Pučnik: Tovariš predsednik, tovariši ce in tovariši poslanci! Zahteva, da naj imajo obrati za kooperacijo status pravne osebne, je predvsem posledica javne razprave. Zakon pravzaprav sprejemamo. Zaradi nenačelnosti administracije pri neposrednem odnosu do kmeta v nekaterih kmetijskih podjetjih,
saj ustavne norme kmeta tudi dosedaj niso obravnavale drugače kot kateregakoli drugega delovnega človeka. Zaradi razbitosti, neorganiziranosti ter neugodne izobrazbene in starostne strukture pa je bil odnos do kmeta nenačelen
in je rodil takšne posledice, kakršne imamo danes na podeželju. Nečesa ne
razumem. Zakoni gredo skozi javno razpravo zato, da bi se sklepi javne razprave pokazali tudi v zakonu. Zakaj torej delamo pri tem zakonu drugače,
zakaj taka bojazen, da bi obrati za kooperacijo imeli status pravne osebe?
Mnenja sem, da so ravno obrati za kooperacijo najbolj perspektivne oblike
združevanja.
Vemo, kakšen je položaj v kmetijstvu, zato lahko rečem, da bi bil zakon,
ki ne bi določal status pravne osebe, nepomemben, ker novih zadrug v večini
primerov nima smisla ustanavljati. Dvajset let so kmetje združevali rezultate
svojega dela, danes, v kritični gospodarski situaciji, pa naj bi začeli ustanavljati nekaj novega, to se pravi, da bi na področju ene slabe kmetijske organizacije ustanavljali eno ali dve novi. Se enkrat moram poudariti, da mi je
odpor proti statusu pravne osebe nerazumljiv. Takšna ureditev ne bi ničesar
spremenila na tistih področjih, kjer imajo gospodarske kmetijske organizacije
urejene odnose s kmeti, nujno pa bi morali poseči na tista področja, kjer odnosi
niso urejeni in kjer je kmet zaradi izigravanja administracije kmetijskega
podjetja v slabšem gospodarskem položaju. V interesu nas vseh je, da bi obrati
za kooperacijo v okviru obstoječih kmetijskih organizacij zaživeli, da bi se pri
njih kmetje čutili, da so doma in da ne bi čutili nobene potrebe, da bi ustanavljali in iskali kakšne nove oblike združevanja. Človeku kratko malo zmanjka
besed, ko mora tolikokrat poudarjati nujo, ki je bila izpovedana v javnosti.
Mi, ki bolj ali manj živimo med kmečkim slojem in ki živimo od kmečkega
dela, smo pred tem domom že neštetokrat poudarjali, da želimo samoupravno
samostojnost v temeljnih organizacijah združenega dela in da ne želimo ustanavljati novih zadrug, ker vemo, da bi bilo to nepotrebno razsipavanje sil.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Vlado Gorišek.
Vlado Gorišek: Podprl bi predlog, ki ga je dal tovariš Klančnik.
Mislim, da popolnoma ustreza današnji stopnji razvoja kmetijstva. Če v kmetijskih organizacijah uredimo relacije tako, kot morajo biti in kot nam jih
predpisujejo ustava in razne resolucije, potem ni nobenega vzroka, da bi s silo
zakona formirali pravno osebo. Mislim, da se v zvezi s tem, kdo koga izigrava,
malo pretirava, kajti če so relacije čiste, so čisti tudi računi. To vidim tudi
v našem kmetijskem kombinatu, ki ima veliko zasebnih kmetijskih proizvajalcev, pa takih problemov nima.
Predsednik Miran Goslar: Jaka Bogataj ima besedo.
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Jaka Bogataj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Poleg tega, da govorim v svojem imenu, govorim tudi v imenu iniciativnega odbora za ustanovitev republiške zadružne zveze. V tem zboru sicer nisem
sodeloval v vseh razpravah o tem zakonu, vendar kot kmetijski novinar že
vsa 4 leta to problematiko aktivno spremljam, zato bom uporabil kakšno reč,
ki sem jo pridobil v tem času.
Odkar sodelujem v tem domu, sem čedalje bolj prepričan, da je bil naš
amandma pravilen. Vem, da bo moja razprava marsikoga razočarala oziroma da
bodo tovariši rekli, da hočem uganjati demagogijo, vendar mislim, da so stvari,
kj. so se pokazale v zadnjem obdobju, take, da bi mlorali biti poslanci z njimi
seznanjeni, preden odločajo o predlogu. Z našim amandmajem ni avtomatično
poudarjeno in vsiljeno, da je obrat za kooperacijo pravna oseba, ker se obrat
lahko odloči proti. Zato se ne strinjam s tistimi, ki trdijo nasprotno.
Če bi naši tovariši direktorji pokazali takšno vnemo pri realizaciji samoupravljanja, kot so jo pokazali sedaj, bi s samoupravljanjem napredovali veliko hitreje kot napredujemo.
Tovariši, o tem zakonu govorimo že dolgo in veliko. To je zakon o združevanju kmetov. Rekli smo, da je njegov cilj urediti kmečko samoupravo. Ugotoviti pa moramo, da v kmečki samoupravi nismo dosegli kakšnih posebnih
rezultatov, niti ne po sklepih II. konference Zveze komunistov Slovenije in
I. konference Zveze komunistov Jugoslavije, čeprav smo imeli številne javne
razprave in o tem pisali in govorili že najmanj štiri leta, to je od skupščinskih
priporočil iz leta 1968. To se pravi, da na tem področju stvari le niso urejene
tako, kot jih včasih prikazujemo na sestankih. Vsa zadeva je v tem, da gradimo
nove stvari, v praksi pa marsikje mislijo, da je to staro in da je pri njih vse
v redu. V zadnjih 10 letih smo silno nazadovali v kmečki samoupravi. Znano je,
da so nastale velike organizacije, zadruge, kombinati in da so bili kmetje od
odločanja praktično izrinjeni. Tudi če so kmetje formalno člani teh samoupravnih organov, v bistvu zelo malo odločajo. Na žalost je tako in na terenu,
ki smo ga obiskali, smo to lahko tudi sami ugotavljali. Kmetu pripade samo
cena, medtem ko pri delitvi dohodka ni skoraj nikjer udeležen, razen nekaj
izjem, toda tudi v teh primerih razpolaga samo s tistim delom dohodka, ki ga
določi centralni delavski svet. Od tod nezaupanje v velike organizacije. Kmet
se počuti kot objekt izkoriščanja in nam nič več ne verjame. Z novim zakonom
— vsaj tako smo govorili — moramo te stvari odpraviti. Želimo uresničiti sklepe
naših najvišjih organov — Zveze komunistov in Socialistine zveze
zlasti pa
ustavna dopolnila ipd. Toda pri tem se vodilni ljudje boje, da bi delavci in
kmetje odločali. Pojavljajo se razni izgovori. Nekateri pravijo, da bo prišlo
do dezintegracije. Primer Vipave, kjer je obrat že leto in pol samostojna pravna
oseba, nam dokazuje, da je tak strah odveč. To nam dokazujejo tudi za integracijo kmetijstva v Pomurju.
Očitajo nam tudi, da se skrivamo za porabo samoupravljanja, ne naredimo
pa ničesar, čeprav je v zadružnih svetih dovolj kmetov in podobno. Menim,
da je bistvo v tem, kdo razpolaga z dohodkom, vse drugo pa je samo filozofija
ali leporečje.
Verjetno bo treba nekatere prisiliti k temu, da bodo delavci in kmetje
neposredno odločali o rezultatih svojega dela, kajti vsa razprava je brez smisla,
če te stvari niso uresničene.
Na tem mestu si upam reči, da do integracije ne bo prišlo na podlagi
pravnih predpisov, temveč samo na podlagi zdravih ekonomskih odnosov. Ce
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tega ne bomo imeli, se bomo kar naprej prepirali in se skušali v tem, kdo bo
znal lepše formulirati stavek, razmere pa se ne bodo spremenile niti za las.
Ce bi res želeli imeti čiste račune, če bi res želeli to, kar tu piše, potem bi jih
lahko že zdavnaj uresničili.
Ko smo se pogovarjali s kmeti, sem ugotovil, da nam kmetje nič več ne
verjamejo. Pravijo, da kljub skupščinskim stališčem iz leta 1968 in sklepom
Zveze komunistov iz leta 1970 nismo na področju delitve storili skoraj ničesar.
Mislim, da ne smemo imeti tako nezaupanje do našega kmeta, do tega,
kako bo gospodaril, in do tega, kako se bo vključil v integracijska gibanja. Naš
kmet dobro ve, kaj se mu splača in kaj ne, zato ne bo nikoli tiščal v dezintegracijo, če mu bo gospodarski račun pokazal ravno narobe. To se je pokazalo
na primer na zboru zadružnikov v Celju prejšnji teden, kjer je bilo čez 130
kmetov, ki so zahtevali, naj bo obrat pravna oseba. Izjavili so tudi, da bodo,
če obrat za kooperacijo ne bo samostojen, šli in organizirali zadruge. Na ustnem
časopisu v Jarenini nam je direktor agrokombinata Maribor rekel, da ga čisto
nič ne moti, če se obrati organizirajo kot pravne osebe. Lahko bi vam iz prakse
našteval celo vrsto podatkov, vendar vas ne želim utrujati. Rad bi vas seznanil
samo s tem, da je bilo takšno razpoloženje na številnih sestankih, ki jih je na
terenu organizirala kmečka sekcija pri republiški konferenci Socialistične zveze.
Mislim, da je prav, da tovariši poslanci za to razpoloženje zvedo.
Tovarišice in tovariši poslanci! Glede na vse to menim, da je prav, da
danes sprejmemo rešitev, ki smo jo sprejeli na zadnji seji, in s tem podpremo
našega kmeta pri njegovih prizadevanjih za vključitev v naš samoupravni
sistem.
Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Franc Borko.
Franc Borko: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci!
Moje mnenje je, da je prav, da damo tudi našemu kmetu možnost odločanja
in s tem prenehamo prakso, ko so drugi odločali o njegovem delu in se z njim
okoriščali. Zato vztrajam pri amandmaju, ki ga je republiški zbor sprejel na
prejšnji seji. Če se bosta kombinat in obrat za kooperacijo dobro razumela,
ni nobene bojazni in prepričan sem, da bodo kmetje znali svoj obrat gospodariti tako dobro, kot so včasih gospodarili v kmetijskih zadrugah. Mislim, da
lahko le tako pričakujemo boljše sodelovanje kmetov, to je tisto, kar hočemo
s tem zakonom doseči, in da bomo socialne razlike lahko zmanjšali vsaj z odločanjem o svojem delu.
Predsednik Miran Goslar: Ali še kdo želi besedo? Zoran Lešnik.
Zoran Lešnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Glede na to, da je tovariš predsednik uvodoma rekel, da je gospodarski zbor
sprejel drugačno besedilo 30. člena kot naš zbor, bi vas rad opozoril na nekatere
stvari, prosim pa, da se pri tem ne bi čutili prizadeti tovariši direktorji, ki
sede tukaj. Povsem logično je, da je gospodarski zbor sprejel drugačno vsebino
zakona kot naš zbor. Ne želim pretiravati, vendar si to upam trditi za volilno
enoto, ki jo zastopam in ki je izrazito kmetijska volilna enota; ne bom rekel
kmečka, da me ne bodo spet razglasili za kmečkega demagoga in kmečkega
poslanca.
Še na nobeni javni razpravi o osnutku zakona o združevanju kmetov nisem
srečal poslancev gospodarskega zbora, čeprav sem bil na vseh. S poslancem
8
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gospodarskega zbora se nisem srečal niti na sekciji za kmetijstvo v občini
Lenart, kamor so me povabili na javno razpravo. Na svetu za kmetijstvo občine
Maribor, ki je zavzel enako stališče kot naš zbor in me pooblastil, da lahko to
stališče zagovarjam, pa navzoči poslanec gospodarskega zbora ni bil proti. Omeniti moram, da je ta poslanec predsednik sveta za kmetijstvo pri občinski
skupščini Maribor.
Poslanci gospodarskega zbora v teh razpravah v glavnem torej niso sodelovali in zato je logično, da ne zastopajo interesov, ki so se pokazali v javnih
razpravah.
Druga stvar, ki je močno vplivala na odločitev v gospodarskem zboru, je
dejstvo, da so poslanci tega zbora predvsem direktorji, ki seveda zastopajo
podjetniške, manj pa samoupravne interese in želijo, da bi se še naprej delalo
tako, kot se je doslej. Da ne boste rekli, da je to iz trte zvito, vam bom dal
za zgled kooperacijo, ki pa na žalost ni osamljen.
Kmet je v kooperaciji s kombinatom skrbel za osem 200-kilogramskih
pitancev, ki naj bi jih spital na 400 kg. Pital je na svoje stroške, kar pomeni,
da je krmila kupoval sam, uporabljal je svoje seno, sam je opravljal delo, dal
prostore itd. Skratka, pital je na svoj riziko. Ko je pitance oddal in ko so
naredili obračun, so ugotovili, da bi moral kmet doplačati 1750 starih din.
.Kombinat bi v tej kooperaciji zaslužil 297 din, Gruda, ki je bila končni kupec,
pa je imela okrog 700 000 S din čistega dohodka. Dokumentacijo imam tu
s seboj. Kmet seveda pri tem ni mogel čisto nič. Prosil je in moledoval, vendar
so mu odgovorili, da je takšno pogodbo sklenil sam in da se ne da nič pomagati. Na srečo je obračunska enota te kooperacije mimo obrata za kooperacijo
dala kmetu 265 000 S din. To pa je le polovica zneska, ki bi ga dobil za pokrmljeno seno.
Ne mislim reči, da je bilo doslej Vse, kar je bilo napravljeno, slabo. Primer
sem povedal zato, ker govori o tem, kako ne bi smeli delati, in nas opozarja
na to, da v prihodnje ne smemo prelivati dohodka kooperanta v družbeni
sektor in z njim pokrivati izgube.
Tovariš Vlado Gorišek, presenetil me je tvoj odločen nastop, ko pa Vemo,
da so se javne razprave v Savinjski dolini, pa tudi v Žalcu in še zlasti zadnji
zbor zadružnikov v Celju, odločno zavzeli za to, da bi se uveljavil status pravne
osebe in da bi se s tem zagotovile tiste pravice, za katere se kmetje že zelo
dolgo zavzemajo. V zvezi s tem bom povedal izjavo nekega vodilnega medobčinskega funkcionarja, ki je — sicer ne v zvezi s to razpravo, ampak z razpravo
o združevanju delavskega in kmečkega zdravstvenega zavarovanja — rekel, da
s tem rešujemo naše kmetijstvo, ki smo ga spravili na rob prepada, in da
želimo ekonomsko spodbuditi kmete, ki so preživeli vse dosedanje eksperimente. Mislim, da je s tem povedal zelo veliko, za tistega, ki hoče pravilno
razumeti.
Zdi se mi, da poslanci našega zbora ne bi smeli iti mimo sklepov javne
razprave, ki jo je organizirala Socialistična zveza. Javna razprava se je odločno
zavzemala za status pravne osebe, razen če zaposleni in člani zadružniki ali
člani kooperanti ne odločijo drugače. Ne vem, kako lahko gremo mimo sklepa
republiške konference Socialistične zveze in verjetno ne moremo kar tako tudi
mimo sklepa zbora zadružnikov, ki so tudi sklenili, naj ima obrat za kooperacijo status pravne osebe. Zavedajmo se, da status pravne osebe ni samo zgolj
formalnost, temveč ima tudi vsebinski pomen.
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Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Franc Bart ima
besedo!
Franc Bart: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Nisem nameraval
razpravljati, pa se bom vseeno vmešal v to kmečko pravdo.
Vzrok sedanje diskusije je vsekakor tudi precej nizka raven našega kmetijstva. Ze iz zgodovine pa je znano, da v takšnih trenutkih večkrat pride do
teženj po osamosvojitvi in neodvisnosti, ko se skuša poiskati izhod, ne glede
na to, ali je takšna rešitev pametna ali ne.
Izhajam s področja, kjer nimamo kombinata, zato takšnih problemov ne
poznam. Kolikor pa lahko razberem iz gradiva in dosedanje razprave, pa
mislim, da bi bilo treba dobro premisliti, kaj bomo storili, da kmetje ne bi
imeli vzroka za nezadovoljstvo. To omenjam zlasti zato, ker sem mnenja, da
takšna ali drugačna formulacija ne prinaša kakšnih posebnih materialnih posledic, ampak je bolj psihološkega značaja. Mislim, da je tovariš Ribičič
v neki razpravi o reševanju narodnostnih vprašanj dejal, da smo najbolj trdno
skupaj takrat, kadar priznamo vsakemu svoje pravice. Tudi jaz sem tega
mnenja, zato zagovarjam rešitev, da bi bil obrat pravna oseba, kot menim,
da to ne bo element dezintegracije, temveč ravno nasprotno.
Predsednik Miran Goslar: Vlado Gorišek ima besedo.
Vlado Gorišek: Ne morem molčati ob očitku, češ da ne poznam
položaja v naši občini. Res ne poznam sklepov zbora zadružnikov v Celju,
dobro pa so mi znane razprave, ki smo jih imeli na razširjeni seji sekcije za
kmetijstvo pri SZDL. Tam so kmetje izrazili mnenje, da so stvari dovolj razčiščene in da se v kombinatu natančno ve, kaj je kooperacija, kaj je lastna proizvodnja, kaj je predelava itd., in da ni nobene potrebe po ustanavljanju obratov
kot samostojih pravnih oseb. Zato odločno zavračam trditev, da so pri nas
kmetje z navdušenim ploskanjem pozdravili amandma, ki je bil zadnjič tule
sprejet. Nasprotno., rekli so, da sprejemamo amandmaje, ki jim niso potrebni.
Predlagam, da bi tovariši v tistih občinah, kjer je ta problematika pereča,
zahtevali, da tovariši na vodilnih položajih te relacije razčistijo. V našem
kmetijskem kombinatu smo jih že razčistili. Če kdo ne verjame, se ne preliva
v lastno proizvodnjo, noben dinar iz kooperacije se ne prelije v predelovalne
obrate. Mislim, da so odnosi popolnoma čisti. Kmetje so zastopani v vseh naših
samoupravnih organih od občinske skupščine do samoupravnih organov v delovnih skupnostih, saj so celo predsedniki delavskega sveta.
Predsednik Miran Goslar: Tovariš Zidar želi besedo.
Milovan Zidar: Tovariš predsednik, mislim, da obširna razprava ni
potrebna, ker je jasno, za kaj gre. Zal bi iz sedanje razprave lahko sklepali,
da je predlagatelj besedila, ki ga je sprejel gospodarski zbor, proti temu, da
temeljna enota združenega dela, ki jo v tem primeru imenujemo v obrat za
kooperacijo, ne bi smela biti pravna oseba. To ni res in zato sem dolžan to
pojasniti.
Besedili se razlikujeta samo v dveh besedah. Predlagatelj je dal temelj za
oblikovanje vseh medsebojnih odnosov znotraj temeljne organizacije združenega dela in z ostalimi podjetji, to je samoupravni sporazum, ki ne dopušča
8»
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diskriminacije večine nasproti manjšini in nasprotno in ne dopušča majorizacije
niti diskriminacije. To je naša nova ustavna praksa, ki jo s tem zakonom prvič
praktično uporabljamo in sprejemamo v zakonodajo. To je tisti načelni razlog,
ki nam onemogoča, da bi se strinjali s tem, da že vnaprej odredimo pravno
samostojnost te enote v kombinatu. Isto velja tudi za zadrugo. Menimo,
da veljajo za delovne ljudi v kmetijstvu povsem iste ustavne norme kot za
druge delovne ljudi. Kar je značilno za to področje, pa smo napisali v zakonu,
ki je pred vami.
Zakon, ki je pred vami, je sinteza vseh razprav in vseh kritik zadnjih štirih
let. Zakona nismo pripravili samo iz pravno-formalnih razlogov, ampak tudi iz
razlogov, o katerih so govorili Jaka Bogataj in drugi tovariši, se pravi, da so
se politični dogovori in sklepi na tem področju izvajali prepočasi. Ce bi se
sklepi realizirali dosledno, bi bil zakon samo pravno-formalna potreba, ne pa
vsebinska.
Predlagano besedilo je torej takšno, da določa celoten postopek, kako se
pride do temeljne organizacije združenega dela, daje specifična določila o tem,
kaj vse mora biti v samoupravnem sporazumu določeno kot minimum, to pa
je vse tisto, čemur pravimo čisti računi.
Vse to so rezultati obsežne diskusije in velike prakse, ki jo imamo na tem
področju vsi, ki smo pri tem zakonu sodelovali, tako da razlogov za nezaupanje
ne bi smelo biti. Vse, kar je zapisano, bi moralo biti naš program, in če bomo
s tolikšno delovno voljo, kakršno smo kazali doslej, naš program uresničevali
tudi v praksi, sem prepričan, da uspehov že v tem letu ne bo malo.
Ponovno poudarjam, da se kmečki sektor organizira zaradi političnih odločitev Slovenije in da imajo kmetje svojo družbenopolitično organizacijo, to so
sekcije pri SZDL. Na tej osnovi ne dobivamo zadružne nadgradnje v starem
smislu, ampak horizontalno zadružno zvezo, ki bo imela pravno, organizacij skoekonomsko in drugačno moč. Njena naloga je, da skupaj s kmeti in političnimi
in drugimi gospodarskimi dejavniki v občini pomaga, da se izoblikuje taka
oblika, ki je resnično odsev razmer v posameznih manjših skupinah.
Mislim, da še zmeraj slabo razumemo, kaj je samoupravni sporazum. Meni
so morali pravniki pred meseci dopovedati, da je to nekaj takega, kot ustava
v podjetju, statut pa kot zakon nasproti ustavi. Torej samoupravnega sporazuma ni mogoče vsiliti. Partnerji se morajo sporazumeti. Če kmečki del zahteva
status pravne osebe, preostali del pa ne, samoupravnega sporazuma ne more
biti. V tem smislu smo se strinjali z vsemi formulacijami in z vsemi oblikami,
ki so prišle iz gospodarskega zbora in ki temeljijo na samoupravnem sporazumu.
Vse, kar so omenjali tovariši, je v bistvu zajeto v temeljni organizaciji
združenega dela: dohodkovni odnosi, čisti računi, oblika nadzora itd. Mislim,
da je vse to potrebno predvsem na začetku, da se dobi zaupanje in da zakon,
ki izhaja iz XXXV. amandmaja, zaživi.
Ponavljam, da niti zakonodajalec niti dosedanji razpravljalci v drugih
zborih niso bili proti temu, da bi obrat ne smel biti pravna oseba. Gre le za
to, da o tem odloči neposredna praksa. To je tudi smisel ustavnega dopolnila.
Mislim, da mora biti kmet v središču uveljavljanja in uresničevanja ustavnega
duha, ne pa da ga porivamo na rob in da drugi skrbijo za njegov status
v konkretnem življenju, v konkretni vasi in v i2»/ajanju konkretih programov.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Štefan Sambt.
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Štefan Sambt : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na
kratko bi rad povedal svoje mnenje o tem vprašanju. Mislim, da se preveč
poglabljamo v nekaj, kar za mene ni tako bistveno. Nas kmete morate samo
razumeti. Ce nasprotna stran tako trdovratno vztraja, naj se to ne dovoli,
potem moramo mi toliko bolj vztrajati, naj se dovoli, ker vidimo, da za tem
nekaj tiči, in prav to nas moti. Kmetje smo še zmeraj takšni, da vselej gledamo
nazaj, ali nihče ne preži na nas. Tovariši, vaš strah je odveč. Dovolite kmetu,
da bo sam odločal. Če bodo tudi drugje tako gospodarili, kot gospodari kmet,
bo naša družba hitreje napredovala in ne bomo v takšni stiski, v kakršni smo
danes. Zdaj pa se bojimo tega, da bi kmetu dali pravico do odločanja. Za
status pravne osebe se ne bo odločil, če bo videl, da ni v njegovo gospodarsko
korist. Z njim ne bo kmet dobil nič več denarja in nič več kreditov. Dobil
bi samo nekaj več moči, tega pa mu ne dovolimo. Tovariši, tudi jaz sem imel
formulacijo, vendar predlagam, da razpravo končamo. Gospodarski zbor pa naj
vendar že skuša razumeti, da je zakon o združevanju kmetov, ki kmetu ne
daje pravice do soodločanja, težko sprejeti.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo? Viktor Pislak ima besedo.
Viktor Pislak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Bom zelo kratek. Svoja stališča sem povedal že zadnjič. Strinjam se z govorniki, ki so zastopali kmete, in bi vprašal samo tole: Ce bo v časopisu pisalo,
da smo se vsi kmetje izrekli za predlog, ki smo ga izglasovali zadnjič, potem
se vprašujem, kako bo slovenski kmet to novico sprejel.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem prvoten tekst, to se pravi
tekst predlagatelja, ki je bil sprejet v gospodarskem zboru. Besedilo se glasi:
»Obrat za kooperacijo je pravna oseba, če določa tako samoupravni sporazum
o združevanju.« Kdor je za takšno besedilo, naj glasuje! (17 poslancev glasuje
za.) Je kdo proti? (29 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (10 poslancev.) Besedilo
ni sprejeto.
Ker moramo besedilo uskladiti z gospodarskim zborom, zato predlagam
tričlansko komisijo, ki bo s predstavniki gospodarskega zbora skušala najti
skupno rešitev. Predlagam, da v komisijo imenujemo Štefana Sambta, Gregorja Klančnika in Jožeta Deberška.
Zoran Lešnik ima besedo:
Zoran Lešnik (iz klopi): Ker je naš odbor za proizvodnjo in blagovni
promet predlagal spreminjevalni predlog, predlagam, da namesto Gregorja
Klančnika izvolimio v komisijo drugega člana odbora. Predlagam Ivana Pučnika.
Predsednik Miran Goslar: Še kakšen predlog? (Ne.) Predlagani so
torej Štefan Sambt, Ivan Pučnik in Jože Deberšek. Se strinjate? (Poslanci se
strinjajo.)
Dnevni red je s tem izčrpan in končujem sejo.
(Seja je bila končana ob 15.15.)
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37. seja
(9. marca 1972)
Predsedoval: Tone Bole,
predsednik gospodarskega zbora
Začetek seje ob 9.05.
Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši! Pričenjam 37. sejo
gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije.
Obveščam zbor, da je odsotnost opravičilo 13 poslancev. Ugotavljam, da je
zbor sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam naslednji, razširjeni dnevni red:
1. odobritev zapisnika 36. seje zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. predlog resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije (mnenje);
4. akcijski program izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in republiških
upravnih organov v zvezi s sklepi 3. seje konference ZKS o socialnem razlikovanju;
5. predlog zakona o združevanju kmetov in
6. volitve in imenovanja:
a) predlog odloka o razširitvi in izvolitvi nekaterih članov komisije skupščine SR Slovenije za vprašanja mednarodnih odnosov;
b) predlog odloka o razrešitvi in imenovanju glavnega direktorja centrale
službe družbenega knjigovodstva za SR Slovenijo zbor daje le mnenje;
c) predlog odloka o imenovanju članov iniciativnega odbora za ustanovitev
republiške skupnosti za ceste zbor daje mnenje ter
d) predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za
finance, kjer naš zbor daje prav tako samo mnenje.
Se zbor strinja s predloženim dnevnim redom? (Da.)
Ker pripomb ni, ugotavljam, da je dnevni red sprejet.
Na današnjo sejo sem poleg predstavnikov izvršnega sveta in pristojnih
upravnih organov povabil še predstavnika gospodarske zbornice SRS, predstavnika Zveze sindikatov Slovenije, zavoda SR Slovenije za planiranje, predstav-
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nika inštituta za ekonomska, raziskovanja in predstavnika komisije skupščine
SR Slovenije za izdelavo resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije.
Predstavnike pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi.
Pred pričetkom obravnave želim obvestiti zbor, da nas je služba družbenega knijgovodstva v zvezi s sklepom 36. seje našega zbora obvestila, da nam
informacije glede problematike in pojavov, ki nastajajo pri iztoženih zahtevkih,
v obsegu, kot jo je zahteval naš zbor, ne more posredovati, ker tega ne dovoljujeta njena organizacija in obseg poslovanja. Zeli kdo v zvezi s tem besedo?
Če nihče, ugotavljam, da sklepa s prejšnje seje zbora ne moremo uresničiti.
Predstavnik službe družbenega knjigovodstva je na seji. Mogoče želi dopolniti
informacijo? (Ne želi.)
Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 36. seje zbora.
Ima kdo pripombe k zapisniku zadnje seje? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam,
da pripomb ni, zapisnik 36. seje zbora je sprejet.
Prehajam na 2. t o č k o dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
Na vprašanje poslanca Martina Gobca, ki ga je postavil izvršnemu svetu
na zadnji seji zbora, bo odgovoril predstavnik izvršnega sveta tovariš Dušan
Kampare.
Dušan Kampare: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Poslanec
vašega zbora, tovariš Martin Gobec, je postavil naslednje vprašanje: »Izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije postavljam vprašanje v zvezi z nadomestitvijo šolskih prostorov, oziroma zidanjem nove šole v Šmarju pri Jelšah,
ker se je v osnovni šoli podrl strop v učilnici in ker so komisije, ki so raziskovale uporabnost stavb, v katerih je pouk, ugotovile, da sta stavbi popolnoma
dotrajani. Kako zagotoviti pouk učencem na tem področju, ki zaradi gospodarske zaostalosti nima sredstev, da bi samo rešilo to vprašanje? Ali je izvršni
svet v proračunu republiške izobraževalne skupnosti predvideval dopolnitev
proračuna s sredstvi, ki so potrebna za novo šolo v Šmarju pri Jelšah?«
Odgovor: Dne 10. januarja 1972 se je v učilnici osnovne šole Šmarje pri
Jaršah podrl del stropne konstrukcije. Pouk v ogroženih učilnicah je bil začasno ustavljen, dokler ni strokovna komisija pregledala obeh stavb in dokler
niso primerno zavarovali ostalih prostorov. Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
ima pouk v dveh stavbah, ki sta stari skoraj 100 let. Le ena je bila postavljena
za potrebe šol, druga pa je bila namenjena sodišču in je za pouk neprimerna.
Strokovna komisija zavoda za raziskavo materiala v Ljubljani je pregledala stavbi in ugotovila, da sta dotrajani, obnova pa bi zahtevala velika finančna sredstva, ker je stavba nekdanjega sodišča tudi funkcionalno neprimerna za šolske namene, je gospodarsko ustrezneje, če bi sezidali novo.
Predstavniki izobraževalne skupnosti SR Slovenije in republiškega sekretariata za prosveto in kulturo so si takoj po nesreči ogledali šolo, ko pa so
bile znane ugotovitve strokovne komisije, je bilo v dogovoru z občinsko skupščino in temeljno izobraževalno skupnostjo sklenjeno, da je treba zidati novo
stavbo. Odločili so se za tako vrsto stavbe, ki bo ustrezala potrebam osnovne
šole v Šmarju, njena prednost pa je med drugim tudi v tem, da omogoča
etapno zidavo.
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Prva etapa predvideva učilnice za višje razrede, kasneje pa bi dozidali
še učilnice za nižjo stopnjo in telovadnico. Skupina strokovnjakov bo še ta
mesec poiskala primerno lokacijo in pripravila vse potrebno, da bi lahko
čimprej začeli zidati. Prva faza gradnje bi zadostila najnujnejšim potrebam za
obdobje pet do šest let in bi zanjo potrebovali predvidoma 6 milijonov novih
dinarjev.
Sredstva, ki jih ima izobraževalna skupnost SR Slovenije, predvidena za
investicije v šolske prostore, so že vezane pri tekočih gradnjah, zato bo izobraževalna skupnost izdelala natančen predračun stroškov za prvo fazo gradnje
osnovne šole v Šmarju in zaprosila izvršni svet za dodatna sredstva. Ko bo
izvršni svet skupščine SR Slovenije dobil predlog, bo o njem razpravljal.
Dokler ne bo končana gradnja prve faze nove šolske stavbe, bo šola v
okviru svojih možnosti zagotovila učencem pouk v tistih prostorih, ki so že
uporabni za pouk in so jih primerno zavarovali. V stavbi, kjer ima pouk
višja stopnja, bodo uredili šest zasilnih učilnic in tako zagotovili dvoizmenski
pouk za vse učence. V drugi stavbi, kjer imajo pouk nižji razredi, pa so za
devet oddelkov na razpolago le tri učilnice, zato bo pouk potekal deloma celo
v treh izmenah.
V šolskem letu 1972—1973 bodo imeli — zaradi prešolanja učencev s podružničnih šol — še dva oddelka več, zato bodo te učence namestili v podružniški šoli Šentvid pri Grobelnem, kamor bodo hodili učitelji iz Šmarja. Tako
bo šola z velikimi težavami dosegla, da bo pouk sicer zagotovljen, zaradi
pomanjkanja prostora pa bo ogrožen dopolnilni pouk z vsemi oblikami svobodnih dejavnosti. Vse to nam narekuje, da čimprej zagotovimo normalne
delovne razmere.
Predsednik Tone Bole: Ali poslanca Martina Gobca odgovor zadovoljuje? (Da.)
Na zadnji seji je poslanec tovariš Ivan Gole postavil dve vprašanji in sicer
vprašanje glede kreditiranja serijske opreme, vprašanje glede likvidnosti gospodarstva. Na vprašanji bo odgovoril predstavnik izvršnega sveta tovariš Uroš
Markič.
Uroš Markič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Tovariš poslanec
Ivan Gole je vprašal, kaj je izvršni svet že ukrenil in kaj še namerava ukreniti,
da bi se zagotovila večja finančna sredstva za kreditiranje proizvodnje in prodaje tako imenovane serijske opreme, ki jo izdelujeta kovinska in elektropredelovalna industrija.
Odgovor: Republiški izvršni svet se zaveda težav, ki jih imajo domači
proizvajalci opreme pri prodaji svojih izdelkov tako na domačem kot na tujem
trgu. V primerjavi s tujimi konkurenčnimi podjetji so domači proizvajalci v
podrejenem položaju predvsem zaradi ugodnejših kreditnih in drugih prodajnih
pogojev, ki jih dajejo tuji dobavitelji.
Da bi se povečala konkurenčna sposobnost naših proizvajalcev opreme za
prodajo v tujini — predvsem s stališča možnosti kreditiranja tega izvoza
se republiški izvršni svet zavzema, da se čimprej konstituira sklad združenega
gospodarstva za kreditiranje in zavarovanje izvoza opreme na kredit ter izvajanje investicijskih del v tujini. Izvoz naj bi se bolj spodbujal tudi s sredstvi
poslovnih bank. Kar zadeva dodatna sredstva, ki naj bi jih dobil sklad iz
emisije, je stališče izvršnega sveta, da se sredstva skladu v prihodnje ne zago-
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tavljajo direktno iz emisije Narodne banke Jugoslavije, temveč iz emisijskih
kvot, ki bodo določene posameznim republikam.
Socialistična republika Slovenija je pripravljena, da odstopi skladu sredstva, ki ji pripadajo iz vračila zapadlih anuitet, kakor tudi, da razen zainteresiranega gospodarstva prispeva sredstva v sklad v razmerju neposrednega in
posrednega izvoza kapitalnih dobrin na kredit. Prav tako se zavzemamo za
izpopolnitev sistema zavarovanja komercialnih in poslovnih rizikov.
Izvršni svet se zaveda tudi potrebe, da se omogoči prodaja serijske opreme
na kredit tudi na domačem trgu. Način oblikovanja sredstev za takšno kreditiranje je še v razpravi. Trenutno je poglavitno vprašanje teh sredstev tako
glede virov kot okvira, v katerem bi se oblikovala, pri čemer menimo, da bi
podlaga za to kreditiranje morala biti sredstva poslovnih bank.
Predsednik Tone Bole: Poslanec Ivan Gole je postavil tudi vprašanje
o problemu nelikvidnosti. Nanj bo odgovoril tovariš Marjan Dolenc, član izvršnega sveta.
Marjan Dolenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Tovariš poslanec Ivan Gole je postavil naslednje vprašanje: »Kakšno je dejansko stanje nelikvidnosti gospodarstva v Sloveniji in če se to stanje po zadnjih
podatkih ni bistveno izboljšalo, kaj je temu vzrok?«
Odgovor: Znamenja nelikvidnosti v gospodarstvu so predvsem številne in
še vedno naraščajoče medsebojne obveznosti, veliko Število blokiranih žiro
računov, naraščajoči zneski neplačanih sodnih sklepov, akceptnih nalogov, neporavnane obveznosti proračuna in skladov ter majhna sredstva na žiro računih.
Terjatve do kupcev so znašale po zadnjih podatkih — to je po devetmesečnem periodičnem obračunu za leto 1971 — 23 327 milijonov din, obveznosti do dobaviteljev pa 15 825 milijonov din. V primerjavi s stanjem pred
letom dni, so terjatve do kupcev narasle za 41 ®/o, obveznosti dobaviteljev pa
za 37 ""/(t. Konec decembra 1971 je imelo 116 gospodarskih organizacij blokirane
žiro račune. Neporavnane obveznosti po sodnih sklepih, akceptnih nalogih ter
proračunov in skladov so znašale 724 milijonov din in so bile za 73 % večje
kot pred letom dni. Več kot tri mesece je imelo nepretrgano blokirane žiro
račune 52 gospodarskih organizacij, od tega 28 s področja industrije in rudarstva. Leto dni prej je bilo takih gospodarskih organizacij 23, od tega 8
industrijskih.
Sredstva gospodarskih organizacij na žiro računih so znašala ob koncu
1971. leta 1065 milijonov din in so bila le za 3 "/o višja kot pred letom dni.
Pri tem je treba upoštevati, da znašajo prenesena in nevrnjena sredstva iz
namenskih skladov v rezervni sklad, devizna sredstva in podobno 2050 milijonov din. Na nelikvidnost gospodarstva so vplivali predvsem izredno visok
porast cen ob dvakratni devalvaciji dinarja, povečan obseg dejavnosti, ki mu
ni sledilo vzporedno povečanje virov poslovnih sredstev, restriktivna kreditna
politika, povečanje pogodbenih in zakonskih obveznosti in drugih stroškov
poslovanja, porast investicij in v zadnjem trimesečju tudi sorazmerno velik
porast osebnih dohodkov.
Na kratko, med poglavitne razloge in vzroke za veliko nelikvidnost še
zmeraj uvrščamo kreditno-monetarno bilanco, ki je restriktivna in v nasprotju
z ekspanzijo v gospodarstvu, ki še vedno traja, izgube v gospodarstvu in kot
tretje še vedno nepokrite obveznosti družbenopolitičnih skupnosti. Za zbolj-
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sanje likvidnosti so bili že sprejeti številni ukrepi, ki pa še niso vsi zaživeli
in se bo njihova učinkovitost pokazala šele pozneje. Med temi naj omenim zlasti
multilateralno kompenzacijo, ki poteka prav zdaj in bo končana konec marca.
Po bančnih sporočilih pričakujemo, da se bo zlasti v tem obdobju vprašanje
likvidnosti izredno zaostrilo, ker sredstva pritekajo v banke od trgovinske
dejavnosti. Zato lahko pričakujemo izboljšanje in razčiščenje odnosov šele po
tej kompenzaciji. Tokrat bo mogoča tudi kompleksnejša analiza stanja in gibanja likvidnosti v gospodarstvu. To bo še zlasti mogoče, ko bodo predloženi
statistično obdelani podatki zaključnih računov gospodarskih organizacij za
leto 1971.
Ce dovolite, bi odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je postavil tovariš Jože
Lesar.
Poslanec Jože Lesar je postavil naslednje vprašanje: »Kaj namerava ukreniti izvršni svet glede na to, da elektrogospodarska podjetja na eni strani delijo
tako visoke osebne dohodke, da morajo plačevati po zakonu predpisan poseben
prispevek oziroma davek, na drugi strani pa na koncu poslovnega leta najavljajo nekajmilijardno izgubo, ki naj bi se sanirala iz sredstev gospodarskih
rezerv? Izvršni svet naj ta nesorazmerja analizira in predlaga ustrezne ukrepe.«
Odgovarjam na vprašanje: Vprašanje, kaj namerava ukreniti izvršni svet
glede na to, da elektrogospodarska podjetja delijo takšne osebne dohodke, da
bodo morala plačevati celo prispevek, na drugi strani pa se jim obeta izguba,
se po odločitvi verifikacijske komisije podpisnikov samoupravnega sporazuma
postavlja v drugačni luči.
V nadaljnjem postopku bo o tem samoupravnem sporazumu odločal arbitražni svet. Odločal bo o spornih vprašanjih glede delitve dohodka in osebnih
dohodkov v proizvodnih in proizvodno-prenosnih elektrogospodarskih podjetjih, ki se niso mogla sporazumeti z verifikacijsko komisijo. Arbitražni svet bo
torej odločil o tem, kakšni osebni dohodki v elektrogospodarstvu so skladni
z osebnimi dohodki v drugih dejavnostih.
Čeprav uskladitev ravni in rasti osebnih dohodkov v elektrogospodarstvu
z drugimi samoupravnimi sporazumi ne bi bistveno prispevala k zmanjšanju
izgub, ki jih elektrogospodarstvo najavlja, bo uskladitev samoupravnega sporazuma z zakonom in družbenim dogovorom po vsej verjetnosti bistveno pripomogla k uravnoteženi delitvi dohodka v naši republiki. Z dosledno uskladitvijo
samoupravnega sporazuma elektrogospodarskih podjetij z zakonom in družbenim dogovorom in z upoštevanjem drugih sporazumov se bo zmanjšal morebitni
neupravičeni presežek in demokracij ski učinek osebnih dohodkov v tej dejavnosti.
Hkrati bodo urejeni odnosi na področju osebnih dohodkov, saj bo le z zakonom in družbenim dogovorom usklajen samoupravni sporazum olajšal sanacijo elektrogospodarskih podjetij glede na druge dele gospodarstva.
Predsednik Tone Bole: Ker sta poslanca Ivan Gole in Jože Lesar odsotna, prosim predstavnika izvršnega sveta, tovariša Markiča in tovariša Dolenca, da odgovora pismeno posredujeta prizadetima poslancema.
Na vprašanje, ki ga je izvršnemu svetu postavil poslanec Stojan Makovec,
bo odgovoril republiški sekretar za finance, tovariš Jože Florjančič.
Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Tovariš Stojan Makovec, poslanec gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije
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v svojem poslanskem vprašanju ugotavlja, da na Primorskem obrtniki —
zlasti zasebni avtoprevozniki — odjavljajo obrt ali pa zanjo iščejo dovoljenja
v sosednji SR Hrvatski, zlasti v istrskih občinah, ker so davčne obveznosti v teh
občinah očitno nižje, davčna politika pa liberalnejša.
Poslanec vprašuje, kaj namerava ukreniti izvršni svet oziroma kaj je že
ukrenil, da bi se na področju zasebne obrti poenotila davčna politika hrvatske
in slovenske republike.
Znano je, da si izvršni svet že nekaj let prizadeva za to, da se uveljavi
obdavčenje po dejanskem doseženem dohodku kot temeljnem načelu obdavčenja dohodka od obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti. Pavšalno določanje davčnih obveznosti mora biti izjema; velja naj za zavezance, ki poslujejo
v manjšem obsegu in ne zaposlujejo drugih delavcev, to se pravi predvsem v
storitvenih dejavnostih.
V tem smislu smo v SR Sloveniji v preteklih letih izpopolnjevali davčno
zakonodajo in na teh načelih je zasnovan ter sprejet nov, zakon o davkih občanov. Tako je ob zadnji odmeri davka v SR Sloveniji davek po dejanskem dohodku plačalo 13 802 zavezanca, v pavšalni obliki ,pa le 6194. Ta odmera je
pravilna in bo pri njej tudi v prihodnje vztrajal, hkrati pa podprl napore, da
se obdavčenje po dejanskem doseženem dohodku tudi v praksi dosledno
uveljavi.
Eden izmed poglavitnih razlogov, ki je posameznike spodbujal k omenjenemu preseljevanju, bodisi da je šlo za resnične ali namišljene preselitve, je
bila sklepanje sporazumov o višini davčnih obveznosti, ki smo ga v naši republiki že pred leti opustili — v drugih republikah, tako tudi v SR Hrvatski —
pa ga še imajo.
Izvršni svet skupščine SR Slovenije meni, da je takšno določanje davčnih
obveznosti, ko se občan in davčni organ dogovarjata o višini davčnih obveznosti, neprimerno. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da naše stališče dobiva čedalje
širšo podporo tudi v drugih republikah in lahko pričakujemo, da bo možnost
sporazumnega določanja davčnih obveznosti v kratkem bistveno omejena, v nekaterih republikah pa v celoti opuščena.
Izključitev možnosti sporazumevanja se predvideva tudi v SR Hrvatski.
Vzporedno z opuščanjem sporazumov tudi razprave o spremembah davčnega
sistema kažejo, da se v vseh republikah krepi misel o obdavčenju po dejanskem
doseženem dohodku in zoževanju pavšaliranja. Resna prizadevanja v tej smeri
so tudi v sosednji Hrvatski. Izvršni svet zato sodi, da je glede urejanja tega
vprašanja realno pričakovati večjo usklajenost med republikami, za kar se bo
tudi aktivno zavzemal.
Preseljevanja iz republike v republiko in iz občine v občino v okviru Slovenije pa ne povzroča le neusklajeno obdavčenje, temveč zlasti velike razlike
v konkretni davčni politiki občin in zelo različna sposobnost in učinkovitost
davčnih služb.
Izvršni svet je zato mnenja, da je potrebno v prihodnje še bolj uveljaviti
razne oblike medobčinskega dogovarjanja pri usklajevanju davčnih predpisov,
predvsem pa učinkovito ukrepati, da se davčna služba čimprej in povsod usposobi za dosledno izvajanje svojih nalog. Pripominjamo, da je preseljevanje zaradi izigravanja davčnih predpisov z večjo aktivnostjo in sodelovanjem prizadetih organov in občin možno bolje reševati tudi v okviru veljavnih predpisov.

124

Gospodarski zbor

Predsednik Tone Bole: Tovariš Makovec, slišali ste odgovor predstavnika izvršnega sveta. Vas odgovor zadovoljuje?
Stojan Makovec (iz klopi): Da, prosim pa tudi za pismeni odgovor.
Predsednik Tone Bole: Na zadnji seji je postavil poslansko vprašanje
poslanec Janez Miklavc. Po obvestilu izvršnega sveta bo nanj odgovoril republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo tovariš Milovan Zidar.
Milovan Zidar: Tovairišice in tovariši poslanci! Poslanec Janez Miklavc je vprašal izvršni svet, kaj je storil in kaj misli storiti v zvezi s problemi
na trgu z mesom.
Odgovor: Pri izvajanju odloka o maksimiranju cen za vse proizvode in storitve so se pojavile določene neskladnosti zaradi nesorazmerja med odkupnimi
in zamrznjenimi cenami v prodaji na drobno. Raven zamrznjenih cen v prodaji
na drobno je bila v Jugoslaviji na dan zamrznitve v raznih krajih zelo različna.
Kot posledica takega stanja je prišlo do težav v mesnopredelovalni industriji
Slovenije, ki z zamrznjenimi cenami mesa v prodaji na drobno ni mogla slediti
povišanim odkupnih cenam živine.
Republiški izvršni svet je o nastalih težavah pismeno obvestil zvezni izvršni
svet, s problemi pa je seznanil tudi medrepubliški komite za področje trga.
Republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo je poslal zveznemu sekretarju za kmetijstvo pismeni predlog za spremembo odloka o maksimiranju
cen za vse proizvode in storitve, po katerem naj bi občine v prihodnje potrjevale višino mesa na drobno ali pa naj bi pri določitvi višine cen mesa v prodaji
na drobno veljal sporazum med proizvajalci, predelovalci in trgovino ob soglasju republiškega zavoda za cene. Glede višine cen mesa v prodaji na drobno
naj bi veljal sporazum, ki ga potrdi zvezni zavod za cene. Menimo, da bodo
predlagani ukrepi, če že ne povsem rešili problem mesnopredelovalne industrije,
pa vsaj odpravili razlike, ki obstajajo na tržišču z živino. Skratka, predlog odloka so ustrezni sekretariati v federaciji že sprejeli in hkrati predložili zveznemu izvršnemu svetu, da ga sprejme. V takšnem stanju je celotna zadeva.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Zidar, ker je poslanec Janez Miklavc
odsoten prosim, da mu odgovor pošljete tudi pismeno.
Tovariš Stane Pungerčar je na zadnji seji zbora postavil dve vprašanji, in
sicer vprašanje, ki zadeva modernizacijo družbenega knjigovodstva, ter vprašanje, ki zadeva ukrepe na nerazvitih območjih SR Slovenije. Ker je izvršni
svet prosil, da se odgovora na vprašanji odložita na prihodnjo sejo, s čimer
se je poslanec Stane Pungerčar strinjal, sporočam, da je prvi del te točke —
odgovori na poslanska vprašanja — končan.
Kdo želi postaviti novo poslansko vprašanje? Besedo ima tovariš Jože
Pogačnik.
Jože Pogačnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! O težavah
tekstilne industrije, ki so nastopile zlasti po devalvaciji dinarja in revalvaciji
nekaterih tujih valut, je bilo že veliko povedano. O izredno slabem položaju
tekstilne industrije je februarja letos razpravljal tudi odbor za tekstilno industrijo pri gospodarski zbornici SR Slovenije. Ugotovljeno je bilo, da je tekstilno
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industrijo zelo prizadelo povečanje cen surovin, zlasti bombaža. Svetovne cene
so se dvignile za 28,6 %, vpliv devalvacije oziroma revalvacije pa je tolikšen, da
skupna podražitev bombaža znaša kar 55'%. Da bi se položaj nekoliko izboljšal,
je z odlokom o dopolnitvi odloka o maksimiranju cen (Uradni list SFRJ, št. 12)
možno proizvajalnim delovnim organizacijam povečati prodajne cene, in sicer
za prejo z več kot 50 io/o bombaža za 18 '%>, za druge izdelke tekstilne industrije
pa za 4'%. S tem bodo nedvomno še vedno prizadete predilnice, saj je dovoljeno
zvišanje cen prenizko. Tembolj je nerazumljivo povišanje cen za druge izdelke
za 4lo/o, kar vsekakor ni v razmerju s povečanjem cen za prejo.
Omenjeni odlok prinaša parcialne rešitve, ki so nesprejemljive zlasti za
tkalnice in druge predelovalce bombaža, še posebej pa za proizvodnjo sanitetnih
izdelkov, ki pri uporabi iste surovine, to je bombaža, ne sme povečati cen. Tudi
odlok o dopolnitvi odloka o uvozu blaga, za katerega se pri uvozu plačuje
posebna taksa, je nepopoln, ker je taksa za uvoz po tem odloku znižana le za
nekatere surovine tekstilne industrije. Večji del tekstilne industrije zaradi tega
ne more rentabilno poslovati in bo čez nekaj časa, če se položaj ne bo spremenil,
industrija v celoti nerentabilna.
V zvezi s tem postavljam izvršnemu svetu naslednja vprašanja:
1. Ali izvršni svet ve za težaven položaj tekstilne industrije Slovenije?
2. Kakšni ukrepi so predvideni za rešitev problemov v tekstilni industriji?
3. Ali so v SR Sloveniji možnosti za razbremenitev tekstilne industrije,
kakršne so uveljavili v drugih republikah in pokrajinah, na primer v SR Bosni
in Hercegovini ter Vojvodini?
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? Tovariš Stojan Makovec, prosim!
Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Izvršnemu svetu postavljam poslansko vprašanje glede statusa borcev.
Primorska, del Istre in del dalmatinskih otokov so bili med italijansko zasedbo pod perisdikcijo italijanske države. Od leta 1940 do 1943 je bilo na tem
ozemlju veliko ljudi, predvsem mladih, mobiliziranih in odpeljanih v tako imenovane delavske specialne bataljone, zlasti v južno Italijo in na otoke. Del ljudi
je bil tudi v regularni vojski, predvsem na afriškem ozemlju.
Po razpadu fašizma v Italiji in ob kapitulaciji Italije, je nastopila možnost,
da so se naši fantje pričeli zbirati in vstopati v NOV. Znano je, da so imeli
težave, saj so zavezniki takšno dejavnost preprečevali. Zavezniki so hoteli, da
bi se fantje raje odločali za kraljevo vojsko. Tako se je plebiscit začel že v čezmorskih ozemljih Afrike in južne Italije, prebivalstvo pa se je skoraj stoodstotno izreklo za NOV. Zato so bili zavezniki prisiljeni, da so našim državljanom dovolili zbiranje v partizanski bazi v južni Italiji v Bariju. Prva in
druga brigada sta bili formirani že leta 1943, tretja, četrta in peta pa v začetku
1944. leta. Brigade so se pridružile NOV na ozemlju današnje jugoslovanske
domovine. Menim, da so tudi ti naši državljani prispevali svoj delež k nacionalni
in socialni pravičnosti naše domovine.
Postavlja se vprašanje, ali bodo možje, ki so bili vsi prostovoljci, dobili
status borca ali ne. Menim, da upravičeno postavljajo zahtevo, da se jim prizna
status borca.
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Postavljam vprašanje, ali se izvršni svet skupščine SR Slovenije ukvarja
s tem vprašanjem oziroma ali o tem razmišlja in kaj misli predlagati. Hkrati
postavljam vprašanje, ali je za te zadeve pristojna republika, ali samo zveza.
Predsednik Tone Bole : Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? Tovariš Otmar Sekavčnik, prosim!
Otmar Sekavčnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Iz radia, televizije in časopisov smo v zadnjih tednih slišali za veliko
neskladje med skupnim zneskom prijavljenih obveznosti in skupnim zneskom
dejanskih terjatev na območju SFRJ.
Čeprav še nismo dobili nobenih uradnih podatkov o tem, smo že brali razna
tolmačenja o tej razliki oziroma o njenem izviru. Več kot 2700 milijonov ND,
to je več kot 270 milijard SD, razlike naj bi dolgovala federacija, ki pa po zakonu teh svojih neplačanih obveznosti ni bila dolžna niti prijaviti. S tem v zvezi
postavljam izvršnemu svetu naslednje poslansko vprašanje:
1. Ali izvršni svet razpolaga z natančnimi podatki o tem, od kod izvira
razlika med obveznostmi in terjatvami, to je med neplačanimi obveznostmi negospodarstva do gospodarstva SFRJ?
2. Kaj namerava izvršni svet v medrepubliških komitejih ukreniti, da se
natančno ugotovi stanje dolžnikov iz vrst negospodarstva in do kdaj bodo sprejeti ukrepi za poravnavo obveznosti, ki jih ima negospodarstvo do gospodarstva,
kakšni bodo in kakšen bo način poravnave? Pri tem mislim na način odplačevanja, to je, koliko teh obveznosti bo odplačanih z gotovinskimi plačili oziroma
z akceptnimi nalogi in koliko z obveznicami?
Prosim, če mi izvršni svet lahko odgovori že na današnji seji zbora.
Predsednik Tone Bole: Ali predstavnik izvršnega sveta lahko ugodi
želji poslanca Sekavčnika? (Ne, na prihodnji seji!)
Predstavnik izvršnega sveta pravi, da lahko odgovori šele na prihodnji seji
zbora. Tovariš Sekavčnik, ali se s tem strinjaš? (Da.)
Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? (Ne javi se nihče.)
Potem končujem to točko dnevnega reda.
Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije.
Predlog resolucije je predložila komisija skupščine SR Slovenije za izdelavo resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije. Za sprejem predloga resolucije sta pristojna republiški zbor in enotni zbor delovnih skupnosti.
Uvrstitev na dnevni red naše seje sta predlagala odbor za proizvodnjo in
blagovni promet ter odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora, ki
menita, da bi o resoluciji moral razpravljati tudi gospodarski zbor, čeprav ni
pristojen za sprejem predloga resolucije.
Zeli predstavnik komisije, ki je pripravila predlog resolucije še ustno obrazložiti predlog resolucije? (Ne želi.)
K predlogu resolucije ste prejeli poročilo odbora za družbenoekonomske
odnose, poročilo odbora za proizvodnjo in blagovni promet ter amandma poslancev gospodarskega zbora tovariša Ferda Papiča in Draga Justina.
Odbora v svojih poročilih ne predlagata konkretnih amandmajev, oblikovala pa sta nekatere pripombe, za katere predlagata, da se posredujejo komisiji,
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ki je pripravila predlog resolucije in ki naj jih upošteva ter z njimi dopolni
besedilo resolucije.
Želita poročevalca odborov še ustno obrazložiti stališče odbora? Besedo ima
tovariš Natan Bernot, poročevalec odbora za proizvodnjo in blagovni promet.
Natan Bernot: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ker je naš
odbor dal pobudo za razpravo na zboru, menim, da moram nekatera stališča
še podrobneje osvetliti.
Odbor je ugotovil, da resolucije ne kaže spreminjati s posebnimi amandmaji, pač pa je treba predvsem ustvariti razpoloženje, ki mora prevladovati ob
sprejemanju takšnega akta.
Ena izmed bistvenih pripomb se nanaša na samo konstrukcijo resolucije.
Odbor je namreč mnenja, da kaže v takšnih resolucijah potegniti jasno črto
med družbenimi dejavnostmi, ki zagotavljajo svoj optimalni razvoj že zaradi
delovanja samega tržnega mehanizma, in aktivnostmi, ki jim mora organizirana
družba posvečati posebno skrb tudi na ravni gospodarskega zbora. To so infrastrukture in družbena nadgradnja. Odgovornost za razvoj teh področij mora
biti jasneje določena v smislu dobre organizacije celotne nacionalne ekonomije.
V resoluciji so predvideni indeksi razvoja gospodarstva, ki so bolj ali manj
primerljivi s podobnimi trendi naše gospodarske okolice v državi in zunaj nje,
to je v Evropi. Manjka pa v resoluciji analiza primerjalnih prednosti, ki pogojujejo take trende. Razpoložljive analize kažejo, da je v našem gospodarskem
sistemu omenjenih primerjalnih prednosti razmeroma malo, zato moramo pri
uresničevanju resolucije tem analizam prav gotovo posvetiti večjo pozornost.
Vloga raziskovalnega dela kot produkcijskega faktorja je v resoluciji veliko
premalo poudarjena. Razprava v odboru ni zanikala potrebe po izdatnejšem
znanstveno-raziskovalnem delu na področju socioloških znanosti, vsekakor pa
odbor opozarja na neustreznost obstoječe organizacije znanstveno-raziskovalnega dela, v kateri bi moral razvoj materialne proizvodnje šele ustvariti pogoje
za socializacijo družbe kot celote. Pri tem ne gre le za sredstva, ki so na razpolago znanstveno-raziskovalni dejavnosti v naši družbi — predvsem prek sklada
Borisa Kidriča — temveč veliko bolj za organizacijske oblike, ki v manj produktivnih oblikah odvzemajo velik del najboljših raziskovalnih kadrov in
zmogljivosti Slovenije.
Pri tem se odbor ni strinjal s poudarkom v resoluciji, da bomo pri večini
znanstvenih disciplin in na večini znanstvenih področij predvsem zavestno in
organizirano spremljali razvoj v svetu, s čimer naj bi se usposobili za enakopraven dialog, pretok idej in izmenjavo spoznanj in kadrov. V odboru je bilo
izraženo mnenje, da le delo ustvarja pogoje za enakopraven dialog, na kar bomo
morali biti pri politiki znanstveno-raziskovalnega dela še posebej pozorni. Lastno znanstveno-raziskovalno delo mora ustvarjati pogoje za enakopravno vključevanje naših proizvodnih zmogljivosti v evropsko in svetovno gospodarstvo.
V resoluciji je omenjeno, da je potrebno računati z zajemanjem presežka
prebivalstva v naš nacionalni in gospodarski razvoj. Odbor se strinja s tezo v resoluciji, da je zajemanje presežka prebivalstva nujno potrebno, vendar ugotavlja, da je način zajemanja še zmeraj odprto vprašanje. Ker je aktualno že
danes, bo v tej smeri potrebno okrepiti raziskovalno delo predvsem socioloških
znanosti.
Resolucija omenja tudi vprašanje strokovnjakov iz tujine. Tu je izjemoma
jasno rečeno, da bodo pristojni republiški organi pripravili predlog o tem,
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kako bi se v prihodnjih letih začeli vračati naši strokovnjaki in strokovni kadri
iz tujine. Odbor meni, da je ta naloga silno aktualna ter priporoča, da našteti
organi to nalogo čimprej opravijo.
To so bile poglavitne misli, izražene na odboru, zaradi katerih smo menili,
da bi bila razprava na gospodarskem zboru smotrna in potrebna.
Predsednik Tone Bole: Obveščam zbor, da sta poslanca tovariš Ferdo
Papič in Drago Justin dala amandmaja k dokumentu, o katerem razpravljamo.
Ali ga želite tudi ustno dopolniti? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Jože Valentinčič,
podpredsednik gospodarske zbornice SR Slovenije.
Jože Valentinčič: Skupščina gospodarske zbornice SR Slovenije je
na 11. rednem zasedanju dne 7. marca 1972 v razpravi o resoluciji o dolgoročnem
razvoju SR Slovenije zavzela naslednje stališče:
Skupščina gospodarske zbornice SR Slovenije v načelu sprejema resolucijo
in pozdravlja optimizem, ki jo preveva, čeprav meni, da je dan prevelik poudarek splošni porabi.
Resolucija, ki je očitno nastala iz bogatih dokumentiranih gradiv, ki pa niso
vselej popolnoma usklajena, pa ne zagotavlja, da bomo zastavljene cilje do leta
1985 tudi dosegli. Zato skupščina meni, da bi morala biti resolucija podprta tudi
z dejstvi, ki nazorno nakazujejo pot za uresničitev zastavljenih nalog.
Resolucija nalaga glavna bremena gospodarstvu, a mu hkrati ne daje zadostnega manevrskega prostora, saj osebna in splošna poraba rasteta bistveno
hitreje kot gospodarske naložbe, pri katerih pa po intenzivnosti rasti zaostajamo
ne le v ožjem, temveč tudi v širšem gospodarskem prostoru.
Omenjene ugotovitve terjajo, da se pri izvajanju resolucije, to je pri načrtovanju srednjeročnega razvoja SR Slovenije, določneje opredeli kot za doseganje začrtanih ciljev.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? Tovariš Janez Vidmar.
Janez Vidmar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
V odboru za družbenoekonomske odnose sem se zavzel za časovno in organizacijsko opredelitev izvajanja resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije.
To je razvidno tudi iz poročila odbora za družbenoekonomske odnose, zato mi
oprostite, če bom ta odstavek prebral.
»Med pripombami v načelni obravnavi je pomembna zlasti pripomba, da
bi bilo treba vse ali večino zastavljenih ciljev v resoluciji tudi časovno opredeliti in izdelati konstrukcije njihovega izvajanja. Prav tako bi bilo potrebno
zagotoviti ustrezno organizacijo, ki bo spremljala uresničenje načrta o dolgoročnem razvoju SR Slovenije. Dosedanje izkušnje nam zelo prepričljivo govorijo, da so bili marsikateri razvojni projekti pripravljeni z velikim trudom,
vendar so bili le deloma uresničeni zaradi tega, ker ni bilo ustreznega organizacijskega modela niti niso bili natančno določeni nosilci za uresničevanje posameznih delov projekta. Odbor se je strinjal, da je za uresničenje nalog iz
predloga resolucije potrebno jasno povedati, kdo je odgovoren in pristojen za
izvršitev postavljenih nalog: ali skupščina, izvršni svet, republiški upravni organi, republiške in druge samoupravne interesne skupnosti, občine, delovne orga-
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nizacije ali drugi. V nasprotnem primeru poslanci dvomijo, da se bodo predložene bistvene postavke resolucije sploh uresničile.«
Ce pogledamo dokaj obsežno besedilo resolucije o dolgoročnem razvoju,
ki ga na današnji seji obravnavamo kot predlog, h kateremu dajemo mnenje,
bi lahko rekli, da resolucija odgovarja predvsem na tri vprašanja: Kaj hočemo
v 15 letih doseči, zakaj in kje? Zelo megleni pa so odgovori na naslednja tri
vprašanja: Kdaj bomo to dosegli — navedeno je le, da bomo to dosegli v obdobju 15 let — kdo bo izvajal in kdo bo pristojen oziroma odgovoren. Menim,
da je najtežje odgovoriti na vprašanje, kako bomo dosegli vse to, kar je
v resoluciji zapisano o dolgoročnem razvoju SR Slovenije.
Težko bi kdo izmed nas rekel, da v celoti pozna vsebino resolucije in da
si je v celoti ustvaril podobo o razvoju in predvidenih ciljih. Neki novinar
je včeraj v »Delu« zapisal, da resolucija izraža veliko stopnjo optimizma. Menim,
da je vselej dobro biti optimist in da je tudi optimizem, ki ga izraža resolucija,
vsekakor spodbuden za nadaljnji razvoj SR Slovenije. Vendar pri tem ostaja
odprto vprašanje nosilcev družbenega razvoja, se pravi, kdo bo v obdobju
pristojen in odgovoren za uresničenje predloženega koncepta dolgoročnega razvoja. Z drugimi besedami povedano, ostaja odprto vprašanje organizacijskega
modela, to je nosilcev pristojnosti in odgovornosti za uresničenje koncepta
dolgoročnega razvoja Slovenije in vprašanje, kdaj in kako bomo uresničili posamezne naloge.
Če iščemo odgovor na vprašanje, kdo bo uresničil predloženi koncept, je
po mojem mnenju formulacija na 54. strani dokaj meglena in ohlapna, saj pravi
takole: »Poglavitni nosilci razvoja so delovne skupnosti v organizacijah združenega dela in njihove združbe, ki bodo s svojo dejavnostjo v svojem skupnem
interesu uresničevale cilje te resolucije.« Pesniško bi se to dalo povedati »prepustimo se viharjem«, kot je rekel Oton Zupančič, ali z grškim rekom »panta rhei«,
vse teče.
Ce iščemo odgovor na vprašanje, kako bomo izvajali to, kar je po mojem
dobro napisano, ga najdemo v prvem odstavku na 54. strani, ki pravi: »Na
podlagi sporazumevanja in dogovarjanja med gospodarskimi in družbenimi subjekti bodo delovne organizacije in njihove asociacije, družbenopolitične in interesne skupnosti izvajale politiko uravnoteženega razvoja, politiko dohodka in
politiko cen, ki zagotavljajo relativno stabilnost pogojev gospodarjenja.«
Marsikaj smo že začeli izvajati, recimo politiko cen z zamrznitvijo nekaterih
cen itd., vendar je odgovor na to vprašanje — »na podlagi sporazumevanja in
dogovarjanja med gospodarskimi in družbenimi subjekti« — tako površen in
v najbolj splošni formulaciji, da bi vse lahko opravili z enim stavkom, če bi
rekli: »z našim družbenopolitičnim sistemom«. Naš družbenopolitični sistem pa
je sistem samoupravnega, torej družbenega, dogovarjanja in samoupravnega
sporazumevanja.
Na vprašanje, kdaj bomo uresničili predloženo resolucijo, dobimo odgovor
le na prvi strani, da bomo to dosegli »v naslednjih 15 letih«.
Obravnavamo predlog resolucije in k predlogu bi bilo potrebno dati amandmaje. Menim, da najbolj nujen amandma k uresničenju te resolucije zahteva
že navedeni tretji odstavek na 54. strani: »Poglavitni nosilci razvoja so delovne
skupnosti v organizacijah združenega dela in njihove združbe, ki bodo s svojo
dejavnostjo v svojem in skupnem interesu uresničevale cilje te resolucije.« Ce
se bomo namreč tako organizirali za izvajanje te resolucije, potem bo to ena
izmed številnih resolucij, ki smo jih v preteklosti že imeli, izvajali tako, da
9
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SR Slovenije, izvršnega sveta kot njenega izvršilnega organa, samoupravnih
skupnosti, podjetij, ki so nosilci razvoja na posameznem področju.
Brez opredelitve pristojnosti in odgovornosti, brez določitve nosilcev izvajanja posameznih nalog iz resolucije oziroma — kot sem že omenil — brez
ustreznega organizacijskega modela za izvajanje resolucije ne bomo dosegli
zastavljenih ciljev.
_
Že med pripravo resolucije sem se zavzemal za to, da bi predlagatelji dali
skupščini takšen model. Ce imajo predlagatelji že izdelan takšen model — o
čemer pa zelo dvomim — potem bi bila seveda moja razprava nepotrebna.
Kvalitativne spremembe v obdobju 15 let v strukturi celotne nacionalne ekonomije ali celotne družbenoekonomske in politične strukture naše republike
— o čemer resolucija na več mestih govori — lahko dosežemo samo z večjim
znanjem. Za večje znanje pa je potrebna neprimerno večja povezanost neprimerno več tehtanj, prizadevanj in razumevanja do znanstveno-raziskovalne dejavnosti, od spodaj navzgor, če govorim o novi terminologiji, od temeljne
organizacije združenega dela do vrha, se pravi do univerze, do znanstvenoraziskovalnih inštitutov in institucij.
Brez bistvene spremembe v povezovanju znanstveno-raziskovalnih institucij ki so na tako majhnem gospodarskem prostoru, kot je Slovenija, silno
atomizirane, ne vidim možnosti za kakršenkoli bistven kvalitativen premik,
niti v obdobju 15 let. Stvari se same po sebi ne bodo spreminjale, če pa se
bodo, se bodo spreminjale prepočasi, tako da bo 15 let minilo prehitro in ne
bomo dosegli poglavitnih ciljev resolucije.
Naj spregovorim še o tretjem vprašanju, to je, kdaj bomo uresničili določeno stvar. Zdi se mi, da na to ne moremo odgovoriti, da bomo to uredih
s petletnimi načrti. Moram poudariti, da imajo politiki svojo vizijo, ekonomski
politiki svojo, ekonomisti praktiki pa svojo. Zato samo naključje, da je neki
visoki funkcionar izjavil, da smo se politično dogovorili, ekonomsko pa dogovora ne znamo speljati. To opozarja na nenehno nasprotje med tistim, kar si
želijo politiki in ekonomski politiki, in tistim, kar je realno življenje, kar je
grenka vsakdanja praksa.
Želel bi, da se moja razprava na seji našega zbora razume tako, da se
poslanci gospodarskega zbora želimo stvari resno lotiti in tudi nekaj resnega
predlagati pristojnemu zboru, to je enotnemu zboru delovnih skupnosti, ker
če se ne bomo — še enkrat poudarjam — ustrezno organizirali, če ne bomo
določili pristojnosti in odgovornosti, če nalog ne bomo časovno opredelili in
če se ne bomo zmenili, kako jih bomo izvajali, potem je ves trud strokovnjakov, ki so izdelovali osnutek dolgoročnega razvoja, zaman. Poleg tega bi
bilo to tudi skrajno slab odnos oblasti do strokovnjakov, ki jih angažiramo
in ki potem ugotovijo, da je resolucija sprejeta, vendar je obtičala v predalih.
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Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Besedo ima
tovariš Natan Bernot.
Natan Bernot : Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Rad bi izkoristil razpoloženje, ki ga je ustvaril prejšnji govornik, da bi vprašanje o odgovornosti za uresničenje resolucije nekoliko konkretiziral.
Na 53. strani je nakazana politika uresničevanja dolgoročnega družbenega
razvoja. Rečeno je, da je najmočnejše poroštvo za uresničevanje ciljev dolgoročnega razvoja Slovenije čedalje večja zavest delovnih ljudi, da so predvsem
oni sami nosilci prihodnjega razvoja in odgovorni za uresničevanje svojih interesov ter da je ta odgovornost objektivna in zato neodtujljiva. V drugem
odstavku na tej strani piše, da taka zavest delovnih ljudi ne nastaja samodejno, spontano, temveč ob stalnih naporih najbolj zavestnih, organiziranih
družbenih dejavnikov in ob njihovi sposobnosti, da to zavest prebujajo. Tako
da bo ustvarjeno družbeno ozračje, v katerem bo mogoče uspešno uresničevati
prihodnji razvoj.
Te teze v resoluciji bi malo osvetlil s primerom, ki ga poznam malo podrobneje, to je z energetiko. Na 17. strani v resoluciji je rečeno, da bo pospešeni
razvoj infrastrukturne mreže ustvaril objektivne pogoje za uspešno aktiviranje
gospodarskih in socialnih potencialov, za enakomernejši razvoj ter njegovo kon
kurenčno sposobnost na jugoslovanskem'in mednarodnem trgu.
Sedaj pa poglejmo, kako je to v praksi. V resoluciji je razvoj energetike
opisan zelo grobo. Energetika ni gospodarski problem, ki se da reševati čez
noč. Vemo, da gradimo sodobne energetske objekte najmanj štiri do pet let,
da pripravljamo investicijske programe za take objekte, ki naj imajo zdravo
osnovo, dve leti ter da je za realizacijo takih objektov potrebno vsaj sedem let.
Nekatere ameriške države imajo v svojih zakonih določila, da ne gradijo
nobenega energetskega objekta, in to zaradi številnih posledic, ki jih ima
gradnja takih objektov — ne glede na vrsto goriva — če objekt ni sprejet,
vsaj v desetletnem načrtu. Plred seboj imamo resolucijo1, ki obravnava 15-letno
obdobje le v grobih obrisih; 15 let pri gradnji energetskih objektov pa mine
zelo hitro.
Menim, da v Sloveniji z odločitvami na tem področju ne moremo več čakati. Srednjeročni program razvoja energetike smo v grobem sprejeli že leta
1969, in sicer za obdobje 1970—1975. Če pogledamo, kako se načrt uresničuje,
bomo ugotovili, da bomo že čez dve leti imeli doslej največji primanjkljaj električne energije. Največje omejitve porabe so bile doslej v Sloveniji leta 1967,
in sicer za 35 milijonov kWh. Leta 1971 je omejitev znašala 5 milijonov kWh.
Leta 1974 bo omejitev za 400 milijonov, leta 1975 pa za milijardo kWh.
Zdi se mi, da se tega problema danes ne zavedamo dovolj, zato je teza
na 53. strani, ki govori, da moramo zbujati družbeno zavest in jo prebujati
z najnaprednejšimi elementi, prav gotovo najbolj primerna. Kako bomo krili
primanjkljaje leta 1974 in 1975, je danes nepredvidljivo. Uvoz električne energije v teh količinah je skoraj nemogoč.
V gradivu, ki ga je pripravilo poslovno združenje energetike, je predlagano,
da naj bi takoj pričeli graditi objekte, za katere ni potrebno veliko časa. Seveda
pa ima to za posledico veliko večje stroške v obratovanju. Kje je potem uresničenje idej, da bi ob ceneni energiji dosegli hitrejši razvoj celotnega gospodarstva?
9*
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Pri tem postavljam vprašanje o odgovornosti. Pri odgovornosti smo navajeni gledati navzgor, kdo je tisti nad nami, ki bi bil odgovoren namesto nas.
Na tem področju nam ni treba gledati kvišku, saj je jasno, da bo moral tudi
gospodarski zbor prevzeti del odgovornosti. Zaradi tega predlagam, da na prvi
prihodnji seji gospodarskega zbora razpravljamo o srednjeročnem razvoju
energetike v okviru resolucije in jasno opredelimo obseg tega razvoja, možnosti
razvoja in odgovornost za uresničenje razvoja.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? Tovariš Marjan Dolenc,
prosim.
Marjan Dolenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
K besedi se ne javljam kot predstavnik komisije, temveč kot ekonomist in
član izvršnega sveta, ki je že od začetka sodeloval pri sestavljanju predloženega
dolgoročnega razvoja.
Veliko smo razpravljali in bili različnih mnenj, žal pa moram ugotoviti, da
se nekatere dileme še zmeraj pojavljajo. Želel bi, da bi z mojim prispevkom
v razpravi izginile vse dileme, vendar se mi zdi, da se ta zbor, ki je predstavnik
tako pomembnega sektorja, ne bi smel odreči konstrukciji nekaterih izhodiščnih
tez. Menim, da moramo položaj, v katerem smo, ocenjevati z dveh aspektov:
Res je, da smo v takšnem gospodarskem položaju, ki je izredno buren in
neuravnovešen, in da se precejšen del razprav v zadnjem obdobju dotika prav
tega položaja in zelo akutnih problemov, ki nas v tem trenutku mučijo. Osnovno dejstvo je gotovo to, da živimo v tržnem sistemu in da tržnih gibanj ne
obvladujemo v celoti, zaradi česar nastajajo številni spori, ki jih po svoje tolmačimo in iz katerih skušamo najti izhod.
Menim, da skuša vsak načrt in tudi predložena resolucija o dolgoročnem
razvoju poiskati izhod iz takšnega položaja. Vendar bi morali nekoliko natančneje opredeliti, kaj lahko prispeva tak osnutek k takšnemu položaju. Moram
reči, da bi bilo napačno, če bi osnutku pripisovali funkcije, ki jih ne more imeti.
Danes je bilo že rečeno, da v predloženi resoluciji pogrešamo analizo primerjalnih prednosti. Menim, da pogrešamo še marsikaj. Predvsem bi dejal, da
je zelo napačno, če koncept dolgoročnega razvoja enačimo z resolucijo, ki vam
je predložena. Po mojem je to zelo velik nesporazum. Koncept dolgoročnega
razvoju je po našem mnenju zlasti v lanskem letu dosegel tako velike razsežnosti, tako velik odmev in sprožil tako veliko gibanje v Sloveniji, da bi bilo
takšno gledanje silno napačno in neutemeljeno. Menim, da je v zvezi z njim
nastala velika dejavnost v gospodarskih organizacijah, v negospodarskih dejavnostih in v družbenopolitičnih skupnostih, tako da je prav ta premik temeljni
prispevek, ki ga je dal koncept. To, o čemer sedaj v nekakšnem binalu razpravljamo, je le sintetičen prikaz osnovnih, najbolj splošnih družbenih ciljev in
konfrontacija teh ciljev s sredstvi, ki jih imamo.
Menim,, da je glede na takšno funkcijo resolucije najbrž napačno:, če zahtevamo preveč natančne in podrobne opredelitve. Podrobnejše opredelitve nam
morajo dati druge dejavnosti. Precejšen del vprašanj, ki se sedaj najostreje
zastavljajo, pa po mojem mnenju ne rešujejo dolgoročni osnutki, niti ne plani
in razvojni programi, temveč tekoča ekonomska politika. Naloge tekoče ekonomske politike so številni omenjeni problemi, ki jih je treba ustrezno reševati.
Vprašanje razvoja pa je predvsem vprašanje osnovne usmeritve ter vprašanje
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investicij, ki pa se rešujeta v dolgoročnih programih v najbolj splošni obliki,
konkretnejše pa v časovno bližje opredeljenih programih.
Poudarili smo, da se celotna snov obravnava na več ravneh. Na globalni
ravni so delo opravili predvsem inštituti s sodelavci. Veliko bolj konkretno delo
je opravila gospodarska zbornica, ki je napravila za vsako panogo poseben
razvojni program. Za to je bilo potrebno veliko znanja in dela. Ko razpravljamo o resoluciji, moramo upoštevati tudi to delo, ki naj bi bilo analitska
osnova za odločitve o konkretnih oblikah. Gradiva smo dali našim bankam,
uporabljamo pa ga tudi pri petletnem planu in pri vseh naših programih.
Pozvali smo vse skupnosti, da pripravijo svoje programe in sprožili akcijo, da
so se številni medobčinski organi lotili izdelave svojih dolgoročnih programov.
Menim, da se je na vseh področjih sprožila akcija, ki je — in v tem se
strinjam z razpravo tovariša Bernota — nadvse pomemben premik. Ne zavajajmo se, da smo s tem že dosegli stanje, s katerim bi lahko bili povsem zadovoljni in v katerem se ne bi dalo nič izboljšati in popraviti. Vendar so rezultati
naporov, ki smo jih vložili v to delo, močno odvisni od tega, kako bo na ta
dejanja odgovorila tekoča ekonomska politika.
Čeprav gre za resolucijo in čeprav bo verjetno doživljala podobno usodo
kot druge resolucije, naj nas tega ne bo sram. Pomembnejše je vprašanje,
kakšno usodo bo doživel koncept dolgoročnega razvoja. Pri tem se od vsega
začetka zavzemamo za to, da koncept ne bi bil program, ki smo ga začrtali in
ki ga bomo v prihodnjih 15 letih uresničevali leto za letom ali po petletjih.
Strinjam se s tovarišem Vidmarjem, ki je navedel star grški pregovor, ki pravi,
da se vse spreminja. Spreminja pa se tako zelo, da nobena sfera, nobena država
na svetu, kolikor jaz vem — če ni tako, prosim, da me takoj popravite — ni
zmožna določiti programa za tako dolgo obdobje. Ekonomska znanost ne more
določiti modela, ki bi bil dober kar za 15 let. Modeli so kratkoročni, ker se vse
spreminja. V njih je veliko abstrakcij, veliko elementov, ki jih prostost lahko
pozneje, na podlagi dogajanja in življenja, popravljamo in dopolnjujemo. Zato
je predloženi koncept dolgoročnega razvoja tak, da ga bomo morali najbrž že
po dveh letih povsem prevrednotiti. Zato koncept ni plan, temveč nekakšen
kažipot, ki nas mora usmerjati v prihodnosti.
Sadovi obsežnega dela, ki smo ga opravili, osvetljujejo le stanje, v katerem
srno in nam pomagajo, da se pravilno odločamo danes. Pojutrišnjem in še dan
pozneje pa najbrž ne več, ker bo koncept treba že popraviti. Tako delajo
povsod in tudi veda, ki se je na tem področju razvila, nima trdne podlage
in natančno opredeljenih meril. Menim, da od resolucije, kakršna je, po petih
letih najbrž ne bo ostalo veliko. Toliko manj bo ostalo, če bomo resolucijo
hoteli spremeniti v plan. Menim, da moramo zavestno težiti k temu, da opredelimo splošne cilje in splošno orientacijo za doseganje ciljev, saj je tudi to
zelo pomembno in tudi pri tem so veliki nesporazumi ne le pri nas v Sloveniji,
temveč tudi v Jugoslaviji. Iz tega razloga meni ni žal vloženega dela in menim,
da je dalo koristne rezultate.
Prizadevali smo se tudi, da bi čimbolj opredelili primerjalne prednosti.
Res je, da niso nikjer posebej naštete, z njimi pa je prepleteno celotno besedilo.
Ugotovili smo, da v primerjavi z drugimi republikami, na primer s SR Srbijo,
ki ima poljedelstvo, baker in svinec ter elektronsko in strojno industrijo, mi
teh prednosti nimamo. Pri nas imamo le ugodno geopolitično lego, med vsemi
proizvodnimi dejavniki pa je najpomembnejši naš človek s svojim znanjem in
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svojo voljo do dela. Končno je tudi to pomemben produkcijski element, ki nam
daje določene primerjalne prednosti, ki pa ga slabo izkoriščamo.
Čeprav smo se že v preteklosti uvrščali med dežele z najvišjimi razvojnimi
stopnjami, smo žal zadnja leta zaradi cikličnosti teh stvari začeli nazadovati.
Na tej podlagi imamo vse možnosti, da proti splošnemu cilju napredujemo tako,
kot je zapisano v resoluciji. To je sicer ambiciozen cilj, je pa — glede na
primerjavo za nazaj, glede na analizo produkcijskih dejavnikov ter glede na
tuje države — upravičen in dosegljiv.
S tem bi končal. Menim, da je prav, da smo se nekaterih stvari lotili polemično, saj bi bilo zelo narobe, če bi ostale nerazčiščene.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi ? Besedo ima
tovariš Janko Kolarič.
Janko Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Želel bi reči nekaj besed o tistem poglavju resolucije, ki obravnava prihodnost
prometnega gospodarstva.
Poglavitne ugotovitve v resoluciji, da ima Slovenija ugoden geopolitični
položaj in potencialne prednosti glede razvoja prometa, da pa je hkrati zaostala
in zaostaja ne le v razvoju klasičnih, temveč tudi sodobnih oblik prometa,
so pravilne. Resolucija je v bistvu dokaj konkretna, ko omenja razvoj investicij
v prometu, katere so za prometno infrastrukturo izredno zahtevne in so izredno
veliko breme za nacionalno gospodarstvo.
Glede splošnih ugotovitev bi hotel predvsem poudariti dokaj nejasno opredelitev na strani 43, ki zadeva razvoj luških dejavnosti in pomorskega gospodarstva in sicer glede opredelitve naših pogledov na razvoj rečne plovbe. Pri
tem menim, da bi bilo potrebno posebno obdelati še povezavo naših rečnih
poti ter jo uskladiti z nekaterimi evropskimi programi na tem področju. V zvezi
z rečnim gospodarstvom ni povedano nič, če izvzamemo predzadnji odstavek,
ki le ugotavlja, da bi bilo treba razvoj nekaterih prometnih struktur še posebej
proučiti. Nimam nobenega predloga, saj nisem strokovnjak na tem področju,
vendar menim, da bi glede na programe tako Jugoslavije kot tudi Evrope morali natančneje opredeliti povezavo Donava—Jadran oziroma vprašanje rečnih
poti.
Hkrati menim, da bi moralo biti močneje poudarjeno vprašanje sinhronizacije vseh programov s področja prometne infrastrukture, kakor tudi orientacija glede pogojev poslovanja v prometni infrastrukturi. Mogoče se to zdi
nekaterim nepomembno, moram pa poudariti, da je to pravzaprav pogoj za
normalno programiranje in za normalen razvoj vseh prometnih nalog.
Predlagam tudi dva amandmaja, in sicer na 41. strani k drugemu odstavku.
Pri naštevanju relacij bi bilo treba upoštevati tudi smeri Pragersko—Kotoriba
ter odcep Gorica—Repentabor—Sežana. Zakaj? Zato, ker so navedene relacije
povzete iz srednjeročnega programa, ki bi moral biti že izvršen. Ker pa gre
za dolgoročni program, bi bilo potrebno zajeti vse proge, ki so mednarodnega
ali tranzitnega pomena.
Na 44. strani se tretji odstavek glasi: »V razvoju kompleksnega prometa je
posebej treba upoštevati nujnost racionalnega kombiniranja posameznih vrst
transporta.« Menim, da je to pravilno, vendar da bi bilo treba — iz razlogov,
ki sem jih že navedel — dodati še: »Pri tem se morajo izenačiti pogoji v poslovanju med transportnimi panogami, pa tudi med njimi in drugimi gospodar-
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skimi organizacijami, predvsem glede sistema cen in obremenitve s stroški
infrastrukture.« Prosim, da predložena amandmaja obravnavate in sprejmete.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati? (Ne javi se nihče.) Ce
nihče, dovolite, da končam razpravo in da preidem na predlog sklepov k tej
točki dnevnega reda. Zboru predlagam, da razčistimo nekatere pomisleke, ki
zadevajo dokument samo posredno. Ker ni bilo amandmajev, pa lahko pripombe pridružimo sklepom, ki jih bo sprejel naš zbor. Gre za predlog, ki ga
je dal tovariš Natan Bernot, in za predlog, ki ga je dal tovariš Janez Vidmar.
Predlagam, da najprej razčlenimo predlog tovariša Bernota.
Tovariš Bernot! Predlagaš, da naj zbor na eni naslednjih sej v posebni
točki dnevnega reda razpravlja o razvoju elektrogospodarstva v okviru srednjeročnega programa. Ali sem prav razumel?
Natan Bernot (iz klopi): Ne elektrogospodarstva, ampak energetike.
Predsednik Tone Bole: Da, gre za razvoj energetike v celoti. Predlagam, da se dogovorimo s tem v zvezi z izvršnim svetom in -s teboj, tovariš
Bernot.
Tudi naš zbor je neposredno pred razpravo o srednjeročnem programu
razvoja Slovenije. Prosim te, če bi bil nekoliko jasnejši: Ali meniš, da je
projekcija energetike tako pomembna in tako akutna, da bi se o njej moralo
razpravljati pred razpravo o srednjeročnem programu razvoja gospodarstva?
Ali se ji lahko nameni posebna točka dnevnega reda, čeprav bo o njej govor
v okviru razprave o srednjeročnem programu razvoja Slovenije? Kolikor mi
je znano, ta razprava ni več daleč. Tovariš Bernot, prosim, da se opredeliš,
da bomo lažje sprejeli sklep.
Natan Bernot (iz klopi): Formalno vzeto je za način obravnave čisto
vseeno. Problem je zelo akuten in obširen. Naj ga obravnavamo po prvi ali
drugi varianti, mu bomo morali posvetiti dosti časa. Ce se odločimo za posebno
točko dnevnega reda, je to boljše, če pa o njem razpravljamo v okviru predvidene obravnave srednjeročnega načrta SR Slovenije, pa tudi ni narobe.
Predsednik Tone Bole: To pomeni, da si nam prepustil v odločitev
način in čas obravnave. Strinjam se s tem, da bi bila potrebna posebna razprava o srednjeročnem razvoju energetike. Zato predlagam zboru, da sprejmemo sklep, da bo zbor na eni prihodnjih sej razpravljal o srednjeročnem
razvoju energetike. Sedaj se moramo pogovoriti z izvršnim svetom, kdaj bi
lahko obravnaval to zadevo. Prav zdaj končujejo predlog srednjeročnega načrta.
Ali predstavnik izvršnega sveta lahko odgovori, kdaj bo naš zbor lahko
posebej razpravljal o projekciji energetike? Ali se zbor strinja s takim predlogom? (Da.)
Prosim predstavnika izvršnega sveta za mnenje o sklepu našega zbora, da
posebej razpravlja o energetski projekciji.
Tone Trfbušon (iz klopi): Povedati moram, da je predlog srednjeročnega načrta tik pred dokončno izdelavo. Kdaj bo v celoti končan, še ne
morem povedati. Po zagotovitvi tovariša Novinška, direktorja zavoda SR Slovenije za planiranje, bo do konca marca program že tako pripravljen, da ga
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bomo dali v razpravo. Glede tega, ali naj se energetika obravnava posebej ali
takrat, pa bi se moral posvetovati s sodelavci. Moral bi se posvetovati tudi
s predstavnikom zavoda za planiranje.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Tribušon! Menim, da je za danes
dovolj, če vemo, da izvršni svet ni proti temu, da bi naš zbor posebej razpravljal o razvoju energetike. Domeniti se moramo le še to, ali bomo in kdaj
bomo dali na ■ dnevni red predlog tovariša Bernota. Izvršni svet naj nas na
prihodnji seji obvesti, kdaj bi o tem lahko razpravljali. Ali se tovariš Bernot
strinja?
Natan Bernot (iz klopi): Dobro bi bilo, če bi razpravljali že v marcu.
Predsednik Tone Bole: Na prihodnji seji zbora bomo dobili odgovor,
kdaj bo pripravljeno gradivo o projekciji energetike in v kakšni obliki. Tovariš
Bernot, ali se strinjaš, da bomo o tvojem predlogu sklepali na prihodnji seji?
(Da.)
Kar se tiče predloga tovariša Vidmarja, lahko ugotovim, da ni neposredno
razpravljal o stališčih, navedenih v dokumentu, ki je pred nami. Mogoče bi
uresničenje resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije začrtali v kakšnem
drugem dokumentu? Danes je predstavnik izvršnega sveta tovariš Dolenc poskušal na to odgovoriti. Predlagam, da bi bil to predlog, ne pa amandma.
S komisijo skupšine SR Slovenije za izdelavo resolucije se lahko dogovorimo,
kako bi uresničili predlog tovariša Vidmarja. Tvoj predlog, tovariš Vidmar,
namreč ne zadeva neposredno problemov, ki jih obravnava resolucija.
Glede besedila resolucije in pripomb, ki imajo že obliko amandmajev,
obveščam zbor o naslednjem: med razpravo sta se izoblikovala le dva amandmaja.
Prvega sta predložila poslanca Papič in Justin in ste ga dobili v gradivu.
Drugi amandma je na današnji seji dal poslanec Kolarič in se nanaša na
stran 41 predloga resolucije. Upoštevali naj bi se tudi progi Pragesko—Kotoriba
in Gorica-—Repentabor. Poslanec Kolarič predlaga tudi dopolnitev resolucije
na strani 44. Tu naj bi dodatek natančneje opredelil pogoj za skupno sinhronizirano delovanje.
Janko Kolarič (iz klopi): Vztrajam, da se na strani 41 in 44 dopolni
predlog resolucije, kot je sedaj pojasnil tovariš predsednik zbora.
Predsednik Tone Bole: Slišali ste zahtevo poslanca Kolariča. Kakšno
je mnenje predstavnika izvršnega sveta o amandmajih, in sicer najprej o
amandmaju k strani 49, to je amandmaju poslancev Papiča in Justina?
Tone Tribušon (iz klopi): Predlagatelj ni izvršni svet, ampak komisija, ki jo je imenovala skupščina.
Predsednik Tone Bole: Opozorilo je upravičeno in se opravičujem.
Besedo ima predstavnik komisije.
Tone Tribušon: Obveščam vas, da bo skupščinska komisija na bližnji
seji obravnavala vse amandmaje, ki jih bo do takrat dobila in bo do njih zavzela
svoje stališče*. To je vse, kar lahko povem.
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Predsednik Tone Bole: To pomeni, da se mora naš zbor sam odločiti
ali bo amandmaje posredoval komisiji skupščine ali ne? Zato bo zbor glasoval.
Prosim še predstavnika odbora, da pove svoje mnenje. Morda ne bo potrebna
seja odbora. Besedo ima poročevalec odbora za proizvodnjo in blagovni promet,
poslanec Natan Bernot.
Natan Bernot (iz klopi): Odbor o tem ni razpravljal, zato ne morem
povedati mnenja. Odbor bi se moral sestati.
Predsednik Tone Bole: Poročevalec odbora zahteva sejo odbora, na
kateri bi obravnavali vse tri amandmaje.
Odrejam 20 minut odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 11.15 in se je nadaljevala ob 11.55)

Predsednik Tone Bole: V 3. točki dnevnega reda smo se ustavili
pri amandmajih k besedilu na straneh 41, 44 in 49. Predstavnik odbora za
proizvodnjo in blagovni promet, ki je pristojen za ta dokument, je zahteval
posvet. Prosim predstavnika odbora, da pove stališče odbora. Besedo ima poslanec Natan Bernot.
Natan Bernot: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Odbor za proizvodnjo in blagovni promet se je v odmoru sestal z odborom za družbenoekonomske odnose in k vsem trem predlaganim amandmajem, to je k amandmaju
poslancev Kordiša, Papiča in Justina ter k amandmajema poslanca Janka Kolariča ni imel pripomb. Odbor predlaga zboru, da jih sprejme kot svoje amandmaje.
Predsednik Tone Bole: Se prej moramo razčistiti majhno nejasnost,
ki se tiče poslovnika. Sedaj bodo to amandmaji zbora, ki jih moramo posredovati tudi enotnemu zboru. Predstavnika komisije prosim, da to upošteva.
Tudi komisija skupščine lahko zavzame samo stališče, ne more pa odločati
o tem, ali se bo amandma posredoval naprej ali ne.
Tovariš sekretar zbora, ali sem prav razlagal določbe poslovnika? (Da.)
Predstavnik komisije skupščine SR Slovenije je dejal, da bo komisija na
prvi prihodnji seji obravnavala amandmaje. Naš zbor se mora z glasovanjem
odločiti, ali jih bomo posredovali kot amandmaje ali ne. Po vsebini sta le dva
amandmaja. Eden se nanaša na področje gozdarstva, drugi pa na področje
transporta. Zato o njih verjetno ne moremo glasovati skupaj. Predlagam zboru,
da o gozdarskem amandmaju, ki sta ga predlagala poslanca Papič in Justin,
glasujemo kot o enem amandmaju. Za amandmaja, ki ju je dal poslanec Kolarič, pa predlagam, da glasujemo kot o drugem amandmaju.
Prehajam na glasovanje. Kdor je za amandma k 49. strani, ki zadeva gozdarsko proizvodnjo in lesno predelovalno industrijo, ki sta ga predlagala poslanca Ferdo Papič in Drago Justin, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.)
Ugotavljam, da je amandma k strani 49 sprejet z večino glasov.
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Dajem na glasovanje amandma, ki ga je k strani 41 in 44 predlagal poslanec
Kolarič. Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (Večina poslacev dvigne roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.)
Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet.
S tem smo glasovanje o amandmajih opravili.
Zboru predlagam, da v zvezi s tem dokumentom sprejmemo ustrezen sklep,
v katerem bomo zavzeli stališče do besedila predloga resolucije in do stališč
naših odborov, oblikovali poziv, da tudi organizacije združenega dela delajo na
zasnovah lastne razvojne politike, in postavili zahtevo za reševanje, usklajevanje in koordiniranje vseh tistih razvojnih problemov, ki so v jugoslovanskem
gospodarskem prostoru pomembni tudi za Slovenijo. Predlagam sklep:
1. Gospodarski zbor v načelu sprejema predlog resolucije o dolgoročnem
razvoju Socialistične republike Slovenije kot ustrezno izhodišče prihodnjega
družbenega in ekonomskega razvoja SR Slovenije.
2. Zbor sprejema stališče odbora za proizvodnjo in blagovni promet in
odbora za družbenoekonomske odnose ter bo njune načelne pripombe s seje
zbora posredoval komisiji skupščine SR Slovenije za izdelavo resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije, ki jih naj prouči in upošteva ter z ustreznimi
amandmaji dopolni besedilo resolucije.
3. Gospodarski zbor poziva vse organizacije združenega dela, naj še naprej
spopolnjujejo lastne zasnove razvojne politike v medsebojnem sodelovanju po
poti samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja iščejo optimalne razvojne možnosti ter se z načrtovanjem lastnih razvojnih perspektiv
aktivno vključijo v načrtovanje splošnega razvoja SR Slovenije.
4. Gospodarski zbor podpira prizadevanja, da se skupaj z drugimi republikami in ob upoštevanju širše integracije gospodarstva v mednarodni delitvi
dela hitreje in dosledneje rešujejo zadeve, ki .so skupnega pomena za razvoj
SFRJ v naslednjem obdobju.
Sklep dajem na glasovanje. Kdor je za predloženi sklep, naj dvigne roko!
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel sklep k resoluciji o dolgoročnem
' razvoju SR Slovenije.
Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo akcijskega .programa izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in republiških upravnih
organov v zvezi s sklepi 3. seje konference Zveze komunistov Slovenije o socialnem razlikovanju.
Akcijski program je skupščini predložil izvršni svet; na podlagi sklepa
predsedstva skupščine SR Slovenije je akcijski program predložen v obravnavo
vsem zborom skupščine.
Ali želi predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti akcijski program?
(Ne želi.)'
Odbor za družbenoekonomske odnose je akcijski program obravnaval in
predložil pismeno poročilo. Ali želi poročevalec odbora poslanec Jožko Rozman
še ustno obrazložiti poročilo odbora? (Ne želi.)
Pričenjam razpravo o akcijskem programu. Kdo želi sodelovati? Besedo
ima poslanec Alojz Antončič.
Alojz Antončič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci l
Zastavljeni akcijski program izvršnega sveta in republiških upravnih organov
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v zvezi s sklepi 3. seje konference ZKS o socialnem razlikovanju je realen
pristop k načrtnemu in konkretnemu reševanju nakopičenih in izredno perečih
družbenih vprašanj. Prav je, da izvršni svet v tem trenutku in tudi v prihodnje,
temeljito analizira vsa gibanja v naši republiki in da na podlagi spoznanj
sprejema takšne akte in odločitve, ki bodo preprečevale nastajanje takšnih pojavov, s kakršnimi imamo danes opraviti. Tukaj bi rad opozoril na nekatere
zadeve, ki so znane, vendar jim po mojem mnenju ne posvečamo dovolj pozornosti.
Samoupravni sporazumi prinašajo v delitev dohodka in osebnih dohodkov
določen red. V delovnih organizacijah, kjer so imeli že poprej izdelan sistem
delitve, ki je temeljil na delovnem učinku, je samoupravni sporazum le potrditev njihove politike. V delovnih organizacijah, kjer tega niso imeli, se bodo
morali čimprej lotiti urejanja delitve. Nevarni so primeri, ko se meni, da je
treba vsekakor doseči kalkulativne osebne dohodke, ker je tako pač zapisano
v samoupravnih sporazumih, in da jih je treba pokriti ne glede na delovne in
ekonomske učinke.
Stalno naraščanje osebnih dohodkov ima prav gotovo vzrok tudi v tem.
Ni zaman ugotovitev, da sedanji ukrepi stabilizacije na področju splošne in
osebne porabe še ne delujejo. Prav tako moramo paziti, da ne bi bilo omejevanja osebnih dohodkov iz naslova delovnega učinka, ker bi to lahko negativno
vplivalo na dvig delovne storilnosti, učinkovitost gospodarjenja in seveda prispevalo tudi k nadaljnjemu odhodu strokovnjakov v tujino. Veliko nevarnejši
pa so poskusi linearnega razdeljevanja sredstev osebnih dohodkov, zmanjše^
vanja realnih razponov ipd.
Precej več moramo storiti za odkrivanje vseh možnih oblik prikritih dohodkov. zunaj rednega delovnega razmerja, zlasti pri tistih poklicih, ki jim je
v kakršnikoli obliki ali na kakršnikoli osnovi omogočeno, da dobivajo takšne
osebne dohodke, ki niso rezultat pravilnega vrednotenja dela in uspešnosti.
Zaradi tega je omajano temeljno družbeno načelo odvisnosti življenjskega standarda od dela.
Niso mi znana vsa področja, vendar menim, da je nujno razširiti družbeno dogovarjanje. Ugotavljamo lahko, kako nekatere konjunkturne skupine
poklicev na podlagi cehovsko oblikovanih cenikov ali dogovorov in na podlagi
pogodb o delu — poleg rednega delovnega razmerja — prejemajo dohodke, ki
družbeno niso sprejemljivi, čeprav je na videz vse v najlepšem redu. Hotel
sem opozoriti na dohodke, ki omogočajo takšen življenjski standard in takšno
življenje, ki ga v naši družbi ne bi smeli dopuščati.
Naj omenim vprašanje, na katero sem hotel danes zbor še posebej opozoriti.
V zadnjem času se je zlasti po sprejemanju samoupravnih sporazumov močno
razširilo delo na podlagi delovnih pogodb zunaj rednega delovnega razmerja in
to za razna dela iz naslova avtorskih pravic. Le nekaj teh poklicev bi omenil:
projektanti, arhitekti, aranžerji, pevci, člani raznih ansamblov ipd. Cene njihovih storitev presegajo vse meje. Ta pojav zahteva nujen poseg družbe. Izvršnemu svetu in republiškim upravnim organom predlagam, da v svoj akcijski
program uvrstijo tudi urejevanje tega problema.
Rad bi opozoril tudi na stavek v drugem odstavku I. poglavja, kjer je navedeno: »Posebno pozornost pa bo v naslednjih mesecih posvetil nadzorstvu
nad cenami in zagotavljanju ustreznega prehoda od zamrznitve k normalnemu
oblikovanju cen.«
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Danes je bilo že v poslanskem vprašanju postavljeno vprašanje o cenah
in s tem v zvezi so bile omenjene težave, s katerimi se srečuje tekstilna industrija. Prav gotovo je to eno izmed najbolj perečih vprašanj. Osebno menim,
da smo sedaj v takšnem položaju, da se vprašanje cen zaostruje na vseh področjih, tako v posameznih industrijskih panogah kot tudi v trgovini. Zato predlagam, da bi na posebni seji gospodarskega zbora uvrstili na dnevni red tudi
vprašanje cen na tržišču in problemov s tega področja. Predlagam, da bi to bilo
na eni izmed prihodnjih sej gospodarskega zbora.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Ugotavljam,
da nihče več. Končujem razpravo k tej točki dnevnega reda. Predlagam, da
najprej razčistimo nekatere predloge, ki jih je dal poslanec Antončič.
Tovariš Antončič! Dali ste predlog za spremembo besedila dokumenta in
dodatni predlog, ki ni v neposredni zvezi s tem dokumentom. Predlagate namreč, da bi naš zbor posebej na eni prihodnjih sej obravnaval problematiko tržišča in cen. Vaš predlog je bil, da bi gospodarski zbor na eni izmed prihodnjih
sej razpravljal o problematiki tržišča in cen? (Da.)
Kakšno je mnenje zbora o tem predlogu? Ali se zbor strinja s predlogom?
Seveda moramo slišati še mnenje izvršnega sveta, kako on gleda na ta predlog.
Tovariš Kocjančič, ali lahko odgovorite na to vprašanje?
Janez Kocijančič (iz klopi): Težko bi odgovoril na to vprašanje. To
je zadeva, ki ni v okviru zadolžitev, ki jih imam v izvršnem svetu. Znano mi je,
da so v republiških sekretariatih nedavno razpravljali ravno o teh problemih.
Menim, da lahko zagotovimo gradivo za to razpravo.
Predsednik Tone Bole: Potem zbor sprejema predlog poslanca Antončiča. Na eni prihodnjih sej bomo v posebni točki dnevnega reda obravnavali
problematiko tržišča in cen. Ali bo to že na prvi seji, naj za zdaj ostane še odprto vprašanje. Ne smemo pa čakati na tretjo sejo. Potrebno je napraviti vse,
da bomo o tem razpravljali že na prvi prihodnji seji, vsekakor pa na drugi
seji zbora.
V zvezi s to točko vprašujem predstavnika izvršnega sveta, če bo glede na
razpravo, še kaj dodal. Besedo ima Janez Kocjančič, član izvršnega sveta.
Janez Kocjančič (iz klopi): Tovariš predsednik! Glede predloga poslanca Antončiča bi poudaril le, da bomo napravili na področju delitve dohodka
in osebnih dohodkov vse v smislu in v smeri, kot so to že doslej skušali urediti
izvršni svet in sekretariat. Vse pripombe, ki jih bodo odbori in zbori dali skupšičini, bomo proučili in upoštevali. Rripomibo, ki jo je dal tov. Antončič, je treba
upoštevati pri sprejemanju dokončnega besedila akcijskega programa.
Predsednik Tone Bole: Zboru predlagam sklep v naslednjem besedilu :
»V skladu s poročilom odbora za družbenoekonomske odnose ugotavljamo,
da naloge akcijskega programa predstavljajo ustrezno konkretizacijo programske osnove skupščine SR Slovenije, saj so predvidene naloge izvršnega sveta
in republiških upravnih organov sestavni del v programski osnovi začrtane politike skupščine SR Slovenije na področju ukrepov v smeri izpopolnjevanja gospodarskega sistema in usmeritve delitve dohodka ter nalog s področja
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krepitve družbenega standarda in socialne varnosti, kar vse naj prispeva k
zmanjšanju socialnih razlik.«
To bi bil nekakšen sklep razprave ob tej točki dnevnega reda. Ali se zbor
strinja z njimi? (Da.)
Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o združevanju kmetov.
Predlog zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepa 31. seje gospodarskega zbora z dne 22. novembra 1971, ko smo obravnavali osnutek tega
zakona.
Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog zakona? (Ne
želi.)
K predlogu zakona ste prejeli poročilo odbora za proizvodnjo in blagovni
promet — poročevalec odbora je poslanec Jože Javornik — in poročilo zakonodaj no-pravne komisije — poročevalec je poslanec Stane Simšič.
Ali želita poročevalca komisije in odbora še ustno obrazložiti stališče komisije oziroma odbora? (Ne želita.)
Prehajam na načelno obravnavo predloga zakona. Opozarjam, da je to načelna obravnava. V podrobni obravnavi bomo odločali o amandmajih. Kdo želi
sodelovati v načelni razpravi o predlogu zakona? Ugotavljam, da nihče. Končujem načelno razpravo in prehajam na obravnavo zakona v podrobnostih oziroma na odločanje o amandmajih. Obveščam zbor, da so amandmaji tile:
amandma izvršnega sveta k 4. členu; amandmaji zakonodaj no-pravne komisije;
amandmaji odbora za proizvodnjo in blagovni promet in amandma poslanca
Stojana Makovca.
Stališče zakonodaj no-pravne komisije se po svoji zasnovi in po pristopu
nanaša na amandmaje k dvema členoma. Poslanec Stane Simšič bo obrazložil
stališče komisije in obenem odgovoril, ali so amandmaji zakonodaj no-pravne
komisije takšni, da lahko glasujemo o vseh hkrati. Slišali bomo tudi mnenje
predstavnika izvršnega sveta. Prosim tovariš Simšič!
Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zakonodajno-pravna komisija je na seji dne 22. februarja 1972 obravnavala predlog zakona in predložila amandmaje, ki ste jih dobili skupaj z gradivom za
sejo.
Na drugi seji je zakonodajno-pravna komisija obravnavala tudi amandma
k 30. členu, ki ga je v našem zboru dal poslanec Makovec, prav tako pa je zavzela tudi stališče do amandmaja k 4. členu, ki ga je dal izvršni svet.
Najprej bom pojasnil stališča do amandmaja k 4. členu. Naša komisija ta
amandma sprejema, vendar predlaga spremembo, ki je predvsem redakcijska.
Predlagamo, da se v predzadnji vrsti tega amandmaja, kjer je napisano: »če je
na posestvu nekdo uživalec pravice« to spremeni v: »če je na posestvu oseba,
ki uživa pravico.«
Po amandmaju poslanca Makovca je naša komisija zavzela stališče prav
tako na prvi seji dne 2. 2. 1972, ko je razpravljala o njegovem stališču, da naj bi
zakon določil, da je »obrat za kooperacijo pravna oseba, če sam drugače ne
odloči.«
Komisija je poudarila, da so pravice in obveznosti temeljne organizacije
združenega dela — v tem primeru obrata za kooperacijo — opredeljene že z
ustavnimi amandmaji k zvezni oziroma republiški ustavi. Stvar medsebojnega

142

Gospodarski zbor

sporazuma delavcev in kmetov je, ali bodo na podlagi ustavnih pogojev formirali temeljno organizacijo združenega dela ali ne. Od njihove odločitve je tudi
odvisno, ali bo obrat imel lastnost pravne osebe, upoštevajoč pri tem konkretne
oblike kooperacije in njihova medsebojna razmerja. Ureditvi teh razmerij v
smislu ustavnih amandmajev bolj ustreza rešitev, ki je navedena v zakonu.
Tam je predvideno odločanje s samoupravnim sporazumom. Glede na določbo
četrtega odstavka 1. točke XXIX. ustavnega amandmaja k ustavi SR Slovenije
so »temeljne in druge organizacije združenega dela nosilci pravic in obveznosti,
ki jim pripadajo po ustavi, zakonu in samoupravnem sporazumu o združevanju.«
Zakon in samoupravni sporazum torej lahko posežeta v urejanje pravic in
obveznosti temeljne organizacije združenega dela. V primeru, da bi zaradi posebnih interesov kmetov v obratih za kooperacijo ocenili, da je treba z zakonom
določiti, da ima obrat lastnost pravne osebe, bi bila po našem mnenju ustreznejša rešitev, ki naj bi se glasila: »Obrat za kooperacijo je pravna oseba, če
samoupravni sporazum o združevanju ne določa drugače.«
Predsednik Tone Bole: Tovariš Simšič! Vaš poseg v razpravo sem
razumel v tem smislu: prvič, da ste amandma tovariša Makovca pravno razložili
in drugič, da ste smislu Makovčevega amandmaja poskušali ustreči z drugim
besedilom, njegovega amandmaja pa niste zavrnili.
Stane Simšič: Tako je bilo že naše prvotno stališče do njegovega
amandmaja, tako da je to sedaj tudi dokončen predlog.
Predsednik To ne Bole: Stvar je jasna. Amandmaje bomo obravnavali
po vrstnem redu. Ko bomo prišli do tega amandmaja, bomo razčistili vse, kar
se tiče postopka v zvezi z njim. Tedaj bomo poslušali tudi mišljenje vseh prizadetih.
Prosim poslanca Staneta Simšiča, da nam pove, ali so po oceni zakonodajno-pravne komisije vsi njeni amandmaji takšni, da o njih lahko glasujemo
skupaj ali pa moramo glasovati o vsakem posebej?
Stane Simšič (iz klopi): Lahko glasujemo o vseh hkrati.
Predsednik Tone Bole: Posim predstavnika izvršnega sveta za mnenje
glede amandmajev zakonodajno-pravne komisije. Besedo ima Milovan Zidar.
Milovan Zidar : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Vse amandmaje, ki jih je zako-nodajno-pravna komisija predložila, smo pregledali. To velja tako za tiste, ki so vsebinskega značaja, kot za one, za katere
menimo, da so le redakcijske pripombe. Vse amandmaje sprejemamo.
Glede na pripombo te komisije k zadnjemu odstavku 26. člena predlagamo
amandma k 4. členu in sicer v obliki novega tretjega odstavka tega člena. V
imenu predlagatelja sprejemam redakcijsko pripombo k temu amandmaju, ki
jo je sporočil zastopnik zakonodaj no-pravne komisije.
Predsednik Tone Bole: Torej lahko sklepamo, da izvršni svet nima
pripomb in da se strinja z vsemi amandmaji zakonodajno-pravne komisije.
Ali se zbor strinja s tem, da skupno glasujemo o vseh amandmajih zakonodajno-pravne komisije? Drugače bomo glasovali po vrstnem redu.
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Stane Simšič (iz klopi): Tovariš predsednik! Posebej moramo glasovati o amandmaju poslanca Stojana Makovca.
Predsednik Tone Bole: To sem že uvodoma povedal, ker je to poseben amandma. Ali se zbor strinja, da glasujemo o vseh amandmajih hkrati? (Da.)
Dajem na glasovanje amandmaje, ki jih je k predlogu zakona o združevanju
kmetov dala zakonodajno-pravna komisija. Kdor je za amandmaje zakonodajnopravne komisije, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da so amandmaji zakonodajno-pravne komisije v svoji celoti
sprejeti.
Sedaj prehajamo na glasovanje o amandmaju, ki ga je predlagal izvršni
svet k 4. členu, pa tudi o spremembi zakonodajno-pravne komisije, ki jo je
izvršni svet kot predlagatelj tega amandmaja sprejel.
Na glasovanje dajem amandma izvršnega sveta k 4. členu, zakona o združevanju kmetov. Kdor je za amandma izvršnega sveta k temu členu, naj dvigne
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma izvršnega sveta k 4. členu sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 21. členu, ki ga je dal odbor za
proizvodnjo in blagovni promet. Zakonodaj no-pravna komisija se z amandmajem strinja. Zeli predstavnik izvršnega sveta obrazložiti svoje stališče do tega
amandmaja? Besedo ima Milovan Zidar.
Milovan Zidar: Tovariši poslanci! Na seji odbora sem sodeloval in
poznam razpravo, ki je bila v zvezi s tem amandmajem. Namen tega določila
je, da bi le pri manjših kmetijskih zadrugah lahko opravljal funkcijo upravnika
tudi predsednik upravnega ali poslovnega odbora.
Razprava je tekla o tem, kaj je manjša in kaj večja zadruga. Tu res ni natančnega merila. Zakon ne pove, kaj je večja in kaj manjša zadruga. To določbo je treba razumeti kot napotilo članom in delavcem v zadrugi, da se odločijo, ali bodo to funkcijo zaupali profesionalnemu delavcu ali izvoljenemu
funkcionarju.
Ker menimo, da ne bi bilo prav, če ne bi bilo pojasnjevalne določbe, da se to
nanaša vendarle na manjše organizacije, naj se ohrani prvotno besedilo.
Zaradi navedenega izvršni svet ne sprejema amandmaja odbora.
Predsednik Tone Bole: Slišali ste stališče izvršnega sveta o amandmaju k 21. členu. Prosim predstavnika odbora za_ proizvodnjo in blagovni promet, da pove, ali se z obrazložitvijo spremeni njegovo stališče oziroma ali vztraja pri amandmaju odbora. Besedo ima poslanec Jože Javornik.
Jože Javornik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Glede na obrazložitev predstavnika predlagatelja in sprejetje amandmaja zakonodajno-pravne komisije v imenu odbora umikam amandma. Menimo, da je
rešitev v prvotnem besedilu vsebinsko enaka.
Predsednik Tone Bole: To pomeni, da amandmaja ni več in da glasovanje o njem ni več potrebno.
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Prehajam na 30. člen, h kateremu smo dobili dva amandmaja, in sicer daje
k 1. odstavku amandma zakonodajno-pravna komisija, tovariš Makovec pa predlaga nov tretji odstavek.
Tovariš Makovec slišali ste predlog, kako naj bi se spremenil vaš amandma.
Ali vztrajate pri predlogu ali pa se strinjate s predlogom besedila, ki ga je dal
tovariš Stane Simšič?
Stojan Makovec (iz klopi): Vztrajam pri svojem amandmaju.
Predsednik Tone Bole: Ker tovariš Makovec vztraja, prosim predstavnika odbora za proizvodnjo in blagovni promet, da zavzame stališče do
amandmaja tovariša Makovca.
Jože Javornik: Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na svoji seji 21. februarja 1972 vsebinsko obravnaval amandma,
ki ga je na današnji seji predložil tovariš Makovec. V razpravi je prevladovalo
večinsko mnenje, da ni primerno v zakonu prisiliti organizacije za kooperacijo,
da se izloči kot samostojna pravna oseba. Zakon daje možnost, da se kmetje
samoupravno odločajo skupaj z delavci organizacije za kooperacijo na podlagi
svojega statuta. Zato lahko v imenu odbora izjavim, da odbor amandmaja ne
sprejema.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Makovec! Slišal si obrazložitev predstavnika odbora. Ali kljub obrazložitvi še naprej vztrajaš pri svojem amandmaju?
Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Vztrajam
pri svojem amandmaju. Z zakonom se v celoti strinjam. Imam samo amandma
k 30. členu. Če ga poslanci niso prebrali, ga bom obrazložil.
Moj amandma k 30. členu zakona o združevanju kmetov se glasi: V 30.
členu naj se črta tretji odstavek, ki se glasi: »Obrat za kooperacijo je pravna
oseba, če določa tako samoupravni sporazum o združevanju. Če se pri sporazumevanju ne doseže soglasje, se razpiše referendum. Pravico do udeležbe na
referendumu imajo kmetje iz prvega odstavka tega člena in delavci organizacije
združenega dela.«
Novo besedilo tretjega odstavka naj se glasi: »Obrat za kooperacijo je pravna oseba, če sam drugače ne odloči.«
Utemeljitev: V javni razpravi so se kmetje zavzeli za obrat za kooperacijo
v svojstvu pravne osebe. Na tretjem zboru zadružnikov in kooperantov pri gospodarski zbornici je bilo sprejeto stališče, da mora biti obrat za kooperacijo
pravna oseba. Zahtevo po tem, da je obrat za kooperacijo pravna oseba, če sam
drugače ne odloči, so postavili tudi v skupščinski razpravi o osnutku zakona
o združevanju kmetov. Enako stališče so zavzeli tudi na desetih področnih posvetovanjih, ki sta jih organizirala kmečka sekcija pri republiški konferenci
Socialistične zveze in iniciativni odbor za ustanovitev zadružne zveze v decembru 1971 za vse kmetijske in gozdnogospodarske organizacije, občinske konference SZDL itd.
Predlog zakona o združevanju kmetov v 30. členu sicer omogoča, da je
obrat za kooperacijo pravna oseba, če določa tako samoupravni sporazum o
združevanju. Možnost za odločanje je dana tudi z referendumom. Vendar naj bi

37. seja

145

zaradi hitrejšega urejanja medsebojnih odnosov v velikih organizacijah zakon
dopuščal obratu za kooperacijo možnost odločanja o svojstvu pravne osebe.
V vseh organizacijah, kjer so urejeni medsebojni odnosi med temeljnimi
organizacijami združenega dela in ni prelivanja dohodka, bo mogoče s samoupravnim sporazumom določiti pravice temeljnim organizacijam združenega
dela. Kmetje ne bodo zahtevali samostojne pravne osebe in samostojni žiro račun zaradi podražitve poslovanja. Dosedanja praksa kaže, da so se kmetje v
samoupravnih organih in tudi v javnih razpravah zavzemali za zmanjševanje
stroškov poslovanja. Večini večjih kmetijskih organizacij je že uspelo ali pa si
prizadevajo urediti medsebojne odnose v skladu z novim zakonom o združevanju kmetov. Na žalost imamo še primere, da v nekaterih organizacijah le ni
bistvenih premikov kljub že precej časa znanim stališčem naših družbenopolitičnih organizacij in skupščine SR Slovenije, do samoupravnega položaja kmetov. Predlagani amandma bi pospešil ureditev medsebojnih odnosov in pomagal
oblikovati obrate za kooperacijo v organizacije kmetov.
Zahteva po svojstvu pravne osebe za obrate za kooperacijo izvira tudi iz
naše pretekle prakse. Z združevanjem malih zadrug v velike organizacije so se
te odmaknile od svojega članstva. Kmetje so postopoma proti svoji volji začeli
izgubljati vpliv nad skupno prigospodarjenimi sredstvi — minulim delom. Še
več kmetijske organizacije so začele izločati manjše proizvajalce in so usmerjale
svojo dejavnost na večje tržne proizvajalce. Tako so kmetje začeli izgubljati
svoje organizacije in samoupravljalske pravice. Namesto da bi bili kmetje
ustvarjalci novih proizvodnih odnosov na vasi, so postali le objekt za organizatorja proizvodnje. Odveč je navajati, kakšne so posledice zaradi takega družbenega položaja naših kmetov.
Ob sprejemanju izredno pomembnega zakona o združevanju kmetov je najprimernejši čas, da odpravimo napake iz pretekle prakse.
Ce je obrat za kooperacijo naslednik številnih kmetijskih zadrug, ki so bile
samostojne pravne osebe in so jih upravljali kmetje skupno z delavci, naj bo
obojim omogočeno, da odločajo o svoji temeljni organizaciji združenega dela.
Taka zahteva ne more biti v nasprotju z novimi ustavnimi dopolnili, ki dajejo
vse pravice temeljnim organizacijam združenega dela.
Podpisnikov amandmaja je razen mene še deset, in sicer: Karel Lutar, Janez Kučan, Janez Kolarič, Albin Kuret, Vinko Božič, Martin Vidmar, Stanko
Božič, Alojz Antončič, Stane Pungerčar in Jurij Pirš.
Mene moti, da se v primeru ustanavljanja nove zadruge, če se zbere 15,
20 ali 30 članov, tej zadrugi lahko prizna status pravne osebe. Ne prizna pa se
kooperacijski enoti, ki mogoče zajema že 500, včasih pa celo 1000 in tudi več
kmetijskih proizvajalcev.
Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika izvršnega sveta, da zavzame stališče do amandmaja poslanca Makovca. Besedo ima Milovan Zidar.
Milovan Zidar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Razprava o obratu za kooperacijo in njegovem svojstvu pravne osebe ni nova.
O tem smo v skupščini razpravljali že ob osnutku zakona in nemalokrat tudi
na drugih sestankih. Dovolite mi vendarle, da nekatere misli ponovno poudarim.
Res je, kot navaja tovariš Makovec, da so številni obrati za kooperacijo
nastajali s spajanjem kmetijskih organizacij in da smo se tako v preteklosti
10
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večkrat oddaljili od samoupravnega odločanja kmetov. Tudi tako so se kmetje
odtujili od organizacije ali pa so jo prenehali šteti za svojo organizacijo, v kateri so združeni.
Vendarle velja to za vse kmetijske organizacije, ne samo za te obrate. Prepričan sem — tako kot člani odborov — da že oblikovanje združenega dela in
tudi izpeljava zakonskih in ustavnih določil v celoti — mislim na vsa določila,
na 30. člena — zagotavlja kmetom vso upravljalsko samostojnost in povsem
čiste račune s stališč zakona in zakonskih norm.
Temeljna organizacija združenega dela je že po ustavi absolutno samostojna
glede ugotavljanja in delitve ustvarjenega dohodka kakor tudi glede vprašanj
urejanja vseh drugih odnosov v povezavi z ostalimi enotami podjetij oziroma
z ostalimi organizacijami združenega dela, in to na osnovi samoupravnega sporazuma. Temeljna organizacija se torej oblikuje na osnovi samoupravnega sporazuma, s čimer je preprečena majorizacija enega dela nasproti drugemu delu
podjetja oziroma kakršnakoli diskriminacija.
Temeljna organizacija ima lahko po zakonu o službi družbenega' knjigovodstva (Uradni list SFRJ št. 5/72) celo svoj žiro račun. S tem so razčiščene vse
pripombe, ki jih kmetje navajajo glede samostojnosti pri ugotavljanju in delitvi dohodka, glede sklepanja poslovnih aranžmajev in odnosov znotraj podjetja z drugimi deli podjetja, z drugimi enotami, glede oblikovanja skupnih
služb podjetja in glede prevzemanja obveznosti in vzdrževanja skupnih služb
podjetja. Podobno je tudi z vsemi drugimi vprašanji glede združevanja sredstev na osnovi programa o skupnem razvoju. To pomeni, da izvajanje teh določil
ne dovoljuje nobene materialne diskriminacije oziroma odtujevanja dohodka
tistimi, ki so ga ustvarili.
S tem se vprašanje pravne osebe omeji na vprašanje pravice zunanjega nastopanja, se pravi zunaj podjetja v poslovnem prometu, kjer je
pravna oseba znak samostojnosti delovne organizacije kot nosilca pravic in obveznosti na enotnem jugoslovanskem trgu. To je seveda nekakšna dezintegracija podjetja,, če tako sklenemo po sili zakona. Prav to pa je tisti del in tisti
sporazum, ki smo ga v večletni razpravi s kmeti sicer razčistili tako, da ni bilo
sprejeto stališče, da je treba razbijati sedanje organizacije, jih atomizirati in
reorganizirati v. samostojne pravne osebe, dezintegrirati v smislu kmetijskoživilskega kompleksa, pač pa narobe: kmetje zahtevajo le čiste račune. Tako je
večinsko mišljenje. Kmetje zahtevajo samostojnost odločanja in takšne spremembe, da se bodo počutili v dosedanjih organizacijah kot v svoji lastni organizaciji. Skratka, kmetje so zahtevali da organizacija postane zopet kmetova
organizacija. Zakonsko določilo o obratu kot pravni osebi bi pomenilo v nekem
smislu negacijo samoupravnega sporazumevanja, ki je novost v ustavi. Zanikanje tega bi seveda predstavljalo tudi možnost vsiljevanja volje enega dela
podjetja drugemu delu podjetja ah drugim delom, kar pa je prav tako proti duhu, ki je bil zapisan v zvezni ustavi v X(XI. in XlXII. amandmaju. Po vsem tem,
kar je določeno v XXjXV. ustavnem amandmaju k republiški ustavi kot tudi v
tem zakonu, mlenimo, da ni več upravičenih razlogov, ki so v kmetih vzbujali nezaupanje. Zahteva je izraz nezaupanja do bodočih organizacij/to je obratov za
kooperacijo, ker je republika kot država z ustavo in tem zakonom dala kmetom
vsa jamstva, ki zagotavljajo, da ne bo prišlo v prihodnje do podobnih odtujitev
njihovih organizacij.
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Pri tem ne smemo pozabiti tudi tega, da kmetje pri realizaciji duha in določil tega zakona v prihodnje ne bodo sami, da bodo imeli združeno zvezo ne
samo kot organizatorja v družbenopolitičnem pomenu, ampak predvsem kot
pravno službo in drugo pomoč, da so kmetje organizirani v sekcije pri Socialistični zvezi, da so takoj sklepi Zveze komunistov in drugih družbenopolitičnih
organizacij. Ob njihovi podpori se bodo morala določila zakona tudi uresničevati. Zaradi tega predlagatelj vztraja pri svojem prvotnem stališču, sprejema pa
dopolnilo, ki ga je predlagala zakonodajno-pravna komisija.
Predsednik Tone Bole: Slišali smo mnenje zakonodajno-pravne komisije, pristojnega odbora in mnenje izvršnega sveta glede amandmaja, ki ga
je predlagal poslanec Makovec. Znano nam je tudi stališče izvršnega sveta do
predloga za spremembo amandmaja poslanca Makovca, ki ga je dala zakonodajno-pravna komisija. Obveščam zbor, da prehajamo na glasovanje.
Stojan Makovec (iz klopi): Prosim, če bi poslanec Stane Simšič še
enkrat pojasnil dopolnilni predlog.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Stane Simšič, naj še enkrat prebere
besedilo, ki ga predlaga zakonodajno-pravna komisija in ki ga je sprejel tudi
predstavnik izvršnega sveta tovariš Milovan Zidar.
Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Zakonodajno-pravna komisija nima svojega amandmaja k 30. členu, meni, naj
ostane 30. člen tak, kot je bil v predlogu zakona. Ce se bomo odločili za amandma tovariša Makovca, pa predlagamo, da se amandma ne glasi tako, kot predlaga tovariš Makovec: »Obrat za kooperacijo je pravna oseba, če sam drugače
ne odloči.« Predlagamo, da se amandma glasi takole: »Obrat za kooperacijo je
pravna oseba, če samoupravni sporazum o združevanju ne določa drugače.«
Predsednik Tone Bole: Sedaj se moramo sporazumeti. Razlago tovariša Simšiča sem razumel kot nekakšno pravno pomoč tovarišu Makovcu. Vsebina amandmaja se ne spremeni.
Tovariš Makovec! Slišal si predlog zakonodajno-pravne komisije. Komisija
ga daje kot pravno pomoč. Ali še vztrajaš pri svojem besedilu amandmaja ali
pa sprejemaš besedilo zakonodajno-pravne komisije. Ali se želiš posvetovati še
s sopodpisniki? Predlagam, da se zberete in domenite. Ali se sopodpisniki strinjajo s popravljenim besedilom amandmaja poslanca Makovca, ki ga je predlagala zakonodajno-pravna komisija in ki ga je sprejel tudi izvršni svet?
Tovariš Zidar! Vaše stališče sem si razlagal, kot da sprejemate predlog zakonodajno-pravne komisije. Ali sem prav razumel?
Milovan Zidar: Tovariš predsednik! Ko ste glasovali o amandmajih
zakonodajno-pravne komisije, sem mislil, da si izvzel 30. člen. Izrekel sem se za
amandma zakonodajno-pravne komisije k 30. členu, ki je na strani 5. njenega
poročila.
Predsednik Tone Bole: To pomeni, da se ne strinjate z navedenim
popravljenim amandmajem.
10*
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Milovan Zidar: Menim, da amandmaja ni, zato se drugače ne morem izreči.
Predsednik Tone Bole: Hotel sem slišati, kakšno je stališče podpisnikov do spremenjenega besedila, ki ga predlaga zakonodajno-pravna komisija.
Stojan Makovec: Tovariši poslanci! Strinjam se s predlogom zakonodajno-pravne komisije, to je z njenim popravkom.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Makovec sprejema rešitev oziroma
predlog zakonodajno-pravne komisije, ki se glasi: »Obrat za kooperacijo je
pravna oseba, če samoupravni sporazum o združevanju ne določa drugače.«
Prosim predstavnika izvršnega sveta, da zavzame stališče do tako spremenjenega amandmaja. Besedo ima tovariš Milovan Zidar.
Milovan Zidar: Tovariš predsednik! Najprej bi vprašal, ali je to
amandma tovariša Makovca?
Predsednik Tone Bole: Upošteval je predlog zakonodajno-pravne komisije.
Milovan Zidar: Z amandmajem se strinjam.
Predsednik Tone Bole: Sedaj bomo glasovali. Prosim predstavnika
pristojnega odbora, da zavzame stališče do tako preoblikovanega amandmaja,
ki ga je predlagala zakonodajno-pravna komisija. Besedo ima poslanec Jože
Javornik.
Jože Javornik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Pristojni odbor ne more sprejeti oziroma ne morem v imenu odbora sprejeti
takega amandmaja, kot ga je sprejel tovariš Zidar v imenu izvršnega sveta. Ce
se bo odbor ponovno sestal, bomo njegovo mnenje kasneje obrazložili, lahko pa
jaz že zdaj povem mnenje odbora. Predloženi amandma je v prid obratov za
kooperacijo. 2e predlog zakona omogoča, da se obrat samoupravno odloča o samostojnosti in statusu pravne osebe. V imenu odbora ne morem dati drugačnega
stališča kot sem ga že izrazil.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Javornik! Ali zahtevaš sejo odbora? (Da.)
Ponovno bi opozoril, za kakšno spremembo gre. Prvo, originalno besedilo,
ki ga je predložil izvršni svet, se glasi: »Obrat za kooperacijo je pravna oseba,
če določa tako samoupravni sporazum o združevanju.«
Besedilo ponujene rešitve pa se glasi: »Obrat za kooperacijo je pravna
oseba, če samoupravni sporazum o združevanju ne določa drugače.«
Moram reči, da komaj razumem, v čem je razlika. Če je, naj mi kdo razloži. Besedo ima poslanec Žarko Zigon.
Žarko Zigon: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Stvar je videti preprosta, vendar v življenju najbrž ne bo tako preprosta. Poudaril bi, da razumem zakon tako, da se lahko kmetje, če so nezadovoljni z
dosedanjo obliko dela v kmetijski organizaciji, odločijo za novo kmetijsko za-
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drugo. Tako bodo dobili pravico pravne osebe in razvijali svojo dejavnost v
okviru novo-ustanovljene organizacije. Ce pa kmetje ostanejo v obratu za
kooperacijo in če z zakonom določimo, da bo to pravna oseba, smo postavili v
neenakopraven položaj vse ostale sodelavce v tej skupni organizaciji. S tem se
ne bi mogel strinjati in bom glasoval proti takemu zakonu.
Če bomo sprejeli amandma, s katerim se je strinjal tudi republiški sekretar za kmetijstvo, sem mnenja, da tega nismo rešili pravilno, ker bomo v
zagati pri sprejemanju zakona o gozdarstvu, kjer bomo morali ravno tako glasovati o tem načelu. Takrat ga bom sam predlagal: ali naj bo organizacija kmetov, lastnikov gozdov v gozdnem gospodarstvu pravna oseba ali ne. Tako bomo v težavah še pri vseh zakonih, ki bodo urejevali posamezne organizacije
združenega dela. Pravzaprav bomo morali povsod vsakemu določati tisto, o čemer bi se moral po ustavi sam odločiti. Kakor je tovariš Zidar uvodoma povedal se s takim amandmajem postavlja vprašanje, ali smo sposobni demokratično
izvajati določeni zakon oziroma določila zakona.
Predsednik Tone Bole: Želi še kdo sodelovati v razpravi o tem amandmaju? Če ne, ugotavljam, da imamo sedaj spremenjeni amandma tovariša Makovca in sopodpisnikov, s katerimi se strinja tudi izvršni svet, imamo pa tudi
originalno besedilo tretjega odstavka 30. člena, pri katerem vztraja pristojni
odbor, to je odbor za proizvodnjo in blagovni promet.
Prehajamo na glasovanje. Glasujemo o predlogu tovariša Makovca in sopodpisnikov. Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (16 poslancev dvigne roko.)
Kdo je proti? (18 poslancev.) Kdo se je vzdržal? (8 poslancev.) Amandma ni
sprejet.
Ostal nam je še amandma zakonodajno-pravne komisije k 3. odstavku 30.
člena, ki je bil ob prvem glasovanju izvzet.
Prosim predstavnika izvršnega sveta, da zavzame stališče do amandmaja
zakonodajno-pravne komisije k tretjemu odstavku 30. člena, kjer naj se črtata
drugi in tretji stavek. Ali se strinja? (Da.)
Dajem na glasovanje amandma zakonodajno-pravne komisije k 3. odstavku
30. člena. Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) Ugotavljam, da je
amandma zakonodajno-pravne komisije z večino glasov sprejet.
S tem je razprava o podrobnostih in o amandmajih končana in prehajam
na glasovanje o zakonu v celoti.
Kdor je za, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) Ugotavljam, da je zakon z večino
glasov sprejet.
Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na volitve in imenovanja.
Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov komisije SR Slovenije za vprašanja mednarodnih odnosov je predložila komisija za volitve in
imenovanja. Ali ga predstavnik komisije želi še ustno obrazložiti? (Ne.)
Pričenjam razpravo! Kdo želi sodelovati v razpravi o tem predlogu?
Ugotavljam, da nihče. Končujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
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Ugotavljam, da je predlog sprejet.
Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju glavnega direktorja centralne
službe družbenega knjigovodstva za SR Slovenijo je predložila komisija za volitve in imenovanja. Naš zbor daje samo mnenje. Prosim predstavnika, če želi
besedo. (Ne želi.)
Končujem razpravo in vprašam zbor, ali se strinja s predlaganim imenovanjem. (Da.) Ker nihče ni proti predlogu, ugotavljam, da se zbor z njimi strinja
in bom s tem seznanil predsednika republiškega zbora.
Predlog odloka o imenovanju članov iniciativnega odbora za ustanovitev
republiške skupnosti za ceste je predložila komisija za volitve in imenovanja.
Spet dajemo mnenje. Ali želi predstavnik komisije še ustno obrazložiti predlog
odloka? (Ne.)
Pričenjam razpravo! Ugotavljam, da nihče ne želi razpravljati. Ali se zbor
strinja s predlaganimi imenovanji? (Da.) Ugotavljam, da se zbor strinja in bom
s tem seznanil predsednika republiškega zbora.
Sledi predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za
finance. Predlog ste prejeli danes pred sejo. Tudi tu daje zbor mnenje. Prosim
predstavnika komisije, če želi še ustno obrazložiti predlog odloka. (Ne želi.) Začenjam razpravo!
Ker nihče ne želi razpravljati, končujem razpravo in dajem predlog na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Ugotavljam,
da se zbor strinja s predlaganim imenovanjem in bom s tem seznanil republiški
zbor, oziroma njegovega predsednika.
S tem je dnevni red seje izčrpan. Končujem 37. sejo zbora in se vam
zahvaljujem.
(Seja je bila končana ob 13.05.)
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38. seja
(10. aprila 1972)
Predsedoval: Tone Bole,
predsednik gospodarskega zbora
Začetek seje ob 10.35.

Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši, dovolite da pričnemo
38. sejo gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije.
Odsotnost so opravičili poslanci: Miloš Gabrijel, Janko Kolarič, Janez Kučan, Štefan Podričnik, Franc Puterle, Rudi Vavpotič, Peter Vujčič in Jože Žagar.
Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Predlagam naslednji, razširjeni dnevni red:
1. odobritev zapisnika 37. seje zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. usklajevanje predloga zakona o združevanju kmetov;
4. zaključni račun vodnega sklada SR Slovenije za 1971. leto.
5. srednjeročni načrt vodnega gospodarstva SR Slovenije za obdobje 1971
do 1975;
6. finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije za 1972. leto;
7. predlog zaTcona o Narodni banki SR Slovenije, ki ga je predložil izvršni
svet s predlogom, da ga obravnavamo po hitrem postopku;
8. predlog zakona o jamstvu SR Slovenije za hranilne vloge pri bankah
in poštni hranilnici, ki ga je prav tako predložil izvršni svet s predlogom, da ga
obravnavamo po hitrem postopku;
9. spremembe poslovnika skupščine SR Slovenije;
10. volitve, in imenovanja.
Se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? Ce pripomb ni, ugotavljam,
da je dnevni red sprejet.
Obveščam zbor, da sem poleg izvršnega sveta in predstavnikov predlagateljev aktov na sejo povabil še predstavnika gospodarske zbornice SR Slovenije,
zvezo sindikatov Slovenije in pristojnih republiških upravnih organov.
Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 37. seje zbora. Ima kdo kakšne pripombe k zapisniku 37. seje zbora? (Ne
javi se nihče.) Ce pripomb ni, ugotavljam, da je zapisnik 37. seje zbora odobren.
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Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
Na vprašanje poslanca Staneta Pungerčarja, ki ga je na 36. seji zbora postavil izvršni svet v zvezi z modernizacijo službe družbenega knjigovodstva, bo
odgovoril tovariš Marjan Dolenc, član izvršnega sveta.
Marjan Dolenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Tovariš Pungerčar je postavil naslednje vprašanje:
Ali je v razmerah, ko obstoječi republiški računalniški center še ni popolnoma izkoriščen, potrebno za službo družbenega knjigovodstva ustanoviti več
takšnih centrov? Ali bi bili z ustanovitvijo več računalniških centrov za službo
družbenega knjigovodstva doseženi cilji, ki smo jih postavili v resoluciji o službi
družbenega knjigovodstva, to je glede ekonomičnosti, kakovosti, cen in storitev?
Ali bodo dove zmogljivosti v načrtovalnih centrih pri službi družbenega knjigovodstva v celoti izkoriščene, oziroma če ne bodo, kako se opravičuje takšna
investicija?
Odgovor: Republiški računski center v Ljubljani so ustanovili izvršni svet
SR Slovenije, univerza v Ljubljani in združeno podjetje Iskra, v zadnjem obdobju pa so se mu pridružili še drugi sodelavci iz družbenih služb in gospodarstva. Članstvo je neobvezno in temelji na združevanju sredstev za racionalno
izkoriščanje računalniške mreže ter na skupnih interesih. O potrebnosti nabave
in namestitve novih računalniških centrov oziroma o izrabljanju prostih zmogljivosti v republiškem računskem centru odločajo organizacije združenega dela
samostojno in po lastnem preudarku. To velja tudi za občine kot tudi za službo
družbenega knjigovodstva. Večja usklajenost, ki pa je ne moremo doseči le s
preprečevanjem in utemeljevanjem, bi nedvomno prispevala k bolj razumnemu
nabavljanju in uporabljanju računalnikov, hkrati pa bi omogočila postopno
gradnjo enotnega informacijskega sistema SR Sloveniji. Oboje je zelo pomembno.
Po informaciji, ki smo jo dobili iz službe družbenega knjigovodstva, centrale
za SR Slovenijo, bodo z vzpostavitvijo novih računalniških centrov za službo
družbenega knjigovodstva doseženi cilji, ki smo jih postavili z resolucijo o
službi družbenega knjigovodstva. Prav tako bodo zmogljivosti v celoti
izkoriščene.
Predsednik Tone Bole: Na vprašanje tovariša Staneta Pungerčarja,
ki ga je 10. februarja 1972 pismeno naslovil na izvršni svet v zvezi s pospeševanjem razvoja manj razvitih območij v naši republiki, bo odgovoril tovariš
Jože Tepina.
Jože Tepina: Tovariš Stane Pungerčar, poslanec gospodarskega zbora,
je postavil izvršnemu svetu naslednji vprašanji:
1. Kako se uresničujejo intencije zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja
manj razvitih območij v SR Sloveniji in pri tem upoštevajo načela o ukrepih
za zmanjševanje socialne diferenciacije, ki so bila sprejeta na 3. seji konference ZKS?
2. Ali se ukrepi, ki naj pospešujejo razvoj manj razvitih območij, vključujejo v sprejeto usmeritev policentričnega razvoja SR Slovenije?
Odgovor: Znano je, da je bila za izvajanje intencija zakona o ukrepih za
pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji pred približno
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10 meseci po določilih zakona imenovana posebna komisija izvršnega sveta, ki
si prizadeva spodbujati hitrejši razvoj manj razvitih območij na dva načina:
v okviru svojih pristojnosti z beneficiranjem obrestne mere in sofinanciranjem
razvojnih programov in izvedbenih projektov, sicer pa tudi s sodelovanjem in
koordiniranjem akcij z drugimi republiškimi dejavniki, ki jim je zakon naložil
to nalogo.
Splošna težnja je, da se dajo tem območjem pri gospodarskem investiranju
v cestnem in vodnem gospodarstvu, v šolstvu, v otroškem varstvu, v kulturi
in raziskovalni dejavnosti večje ugodnosti in večja sredstva, pri čemer sodelujejo zainteresirane občine, gospodarske organizacije in poslovne banke. Izvršni
svet meni, da so vsa ta prizadevanja ne le usklajena, temveč so tudi eden
izmed temeljnih vzvodov za uveljavljanje izenačevanja splošnih pogojev za delo
in življenje delovnih ljudi in občanov na podlagi vzajemnosti in solidarnosti
ter za zmanjševanje socialne diferenciacije z vidika enakomernejšega makroekonomskega razvoja vseh delov SR Slovenije in tudi vseh gospodarskih področij, kakor je to začrtala 3. konferenca ZKS.
Ukrepi, ki bodo pospeševali razvoj manj razvitih območij, bodo krepili tudi
njihova politična, gospodarska in kulturna središča. Pri tem bo seveda treba
premagovati še veliko težav, da se bo pomembno spreminjal položaj tako središč
kakor tudi manj razvitih območij, da se jim bodo odprle ugodnejše možnosti
in da bodo lahko prevzemali in postajali nosilci vse pomembnejših nalog na
področju splošnega, družbenega pa tudi gospodarskega razvoja v naši republiki.
Menimo, da so zato ti ukrepi sestavni del prizadevanj za policentrični razvoj
SR Slovenije. Vendar naj pri tem poudarimo, da si policentričnega razvoja ne
zamišljamo kot statistično projekcijo razvoja, za katero bi se v danem trenutku
opredelili in potem njej podrejali vse naše delovanje.
Poglavitna prednost policentričnega sistema je v sploščanju samoiniciativnosti, uspešnosti in napredka čim širšega kroga nosilcev razvoja. Zato je policentrični sistem izrazito dinamična razvojna oblika.
Prognoza prebivalstva in zlasti aktivnega prebivalstva za posamezne občine
ter mesta SR Slovenije je bila za potrebe regionalnega prostorskega plana za
območje SR Slovenije izdelana v letu 1971, in sicer za petletna obdobja do
leta 2000.
Prognoza sloni na podatkih demografskih gibanj, fertilnosti, smrtnosti,
selitvah, stopnji aktivnosti in stopnji urbanizacije ter njihovih verjetnih spremembah do leta 2000. Rezultati so bili objavljeni v publikaciji biroja za regionalno prostorsko planiranje in zaradi primerjave z občinskimi razvojnimi programi posredovani v mnenje vsem občinskim skupščinam. Na podlagi predvidevanj in ocen občinskih skupščin ter ekonomsko socialnih in regionalnoprostorskih kazalnikov je bila pripravljena splošna zasnova urbanega sistema
SR Slovenije. V zasnovi je prostorska razporeditev predvidenega števila prebivalcev usklađena s konceptom policentričnega razvoja SR Slovenije.
Zasnova urbanega sistema je bila z upoštevanjem rezultatov javne razprave
uresničena v preteklem letu in posredovana v mesecu februarju letošnjega leta
komisiji izvršnega sveta za vprašanja regionalnega prostorskega planiranja.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Pungerčar, ali te odgovor zadovoljuje?
Prosim!
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Stane Pungerčar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Uporabil
bi že večkrat omenjeno krilatico, ki pravi, da se vse spreminja in teče, neodvisno od naših prizadevanj. S tem ne mislim reči, da si nismo prizadevali in da
niso bili doseženi nekateri rezultati. Vendar se bojim, da čas in procesi potekajo
tako hitro, da bodo tisti, o katerih govorimo, da jih rešujemo zaostalosti, za
zmeraj na repu dohodkov in razvoja, ter da se bodo pojavljala celo nova taka
območja. Nimam predloga, kako bi se te stvari lahko urejale, vendar se mi
zdi in na to sem opozoril v vprašanju, da projekcija prebivalstva predvideva,
da bodo nekatera območja dosegla velike zmogljivosti in hiter napredek,
medtem ko bodo druga zaostajala in slabela. Sprašujem se — to ni poslansko
vprašanje — ali je mogoče pričakovati, da, bomo z našimi ukrepi vendarle pospešili razvoj manj razvitih območij, tako da bodo dosegla vsaj povprečno stopnjo
v SR Sloveniji.
Ko sem proučeval projekcijo prebivalstva, sem bil v skrbeh, da stvari ne
bodo šle v smeri, ki si jo želimo. Pri tem bi le ponovil že večkrat izražene
želje, da bi bila naš delovni človek in naša družba bogata. Ce pa bomo kljub
prizadevanju in kljub vlaganju sredstev na različnih področjih ugotavljali, da
bodo nekatera območja zaostajala, bomo priča temu, da se bo del prebivalstva
še zmerom zaposloval zunaj Slovenije. To pa najbrž ni naš cilj.
To je le komentar na poslansko vprašanje.
Predsednik Tone, Bole: Na vprašanje poslanca tovariša Stojana Makovca, ki ga je na 37. seji zbora postavil izvršnemu svetu, bo odgovoril tovariš
Borut Snuderl.
Borut Snuderl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Na 37. seji zbora je poslanec gospodarskega zbora tovariš Stojan Makovec,
potem ko je opozoril na posebne okoliščine, pod katerimi so se prebivalci Primorske, dela Istre in dalmatinskih otokov vključevali v NOV v sestavi prekomorskih brigad, postavil izvršnemu svetu naslednji vprašanji:
1. Ali bodo lahko vsi ti prostovoljci pridobili status borca tudi za čas, ko
so se v italijanskih kolonijah in v južni Italiji zbirali in pripravljali za narodnoosvobodilno vojno?
2. Ali lahko SR Slovenija samostojno ukrepa s tem v zvezi, oziroma če
ne, ali se bo izvršni svet zavzel za rešitev teh vprašanj v federaciji? Na vprašanji odgovarjam:
Po obstoječih predpisih se zavarovancem dvojno šteje v pokojninsko dobo
čas od dneva, ko so se aktivno in organizirano vključili v narodnoosvobodilno
gibanje, če so izpolnjeni pogoji, 140. člena temeljnega zakona o pokojninskem
zavarovanju. Posebne pravice uživajo zavarovanci, ki jim je priznana lastnost
borca NOV pred 9. 9. 1943, z njimi pa so izenačeni borci NOV, ki so postali
jugoslovanski državljani po mirovni pogodbi z Italijo oziroma na podlagi memoranduma o soglasju o svobodnem tržaškem ozemlju, glede pravic in dolžnosti pa
so izenačeni z jugoslovanskimi državljani, če so stopili v NOV ali začeli aktivno
in organizirano delati zanjo do 13. oktobra 1943.
Po poročilih sedanjega temeljnega zakona o invalidskem in pokojninskem
zavarovanju ni možno šteti dvojno v pokojninsko dobo časa, ko so se prebivalci
Primorske zbirali v italijanskih kolonijah in v južni Italiji ter se pripravljali
za NOV. Tem borcem se priznava lastnost borca z dejanskim vstopom v NOV
oziroma z dnem, ko so začeli aktivno in organizirano delati zanjo.
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Glede na 140. člen' temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju tem
zavarovancem ni možno priznati posebnih pravic, ki veljajo za borce pred 9. 9.
1943. V predlogu novega zveznega pokojninskega zakona glede tega ni nobenih
sprememb.
Poslanec Stojan Makovec je zastavil težavno vprašanje, ker ne bo lahko
opredeliti, kakšno zbiranje in katere priprave naj se glede pravic, ki iz njih
izvirajo, izenačijo s pravicami borcev, ki so dejansko stopili v NOV pred 9. 9.
1943 oziroma 13. oktobrom 1943. Menimo, da bo to vprašanje možno in potrebno razčistiti ob izdelavi republiškega zakona o invalidskem in pokojninskem
zavarovanju. Delovni osnutek tega zakona je sekretariat za delo že pripravil,
zakon pa bo predložen skupščini v letošnjem letu. Obveščeni smo, da pri komisiji za socialno-zdravstvena vprašanja borcev narodnoosvobodilne vojske pri
Zvezi združenj borcev NOV SR Slovenije dela posebna skupina, ki pripravlja
predlog ocene vseh odprtih vprašanj. Ta predlog bo predložen v razpravo političnemu aktivu republike in pristojnim organom za izdelavo ustreznih predlogov.
Ob izdelavi republiškega zakona se bo tako možno in potrebno odločati
o tem, kako urediti to vprašanje, o materialnih posledicah, ki iz tega izhajajo,
ter tudi o tem, ali je smotrnejše to urediti v okviru republiškega zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju ali s posebnimi predpisi. Vsekakor
menimo, da bi bilo potrebno doseči usklajenost glede ureditve teh vprašanj
s SR Hrvatsko, ker ne gre le za borce z območja SR Slovenije, temveč tudi za
borce z območja Hrvatske, Istre in dalmatinskih otokov.
Republiški sekretariat za delo bo pobudnik potrebnih dogovorov in posvetov.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Stojan Makovec, ali te odgovor zadovoljuje? Prosim.
Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Z odgovorom se ne morem strinjati v celoti. Ze zadnjič sem omenil razmere,
v kakršnih so se slovenski vojaki v Italiji pripravljali za odhod v narodnoosvobodilno vojno. Pa tuji državljani — italijanski državljani — smo takrat
veliko več tvegali kot, denimo, državljani takratne Jugoslavije. Zato smo se
zbirali pod pogoji, ki jih drugi niso imeli. Naši ljudje, ki so bili na drugi strani
morja in na italijanskih otokih, niso mogli odhajati v NOV prej, preden niso
nastopile možnosti za to.
Pri vsem tem nas najbolj boli to, da se zadeva vleče že toliko časa, čeprav
je nekdanji predsednik Zveze borcev Jugoslavije poudaril, da je potrebno to
vprašanje čimprej rešiti. Poleg tega se postavlja tudi vprašanje, zakaj so si
nekateri lahko pridobili status borca pred 9. 9. 1943, večina pa ne. Ali smo
vsi enakopravni državljani, ali pa mogoče za tiste, ki so na boljših položajih,
velja kaj drugega? S takšnim stanjem se ne morem strinjati.
Predsednik Tone Bole: Na vprašanje poslanca Otmarja Sekavčnika,
ki ga je postavil na zadnji seji, bo odgovoril tovariš Jože Tepina.
Jože Tepina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Tovariš Otmar Sekavčnik, poslanec tega zbora, je v zvezi z velikim neskladjem
med skupnim zneskom prijavljenih obveznosti in skupnim zneskom dejanskih
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terjatev za območje SFRJ postavil izvršnemu svetu naslednji poslanski vprašanji:
1. Ali izvršni svet razpolaga z natančnimi podatki o tem, od kod izvira
razlika med obveznostmi in terjatvami, to je, med neplačanimi obveznostmi
negospodarstva do gospodarstva SFRJ?
2. Kaj namerava izvršni svet ukreniti v medrepubliških komitejih, da se
ugotovi resnično stanje dolžnikov iz vrst negospodarstva ter do kdaj bodo
sprejeti in kakšni bodo ukrepi za poravnavo obveznosti, ki jih ima negospodarstvo do gospodarstva?
Odgovor na prvo vprašanje:
Skupna služba družbenega knjigovodstva, centrala v Beogradu, pripravlja
na podlagi naknadnega razčiščevanja obveznosti negospodarstva, katere je le-to
prijavilo SDK na podlagi zakona o evidentiranju obveznosti določenih uporabnikov družbenih sredstev in o načinu njihove poravnave (Ur. list SFRJ, št.
50/71), posebno informacijo, ki bo zajela tudi morebitne razlike med prijavljenimi obveznostmi negospodarstvu in terjatvami gospodarstva. Ko bo informacija izdelana in posredovana republikam in avtonomnim pokrajinam, bomo
poslanca podrobneje seznanili z rezultati analize.
Odgovor na drugo vprašanje:
Ukrepi oziroma način poravnave obveznosti negospodarstva do gospodarstva je urejal sam zakon o evidentiranju obveznosti določenih uporabnikov
družbenih sredstev in o načinu njihove poravnave (Ur. 1. SFRJ, št. 50/71), to
poravnavo pa ureja tudi resolucija o temeljih družbenoekonomskega razvoja
v letu 1972 (Ur. list SFRJ, št. 13/72), ki v svojem poglavju IV/3 določa, da
morajo dolžniki izdati do konca aprila 1972. leta obveznice za poravnavo svojih
obveznosti do gospodarstva. Izvršni svet si bo v medrepubliških komitejih in
v drugih organih na ravni federacije intenzivno prizadeval, da se navedeni
zakoni dosledno izvajajo, saj je to eden bistvenih pogojev za uresničenje stabilizacijskih prizadevanj.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Sekavčnik, ali si zadovoljen z odgovorom? (Da.)
Na zadnji seji zbora je izvršnemu svetu postavil vprašanje tudi tovariš
Jože Pogačnik. Nanj bo odgovoril tovariš Ivo Klemenčič.
Ivo Klemenčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Na vprašnje poslanca Jožeta Pogačnika v zvezi s položajem tekstilne industrije v Sloveniji odgovarjam:
Tekstilna industrija je pri nabavi surovin, kot je znano, odvisna predvsem
od uvoza. Na svetovnem trgu so se v zadnjem času povišale cene bombažu in
volni. Upoštevaje še devalvacijo dinarja, je nabavna cena bombaža znatno
višja od lanske, odstotek podražitve volne pa je nekoliko nižji. Navedene podražitve so doslej le malo vplivale_na finančni rezultat tekstilnih podjetij, ker so
imela nekatera podjetja v začetku leta še zaloge surovin, zlasti bombaža, nabavljenega po nižji ceni.
Direkcija za materialne rezerve je podjetjem tudi do 15. februarja zaračunavala nove dobave po starih cenah. Položaj pa se hitro spreminja, prizadete
so predvsem predilnice, ki se zato bolj zanimajo za izvoz kot za prodajo na
domačem trgu. Zato že primanjkuje preje in se postavlja resno vprašanje oskrbe
domačih proizvajalcev.
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Zadnji ukrep ekonomske politike, ko je znižanje prometnega davka, odobreno povišanje prodajnih cen in znižanje posebne takse pri uvozu surovin,
so sicer nekoliko omilili položaj podjetij, vendar je celotna panoga še vedno
v težavah.
Izvršni svet je seznanjen s tekočo problematiko tekstilne industrije in je
o njej tudi razpravljal. Njeno reševanje pa sodi predvsem v pristojnost zveznih
organov, na katere se tekstilna podjetja tudi neposredno obračajo. Prizadevamo
si, da bi bili sprejeti še dodatni ukrepi, ki bi omogočili normalen potek proizvodnje in izboljšali finančni položaj celotne panoge.
Naša republika je letoš že nekoliko razbremenila gospodarstvo: s 1. januarjem je znižala prispevek iz osebnega dohodka za republiški proračun od 1,47
na 0,76'%, kar je v korist zlasti tekstilni industriji, ki je delovno intenzivna
panoga, pripravlja se tudi nov davčni sistem, ki bo v celoti odpravil prispevek
iz osebnega dohodka za republiški proračun, uvedena pa bo obdavčitev ostanka
dohodka. Ta ukrep bo predvsem v korist tekstilni industriji. V glavnem je
v SR Sloveniji obremenjeno vse blago s 5 °/o republiškim davkom. Ko bo sprejet
nov zvezni zakon o obdavčenju proizvodov in storitev, bo izvršni svet predložil
skupščini SR Slovenije osnutek novega republiškega zakona o obdavčenju proizvodov in storitev. Ob sprejemanju tega zakona bo možno razpravljati tudi
o tem, ali naj bi imeli tekstilni izdelki glede prometnega davka izjemni položaj.
Morebitno znižanje ali oprostitev prometnega davka bo lahko šla v korist proizvajalcev.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Pogačnik, ali vas odgovor zadovoljuje? (Da.)
Na vprašanje poslanca Lojzeta Fortune, ki ga je 29. marca 1972 postavil
izvršnemu svetu, bo odgovoril tovariš Uroš Markič.
Uroš Markič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Poslanec Lojze Fortuna je postavil naslednje poslansko vprašanje:
»V Uradnem listu SFRJ, št. 11/72 z dne 26. februarja 1972 je objavljen
odlok o delu deviz, ki ga smejo delovne organizacije uporabiti po 16. členu
zakona o deviznem poslovanju. S tem odlokom je razveljavljen stari istoimenski
odlok iz leta 1966 (Uradni list SFRJ, št. 32/66).
Na podlagi navedene spremembe je Narodna banka Jugoslavije izdala
okrožnico, po kateri trgovinske gospodarske organizacije, ki prodajajo blago
v Jugoslaviji za devize, v smislu odloka o prodaji blaga za devize v Jugoslaviji
in o načinu razpolaganja s temi devizami (Uradni list SFRJ, št. 45/66), nimajo
več pravice na retencijo.
Ne da bi ocenjeval pravno podlago ukrepa Narodne banke, saj z navedeno
spremembo niso razveljavljene tudi pravice po odloku o prodaji blaga za
devize v Jugoslaviji in o načinu razpolaganja s temi devizami {Uradni list
SFRJ, št. 45/66), se sprašujem, kakšna je lahko ekonomska utemeljitev tega
ukrepa.
Priliv deviz iz prodaje blaga za tuja plačilna sredstva v trgovini je pomembna postavka v plačilni bilanci. To lahko sklepamo iz podatka, da znaša
v SR Sloveniji prodaja za devize že okoli 2,3 '°/o celotnega blagovnega prometa
na drobno. Znano pa je tudi, da je ta oblika prodaje najcenejši izvoz.
Vsekakor ukrep, ki destimulira tako obliko prodaje — navedeni ukrep pa
je tak, saj odvzema trgovinskim delovnim organizacijam pravico do retencije,
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ki so jo uporabljale predvsem za uvoz posebne opreme, potrebne za modernizacijo in razširitev maloprodajnih zmogljivosti — je zato, po mojem mnenju,
v nasprotju s prizadevanji za izboljšanje trgovinske in plačilne bilance.
Zato postavljam izvršnemu svetu naslednji vprašanji:
1. Kako ocenjuje izvršni svet ukrep Narodne banke Jugoslavije, ki odpravlja pravico do retencije pri prodaji blaga za devize v trgovini?
2. Kakšno stališče je oziroma bo izvršni svet branil v medrepubliškem
komiteju pri obravnavi navedenega vprašanja?«
Odgovor: Izvršni svet SR Slovenije ni bil niti povprašan za mnenje niti
seznanjem s tem, da se namerava odpraviti retencijska kvota za trgovinske
gospodarske organizacije, ki prodajajo blago v Jugoslaviji za devize. Ta ukrep
je uveljavilo posebno navodilo Narodne banke Jugoslavije.
Predstavnik SR Slovenije je na medrepubliškem komiteju za področje
zunanjetrgovinskega in deviznega sistema takoj sprožil vprašanje o upravičenosti tega ukrepa tako ekonomskega stališča kot pravne odgovornosti in
zahteval, da imajo trgovinske gospodarske organizacije še naprej pravico do
retencijske kvote pri prodaji blaga za devize v državi.
O tem je nato razpravljal zvezni izvršni svet na svoji seji 22. marca tega
leta in sprejel sklep, naj zvezni sekretariat za finance obvesti zvezni izvršni
svet, ali veljavni predpisi že urejajo pravico na retencijsko kvoto pri prodaji
blaga za devize. Če še ne, naj zvezni sekretariat za finance pripravi in predloži zveznemu izvršnemu svetu predlog predpisa, s katerim bi bila dana pravica
do retencijske kvote v višini 20 % tudi za prodajo blaga za devize v državi.
Ponovno smo intervenirali pri zveznih organih za čimprejšnjo rešitev in
pričakujemo, da bo vprašanje retencijske kvote za trgovinske in gospodarske
organizacije pri prodaji blaga za devize v državi urejeno v najkrajšem času.
Republiški izvršni svet torej dosledno podpira stališče, da imajo trgovinske
gospodarske organizacije pri prodaji blaga za devize v državi še naprej pravico
do retencijske kvote.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Fortuna, ali vas odgovor zadovoljuje? (Da.)
Poslanec tovariš Dimitrij Furlan je že po sklicu seje dne 5. aprila 1972
postavil izvršnemu svetu vprašanje v pismeni obliki. Ali lahko predstavnik
izvršnega sveta kljub kratkemu roku že na današnji seji odgovori na postavljeno vprašanje? Predstavnik izvršnega sveta izjavlja, da to ni mogoče.
S tem je prvi del te točke dnevnega reda izčrpan. Kdo želi postaviti poslansko vprašanje?
Vprašanje bo postavil poslanec Martin Vidmar.
Martin Vidmar : Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci!
Dovolite, da najprej orišem problematiko, na podlagi katere bom izvršnemu
svetu postavil poslansko vprašanje.
Slovenija se uvršča med najbogatejše dežele z lesom, površina gozdov znaša
965 000 ha oziroma na prebivalca 0,57 ha. Gozdnatost je 48-odstotna, lesne zaloge na ha pa je 176 m3. Po lesni zalogi na ha prekašata Slovenijo v Evropi
le Švica in Romunija.
V letu 1968 je bil prirast lesne mase v Sloveniji 4 milijone m3, sečnja pa
2,8 milijona m3 ali 74% prirastka. Ce upoštevamo, da je bil ta odstotek še
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1951. leta 183 °/o, 1957. leta 39 *Voy 1961. leta 89'°/», 1965. leta 77 %>, tedaj povsem
jasno vidimo, da se razmerje manjša.
Po lesnih zalogah na ha je Slovenija na odličnem tretjem mestu v Evropi.
Po jakosti sečnje glede na lesne zaloge pa je na zadnjem mestu. Realizacija
sečnje v letu 1970 je bila 2,9 milijona m3, srednjeročni načrt do leta 1975 pa
predvideva povečanje na 3,5 milijona m3. Podatki govore, da bo treba sečnjo
povečati. To zahtevata predvsem lesno-predelovalna in papirna industrija.
Zaradi navedenega stanja in obstoječih potreb lesnopredelovalne in kemične industrije v bližnji preteklosti in tudi sedaj že prišlo do ostrih nasprotij
med prizadetimi panogami, ki se morajo oskrbovati pretežno iz slovenskega
surovinskega zaledja, ki pa iz domačih virov ne more oskrbovati niti sedanjih
kapacitet, saj je bilo na primer zaradi primanjkljaja potrebno že v letu 1971
uvoziti 713 000 m3 lesa. Pri tem je potrebno posebej poudariti, da dotok surovin
iz drugih republik nenehno upada, kar je spričo navzočih republiških interesov
ter v sedanji politični in gospodarski situaciji povsem razumljivo.
Gospodarske organizacije obravnavane panoge so dolžne do konca letošnjega leta pripraviti gospodarske načrte območij, ki jih obravnava posebna
republiška komisija. Ti načrti, ki so v izdelavi, nekateri pa že v kritični presoji,
bodo dosledni in bodo izgotovili promet lesa od gozdne proizvodnje, do lesnopredelovalne in kemične industrije. To je torej temelj, na katerem je mogoče
graditi, najprej pa seveda premišljeno projektirati stavbo. Danes, ko njene razsežnosti še niso znane, pa pomeni vsaka akcija poseg v že tako deficitarno surovinsko bazo.
V Sloveniji se je leta 1971 izdelalo okrog 35 000 m3 ivernih plošč, ob koncu
leta 1971 pa je pričela obratovati tovarna ivernih plošč v Nazarjih z zmogljivostjo okrog 50 000 m8 na leto. V izgradnji je tovarna ivernih plošč v Slovenj
Giradcu, ki bi predvidoma pričela obratovati ob koncu letošnjega leta. Sedaj
pa smo slišali za odločitev izvršnega sveta SR Slovenije z dne 23. marca letošnjega leta, da le-ta pooblasti republiškega sekretarja za finance, da v dogovoru
z republiškim sekretarjem za gospodarstvo pripravi pri mednarodni kreditni banki uradni zahtevek za kreditiranje tovarne ivernih plošč Meblo v Novi
Gorici in Brest v Cerknici. Tako bi se proizvodnja plošč povečala v kratkih treh
letih od 35 000 m3 na okrog 350 000 m3, poraba lesa za iverne plošče in druga
lesna tvoriva pa na skoraj 700 000 m3. Posebna komisija je ob sodelovanju republiškega zavoda za planiranje izdelala politiko in program srednjeročnega
razvoja lesne industrije za obdobje 1971—1975. Svet za gozdarstvo in lesno
predelovalno industrijo pri gospodarski zbornici SR Slovenije, ki vključuje tudi
papirno industrijo, je na seji dne 16. februarja 1972 zavrnil potrditev programa,
ki vsebuje zgoraj navedene elemente in razsežnost razvoja lesnopredelovalne
industrije, ker je menil, da lahko program obravnava le tedaj, ko mu bo predložen še program papirne industrije. Svet je menil, da je kompleksno problematiko lesne surovinske osnove in lesne bilance 1971—1975 mogoče obravnavati
le ob soočenju vseh prizadetih programov. Razen tega se je svet na isti seji
odločil izdelati raziskovalno nalogo z naslovom »Predelava lesa iglavcev iz
nacionalno-gospodarskih vidikov«, ker je menil, da je lahko le to podlaga za
sprejemanje stališč.
Moram povedati, da je sklep izvršnega sveta z dne 23. marca, s katerim je
pooblastil republiškega sekretarja za finance, da v sodelovanju z republiškim
sekretarjem za gospodarstvo pripravi uradni zahtevek za kreditiranje gradnje
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tovarn ivernih plošč v Novi Gorici in Cerknici, naletel na zelo kritičen odmev
pri drugih prizadetih panogah v slovenskem gospodarskem prostoru.
Zlasti sta prizadeti celoluzno-papirna in grafična industrija, posredno pa
tudi druge panoge, ki so vezane na prvi panogi. Menim, da morajo biti izvršni
svet, kakor tudi vsi ostali, pravočasno opozorjeni na vse posledice, ki jih lahko
povzroči takšno nepopolno oziroma nekompleksno obravnavanje določene panoge.
Papirna industrija bo zaradi pomanjkanja lesa iglavcev namreč primorana,
da izgubljene dohodke zaradi zmanjšanja proizvodnje nadomesti s prehodom na
višjo stopnjo finalizacije svojih proizvodov. S tem bi se močno zmanjšala proizvodnja papirja za potrebe časopisnih podjetij in ostale grafične industrije.
Vprašam se, kdo bo klican na odgovornost, če bodo lepega dne nastopile, na
primer, težave pri izdajanju časopisov, dnevnikov itd., zaradi pomanjkanja
ustreznega papirja? Papirna industrija se zaveda, da družba pričakuje od nje,
da bo proizvedla tudi potrebne količine papirja za potrebe časopisnih podjetij
in preostale grafične industrije, vendar hkrati zahteva, da družba vodi razumno
in vsestransko koristno politiko pri razdeljevanju gozdnih zalog. Želel bi odgovore na naslednja tri vprašanja:
1. Kaj je vodilo izvršni svet, da je sprejel omenjeni sklep, saj je znano,
da bodo obstoječe zmogljivosti — s polnim obratovanjem tovarne v Nazarjih
in začetkom obratovanja tovarne v Slovenj Gradcu — zadovoljile slovenske potrebe po ivernih ploščah?
2. Zakaj izvršni svet prehiteva s svojimi dokončnimi odločitvami čas, saj
vemo, da se prav sedaj najbolj intenzivno proučuje območje gozdnogospodarske načrte, ki so lahko edina podlaga za sprejemanje odločitev, in zakaj se
ne upoštevajo sklepi in stališča drugih organov, na primer sklep sveta za
gozdarstvo in lesnopredelovalno industrijo z dne 16. februarja 1972 pri gospodarski zbornici SR Slovenije?
3. Kaj izvršni svet meni ob sprejetem sklepu o položaju in perspektivi papirne in grafične industrije SR Slovenije?
Ne glede na to, ali bom odgovor na vsa tri vprašanja dobil že danes, prosim
tudi za pismeni odgovor, in sicer v najkrajšem roku, to je v 8 dneh.
Predsednik Tone Bole: Ali lahko izvršni svet že danes odgovori na
postavljeno vprašanje? Besedo ima tovariš Marjan Dolenc.
Marjan Dolenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Čeprav ne nameravam že danes odgovoriti na poslansko vprašanje, bi zadevo
vendarle nekoliko pojasnil.
Danes sta bili postavljeni dve vprašanji, in sicer vprašanje tovariša Dimitrija Furlana ter vprašanje, ki smo ga pravkar slišali. Vsebinsko sta močno
povezani, izhajata pa iz povsem različnih izhodišč.
Dovolite, da preberem zahtevo, ki jo je postavil v svojem vprašanju tovariš
Furlan in ki dokazuje, kako je bil nerazumen odlok o dajanju soglasij za uvoz
ivernih plošč.
Pod točko 2 navaja: »Domača proizvodnja tovrstnih plošč bo leta 1972
glede na potrebe deficitarna za 158 000 m3. Primanjkljaj v letu 1972 bo v SFRJ
znašal 81 000 m3. Kako ga zmanjšati in kdo bo odgovoren za vse, iz tega izvirajoče ekonomske in tudi politične posledice, če se zadeva ne uredi? Naj pripomnim, da uresničenje odloka in kriterija 60 %> pomeni samo za Meblo odpu-
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stitev 340 delavcev in zmanjšanje proizvodnje v vrednosti 8 milijard starih
dinar j ev.«
Tovariši, to vprašanje, ki je tako upravičeno kot prejšnje, ponavljam le
zaradi tega, da pokažem, da gre za različne interese, izvršni svet pa v tem
primeru ne želi in ne more biti razsodnik med različnimi gospodarskimi interesi. Poudarjam, da podpiramo zahtevo, da se zadeva kompleksno obdela v
obliki programov za srednjeročno obdobje.
Kljub temu v tekoči ekonomski politiki podpiramo stališče, da se vprašanje
iverk rešuje na domači surovinski podlagi. Res je, da tovarna v Nazarjih, ki
izdeluje 30 000 m8, čeprav je zmogljivost 40 000 m3 — ker je tovarna nova
pogosto nastopi zastoj. Tudi potem, ko se bo tovarna v Slovenj Gradcu izpopolnila in ko bosta obratovali obe tovarni, bo iverk še zmeraj premalo. Glede
na to, da je slovenska proizvodnja pohištva izredno propulzivna dejavnost in
da se močno uveljavlja tudi v izvozu, pa iverke negativno vplivajo na čisti
izvirni učinek te dejavnosti. Zato smo mnenja, da je razumno, da zagotovimo
domačo surovinsko osnovo in proizvodnjo iverk na podlagi programov, ki so
v izdelavi.
Glede odločitve, da podpremo tudi tovarni, ki sta projektirani na Primorskem, moram povedati, da je bilo mednarodni banki predloženo okrog 20 projektov iz vse Slovenije. Mednarodna banka je poslala v Slovenijo posebno skupino za identifikacijo programov in projektov, izmed katerih sta bila izbrana le
omenjena programa za proizvodnjo iverk. Hkrati so bile izdelane tržne analize
in analize surovinske osnove. Ker je bil to edini program in ker letos niso bili
odobreni drugi projekti, smo omenjena projekta podprli, saj sta bila označena
kot ekonomsko -tehnično in komercialno primerna projekta.
Tovariš predsednik, s tem sem hotel opozoriti na stvari, kakršne so danes,
zbor pa prosim, da na izčrpen odgovor na vprašanji počaka do prihodnje seje.
Predsednik T o n e • B o 1 e : Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje?
Tovariš Jože Lesar, prosim!
Jože Lesar: Tovariš predsednik, ali lahko k postavljenemu poslanskemu vprašanju dam kakšno pojasnilo? (Da.)
Poslansko vprašanje tovariša Vidmarja me je spodbudilo, da se oglasim
k besedi popolnoma nepripravljen. Res je, da se razvijajo nove zmogljivosti
za proizvodnjo ivernih plošč, vendar predvsem zaradi tega, ker se je naša
pohištvena industrija znašla v strahotni krizi. Vsak dan berete v časopisju,
kakšen je položaj in da je lanski uvoz ogrozil okrog 40 % izvoza. Druga stvar,
na katero bi želel opozoriti, je, da bi bilo po mojem mnenju verjetno koristno,
če bi poslansko vprašanje natančneje ločevalo med tem, kar je bilo zgrajeno,
kar se gradi, in tem, kar naj bi se v prihodnje gradilo.
Na postavljeno poslansko vprašanje, zakaj se vprašanje kompleksne proučitve postavlja prav sedaj, in sicer v času, ko je lesna industrija sama predlagala papirni industriji, da bi se vprašanje celotnega gozdarstva rešilo skladno
z realnim prirastom lesa, realno sečnjo, predvsem pa z realno perspektivo porabe. Menim, da je bistvo tega vprašanja, za kakšne surovine gre pri proizvodnji ivernih plošč. Zato ni vseeno, kakšno informacijo bodo dobili tovariši
poslanci.
Sedanje zmogljivosti, to je tovarne ivernih plošč v Cerknici in tovarne ivernih plošč v Kočevju, obratujejo na bazi 60 °/o iglavcev in 40% listavcev. Pri
li
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takšni strukturi se je postavljalo vprašanje, ki je presenetilo tudi izvedence
mednarodne banke, zakaj papirna industrija ni več vlagala v nove zmogljivosti, saj je šlo za pretežni del iglavcev. Nove zmogljivosti v Cerknici in v Novi
Gorici so projektirane na povsem drugačni surovini, to je na industrijskih
odpadkih ter na bukovini. Gre za povsem novo tehnologijo in za nove površinske nanose, pri katerih se ne uporablja zgolj mehki les, ki je predvsem
pomemben za papirno predelavo.
Moram vas obvestiti, ker sem aktivno delal s skupino nekaterih glavnih
proizvajalcev in skupino ekspertov mednarodne banke, da so dali soglasje prav
zato, ker nove zmogljivosti temeljijo na potrošnji surovin, s katerimi smo imeli
doslej le težave. Gre za industrijske odpadke, ki se grmadijo pri pohištveni
industriji, koristila pa se bo tudi žagovina, kar je bilo doslej popolnoma nemogoče. Tudi če bi onemogočili rekonstrukcijo tovarne v Cerknici in novo gradnjo
v Novi Gorici, ne bi z ničemer prispevali oziroma škodovali bilanci tistih surovinskih struktur, ki jih uporablja papirna industrija.
Drug problem je, da bomo tudi pri proizvodnji 315 000 m3, ki bodo na razpolago v letu 1976 za pohištveno industrijo, še vedno potrebovali 330 000 ma
ivernih plošč.
Le toliko v pojasnilo.
Predsednik Tone Bole: Prosim, da bi se držali dnevnega reda in da
bi razpravo o tem vprašanju odložili do tedaj, ko bomo dobili odgovor na
postavljeno poslansko vprašanje. Besedo ima tovariš Janez Šter.
Janez Šter: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Glede
na položaj v gospodarskih organizacijah postavljam izvršnemu svetu naslednja
poslanska vprašanja:
1. Ali lahko pričakujemo, da bomo še letos pripravo blaga za izvoz na
konvertibilno področje in za zaloge blaga za izvoz dobili kakšne kredite? Bližamo se namreč h koncu prvega polletja, na področju izvoza pa razen retencijske kvote še ni nič storjeno. Osebno sem kot človek in direktor gospodarske
organizacije v velikih težavah, saj sem v svoji organizaciji vedno zagovarjal
usmeritev na izvoz na konvertibilno področje, izhajajoč iz resolucij federacije,
republike in občine ter celo iz poslovne politike Ljubljanske banke, ki je vselej
obljubljala podporo izvozu tako s kreditiranjem kot z drugimi oblikami pomoči.
V vseh primerih je bil govor tudi o kreditih za pripravo blaga za izvoz, vendar
do danes nismo dobili nobenih sredstev za te namene.
Menim, da smo gospodarstveniki, ki smo se vključili v stabilizacijo, zaradi
tega prikrajšani. Ce bi se namreč usmerili na domači trg, bi vsekakor lažje
prišli do obratnih sredstev, čeprav so cene zamrznjene.
2. V nekaterih drugih republikah so uvedli prakso, da potrošniške kredite
dajejo le v proizvodnji. Slovenska proizvodna podjetja ne morejo več prodajati na ta tržišča, če hkrati ne dajo potrošniških kreditov za prodajo svojega
blaga. V SR Sloveniji banke še zmerom kreditirajo le trgovino, tako da z našimi
sredstvi prodajamo blago iz drugih republik, npr. vozila Zastava, medtem ko
naša podjetja izgubljajo trg v drugih republikah. Obljubili so zvezni zakon, ki
bi vprašanje rešil že do 20. 3. tega leta, vendar od tega še ni nič.
Tudi Ljubljanska banka se je v svoji poslovni politiki za leto 1972 obvezala, da bo zadevo uredila, vendar tudi od tega ni še nič. Zdi se mi, da gre
za interes slovenskega gospodarstva, da se na tem področju napravi red, saj
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ne zahtevamo ničesar drugega kot red. V vsej Jugoslaviji naj se zadeva uredi
z zakonom, tako da se bo potrošnja kreditirala povsod enako. Za naše pojme bi
bilo najboljše takšno kreditiranje potrošnika, da potrošnik, ki ima kredit, lahko
sam izbira blago po trgovinah in se sam odloča glede na kakovost blaga, njegovo funkcionalnost, ceno in estetski videz. Zaradi nas lahko daje kredite tudi
trgovina, toda če v drugih republikah dajejo potrošniške kredite proizvodnji,
potem bomo tudi v SR Sloveniji prisiljeni sprejeti takšno kreditiranje.
Naj navedem primer iz pohištvene industrije. Pri nas je korelacija med
prodajo pohištva in potrošniškimi krediti 0,92, kar pomeni, da se pohištvo brez
kreditov praktično ne more prodati. Po drugi strani se mi zdi, da se mora
republika zavzeti za uveljavitev ustavnega načela, da je Jugoslavija enoten
gospodarski prostor. Potrošniški krediti, ki se delijo v vsaki republiki drugače,
vsekakor razbijajo enotni jugoslovanski prostor. Danes ni več pomembno,
kakšno blago bomo prodajali, pomembno je, da so potrjene cene in potrošniški
krediti. S tem smo razvrednotili dolgoletno delo ljudi v gospodarstvu, ki so
delali na področju oblikovanja konstrukcije, tehnologije itd. Sele v primeru,
da bi potrošnik samostojno izbiral blago, bi se uveljavila nizka cena, funkcionalnost in estetska oblikovanost izdelka. Zato prosim, da izvršni svet odgovori,
ali je že kaj ukrenil, da se na tem področju naredi red.
3. Z znanim predpisom o urejanju uvoza luksuznega blaga je močno prizadeta naša industrija. V pohištveni industriji bo čez kakšen mesec prišlo do
prekinitve proizvodnje v nekaterih največjih in najsodobnejših tovarnah. Kdo
bo prevzel posledice za neizpolnitev izvoznih pogodb, če ne bo repromateriala ?
Menim, da ni v korist plačilne bilance — zaradi katere so bili ti ukrepi sprejeti — če onemogoča delo lesne industrije, za katero je znano, da ima pozitivni
saldo deviznega priliva. Če vzamemo izvoz lesne industrije samo za 100 '%>, je
njen izvoz 37 °/o. Negativni saldo plačilne bilance bo še večji, če se bo onemogočal izvoz.
Vprašanje repromateriala je Zelo pereče in se bo le deloma ublažilo z novim
letom, ko bo začela obratovati že omenjena tovarna v Slovenj Gradcu.
Letos bodo slovenske tovarne po predvidevanjih izdelale 70 000 m3 ivernih
plošč, če bo načrt v celoti uresničen. Poraba bo letos v slovenski industriji okrog
117 000 m3, kar pomeni, da bo treba uvoziti okrog 47 000 m3 ivernih plošč. Če
bo tovarna v Nazarjih proizvedla manj, bo treba uvoziti toliko več. Prihodnje
leto bo odprta tovarna v Slovenj Gradcu in če bi takoj obratovala z vso zmogljivostjo, bo v Sloveniji izdelano okrog 122 000 m3 ivernih plošč. To pomeni, da
bi še zmerom morali uvoziti 15 000 m3. Če upoštevamo nove tovarne, za katere
je dal izvršni svet soglasje za mednarodni kredit, bi 1976. leta izdelali v Sloveniji okrog 244 000 m3 ivernih plošč, tako da bi šele v tem letu pokrili potrebe,
v naslednjih letih pa bi imeli celo presežek 30 000 m3, vendar je pri tem treba
računati tudi s potrebami gradbeništva, ladjedelništva in drugih.
4. vprašanje. Kompenzacija se zavlačuje, gospodarske organizacije pa se
pogrezajo v čedalje večjo nelikvidnost. Zanima me, kdo je odgovoren za izvedbo kompenzacije do postavljenega roka. Rečeno je bilo, da bo to opravljeno
do 31. marca. Danes smo 10. aprila, znano pa še ni nič. Obljublja se, da bo
to storjeno v prihodnjih 5 dnevih. Kompenzacija ni izvedena, roki se podaljšujejo, gospodarstvo pa trpi vsak dan večjo nelikvidnost.
Hkrati menim, da sem dolžan opozoriti ta zbor, da se v gospodarskih organizacijah bojimo, da naši partnerji niso prijavili svojih obveznosti v našo
korist. Sedaj je bil postopek tak, da smo ob prijavljanju obveznosti obvestili
11»
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tudi svojega partnerja. Naše podjetje je dobilo obvestilo le za približno tretjino
upravičenega zneska.
.
To so najpomembnejša vprašanja, ki nas trenutno tarejo m za katera
menim, da so pereča. Verjetno izvršni svet zanje ve, zato bi prosil tovariša
Dolenca, da nanje odgovori po možnosti še danes, zlasti pa na poslansko vprašanje tovariša Dimitrija Furlana.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje?
Besedo ima tovariš Marjan Dolenc.
Marjan Dolenc (iz klopi): Prosim, če bi lahko na vsa štiri vprašanja
odgovoril na prihodnji seji zbora.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Ster, slišal si zahtevo tovariša Marjana Dolenca.
,
Dovolite, da končam 2. in preidem na 3. točko dnevnega reda,
to je na usklajevanje predloga zakona o združevanju kmetov.
Iz primerjave besedila predloga zakona o združevanju kmetov, v katerem
je bil zakon sprejet v gospodarskem zboru oziroma v republiškem zboru, je
razvidno, da zbora nista sprejela v enakem besedilu tretjega odstavka 30. člena
tega zakona. Naš zbor je odstavek sprejel v naslednjem besedilu: »Obrat za
kooperacijo je pravna oseba, če določa tako samoupravni sporazum o združevanju.« Republiški zbor je ta odstavek sprejel v naslednjem besedilu: »Obrat
za kooperacijo je pravna oseba, če sam drugače ne odloči.«
Sporno besedilo je razvidno tako iz pisma predsednika republiškega zbora
kot iz poročila odbora za proizvodnjo in blagovni promet, ki ga je odbor predložil v zvezi z usklajevalnim postopkom, ki ga moramo pričeti na današnji seji.
Prosim poročevalca odbora tovariša Jožeta Javornika, da sporoči zboru
predlog odbora za uskladitev spornega besedila.
Jože Javornik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji dne
28. marca 1972 razpravljal o pismu predsednika republiškega zbora predsedniku
gospodarskega zbora glede spornega besedila tretjega odstavka 30. člena. Pri
tem se je odbor odločil, da bo ponovno predlagal večinsko mnenje, po katerem
ne kaže že v naprej, to je po sili zakona, določati organizacijske oblike tudi
tistim obratom, ki take oblike ne želijo. Apriorna določitev statusa pravne
osebe bi po mnenju odbora ne prispevala k integracijskim procesom, ki so
prav tako nujni tudi v kmetijstvu.
Nadalje je odbor ugotovil, da je duh zakona o združevanju kmetov pravzaprav tudi v iskanju novih osnov ter novih oblik v krepitvi medsebojnih
samoupravnih odnosov v združenem delu in ne v oblikovanju oziroma vsi jevanju organizacijskih oblik, ki nikakor ne morejo zajeti vseh značilnosti m
potreb blagovno-denarnega prometa. V odboru je bilo tudi poudarjeno, a so
samoupravne pravice obratov za kooperacijo zagotovljene v tolikšni meri, da
se obrat, če ne pride do sporazuma, lahko celo izloči iz delovne organizacije m
konstituira kot samostojna organizacija združenega dela.
Na odboru je bilo izraženo tudi manjšinsko mnenje, da so v preteklosti
nekatere kmetijske organizacije skrčile samoupravne pravice svojih kooperantov. Pri tem moram posebej poudariti, da je javna razprava o tem zakonu prav
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tako opozarjala na zmanjševanje samoupravnih pravic in je zaradi tega razumljiva zahteva po zakonski določitvi statusa pravne osebe.
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet je kljub temu predlagal gospodarskemu zboru, da ob ponovni obravnavi 30. člena predloga zakona o združevanju kmetov vztraja pri svojem prvotnem stališču oziroma da ne sprejme
amandmaja republiškega zbora k temu členu.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Javornik, če prav razumem, potrjujete
besedilo, ki ga je naš zbor sprejel na zadnji seji. (Da.)
Pričenjam razpravo za uskladitev spornega besedila. Poslance prosim, da
se v razpravi omejijo le na 30. člen predloženega zakona. Kdo želi besedo?
Tovariš Ivan Kuder, prosim!
Ivan Kuder: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Kot
kmečki poslanec čutim dolžnost, da izrazim želje kmetov, saj gre za zakon
o združevanju kmetov. Ne želim prepričati poslance, kaj je prav in kaj ni,
menim pa, da smo pri tem v sporu kmetje in kmetijci. Na vseh razpravah,
kjer so kmetje razpravljali o tem vprašanju, so izrazili željo, naj bi se združevali tako, kot predlaga republiški zbor. Menim, da se bistveno nič ne spremeni,
če gre za eno ali drugo obliko, vendar je kmetom v besedilu republiškega zbora
nekako bolj priznano zaupanje in samoupravljanje. V nasprotnem primeru bi
še bolj razbijali kooperacijo, saj se bodo gospodarsko močnejši kmetje združevali v drugih oblikah.
Predsednik Tone Bole: Kdo želi besedo? Tovariš Stojan Makovec,
prosim!
Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ne bi hotel komurkoli vsiljevati svojih misli. Menim, naj vsak zase presodi,
kaj je prav in kaj ni, dolžan pa sem zagotoviti stališče, ki se je vztrajno postavljalo na vseh sestankih kmetov. Takšno stališče je bilo izraženo tudi na drugi
konferenci ZKS, ki se zavzema za samoupravljanje kmetijskih proizvajalcev
in jim izraža vse zaupanje.
Ce smo imeli v preteklosti v zadrugah priznano lastnost pravne osebe, in
sicer v času, ko je bilo v eni občini tudi 20 do 30 zadrug, danes pa je namesto
njih le en kombinat, ki ima v svoji sestavi kooperacijsko enoto, menim, da je
prav in pravično, da tej kooperacijski enoti priznamo lastnost pravne osebe.
Ne gre za to, da bi bilo ne vem kakšno nasprotje med kooperanti in kombinati. Sem prvi, ki zagovarjam stališče, da moramo enotno in skupno delovati,
ker smo pravzaprav vsi kmetijci. Če bomo enotni, bomo imeli tudi več uspeha.
Gre za to, da se da več samouprave in več zaupanja tistim ljudem, ki se s tem
ukvarjajo. Ce je bilo takšno stališče zavzeto na drugi konferenci ZKS, ko se je
obravnavalo to vprašanje, če je bilo zavzeto na zboru zadružnikov in kooperantov ter na iniciativnem odboru za -ustanovitev zadružne zveze, če je bilo izraženo v javnih razpravah po vsej Sloveniji, potem menim, da tega ne smemo
zanemariti. Tudi na zboru zadružnikov v Celju, ki je bil 3. aprila letos, se
odločno zahteva, da se enotam za kooperacijo prizna lastnost pravne osebe. Če
to zahtevajo tudi industrijski proizvajalci, potem ne vem, zakaj jim tega ne bi
priznal tudi gospodarski zbor. Predlagam, da se sprejme besedilo, ki ga je
sprejel republiški zbor.
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Bole:

Se kdo želi besedo? Tovariš Jože Slavič,

Jože Slavič: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagam, da naš zbor
vztraja pri sklepu, ki ga je sprejel na zadnji seji, to je, da ostanemo pri besedilu, ki ga je dal predlagatelj, in sicer iz več razlogov.
Menim, da je predvsem pomembno, da ne vsiljujemo vnaprej določenih
oblik združevanja, saj je bilo takšno določanje doslej le izjema, in sicer pri
delovnih organizacijah posebnega družbenega pomena. Kakorkoli je obrat za
kooperacijo pomemben, menim, da tega posebnega statusa nima in bi verjetno
to bil primer, ki bi pomenil uvod v razdruževanje v gospodarstvu, ne pa združevanje. O tem me je še bolj prepričala zahteva sindikatov Slovenije, ki jo je
odbor odklonil in ki je bila v tem, da se spremeni zakon o javnih cestah in
da se nekaterim enotam da — po sili zakona — status samostojnih organizacij.
Če bomo tako začeli delati, potem ne preostane drugega, kot da za celotno
organizacijo gospodarstva izdelamo shemo, ki bi jo dali na izbiro. Iz tega
načelnega razloga odklanjam vsiljevanje organizacijskih oblik po sili zakona.
Če je tovariš Makovec rekel, da se boji, da bi mu kaj vsiljevali, potem
tudi sam lahko rečem, ker sem prizadet, da se bojim, da bi me posiljevali. Ker
smo potemtakem na istem, menim, da je edino pravilna rešitev v tem, da
gospodarske organizacije oziroma delovne organizacije z vsemi svojimi enotami
vred same odločijo, kakšen status želijo imeti. Kmetje imajo besedo tudi v prizadetih gospodarskih organizacijah, kot jo imajo drugi člani delovne skupnosti,
zato se ne smemo bati, da prepustimo odločitev delovnim organizacijam samim.
Menim, da nihče ne ugovarja, da kooperacijske enote ne bi smele biti
pravne osebe, vendar prav tako ne smemo zahtevati, da to morajo biti. Tako
kot smo to pravico pustili gospodarstvu, jo moramo pustiti tudi delovnim organizacijam v kmetijstvu, zlasti v času, ko toliko govorimo o temeljnih pravicah
in samoupravljanju na terenu ter temeljnih organizacijah združenega dela.
Menim, da naj za oba partnerja velja isto geslo, se pravi za tiste, ki so zaposleni
v trajnem delovnem razmerju, in za kmete. Menim, da bodo brez naših intervencij v zakonskih besedilih našli najboljšo rešitev tako na terenu kot v prizadetih gospodarskih organizacijah.
Predsednik Tone Bole: Želi še kdo sodelovati v razpravi? Besedo ima
tovariš Andrej Petelin.
Andrej Petelin: Tovariša predsednika prosim, da mi dovoli izraziti
stališče iniciativnega odbora za ustanovitev zadružne zveze Slovenije, ker so
organi v gospodarski zbornici SRS zavzeli različna stališča. To sta svet za kmetijstvo in živilsko industrijo ter odbor za zadružništvo in kooperacijo.
Menim namreč, da je obravnavano vprašanje čedalje bolj politično vprašanje, zato ga bo treba vsestransko osvetliti in razrešiti tako, da bo v skladu
z našimi načeli, sprejetimi političnimi stališči in tudi z našo samoupravno
prakso. Menim, da ni naključje, da se je pojavila takšna zahteva. Sodeloval
sem v številnih razpravah in moram reči, da so kmetje, člani samoupravnih
organov, razen v Pomurju ponavljali odločno zahtevo, naj imajo obrati za
kooperacijo status pravne osebe. Tako je bilo tudi v Celju na zboru zadružnikov
v okviru celjskega poslovnega združenja Styria, na katerem je bilo nad
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130 kmetov. Tudi tam so odločno zahtevali, naj imajo obrati za kooperacijo
status pravne osebe, predvsem v besedilu, ki ga je sprejel republiški zbor na
zadnji seji.
Menim, da je nujno potrebno, da se temeljito poglobimo v to problematiko
in ugotovimo, ali gre res le za zahtevo posameznikov ali za kaj drugega.
Zahteva kmetov nedvomno izhaja iz naše pretekle prakse, ki se tudi danes še
ni bistveno spremenila, čeprav so politična stališča do tega vprašanja že nekaj
let docela jasna.
Problem je v tem — kar je dejal že tovariš Makovec — da so kmetje marsikje izgubili svojo organizacijo, tako da se je tudi po 10, 20, 30 ali celo 40 prej
samostojnih pravnih oseb združilo s kmetijsko organizacijo, v kateri pozneje
niso dobile enakovrednega položaja, razen v nekaterih. Zato ni čudno, da
kmetje zaupajo le še v tisto, kar je v zakonu zapisano, čeprav menim, da bi
se to dalo doseči tudi na podlagi samoupravnega sporazuma, vendar po poti,
ki bi trajala nekoliko dlje. Kmet proizvajalec danes v svoji enoti dosti težje
uveljavi pravico do pravne osebe kot v nasprotnem primeru, ko se tej pravici
lahko le sam odreče. Kolikor poznam našo prakso, si . upam trditi, da bodo zelo,
zelo redki primeri, da se bodo kmetje odločili za status pravne osebe, saj si
prav kmetje želijo, da je režija v kmetijskih organizacijah čim manjša.
Po mojem mnenju in po razmišljanjih, ki smo jih imeli na iniciativnem
odboru za ustanovitev zadružne zveze ter na odboru za zadružništvo in kooperacijo, status pravne osebe ne bi povzročil dezintegracij, temveč bi obstoječe
integracije postale še čvrstejše, saj kmetov ne bi čakal šele boj za uveljavitev
samoupravnih pravic. Trdno sem prepričan, da kmetje — vsaj po izjavah na
zboru zadružnikov — niso nikdar želeli, da bi se izločili iz organizacij, ki so
jih skupaj ustvarjali. Pri tem bi vsaj opozoril na integracijo v Pomurju, kjer
takšnega statusa kmetje ne želijo. Vendar ni povsod potrebnega interesa, da
bi se čim hitreje rešili medsebojni odnosi. Dostikrat se zatrjuje, da je doma
vse v redu, medtem ko morajo predpise v sosednji organizaciji šele uveljaviti.
Menim, da je pri tem dosti dela za vse subjektivne dejavnike, ki bodo morali
delati na tem področju, upoštevajoč tudi bodočo zadružno zvezo, za katero
nedvomno obstaja interes tako pri kmetih kot tudi pri večini kmetijskih organizacij .
Zato predlagam, da se to vprašanje ponovno prouči. Ker gre tudi za politično vprašanje, menim, da bi morala o tem dati svoje mnenje tudi Socialistična zveza kot nosilec javne razprave glede zakona o združevanju kmetov.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Tovariš
Jože Lesar, prosim!
Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Sporni
odstavek 30. člena pravi: »Obrat za kooperacijo je pravna oseba, če tako določa
samoupravni sporazum. Ce se sporazum ne doseže, se razpiše referendum. Pravico do udeležbe na referendumu imajo kmetje iz prvega odstavka tega člena
in delavci organizacije združenega dela.« Vseskozi se govori o obratu, odloča
pa ne obrat, to je delavci obrata za kooperacijo in kmetje, katerih rezultat dela
se lahko potrdi na trgu, temveč se v referendumu konfrontira del kmetov iz
obrata za kooperacijo s celotno organizacijo združenega dela.
To jasno piše, in če je tako, sem odločno proti taki formulaciji.
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Zakon omogoča kmetom in delavcem, da ustanovijo obrat za kooperacijo
kot temeljno organizacijo združenega dela, če je organizacijsko, delovno in teritorialno zaokrožen in če se uspeh skupnega dela kmetov in delavcev lahko
potrdi kot vrednost na trgu. Zakon jim celo omogoča, da se lahko izločijo
v samostojno organizacijo združenega dela. Menim, da glede tega ni nobenih
dilem. Če gre za takšen obrat za kooperacijo, potem ne vem, kdo bi delavcem
in kmetom lahko odvzel pravico do samouprave, ki velja za temeljno organizacijo združenega dela in ki je po ustavnih amandmajih neodtujljiva.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Lesar, ne vem, če si v svoji razpravi
upošteval, da je drugi stavek tretjega odstavka 30. člena v celoti črtan, tako
da se sedaj glasi: »Obrat za kooperacijo je pravna oseba, če tako določa samoupravni sporazum o združevanju.« Vse drugo se črta.
Jože Lesar: Kljub temu, tovariš predsednik, da je obrat za kooperacijo pravna oseba, se nasproti obratu ne more uporabiti vsa združena sila
celotne organizacije združenega dela. To je zame nasprotje, vsebinsko, pravno
in, če hočete, tudi politično.
Predsednik Tone Bole: Kdo želi besedo? Mogoče predstavnik izvršnega sveta v zvezi s stališčem odbora? Besedo ima tovariš Milovan Zidar.
Milovan Zidar: Tovariš predsednik! Predlagatelj svojega stališča ni
spreminjal. Ker ga je na zadnji seji zbora že podrobno obrazložil, bi poudaril
le naslednje.
Razlika med besedilom republiškega zbora in besedilom, ki je bilo sprejeto
v tem zboru, ki pa je identično s stališčem predlagatelja, je v tem, da je v besedilu republiškega zbora izpuščen samoupravni sporazum kot temeljna kategorija, ki izhaja iz ustavnih amandmajev in na podlagi katerega se nedvomno
razrešujejo vsi medsebojni odnosi v organizaciji združenega dela.
Menimo namreč, da kategorije samoupravnega sporazuma ni mogoče spregledati, saj je že po ustavi dana in jo zato moramo upoštevati tako v zakonih
kot v naši neposredni praksi. Samoupravni sporazum je pravzprav novina in
ga v zakonskem besedilu prvič srečujemo na tem mestu. V organizaciji združenega dela ga razumemo kot ustavo podjetja, statut pa kot zakon. Takšno
je razmerje med aktoma.
Prav zato tega ni mogoče izpustiti in določiti, da se medsebojni odnosi
in statusna vprašanja urejajo v tem temeljnem zakonskem aktu vsakega podjetja, torej tudi zadruge ali druge kmetijske organizacije. Dejansko to pomeni,
da če do soglasja vseh partnerjev, ki urejajo medsebojne odnose med temeljnimi organizacijami združenega dela, ne pride, sporazuma ni. In če sporazuma
ni, seveda pride do spora. Spor rešuje v smislu zakonov mešana arbitraža, ni
pa ta sklep odločilen in dokončen za prizadeto stranko v tem sporu, ki se lahko
celo pritoži ustavnemu sodišču. Gre torej za proceduralna vprašanja, o katerih
lahko pravniki več povedo, predlagatelj pa je to moral vsekakor upoštevati.
Zaradi tega seveda ni nevarnosti, da bi nastopila diskriminacija, kot so
danes opozarjali nekateri govorniki, saj je poroštvo vsem strankam v urejanju
medsebojnih odnosov zagotovljeno že v ustavi. Iz tega razloga je v besedilu,
ki ga je predložil izvršni svet z dopolnili zakonodajno-pravne komisije, izpuščen
referendum, saj je v bistvu le način oziroma eden izmed načinov ugotavljanja
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stališča določene sredine, ki želi in ki zahteva temeljno organizacijo ali določen
status. To seveda ne pomeni, da besedilo, ki je bilo sprejeto v tem zboru, ne
omogoča statusa pravne osebe. Poudarjeno je le, da se neposredno reševanje
oblike pravne samostojnosti prepušča — skladno z XXI. in XXII. ustavnim
dopolnilom — neposrednim proizvajalcem. Ce so se v Prekmurju odločili tako,
potem se bodo morali vsekakor dogovoriti tudi o organizacijski obliki, če pa
se bodo v drugi organizaciji odločili drugače, bodo vsekakor morali izbrati
kakšno drugo obliko.
Mogoče še besedo o sklicevanju na politične dogovore, ki so bili sprejeti
glede vključevanja kmetov v samoupravni sistem. Čeprav ni nihče zanikal, bi
vendarle želel poudariti, da so vsi politični dogovori v celoti uresničeni v
XXXV. ustavnem amandmaju in seveda tudi v predloženem zakonu. Poglavitna dilema je v tem — in tu po mojem mnenju tiči celo določena nevarnost —
da pri uresničenju zakonskih in ustavnih norm zaradi očitkov, da gre za centralizem in odtujenost od vasi, ne bi ponovno nastopile centralistične metode.
Zaradi tega ves čas poudarjam, da je treba od spodaj navzgor graditi bodoči
temelj na vasi, če res hočemo kmete vključiti v samoupravno družbo. Tam pa
se morajo dogovoriti, ali bo to enota z določenimi samoupravnimi pravicami ali
pa osnovna celica temeljne organizacije združenega dela. Skratka, gre za
kompleksen program, ki ga je treba postaviti na dejstvih, za konkretne gospodarske in politične dogovore na vasi. Zato menim, da kmetje kot zastopniki
svojih interesov ne bodo osamljeni. Po tem zakonu bodo imeli zadružno zvezo,
imajo svoje kmečke sekcije, celo sindikat jim ponuja roko. Gre za celovit proces,
ki se ne bo končal čez noč.
Glede čistih računov s temeljno organizacijo združenega dela menim, da
je s statutom in z aktivnostjo zadružne zveze mogoče ponovno postaviti nadzorne odbore z inštruktažnimi funkcijami oziroma s strokovnjaki, ki bodo
kmetom lahko dali nevtralno sliko o finančnem poslovanju. Vendar je to stvar
tehnike in bodoče organizacije. V tem smislu menimo, da je besedilo, ki je
bilo v tem zboru sprejeto, lahko objektivna podlaga za načelno drugačne
odnose na vasi v prihodnje.
Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo besedo? Prosim, tovariš Anton
Zimšek!
Anton Zimšek: Tovariš predsednik! Najprej dovolite vprašanje, ali
je namreč smiselno le razpravljati in se opredeljevati za eno ali drugo besedilo oziroma ali ne bi kazalo poiskati tudi nov predlog, ki bi smiselno in enakopravno zajel izražena interesa.
Predsednik Tone Bole: Ali imate pripravljen kakšen predlog?
Anton Zimšek: Nekaj takega imam pripravljeno. Dejstvo je, da se
dikciji gibljeta v ekstremih. Dikcija »obrat za kooperacijo je pravna oseba, če
sam drugače ne določi«, je nedvomno ekstremna, prav tako pa tudi druga, ki
jo predlaga pristojni odbor našega zbora in ki jo je sprejel naš zbor. Zdi se
mi, da bi to primerneje povedali takole: »Obrat za kooperacijo je pravna oseba,
če se v okviru samoupravnega sporazuma o združevanju sam tako odloči.«
V tem besedilu izhajamo iz neke nevtralne osnove in ne poskušamo že v naprej

170

Gospodarski zbor

prejudicirati takšne ali drugačne odločitve, prepuščamo pa vse pravice obratu,
da se sam odloči.
Predsednik Tone Bole: Prosim tovariša Javornika za mnenje o dodatnem predlogu za razreševanje tega vprašanja. Tovariš Javornik!
Jože Javornik: Dovolite, da še enkrat ponovim in preverim besedilo: »Obrat za kooperacijo je pravna oseba, če se v okviru samoupravnega
sporazuma o združevanju sam tako odloči.« Menim, da je besedilo v skladu
s stališčem odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Javornik, ali bi bil lahko bolj natančen?
Jože Javornik: Za tako odločitev bi se moral odbor ponovno sestati.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Jože Javornik, poročevalec odbora,
prosi, da se sestane odbor za proizvodnjo in blagovni promet. Ker je odbor
pristojen tudi za 4., 5. in 6. točko dnevnega reda, predlagam 15-minutni odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 12.30 in se je nadaljevala ob 13. uri.)
Predsednik Tone Bole: Prosim poročevalca odbora tovariša Javornika,
da pove mnenje odbora.
Jože Javornik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet je ponovno proučil svoje stališče ter
sklenil vztrajati pri prvotnem predlogu, to je, da se zakon sprejme v besedilu,
kot ga je gospodarski zbor že sprejel na prvi seji. V razpravi je bilo namreč
zavzeto stališče, da morajo biti v samoupravnem dogovarjanju vsi partnerji
enakovredni in enakopravni. Zato določanje pravne oblike obratov za kooperacijo že vnaprej, pred samoupravnim sporazumom, ni sprejemljivo.
Izraženo je bilo tudi mnenje, da ima temeljna organizacija združenega dela
vse lastnosti, to je tudi status pravne osebe, če se partnerji v sporazumevanju
za to odločijo. S statusom pravne osebe se pravice in dolžnosti v ničemer ne
spreminjajo, temveč se spremeni samo način uveljavljanja teh pravic. Odbor
torej vztraja pri prvotnem stališču in predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme
30. člen v besedilu, ki ga je sprejel že na prejšnji seji.
Predsednik Tone Bole: To se pravi, da odbor vztraja pri naslednjem
besedilu: »Obrat za kooperacijo je pravna oseba, če določa tako samoupravni
sporazum o združevanju.«
Zeli še kdo sodelovati v razpravi? Ce ne, končam razpravo in prehajam
na glasovanje.
Najprej dajem na glasovanje predlog odbora za proizvodnjo in blagovni
promet, naj zbor vztraja pri svojem prvotnem stališču, to je, da sprejme tretji
odstavek 30. člena predloga zakona v naslednjem besedilu: »Obrat za kooperacijo je pravna oseba, če določa tako samoupravni sporazum o združevanju.«
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Kdor je za predlog odbora, naj dvigne roko! (37 poslancev dvigne roko.) Je
kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog odbora sprejet.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo zaključnega računa vodnega sklada SR Slovenije za 1971. leto.
Zaključni račun vodnega sklada SR Slovenije za 1971. leto je v soglasje
predložil upravni odbor vodnega sklada. Želi predstavnik vodnega sklada še
posebej obrazložiti zaključni račun za preteklo leto? (Ne želi.)
K zaključnemu računu je odbor za proizvodnjo in blagovni promet predložil predlog odloka o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za 1971. leto. Želi predstavnik odbora še ustno obrazložiti predlog odloka?
(Ne želi.)
K predlogu odloka o soglasju je dala pismeno poročilo zakonodajno-pravna
komisija. Prejeli ste tudi pismeno mnenje izvršnega sveta, iz katerega je razvidno, da se strinja s predloženim zaključnim računom. V skladu z zahtevo
odbora ste prejeli poročilo službe družbenega knjigovodstva, ki smo ga razdelili
tik pred sejo.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če nihče, končujem razpravo in
dajem predlog odloka o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za 1971. leto na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj dvigne roko!
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet.
Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo srednjeročnega načrta vodnega gospodarstva Socialistične republike Slovenije za obdobje 1971—1975.
Predlog srednjeročnega načrta je predložil v potrditev vodni sklad Socialistične republike Slovenije. Ali želi predstavnik vodnega sklada še ustno obrazložiti srednjeročni načrt? Prosim, tovariš Tramšek!
Jože Tramšek : Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Pred vami je
srednjeročni načrt vodnega gospodarstva Slovenije, ki ga je upravni odbor
sprejel po 3-mesečni javni razpravi v vseh občinah in pri vseh vodnih skupnostih v naši republiki. Kolikor se je dalo, smo upoštevali vse tiste predloge
in pripombe iz javne razprave, ki so izraz večine na območju vse Slovenije ali
pa vsaj na območju ene vodne skupnosti ali celo občine, če niso prizadeli celovitosti projekta ali drugih območij.
Že v uvodu k srednjeročnemu načrtu je rečeno, da ga je upravni odbor
utemeljil na dolgoročnem načrtu razvoja vodnega gospodarstva Slovenije in
na orientacijski srednjeročni zasnovi vodnega gospodarstva Slovenije, ki je bila
že 1970. leta obravnavana na tem zboru slovenske skupščine. Prav tako želim
ponovno poudariti in opozoriti na dejstvo, da načrt obravnava le del vodnogospodarske dejavnosti, in sicer tisti del, ki je posebnega družbenega pomena
in je v celoti ali deloma financiran iz sredstev, ki se zbirajo iz naslova vodnega
prispevka. Zato gre večji del sredstev predvsem za financiranje tistih vodnogospodarskih del, ki so potrebna zaradi varstva pred škodljivim delovanjem
voda. To je tista dejavnost, katere vrednosti ni mogoče neposredno potrditi na
prostem trgu. V vseh drugih primerih, kjer so znani uporabnik in njegove
potrebe ali povzročitelj onesnaženja in njegov konkreten delež pri tem, kot se
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to večinoma dogaja pri uporabi pitne in tehnološke vode, pa s sredstvi vodnega
prispevka le deloma sodelujemo.
Načrt se opira na 400 milijonov dinarjev, kar je predvideno že v srednjeročnih zasnovah. Dobili jih bomo na osnovi vodnega prispevka. Iz tabel št. 2
in št. 3, ki sta priloženi načrtu, je razvidno, da smo v preteklem planskem
obdobju porabili za financiranje tovrstnih vodnogospodarskih del 210 milijonov dinarjev. Glede na stopnjo inflacije in velikanski skok cen v preteklem
obdobju, pa je 100% povečanje sredstev za te namene v resnici le minimalno
dejansko povečanje vlaganj v vodno gospodarstvo, ki niti ne odtehta tistega
dela, ki bi ga dopuščala planirana povečana proizvodnja v Sloveniji.
S tako skopo stvarnostjo se je mogoče sprijazniti le, če upoštevamo na
prvem mestu skrajno resnost gospodarskega položaja in obveznost vseh dejavnikov pri naporih za stabilizacijo našega gospodarstva, ki mora pozneje odpreti
boljše možnosti tudi za vodno gospodarstvo.
Sedanji sistem financiranja mora biti v tem planskem obdobju postopoma
zamenjan s popolnejšim, zlasti pa naši samoupravni družbi bolj prilagojenim
sistemom, ki je že v pripravi. Zato predloženi načrt zdaleč ne zadovoljuje uporabnikov vode in sploh vseh tistih, ki jim je voda prijatelj ali sovražnik.
S tem dejstvom je moral računati upravni odbor sklada, ko je usmerjal
razporeditev predvidenih 400 milijonov dinarjev, na posamezne vodnogospodarske veje. Razporeditev je v globalu prikazana v priloženi tabeli št. 4.
46 ®/o. vseh sredstev je namenjenih rednemu vzdrževanju vodnega režima v
Sloveniji v smislu varstva pred škodljivim delovanjem voda na osnovi strokovno objektiviziranih kriterijev. 2e v prejšnjem petletnem obdobju so bili
vloženi veliki finančni in fizični napori v ustavitev propadanja varstvenih sistemov, ki so bili zgrajeni v preteklosti, in v čuvanje tudi tistega dela vodnega
režima, ki še vedno temelji na popolnoma naravnih vodnih strugah. To nam
je tudi precej uspelo, deloma seveda tudi po srečnem naključju, zaradi razmeroma neagresivnih vodnih let, torej let, ko ni bilo večjih povodnji.
Upravni odbor meni, da je to prva in neodložljiva naloga tudi v prihodnje.
Ves naš aktivni gospodarski potencial, vse pomembne zveze in številna urbana
naselja so večinoma postavljeni ob naših vodotokih in so usodno odvisni od
pravilnega delovanja vodnih objektov, ki so vredni 1 in pol milijarde dinarjev,
kakor tudi od dobro vzdrževanih naravnih strug v dolžini več kot 10 000 km,
upoštevajoč samo pomembnejše vodotoke.
Upravni odbor meni, da so zgoraj omenjena sredstva skrajni minimum, pri
katerem še lahko prevzame odgovornost za vodni režim in za varstvo pred
škodljivim delovanjem voda, pod pogojem seveda in na osnovi cen za gradbene
storitve iz leta 1971.
Prav zaradi tega je bilo mogoče rezervirati za izboljšanje vodnega režima
le borih 90 milijonov dinarjev ali 22 o/o razpoložljivih sredstev, ki pa so predvsem namenjena za ureditev visokovodnih, deloma pa tudi nizkovodnih razmer
na mnogih še neurejenih vodnih vozliščih Slovenije.
V tem planskem obdobju namenjamo okoli 30 milijonov din ali 8 %' vseh
sredstev za varstvo vodnih količin in za pomoč pri gradnji objektov za vodno
oskrbo, vendar le na deficitarnih in gospodarsko nerazvitih območjih. V obrazložitvi smo prikazali nekatere podatke, iz katerih se vidi naravnost nezaslišano
nizek nivo vodnooskrbovalne kulture na nekaterih — zlasti na nerazvitih —
območjih Slovenije, ki je daleč pod slovenskim povprečjem. Slaba oskrba z vodo
prav gotovo spodbuja zdravstveno ogroženost in močno zavira gospodarski in
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kulturni razvoj teh krajev, saj imamo celo območje v Sloveniji, kjer ima zdravo
pitno vodo manj kot 10 % prebivalcev.
S srednjeročnim programom razširjamo naše napore za varstvo narave in
okolja tudi z znatno večjo prizadevnostjo za sanacijo naših že močno onesnaženih vod. Prvič se načrtno lotevamo čiščenj a voda in sicer po načelu od izvira
navzdol, tako da damo prednost čiščenju pritokov naših glavnih rek. S tem
bomo zagotovili čistost naših voda na velikem območju slovenske zemlje in
prispevali k izboljšanju kvalitete voda tudi v glavnih vodotokih, ob katerih so
seveda locirani naši in tudi največji tuji onesnaževalci, ki vplivajo na naše
glavne vode.
Taka usmeritev ustreza našim trenutnim ekonomskim možnostim, kajti
sanacijski ukrepi na pritokih so kolikor toliko manj zahtevni od tistih na
glavnih vodotokih. Za dokončno sanacijo onesnaženih voda v glavnih rekah bi
potrebovali velika sredstva, ki jih cenimo danes že na okoli 1 in pol milijarde
dinarjev. Naše gospodarstvo bi zmoglo ta bremena le postopoma in v neka]
zaporednih srednjeročnih planskih obdobjih, upoštevajoč medsebojno pomoč in
princip solidarnosti.
Tak planski pristop k sanaciji onesnaženih vod pa bo uspešen le, če bomo
poslej dosledno upoštevali zakonsko prepoved onesnaženja voda pri vsaki novi
ali povečani proizvodnji, tako da bomo preprečevali stopnjevanje onesnaženosti.
To pomeni, da moramo v praksi uveljaviti načelo, da je vsaka nova in dopolnjena proizvodna investicija, ki svojih odpadnih vod ne čisti, nerentabilna in
za družbo škodljiva investicija, ki se ne bi smela realizirati.
Po predvidevanjih tega plana bomo za čiščenje voda namenili 54 milijonov
ali 13 «/o vseh razpoložljivih sredstev. V tem pa niso upoštevana sredstva, ki
bodo uporabljena za gradnjo akumulacij, ki bogatijo nizke vode in tako povečujejo čistilno sposobnost vod. Prav tako v to vsoto niso šteta sredstva, ki bodo
uporabljena za študijsko-raziskovalne dejavnosti na tem področju. Na videz
skromna sredstva se bodo povečala z okoli 200 milijoni dinarjev udeležbe s
strani občin in gospodarskih organizacij. To je pa najbrž tudi vse, kar lahko
danes zahtevamo od našega gospodarstva.
Končno mi dovolite, da obrazložim še načela, ki so vodila upravni odbor
pri delitvi razpoložljivih sredstev po regijah Slovenije. Ta politika je razvidna
iz tabele številka 1, ki je priložena načrtu. Upravni odbor se je pri tem na vse
pretege skušal izogniti podtikanju, sumničenju in nastajanju nepotrebnih sporov
ter se zato postavil na stališče, da je treba do maksimalne možne meje upoštevati lastne napore posameznih območij pri zbiranju sredstev, ki so namenjena
za vode. Ali z drugimi besedami, zavzel se je za minimalno prelivanje sredstev
republike in prek nje na druga območja.
Da bi uveljavil takšno usmerjenost, je upravni odbor najprej določil vodnogospodarske dejavnosti, ki jih bomo financirali neposredno iz središča, in za
kakšne vrste naložbe je sploh mogoče dovoliti prelivanje. Te so:
1. Studijska in raziskovalna dejavnost ter vodnogospodarske službe v republiki.
2. Hudourniška in protierozijska dejavnost na hudourniških območjih
zgornje Save, zgornje Soče, zgornje Savinje, zgornje Drave, z nekaterimi manjšimi enklavami na pritokih srednje Save in na Primorskem. Iz tabele 1 je
razvidno, da se bo v ta namen zbralo okoli 6'°/o sredstev ali 23 milijonov din.
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3. Po zakonu o hitrejšem razvoju nerazvitih področij Slovenije ima upravni
odbor vodnega sklada določene obveznosti, ki jih je skušal realizirati tako, da
se sredstva, ki po regularni poti pripadajo vsakemu območju, na nerazvitem
območju obogatijo z namensko dotacijo, ki se sme uporabiti le za hitrejše urejanje voda na teh področjih. V ta namen smo prvotno predvideli 60 milijonov
dinarjev, vendar smo v končni fazi lahko dodelili le 45 milijonov din ali okoli
11'% sredstev.
4. Na območju republike so vedno tudi taki vodnogospodarski posegi, ki so
iz enih ali iz drugih upravičenih razlogov neodložljivi, finančno pa prezahtevni,
da bi jih lahko uresničili po doslej obrazloženih kriterijih in je zato treba napraviti še dodatno izjemo.
Takšno izjemo smo uveljavili s posebno dotacijo, ki je obravnavana v koloni 8 omenjene tabele. V bistvu gre le za dvoje večjih problemov: za poseben
prispevek k sanaciji voda reke Reke, na Krasu in za prav tako poseben prispevek za sanacijo in za čiščenje morske obale. V obeh primerih znaša republiška dotacija največ 20 '%> k njihovim lastnim sredstvom, ki znašajo 80%.
Ti postavki, zlasti zadnja, sta doživeli tudi največ kritike v javni razpravi.
Glede na to, da pa se je po naši oceni večina izrekla za, je tudi upravni odbor
vztrajal pri prvotni zasnovi z manjšimi korekturami v korist regulacije Vipava
ter pomoči pri sanaciji edinstvene Logarske doline v nerazvitem mozirskem
območju. Skupaj z dotacijo Soči, Dragonji in Reki za redno vzdrževanje znaša
ta postavka skupno 29 milijonov dinarjev ali 8 l%» vseh sredstev.
Tako smo torej ugotovili, da je potrebno centralizirati okoli 34,5 '% sredstev,
preostali del pa absolutno uporabiti na področju, kjer se zberejo. Kot vidite iz
tabele 1, smo participacijo za republiška sredstva zagotovili z, vseh območij
v enakem odstotku. To se pravi, od dinarja, ki ga kdorkoli plača za vodni prispevek, gre 34,5 para za centralni fond v republiki, ne glede na večja ali manjša
zbrana sredstva in celo ne glede na morebitno pasivnost, ki smo jo rajši posebej
reševali.
Končno naj za utemeljitev predlagane delitve sredstev po območjih navedem še podatek, ki iz predloženih tabel sicer ni razviden, se pa lahko izračuna
na podlagi tabele 4. Po dokončni razporeditvi sredstev po namenu in območjih
bo odnos sredstev, ki gredo za enostavno reprodukcijo, to je za redno vzdrževanje in za razširjeno reprodukcijo, to je za izboljšanje vodnega režima, takšen:
Za enostavno reprodukcijo je namenjenih 56, za razširjeno pa 54 °/o sredstev. Na Dravi in Muri je to razmerje 51 : 49, na Savi 51 : 49, na Soči in obali
54 : 46. Tudi ti podatki kažejo, da predlagamo relativno pravično razdelitev
sredstev po območjih Slovenije.
Zato vas prosim, tovariši poslanci, da potrdite srednjeročni program vodnega gospodarstva Slovenije, kakršnega je sprejel in predložil upravni odbor
vodnega sklada SR Slovenije.
Predsednik Tone Bole: Zahvaljujem se tovarišu Tramšku za uvodno
besedo. Obveščam poslance, da je srednjeročni program obravnaval tudi odbor
za proizvodnjo in blagovni promet našega zbora ter se z načrtom strinja in
predlaga potrditev srednjeročnega načrta vodnega gospodarstva SR Slovenije
za obdobje 1971—1975.
K predlogu odloka o potrditvi srednjeročnega načrta sta predložili poročili
tudi zakonodajno-pravna komisija in komisija za varstvo okolja.
Ali želi besedo predstavnik izvršnega sveta? (Ne želi.)
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Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Tovariš Fortuna,
prosim!
Lojze Fortuna: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Predlagam, da odložimo potrditev in razpravo o srednjeročnem planu vodnega
gospodarstva, ker še nismo sprejeli srednjeročnega programa razvoja naše republike. Kakor mi je znano, tudi republiški zbor srednjeročnega plana vodnega
gospodarstva danes nima na dnevnem redu. Zdi se mi, da bi morali v razpravo
o srednjeročnem planu razvoja slovenskega gospodarstva kot celote vključiti
tudi to razpravo oziroma da je potrditev tega programa vezana na sprejem
srednjeročnega plana.
Predsednik Tone Bole: V razpravi želi sodelovati tovariš Miklavc!
Janez Miklavc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Predlog, ki ga je povedal tovariš Fortuna, se je pojavil na področju ljubljanske
regije. Mnenje je, naj se o tem srednjeročnem načrtu razpravlja šele, ko bomo
sprejemali druge programe. Vendar je bilo v razpravi predlagano tudi drugo
mnenje, da naj se načrt potrdi; hkrati pa naj se pohiti z izdelavo nove zakonodaje v smislu ustavnih amandmajev.
Predlagam, da bi na današnjem zasedanju načrt, ki je strokovno in po
svoji vsebini zbir vseh najpomembnejših nalog na področju vodnega gospodarstva v Sloveniji v srednjeročnem obdobju, vendarle potrdili. Vendar pa bi
postavil pogoj, da se v smislu nove zakonodaje na osnovi sprejetih ustavnih
amandmajev program spremeni, če bo potrebno.
S tem v zvezi tudi predlagam, da bi podobno, kot pri cestnem skladu
obravnavamo financiranje cestnega omrežja, tudi tu parcialno potrjevali finančne načrte in da bi odobrili, kot je tudi predlagano v naslednji točki, finančni
načrt za leto 1972.
Kot tretje predlagam, da bi pospešeno pripravljali nov zakon o vodah. Po
programu, ki ga je izdelal izvršni svet, naj bi skupščina obravnavala zakon do
30. junija. Predvsem je potrebno, da v novem zakonu o vodah opredelimo vodno
gospodarstvo kot dejavnost posebnega družbenega pomena, da vodnogospodarske objekte in vodne naprave opredelimo glede na republiški regionalni in
lokalni pomen, da postavimo osnovna izhodišča za programiranje, kriterije za
upravljanje z vodami in osnovna izhodišča za financiranje.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se
nihče.) Prosim predstavnika odbora za proizvodnjo in blagovni promet, da zavzame stališče do predloga tovariša Fortune.
Jože Slavič (iz klopi): V imenu odbora ne sprejemam predloga, da se
razprava odloži.
Predsednik Tone Bole: To se pravi, da pristojni odbor ne sprejema
predloga tovariša Fortune, da se razprava odloži in da postane sestavni del
razprave o srednjeročnem programu.
Želi še kdo sodelovati v razpravi? Tovariš Papič, prosim!
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Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Mislim, da je prav, da srednjeročni program potrdimo. Poglejte, cestni sklad
svojega srednjeročnega programa še danes ni predložil in na žalost bomo lahko
šele ob koncu leta 1972 ali pa v letu 1973 sprejemali srednjeročni program, torej
v času, ko bo že pol srednjeročnega obdobja mimo.
Predloženo gradivo je zelo strokovno pripravljeno. Vse spremembe, ki bodo
nastale pozneje, bomo pač takrat upoštevali. Zato predlagam, da ob odloku
sprejmemo sklep, da se program spremeni, če bo sprememba na osnovi nove
zakonodaje potrebna.
Mislim, da moramo pohvaliti upravni odbor vodnega sklada, da je že
pripravil gradivo, ki je zelo objektivno. Mislim, da je nesmiselno zavlačevati in
plan zopet sprejemati potem, ko bo predložen srednjeročeni plan razvoja SR Slovenije. S potrditvijo tega programa ničesar ne prejudiciramo, kajti če bo sredstev več, bo pač predlagan nov program, če pa jih bo manj, bomo morali sredstva
omejevati. Zato predlagam, da ne sprejmemo predloga tovariša Fortune, ampak
da srednjeročni program potrdino že danes.
Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo sodelovati v razpravi? (Ne javi
se nihče.)
Končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi
srednjeročnega načrta vodnega gospodarstva Socialistične republike Slovenije
za obdobje 1971—1975.
Kdor je za predlog, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev dvigne roko.)
Ugotavljam, da je predlog odloka z večino glasov sprejet.
Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo finančnega načrta vodnega sklada Socialistične republike Slovenije za leto 1972.
Finančni načrt je predložil v potrditev upravni odbor vodnega sklada Socialistične republike Slovenije. Ali želi predstavnik vodnega sklada še ustno obrazložiti finančni načrt? (Ne želi.)
Finančni načrt je obravnaval odbor za proizvodnjo in blagovni promet našega zbora in se z njim strinjal. Zato predlaga zboru predlog odloka o potrditvi
tega finančnega načrta. K predlogu odloka je predložila pismeno poročilo zakonodajno-pravna komisija. Prav tako ste sprejeli s finančnim načrtom poročilo
skupščinske komisije za varstvo okolja in pismeno mnenje izvršnega sveta, iz
katerega je razvidno, da se s finančnim načrtom strinja.
Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.)
Končujem razpravo. Na glasovanje dajem predlog odloka o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada Socialistične republike Slovenije za leto 1972.
Kdor je za predlog, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka o potrditvi finančnega načrta vodnega
sklada Socialistične republike Slovenije za leto 1972 soglasno sprejet.
Prehajamo na obravnavo predloga zakona o Narodni banki Socialistične
republike Slovenije. Predlog zakona je predložil izvršni svet in hkrati predlagal,
da zakon obravnavamo v smislu določil 298. člena poslovnika naše skupščine
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po hitrem postopku. Prosim predstavnika izvršnega sveta, da obrazloži predlog
zakona in predlog za postopek. (Je odsoten.)
Ker predstavnik izvršnega sveta ni navzoč, bomo 7. in 8. točko dnevnega
reda obravnavali kasneje.
Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutkov odlokov o spremembah poslovnika skupščine SR Slovenije.
Skupna komisija vseh zborov skupščine Socialistične republike Slovenije
za spremembe in dopolnitve poslovnika je predložila v obravnavo naslednje
osnutke odlokov o spremembah poslovnika skupščine Socialistične republike
Slovenije:
1. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine Socialistične republike Slovenije;
2. osnutek odloka o dopolnitvi odlokov o delovnem področju zborov skupščine Socialistične republike Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati
mnenje delegati občin na zasedanju v skupščini Socialistične republike Slovenije
in o razmerjih med zbori skupščine Socialistične republke Slovenije pri njihovem delu;
3. osnutek odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini Socialistične republike Slovenije.
Ali želi besedo predstavnik skupne komisije? Prosim!
Marjan Jenko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Lani sprejeta dopolnila k zvezni in republiški ustavi ob drugih vsebinskih spremembah in dopolnitvah v vrsti določb posredno in neposredno spreminjajo tudi
položaj in vlogo posameznih teles skupščine SR Slovenije, njihova medsebojna
razmerja ter razmerja nasproti politično-izvršilnim in drugim organom v republiki pa tudi v federaciji ter v odnosu do drugih socialističnih republik in avtonomnih pokrajin v Jugoslaviji. Tem spremenjenim in deloma novim odnosom
je treba čim hitreje prilagoditi tudi določbe sedanjega poslovnika skupščine
SR Slovenije, ki podrobneje ureja organizacijo in način poslovanja skupščine in
njenih teles.
Po sprejemu ustavnih dopolnil k republiški ustavi je republiška komisija
vseh zborov skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika
takoj pričela delati in je najprej zavzela stališče do vprašanja, kako naj se obstoječi poslovnik prilagodi ustavnim spremembam: ali se pripravi v celoti nov
poslovnik ali pa se sprejmejo le nujno potrebne spremembe in dopolnitve
obstoječega poslovnika s posebnim odlokom.
Po mnenju komisije v tem času ne bi bilo primerno pripravljati in sprejemati novega poslovnika skupščine, ker je pričakovati, da se bodo v drugi fazi
ustavnih sprememb ustavna dopolnila bistveno spremenila. Zlasti bo urejen
skupščinski sistem in s tem spremenjena celotna organizacija ter struktura teles
skupščine, kar bo zahtevalo obsežne in vsebinsko še globlje spremembe poslovnika.
Zato se je komisija odločila za drugo možnost, in sicer, da predloži spremembe in dopolnitve poslovnika, ki so potrebne zaradi izvajanja ustavnih dopolnil v delu skupščine in njenih teles, ter hkrati opravi nekatere druge posa12
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mične spremembe in dopolnitve, ki jih zahteva dosedanja praksa uporabe poslovniških določb ter spremenjene zakonodaje. V celoti nov poslovnik skupščine
pa bo treba vsekakor pripraviti takoj po končani drugi fazi ustavnih sprememb.
Pred republiško skupščino so zelo odgovorne, obsežne, zahtevne naloge
v zvezi z izvedbo že sprejetih ustavnih dopolnil in pripravo ter sprejemom
ustavnih sprememb v tako imenovani drugi fazi. Te naloge so predvsem:
usmerjanje in dograjevanje družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov
ter njihovega razvoja, ustvarjanje novega republiškega zakonodajnega sistema,
izvedba akcijskega programa za uresničevanje političnih sklepov o odpravljanju
neopravičenega socialnega razlikovanja in druge naloge. Zato je to pomembno,
da s spremembami in dopolnitvami obstoječega poslovnika v skladu s sprejetimi
ustavnimi dopolnili omogočimo skupščini in njenim telesom neovirano delovanje v spremenjenih pogojih ter pravočasno in uspešno izvedbo teh pomembnih nalog.
Potrebne spremembe in dopolnitve poslovnika je komisija oblikovala
v osnutkih treh odlokov in sicer: odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije, odloka o dopolnitvi odloka o delovnem področju
zborov skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje
delegati občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije in o razmerjih med zbori
skupščine SR Slovenije pri njihovem delu, ter odloka o dopolnitvi odloka
o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja
delegatov občin v skupščini SR Slovenije.
Ne glede na naslove zadnjih dveh odlokov, ki se dopolnjujeta, pa gre le
za dopolnitve, ki se nanašajo na pooblastila in delo zasedanja delegatov občin
v skupščini SR Slovenije. Glede na to, da so ta vprašanja sedaj urejena v posebnih odlokih, je treba v tej fazi spreminjevanja in dopolnjevanja poslovniških
določb prav tako dopolniti omenjena odloka posebej, materije, ki se nanaša
na zasedanje delegatov občin, pa iz redakcijskih razlogov ni mogoče vključevati
v siceršnje spremembe sedanjega poslovnika skupščine.
Kot ste prebrali v obrazložitvi vseh treh aktov, so v okviru skupne komisije
za spremembe in dopolnitev poslovnika aktivno sodelovali tudi predstavniki
izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, obravnavalo pa jih je tudi predsedstvo
skupšične SR Slovenije.
Vsebina predlaganih sprememb je podrobneje razvidna iz osnutkov predloženih aktov. Zato želim na kratko opozoriti na nekatera najpomembnejša
vprašanja, ki se urejajo povsem na novo ali se bistveno spreminjajo. Spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na predsedstvo skupščine SR Slovenije,
so v celotnem gradivu najobsežnejše. V obstoječem poslovniku je predsedstvo
skupščine opredeljeno le z nekaterimi pravicami in dolžnostmi, ki se povezujejo
z delovanjem skupščinskih teles. Po amandmajih pa je predsedstvo skupščine
postalo ustavna institucija z širšimi nalogami in z nekoliko drugačno sestavo.
Položaj predsedstva skupščine je po amandmajih v tolikšni meri različen
od položaja, ki ga je imelo v dosedanjem poslovniku, da je treba vsa vprašanja
v zvezi s predsedstvom skupščine v poslovniku urediti na novo v posebnem
poglavju. V predloženem osnutku predloga so konkretizirane in v celoti določene pravice in dolžnosti predsedstva skupščine, ki so sicer na splošno opredeljene v ustavnih dopolnilih, delno pa so povzete tudi po ustreznih določbah
sedanjega poslovnika skupščine.
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Urejujejo se razmerja med predsedstvom skupščine in telesi skupščine,
izvršnim svetom, delegacijo SR Slovenije v zboru narodov zvezne skupščine in
člani predsedstva SFRJ iz Slovenije. Pravice in dolžnosti so urejene obojestransko in temeljijo na medsebojnem sodelovanju. Tem sledijo določbe o sodelovanju predsedstva skupščine s predsedstvom zvezne skupščine, s predsedstvi
republiških in pokrajinskih skupščin, z občinskimi skupščinami, z družbenopolitičnimi organizacijami ter samoupravnimi organizacijami in skupnostmi.
Na podlagi načelnih določb ustavnih dopolnil so napisane tudi določbe
o odgovornosti predsedstva skupščine. Kot izhodišče je upoštevana določba, da
predsedstvo skupščine odgovarja za svoje delo skupščini SR Slovenije. Konkretizira pa se ta odgovornost v določbah o poročanju skupščine, o interpelaciji
poslancev in o odpoklicih.
Za določbe o delu na seji predsedstva skupščine je značilno, da predsedstvo skupščine dela in odloča o vprašanjih iz svoje pristojnosti na podlagi
usklajevanja stališč svojih članov. Uveljavljeno je pravilo, da je za sprejem
vse pomembnejših vsebinskih odločitev potrebno popolno soglasje. Za primer
nesoglasja pa je predviden poseben postopek usklajevanja stališč in odločanja
po ponovni obravnavi na podlagi dodatnih predlogov posebne komisije.
Povsem na novo se ureja tudi vprašanje sodelovanja skupščine SR Slovenije s člani predsedstva SFRJ iz SR Slovenije. Tako se v odloku ureja vprašanje
izvolitve članov predsedstva SFRJ v skupščini SR Slovenije, njihova odgovornost, pravice, ki jih imajo člani predsedstva SFRJ iz SR Slovenije v razmerju
do skupščine SR Slovenije in do njenih teles, postopek pri odpoklicu in dolžnosti skupščine SR Slovenije v zvezi z omogočanjem delovanja članov predsedstva SFRJ iz Slovenije.
Naj ob tem omenim, da je po ustavnih spremembah v preteklem letu
postalo tudi delo delegacije v zboru narodov zvezne skupščine še pomembnejše
in odgovornejše, s tem v zvezi pa še pomembnejše vprašanje ustrezne povezave
in tesnega medsebojnega sodelovanja med člani delegacije v zboru narodov in
družbeno bazo v republiki. Zato smo v spremembah in dopolnitvah poslovnika
posvetili posebno skrb položaju članov slovenske delegacije v zboru narodov
zvezne skupščine in drugih zveznih poslancev oziroma razmerja republiške
skupščine in njenih teles ter predsedstva skupščine SR Slovenije do njih.
Razmerje skupščine SR Slovenije do skupščin drugih republik in avtonomnih pokrajin dobiva po ustavnih spremembah pomembno vlogo in se zato
v predlaganih spremembah in dopolnitvah poslovnika v celoti na novo ureja.
Sodelovanje skupščine SR Slovenije z zvezno skupščino je sicer že v sedanjem poslovniku dovolj podrobno urejeno. Po sprejetju dopolnil k zvezni ustavi
pa je treba v poslovniku urediti še poseben postopek v zvezi z dajanjem
soglasja skupščine k zadevam, o katerih odloča zvezna skupščina na podlagi
soglasja republiških skupščin in skupščin avtonomnih pokrajin.
Zaradi velike odgovornosti, ki jo ima republiški izvršni svet pri pripravljanju odločitev, ki se v zveznih organih sprejemajo na podlagi usklajenih
stališč republik in pokrajin, so v predloženem osnutku urejena tudi nekatera
bistvena vprašanja, v odnosih med skupščino in izvršnim svetom v primerih,
kadar v imenu SR Slovenije daje soglasje izvršni svet.
V določbah sedanjega poslovnika o izvršnem svetu skupščine SR Slovenije
so glede na sprejeta ustavna dopolnila potrebne posamezne spremembe določb
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v zvezi z odgovornostjo izvršnega sveta. Zato so predlagane spremembe, s katerimi se določbe poslovnika o vprašanju zaupnice izvršnemu svetu prilagajajo
ustavnim dopolnilom. Poleg tega se na novo ureja postopek v zvezi s poslansko
interpelacijo, in sicer v bistvu enako kot pri interpelaciji, ki se nanaša na
delo predsedstva skupščine, le da so posledice, če se ob interpelaciji sproži
vprašanje odgovornosti, prilagojene položaju in vlogi izvršnega sveta.
Ze s sprejetjem dopolnil k ustavi SR Slovenije v letu 1969 je bila odpravljena razlika med odbori republiškega zbora ter odbori zborov delovnih skupnosti glede njihovega statusa in pooblastil. Določbe obstoječega poslovnika, ki
se nanašajo na odbore in druga telesa zborov, pa kasneje niso bile prilagojene
tem ustavnim spremembam. Zato se sedaj predlaga dopolnitev poslovnika, ki
naj izenači status in naloge skupščinskih odborov.
Z dopolnili k ustavi SR Slovenije se povečuje tudi vloga zasedanja delegatov občin v republiški skupščini, ker je za sprejem zakona po 2. odstavku
4. točke LIH. ustavnega dopolnila potrebno soglasje delegatov občin. Postopek
za pripravo, obravnavo in sklepanje o soglasju je zato urejen na novo, kajti
v dosedanjem poslovniku ga ni bilo. Pri tem je posebej poudarjeno usklajevanje
stališč delegatov in sporazumevanje glede sklepov.
Zaradi določb dopolnil k ustavi SR Slovenije, s katerimi se razširja pristojnost zasedanja delegatov občin v republiški skupščini glede dajanja mnenj
k zakonom, ki jih sprejemajo pristojni zbori republiške skupščine, se predlagajo
ustrezne spremembe tudi v sedanjem odloku, ki obravnava vprašanja, glede
katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v republiški skupščini.
V imenu skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve skupščinskega poslovnika predlagam zboru, da osnutke
vseh teh odlokov obravnava ter z mnenji, pripombami in predlogi pripomore
k sestavi čim boljšega končnega predloga vseh odlokov.
Predsednik Tone Bole: Kdo želi razpravljati? V razpravi bo sodeloval tovariš Hladnik, predstavnik Zveze sindikatov Slovenije.
Dalibor Hladnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pri pregledu gradiva za sejo gospodarskega zbora skupščine Socialistične
republike Slovenije smo ugotovili, da v predlogu dopolnitev poslovnika skupščine kljub sprejetemu ustavnemu dopolnilu o vlogi in dejavnosti sindikatov
ni urejen način nastopanja sindikatov v republiški skupščini. To avtomatično
onemogoča uveljavitev sodelovanja sindikatov v našem skupščinskem sistemu
oziroma vzpostavlja položaj, podoben položaju pred sprejetjem ustavnih
dopolnil.
Praksa je že v teh nekaj mesecih po sprejemu ustavnih dopolnil po našem
mnenju pokazala uspešno udeležbo sindikatov v našem skupščinskem življenju,
kar predstavlja obogatitev tako dejavnosti sindikatov kot tudi razširitev samoupravne osnovne skupščine.
Zato predlagamo, da se v poslovnik skupščine Socialistične republike Slovenije zaradi jasnosti uporabe določil XXXI. ustavnega dopolnila zapiše tudi
naslednje določilo:
»Zahteve za izdajo zakonov in drugih aktov, vprašanja, stališča in predlogi,
ki jih predložijo skupščini Socialistične republike Slovenije posamezni strokovni
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sindikati ali Zveza sindikatov Slovenije, se v skupščini SR Slovenije in njenih
zborih, odborih, komisijah in drugih telesih obravnavajo enako kot predlogi,
vprašanja in stališča poslancev.
Zahteve za izdajo zakonov in drugih aktov pošiljajo strokovni sindikati in
Zveza sindikatov Slovenije predsedstvu skupščine Socialistične republike Slovenije, dopolnila k zakonom in drugim aktom, vprašanja, stališča in predloge
k zadevam, ki se obravnavajo v skupščini ali njenih telesih, pa lahko vložijo
tudi neposredno na seji skupščine, njenega zbora, odbora, komisije ali drugega
telesa.«
Ugotovili smo tudi, da v dopolnilih poslovnika ni omenjena komisija za
razvoj samoupravnega prava. Menim, da potrebna zavestna odločitev o tem,
ali je res dovolj, da za to komisijo veljajo splošna določila, ali pa bi ji bilo
potrebno s posebnimi določili v poslovniku dati trdnejši status.
Zveza sindikatov Slovenije na vsak način podpira razvoj dejavnosti te
komisije in krepitev njene vloge v našem skupščinskem sistemu. Od vsega
začetka smo si zamišljali, da bi bila to stalna komisija vseh zborov skupščine
SR Slovenije, s podobno vlogo, kot jo ima na pravnem področju zakonodajnopravna komisija.
Predsednik Tone Bole: Želi še kdo sodelovati v razpravi? (Ne javi se
nihče.) Ce ne, končujem razpravo in predlagam zboru naslednji sklep:
1. Vsi trije osnutki odlokov se sprejmejo.
2. Predloge odlokov pripravi skupna komisija vseh zborov skupščine SR
Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika. Pri tem naj upošteva pripombe zakonodajno-pravne komisije in prouči pripombe iz razprave na današnji
seji zbora.
Kdor je za sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel sklep. Vračamo se na 7. točko
dnevnega reda, to je na obravnavo predloga zakona o Narodni banki
Socialistične republike Slovenije.
Prosim predstavnika izvršnega sveta, da obrazloži predlog zakona, in
zahtevam njegov sprejem.
Tovariš Florjančič, prosim!
Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Opravičujem se, da ste morali zaradi moje odsotnosti spremeniti dnevni red.
Poleg tega prosim, tovariš predsednik, če lahko skupaj obrazložim oba
zakona, ki ju obravnavata 7. in 8. točka dnevnega reda.
Predsednik Tone Bole: Lahko, prosim!
Jože Florjančič: Z ustavnim amandmajem tako k zvezni kot
k republiški ustavi se v republikah ustanavljajo narodne banke republik kot
ustanove enotnega monetarnega sistema. Po XXXVIII. amandmaju k ustavi
SR Slovenije uresničuje Narodna banka Slovenije skupaj z Narodno banko
Jugoslavije in z narodnimi bankami drugih republik in pokrajin skupaj emisij-
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sko politiko, sodeluje z njimi pri določanju kreditno-monetarne politike ter
v okviru svojih pravic in dolžnosti odgovarja za stabilnost valute, za splošno
plačilno likvidnost in za uresničevanje skupno določene monetarne politike.
Enotno monetarno poslovanje narodnih bank republik in avtonomnih
pokrajin ter status Narodne banke Jugoslavije bo urejal zvezni zakon, katerega
predlog je že predložen zvezni skupščini. V naši skupščini pa bo potrebno
sprejeti zakon o Narodni banki Slovenije, ki bo v celoti urejal položaj Narodne
banke Slovenije, njene odnose do Narodne banke Jugoslavije in do narodnih
bank drugih republik in pokrajin ter njene pravice in obveznosti, ki izhajajo
iz amandmajev k republiški ustavi.
Tak republiški zakon je že v pripravi, vendar pa ga po mnenju izvršnega
sveta ni mogoče sprejeti po hitrem postopku v relativno kratkem času, pa tudi
ne pred uveljavitvijo zveznega zakona, ki bo urejal status Narodne banke
Jugoslavije in enotno monetarno poslovanje narodnih bank republik in
pokrajin.
Nekatera vprašanja v zvezi z delom Narodne banke Slovenije pa so takšna,
da z njimi ni mogoče čakati do sprejetja v začetku omenjenega sistemskega
zakona o Narodni banki Slovenije. Zato izvršni svet predlaga, da se s posebnim začasnim zakonom takoj uredijo tista najnujnejša vprašanja, ki bodo
omogočila ustrezno poslovanje Narodne banke Slovenije do sprejetja sistemskega zakona. To velja v prvi vrsti za status Narodne banke Slovenije in za
imenovanje njenega guvernerja.
Po tem zakonskem predlogu sedanja Narodna banka Jugoslavije, oziroma
centrala v Ljubljani nadaljuje delo do sprejetja novega republiškega zakona
kot Narodna banka Slovenije. Da bi se omogočilo njeno samostojno poslovanje
navzven, se ji s tem zakonom daje tudi status pravne osebe.
Po republiških ustavnih amandmajih upravljata Narodno banko Slovenije
svet narodne banke in guverner. S tem zakonskim predlogom predlagamo, da
naj do uveljavitve novega zakona oziroma do konstituiranja organov Narodne
banke Slovenije v smislu novih ustavnih amandmajev vodi njeno delo guverner.
Hkrati predlagamo, da se v Narodni banki Slovenije postavi tudi namestnik
guvernerja.
Glede na to, da je Narodna banka Slovenije po ustavnih amandmajih
odgovorna skupščini Socialistične republike Slovenije, predlagamo, da guvernerja in njegovega namestnika imenuje skupščina Socialistične republike Slovenije.
Sprejetje tega zakona bo omogočilo takojšnje imenovanje guvernerja
narodne banke in s tem njegovo polnopravno vključitev v delo sveta guvernerjev Narodne banke Jugoslavije, ki upravlja Narodno banko Jugoslavije in je
odgovoren za izvajanje enotne kreditno-monetarne in emisijske politike. Hkrati
s tem zakonom dajemo skupščini v razpravo tudi teze za novo sistemsko
zakonsko ureditev statusa in poslovanja Narodne banke Slovenije.
Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet predlaga skupščini, da sprejme
po hitrem postopku tudi predlog zakona o jamstvu Socialistične republike Slovenije za hranilne vloge, naložene pri bankah, hranilnicah in poštni hranilnici.
Kakor vam je znano, je z uveljavitvijo novih zveznih zakonov o poslovanju
bank in poštne hranilnice prenehalo jamstvo federacije za hranilne vloge pri
bankah in poštni hranilnici. Prenehanje takega jamstva federacije je posledica
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njenih spremenjenih funkcij na področju gospodarstva po novih ustavnih
amandmajih. Jamstvo za hranilne vloge zdaj prevzamejo same poslovne banke,
prek bank pa seveda njihovi soustanovitelji, to pa so organizacije združenega
dela, družbenopolitične skupnosti in druge družbenopravne osebe.
Kmalu po uveljavitvi omenjenih zveznih zakonov o delu bank in poštne
hranilnice so se v javnosti pojavila razmišljanja o razlogih in posledicah prenehanja jamstva federacije za hranilne vloge. Med varčevalci se je pojavilo tudi
nezaupanje do varčevanja, ki so ga še stopnjevale nekatere diskusije in polemike v dnevnem informativnem tisku. Takšno ozračje bi utegnilo negativno
vplivati na nadaljnji razvoj varčevalstva in na stanje hranilnih vlog. Zato
je izvršni svet predlagal, da Socialistična republika Slovenija prevzame jamstvo
za hranilne vloge, naložene pri bankah in hranilnicah, ki imajo sedež v Socialistični republiki Sloveniji oziroma pri vseh njihovih poslovnih enotah na ozemlju
Socialistične federativne republike Jugoslavije, ter za hranilne vloge pri poštni
hranilnici, ki so bile naložene oziroma evidentirane na območju Socialistične
republike Slovenije.
Izvršni svet meni, da bi se s takojšnjo uveljavitvijo predlaganega ukrepa
potrdilo oziroma povrnilo zaupanje naših občanov v varnost hranilnih vlog.
Hkrati naj vaš zbor tudi obvestim, da sprejemamo amandma zakonodajnopravne komisije skupščine Socialistične republike Slovenije k 1. členu predloga
zakona o jamstvu Socialistične republike Slovenije za hranilne vloge pri bankah, hranilnicah in poštni hranilnici.
Predsednik Tone Bole : Preden nadaljujemo delo, se moramo odločiti
za postopek. Izvršni svet predlaga, da obravnavamo zakon po hitrem postopku.
Predlog dajem na glasovanje. Kdor je za hitri postopek, naj dvigne roko! (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da se zbor strinja, da se omenjeni predlog obravnava po
hitrem postopku.
Obveščam zbor, da je odbor za finance danes pred pričetkom seje obravnaval predlog zakona. Zeli poročevalec odbora besedo? (Ne želi.) Ali želi besedo
predstavnik zakonodajno-pravne komisije? (Ne.)
Začenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi o predlogu zakona
o Narodni banki Slovenije? (Ne javi se nihče.) Ker nihče ne želi razpravljati,
končujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog,
naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona o Narodni banki Socialistične republike
Slovenije soglasno sprejet.
Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je k razpravi o predlogu
zakona o jamstvu Socialistične republike Slovenije za hranilne vloge pri bankah
in poštni hranilnici.
Najprej dajem na glasovanje predlog izvršnega sveta, da se predlog zakona
obravnava po hitrem postopku. Kdor je za takšen postopek, naj dvigne roko!
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da se zbor strinja, da se predlog obravnava po hitrem
postopku.
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Obveščam zbor, da je odbor za finance danes pred pričetkom seje obravnaval ta predlog zakona. Zeli poročevalec še ustno dopolniti pismeno poročilo?
Vinko Božič: Odbor se strinja z amandmajem zakonodajno-pravne
komisije k 1. členu.
Predsednik Tone Bole: Prosim še predstavnika zakonodajno-pravne
komisije, da pove mnenje komisije.
Stane Simšič: Komisija je predložila pismeno poročilo.
Predsednik Tone Bole: Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati
v razpravi? (Ne javi se nihče.)
Končujem razpravo in dajem na glasovanje amandma zakonodajno-pravne
komisije. Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor amandma sprejel.
Dajem na glasovanje predlog zakona. Kdor je za predlog, naj dvigne roko!
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o jamstvu Socialistične republike Slovenije za hranilne vloge pri bankah in poštni hranilnici.
Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na volitve in imenovanja
K tej točki dnevnega reda je komisija za volitve in imenovanja predložila
troje predlogov odlokov, h katerim daje gospodarski zbor le mnenje, medtem
ko je za sprejem predlogov odlokov pristojen republiški zbor.
Prehajam na obravnavo predloga odloka o razrešitvi in imenovanju polovice članov upravnega odbora vodnega sklada Socialistične republike Slovenije.
Ali želi besedo predstavnik komisije za volitve in imenovanja? (Ne želi.)
Dajem predlog odloka v razpravo. Kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.)
Ker nihče ne želi sodelovati, končujem razpravo in ugotavljam, da se zbor
strinja s predlogom o razrešitvi in imenovanju polovice članov upravnega
odbora vodnega sklada Socialistične republike Slovenije. Je kdo proti takemu
stališču? (Nihče.)
Prehajam na obravnavo predloga odloka o imenovanju predstavnikov
družbene skupnosti, ki jih skupščina Socialistične republike Slovenije imenuje
v svet urbanističnega inštituta Socialistične republike Slovenije in o določitvi
delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo svojega predstavnika v ta svet.
Zeli kdo sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da se zbor
strinja s predlaganimi imenovanji. Je kdo proti takšnemu stališču? (Nihče.)
Prehajam na obravnavo predloga odloka o imenovanju namestnika direktorja zavoda Socialistične republike Slovenije za planiranje.
Predlog dajem v razpravo. (K razpravi se ne javi nihče.) Končujem razpravo in ugotavljam, da se zbor strinja s predlaganim imenovanjem. Je kdo
proti takšnemu stališču? (Nihče.)
Prehajam na obravnavo predloga odloka o imenovanju guvernerja Narodne
banke Slovenije. Predlog odloka sem prejel danes. Zeli predstavnik komisije
za volitve in imenovanja še ustno obrazložiti predlog odloka? (Ne želi.)
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Predlog odloka dajem v razpravo. (K razpravi se ne javi nihče.) Končujem
razpravo in ugotavljam, da se zbor strinja s predlaganim imenovanjem. Je kdo
proti takšnemu stališču zbora? (Nihče.)
Republiški zbor bom obvestil o stališčih gospodarskega zbora do obravnavanih predlogov odlokov.
Vračamo se na 3. točko dnevnega reda, to je usklajevanje predlogov zakona o združevanju kmetov.
Naše stališče oziroma naš amandma smo poslali republiškemu zboru, ki še
zaseda. Če republiški zbor ne sprejme našega amandmaja, bo po poslovniku
potreben usklajevalni postopek. Zato predlagam zboru, da že sedaj imenujemo
usklajevalno komisijo. Če bo republiški zbor sprejel naš amandma, potem
usklajevalna komisija ne bo potrebna. V usklajevalno komisijo predlagam
poslance: Ivana Kudra, Jožeta Javornika in Janeza Miklavca.
Ima kdo kak dopolnilni ali spreminjevalni predlog? (Ne.) Torej se zbor
strinja z mojim predlogom.
Ob sklepu današnje seje vabim poslance, da se udeleže splošnega zbora,
ki je sklican v počastitev revolucionarja Borisa Kidriča, danes, ob 18. uri
v dvorani Tivoli.
Končujem sejo in se zahvaljujem.
(Seja je bila končana ob 14.10.)
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30. seja
(9. marca 1972)
Predsedoval: Miloš Poljanšek,
predsednik prosvetno-kulturnega zbora
Začetek seje ob 9.15.
Predsednik Miloš Poljanšek: Spoštovane tovarišice in tovariši
poslanci, začenjam 30. sejo prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije.
Odsotnost na današnji seji so opravičili poslanci Janez Švajncer, Vlado
Uršič, dr. Ernest Petrič, Peter Finžgar, Miha Jezeršek, Anton Troha, Leo Fusilli,
Jože Suhadolnik in Adolf Praprotnik. Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Prosim vas, da zasedete mesta, kakor so naznačena na kovinskih tablicah,
ker bomo danes uporabili glasovalno napravo.
Preden bomo sklepali o predloženem dnevnem redu, naj vas obvestim, da
je dnevni red, ki ste ga prejeli s sklicem za današnjo sejo, razširjen še z eno
točko dnevnega reda, in sicer s poročilom mandatno-imunitetne komisije o prenehanju mandata dvema poslancema.
Tako je predlog dnevnega reda za današnjo sejo naslednji:
1. odobritev zapisnika 29. seje;
2. predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi podpredsednika prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije;
3. predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika in podpredsednika
odbora prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje;
4. poročilo mandatno-imunitetne komisije o prenehanju poslanskega
mandata;
5. predlog resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije;
6. akcijski program izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in republiških
upravnih organov v zvezi s sklepi 3. seje konference ZKS o socialnem razlikovanju ;
7. osnutek zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval;
8. predlog za izdajo zakona o nagradi AVNOJ (soglasje);
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9. predlog za izdajo zakona o skladu za pospeševanje likovne umetnosti
»Moše Pij ade« (soglasje);
10. kajenje in zdravje;
11. predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov komisije skupščine SR Slovenije za vprašanja mednarodnih odnosov;
12. predlog odloka o imenovanju polovice članov skupščine izobraževalne
skupnosti SR Slovenije (mnenje);
13. poslanska vprašanja.
Ima kdo od navzočih poslancev kakšno pripombo ali dopolnilni predlog?
(Ne.) Tako lahko ugotovim, da je dnevni red sprejet.
Pred prehodom na dnevni red vas želim obvestiti, da sem na današnjo sejo
povabil predstavnike izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, republiškega
sekretariata za prosveto in kulturo, republiškega sekretariata za zdravstvo in
socialno varstvo, izobraževalne skupnosti SR Slovenije, zavoda za šolstvo SR
Slovenije, Društva likovnih umetnikov, akademije za likovno umetnost, kulturne skupnosti Slovenije, raziskovalne skupnosti Slovenije, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, republiške konference Socialistične zveze, republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, republiškega odbora sindikata delavcev
družbenih dejavnosti, republiške konference Zveze mladine Slovenije, izvršnega
odbora skupnosti študentov visokošolskih zavodov v Ljubljani in izvršnega
odbora skupnosti študentov visokošolskih zavodov v Mariboru. Vse, ki ste se
vabilu odzvali, vabim k sodelovanju.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 29. seje zbora.
Zapisnik ste prejeli; ima kdo kakšno pripombo ali spreminjevalni predlog
k navedenemu zapisniku? (Ni pripomb.)
Če ne, ugotavljam, da je zapisnik 29. seje prosvetno-kulturnega zbora
soglasno odobren brez sprememb in dopolnitev.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o razrešitvi in izvolitvi podpredsednika prosvetno-kulturnega zbora skupščine
SR Slovenije.
Predlog odloka je predložila skupščinska komisija za volitve in imenovanja
in kot svojega predstavnika določila Emila Roj ca. Želi morda poslanec Roje še
ustno pojasniti stališče komisije? (Ne želi.)
Začenjam razpravo. Zeli morda kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Torej
lahko končam razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj
glasuje! (44 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog odloka
o razrešitvi in izvolitvi podpredsednika prosvetno-kulturnega zbora skupščine
SR Slovenije. S tem se dosedanja podpredsednica zbora dr. Aleksandra Kornhauser razreši, za novega podpredsednika prosvetno-kulturnega zbora pa se
izvoli Dušan Šinigoj.
Dovolite mi, da se tovarišici Kornhauser iskreno zahvalim za njeno uspešno
in učinkovito sodelovanje in ji želim na novem delovnem mestu prav tako
veliko uspeha. Novega podpredsednika pa prosim, da zasede svoje delovno
mesto v predsedstvu zbora.
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Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o razrešitvi in izvolitvi predsednika in podpredsednika odbora prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje.
Tudi ta predlog je predložila zboru skupščinska komisija za volitve in imenovanja. Želi morda njen predstavnik še ustno pojasniti predlog odloka? (Ne
želi.)
Začenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Končujem razpravo in
dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog odloka,
s čimer je poslanec Dušan Sinigoj razrešen dolžnosti predsednika, poslanec
Emil Roje pa dolžnosti podpredsednika odbora za vzgojo in izobraževanje; za
novega predsednika je izvoljen Emil Roje, za podpredsednico pa Majda
Poljanšek.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na poročilo mandatno-imunitetne komisije o prenehanju poslanskega mandata.
Prosim predsednika mandatno-imunitetne komisije poslanca Dušana Lavriča, da poroča o seji, ki jo je imela komisija pred sejo zbora.
Dušan Lavrič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Mandatno-imunitetna komisija prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije je na seji dne 9. marca 1972 obravnavala vlogi poslancev Janeza Kerčmarja in Franceta Zupana, v katerih sporočata, da sta nastopila službo v repuških upravnih organih, in sicer prvi v organizacijski enoti zavoda za šolstvo
v Murski Soboti, drugi pa v republiškem sekretariatu za prosveto in kulturo.
Mandatno-imunitetna komisija je ugotovila, na podlagi zakona o volitvah
poslancev skupščine SR Slovenije, da delo, ki sta ga nastopila oba poslanca, ni
združljivo s funkcijo republiškega poslanca, kar pomeni, da je obema prenehal
mandat pred potekom časa, za katerega sta bila izvoljena.
Mandatno-imunitetna komisija predlaga zboru, da upošteva, da je poslancema Janezu Kerčmarju in Francetu Zupanu prenehal poslanski mandat.
Predsednik Miloš Poljanšek: Slišali ste poročilo mandatno-imunitetne komisije. Zeli kdo o tem poročilu razpravljati? (Ne želi.) Glede na poročilo,
ki smo ga pravkar slišali, ugotavljam, da je nastal z zakonom določen primer,
ki ima za posledico prenehanje mandata dveh poslancev prosvetno-kulturnega
zbora in sicer Janeza Kerčmarja in Franceta Zupana.
O tem bom obvestil predsednika skupščine in komisijo za volitve in imenovanja.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije.
Predlog resolucije je skupščini predložil v obravnavo predsednik komisije
skupščine SR Slovenije za izdelavo resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije.
Zeli morda predstavnik komisije predlog resolucije še ustno obrazložiti?
(Ne želi.)
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste poleg predloga resolucije prejeli
še poročilo o delu komisije za izdelavo resolucije in poročilo skupine zasedanja
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delegatov občin za spremljanje razprav o programu dolgoročnega razvoja Slovenije. Danes pa ste na klopeh dobili še poročilo k predlogu resolucije, ki ga
je izdelala skupina poslancev našega zbora, in poročilo zakonodajno-pravne
komisije.
Zeli predstavnik sktlpine poslancev še ustno pojasniti stališče skupine
poslancev? (Ne želi.) Zeli morda besedo predstavnik zakonodaj no-pravne komisije? (Ne.)
Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Poslanec Vladimir Mušič, prosim.
Vladimir Mušič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Načrtovati razvoj pomeni ukvarjati se z neoprejemljivostmi. Kadar govorimo
o družbenih ciljih dolgoročnega značaja, se navadno gremo tudi akademske
vaje. Poskušamo napovedovati nenapovedljivo in povezovati resničnost z negotovostjo prihodnosti. Težko je, a potrebno. Treba je namreč najti socialističnohumanistične cilje, ki nas bodo vodili mimo čeri gospodarske in družbene stihije.
Z gradivom, o katerem danes govorimo, in z nekaterimi drugimi napori na
področju planiranja in programiranja regionalnega razvoja in urejanja našega
prostora, smo prehodili dolgo pot in prišli daleč. Cas je, premislimo o specifičnih metodah aktiviranja, izvajanja in uresničevanja zamisli in zasnov. Dovolite mi, da najprej komentiram nekaj tujih (Friedman) in domačih izkušenj
v načelih implementacije načrtovanja.
1. Planiranje je treba povezovati z učinkovito močjo izvajanja.
2. Razvijati je treba politično pripravljenost za razvojno politiko.
3. Uskladiti je treba uporabo sredstev urbanega in regionalnega razvoja.
4. Vzdrževati je treba nacionalno ravnotežje v medregionalnem razvoju.
Neupoštevanje teh načel v praksi pelje v stanje, v katerem je načrtovanje
neučinkovito, razvoj pa sledi najverjetnejšo a še vedno zaželeno smer.
V večini moderno urejenih dežel, ki uporabljajo planiranje za posamezne
veje družbenega gospodarstva, na primer za promet, stanovanjsko gradnjo,
šolstvo, energetiko in kmetijstvo, je tako planiranje veliko uspešnejše kot medsektorsko ali kompleksno planiranje večjih regij. Razlog za to je v dejstvu,
da sektorsko načrtovanje izvajajo organi, ki so zadolženi za programirane investicije. Cestni sklad ali elekrogospodarstvo načrtujeta pretežno z lastnimi
skladi, vključno z upravno-pravnimi pooblastili, ki jih kot družba imata, in
dosegata zaželene, čeprav včasih omejene učinke. Razporejevalec investicij ni
»nevidna roka« prostega tržišča, temveč eksplecitni proces odločanja, v katerem
tehnične dejavnike tehtamo ob drugih konsideracijah. Načrtovanje v takih primerih uporabljamo za vodenje vsakdanjega dela teh področij družbenega dela.
Daje nam nujno potrebne informacije in analize, pripravlja projekcije za prihodnost, podaja vrednotenje stroškov in koristi in je še v vrsti drugih aspektov
vtkano v formuliranje razvojne politike, razvoj programov in oblikovanjei načrtov. Planiranje v tem smislu je učinkovito, ker je tesno povezano z izvajalsko močjo ali z nadzorom pravnih in finančnih možnosti oziroma virov, ki
omogočajo izvajanje zaželenih akcij. Ker je planiranje tako integrirano z akcijo,
deluje pod pogoji realističnih omejitev, kar le veča interes upravljalcev za
načrtno delo. Sektorsko planiranje je zaradi tega usklajeno z razpoložljivimi
sredstvi.
Na ravni republike pa se nam kaj lahko zgodi, da je medsektorsko družbeno in regionalno prostorsko planiranje bolj oddaljeno od upravljanja s
sredstvi. Vloga naših načrtovalcev pri oblikovanju razvojne politike pa je danes
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komaj kaj več kot posvetovalna. Na podobne probleme vse pogosteje opozarja
tudi moderna načrtovalna literatura. V naših razmerah vemo, da smo še posebno na slabem, kajti opuščenega Sistema centralističnega planiranja se nam
še ni posrečilo zamenjati z učinkovitimi novimi oblikami. V novih razmerah smo
bili vsaj nekoliko uspešni le pri osredotočenih razvojnih naporih na nekaterih
regionalnih območjih, npr. pomorska orientacija v Kopru, rast nekaterih obsežnejših turističnih kompleksov, dalje morda v Velenju, Novem mestu in še kje.
To so primeri, v katerih nam je uspelo uskladiti gospodarski in družbeni razvoj,
produktivnost in standard, kreativnost in plačilo.
Najprej o razvijanju politične pripravljenosti za razvojna razmišljanja in
odločitve. Sedanji vzorec poselitve in razpodelitve proizvodnih sil v naši republiki tako kot drugod teži k ohranjevanju samega sebe. Na vzorec se je formiral v davni preteklosti, ko se je slovenski kmet in kasneje malomeščan v
samoobrambi zadrževal v sto in sto drobnih naselij, vasi in zaselkov. Novi
čas migracije in pretekla lokacijska politika v gospodarstvu so krepili ta vzorec
in prihodnost bo še dolgo podobna preteklosti.
Spremembe razvojne politike in, zavestne odločitve bodo verjetno potrebovale desetletja ali celo generacije vztrajnih naporov za kakršnokoli bistvenejše predrugačenje omrežja prostorskih odnosov. Gre torej za vztrajno sporazumevanje o družbenih intervencijah za razvoj.
Iz tega vidika se nam odpira veliko vprašanj o konkretnem primeru parole
o policentrizmu. Ocene o razvoju urbanizacije kot pomembnem pokazatelju
modernizacije nam po slovenskih regijah med letoma 1961 in 2001 — navajam
Vogelnika —- »kažejo, da bo urbanizacija znatno hitrejša v regijah, kjer je
njena začetna stopnja nizka, se pravi, da se bo razpršeni vzorec perpetuiral,
policentrizem pa kaj lahko pomeni preveliko število razvojnih središč in s tem
difuzijo sredstev in naporov, ne pa realne možnosti kake bolj selektivne politike
in z njo hitrejšega napredka«. Rastoča osebna mobilnost našega prebivalstva
in fizične značilnosti našega prostora pa bodo kaj lahko še pospeševale takšen
razvoj. Teoretična predpostavka o potrebi koncentracije moči odločanja zaželeno prostorsko decentralizacijo se v naših socialnopsiholoških in historičnih
razmerah lahko sprevrže v svoje nasprotje; decentralizacija odločanja ne bo
nujno pomenila spontane integracije in zlivanja proizvodnih sil v moderna
središča, kot trde strokovni viri, temveč nadaljnjo disperzijo gospodarske moči
in talentov.
Težavnosti ohranjevanja glavnih prvin predlagane razvojne politike tudi
ne smemo podcenjevati. Ce želimo raztegniti vpliv sedanjih odločitev v razvoju
prek desetletja in pol ali še dlje, se moramo zavedati, da potrebujemo tako
politiko, ki bo lahko preživela rotacije in organizacijske spremembe našega
družbenopolitičnega sistema. Mar gre torej za neko superpolitično politiko?
Verjetno lahko le malo tvorcev razvojnih usmeritev pričakuje podporo dejavnikov, ki bodo prišli za njimi. Da pa bi vendar zagotovili ohranitev neke
orientacije v model družbe, ki ga še ne poznamo, in s tem potrdili smisel dolgoročnejšega planiranja, mora naša razvojna politika ustreči nekaterim zahtevam,
ki jih bom zdaj skušal povzeti za razpravo:
Prva zahteva je, da mora biti dolgoročnejša razvojna politika preprosta in
jasna v svoji zasnovi, a dramatična v svojih implikacijah. Podžgati mora domišljijo in pripravljenost najširših množic in povzdigniti jih mora na raven nalog
nacionalne usmeritve. Spomnimo se sodobnih primerov v svetu: preobrazba puščavske zemlje v Izraelu, preobrazba porečij v Gani, Egiptu in še prej v dolini
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Tennessee, gradnja novih mest v Angliji, osvajanje novih zemljišč ob morju na
Nizozemskem in tako dalje.
Ti znani zgodovinski primeri imajo skupaj s prej omenjenim našim Koprom,
Velenjem pa Dravo in Novo Gorico pomembno skupno značilnost: nanašajo se
na projekte s primarno fizičnimi posledicami. Njih privlačnost izhaja iz človekove emocionalne nagnjenosti do zemlje in iz našega ponosa pri izgradnji. Iracionalnih motivacij pri podobnih projektih tu ne bi omenjal. Omenil pa bi, da
končni cilj ne more biti v fizičnem artefaktu (to je v »novemu mestu, v »slovenskem« pristanišču, v »ukročeni« reki itd.), temveč v družbeno naprednih
ciljih: izboljšanju življenjskih razmer, blaginji in varnosti v družbenem in
gospodarskem pomenu, v porastu proizvodnje, nacionalni integraciji in, če hočete, kultiviranju naše lepe pokrajine.
Druga zahteva je v tem, da so za dolgoročnejšo ohranitev razvojne politike
potrebne nove institucionalne oblike, take oblike, ki bodo zmožne preživeti
periodične spremembe v upravi. Institucionalizacijo razvojne politike lahko dosežemo z zakonskopravnimi ali upravnimi ali podjetniškimi ukrepi.
Tretja zahteva pa terja od dolgoročne razvoje politike hitre in vidne rezultate. Vsaka dolgoročna politika je najbolj ranljiva v prvih letih aplikacije. Če
ne bo rezultatov že v prvem srednjeročnem obdobju, bodo tiste sile, ki so
v najboljšem primeru ravnodušne ob sprejemanju resolucije, kakršna je naša,
težile k razvrednotenju vsega predloga oziroma načrta. Ob potrebi hitrih in
vidnih rezultatov pa se bojim, da bomo spet pri investicijskih objektih, kajti
zgradbe so prepričljivejše od statistik, ki bi nam morda dokazovale porast ali
uspeh v tej ali oni veji dejavnosti.
S tem odmikom v teorijo planiranja in razvoja mi dovolite, da omenim
še nekaj splošnih vtisov ob ponovnem branju predlagane resolucije. Povedati
moram tudi to, da sem bil po prvi obravnavi v skupščini izvoljen v komisijo,
ki je sodelovala pri usklajevanju pripomb in redakciji sedanjega predloga,
vendar smo vzeli na znanje obvezo, ki nam jo je dal predsednik komisije, dopuščajoč nove misli in pripombe.
Predvsem mislim, da je osnovna slabost predlaganega dokumenta še vedno
v tem, da želi biti vseobsežen, kompleksen, v vsa področja segajoč in za vsa
področja »pravičen«. Zaradi tega je po svojem osnovnem značaju splošen in tu
in tam celo notoren. Tega nisem dejal zato, ker bi ne bil za sprejetje predloga
resolucije, temveč zato, da bi opozoril na naše prihodnje obveze, na težo obvez
za nadaljnjo konkretizacijo konceptov in politike za naš razvoj v prihajajočem
poldrugem desetletju. To sem povedal tudi zato, ker menim, da se bodo morale
sedaj vse veje našega družbenega življenja in dela nemudoma lotiti formulacij svoje razvoje politike, ki bo upoštevala prej naštete zahteve in bo usklajena z drugimi vejami, na primer:
Naše gospodarstvo bo moralo končno identificirati najpropulzivnejše panoge in zanje pripraviti posebne ukrepe rasti. Naše družbene dejavnosti bodo
morale utemeljiti svoje prioritetne projekte za razvoj šolstva, zdravstva, izenačevanje socialnih pogojev življenja in podobno. Naše regionalno prostorsko
planiranje bo moralo izhodišča svojih planskih dokumentov izvajati iz ustanovitvenih prvin, te resolucije in zgoraj navedenih konkretizacij. Moralo pa
bo tudi pogumno predlagati selektivno politiko za formiranje našega policentrizma v prostorskem smislu, kajti policentrizem ne more in ne sme pomeniti
podaljševanja agonije tistih območij, v katerih ni pogojev zdravega gospodarskega in socialnega razvoja in s katerimi dostikrat manipuliramo, s pozicij
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sentimentalistične ali celo demagoške nemoči. Naša raziskovalna skupnost bo
morala dokončno izoblikovati svojo razvojno politiko na temeljih te resolucije
in družbeno verificiranih dogovorov, dogovorjenih ob njej, in v prihodnjem času
zagotoviti eminentnejše mesto slovenske znanosti v trasiranju družbenogospodarskega, tehnološkega in splošno kulturnega razvoja.
Naj sklenem to razmišljanje z željo, da bi resno vztrajali pri »politiki uresničevanja dolgoročnega družbenega razvoja«, kakršna je začrtana v IV. poglavju in zlasti v njegovi 3. točki, ki se zavzema za nov sistem družbenega
planiranja in njegovo integracijo v samoupravne skupnosti, ki so posebna značilnost naše družbe.
Predlagatelji resolucije in udeleženci široke razprave, ki je za nami, so
se prvič v nagi zgodovini resno potrudili, da bi začrtali naš razvoj z daljšo
perspektivo in da bi opredelili cilje, za katere se je vredno bojevati. Ta proces,
ki je sprožen in teži k uresničevanju samoupravno dogovorjenih ciljev, privzdignjenih nad težave in omahovanja trenutka, a upoštevaje prav te težave
in dileme, je poglavitna dragocenost vse akcije in največja spodbuda za še večje
znanstvene načrtovalske in proizvodne napore v prihodnjem obdobju. Zato naj
mi bo tudi dovoljeno, da posebej podčrtam tale stavek v preambuli resolucije:
»Nenehno in odgovorno razmišljanje, iskanje in snovanje optimalnih možnosti prihodnjega razvoja postaja sestavni del slovenske družbene, samoupravne
in socialistične zavesti, kar je najpomembnejši plod doslej opravljenega dela
pri koncipiranju dolgoročnega razvoja Slovenije, in znamenje, da bo načrtovanje razvoja postalo nova kakovost družbenega gibanja in našega stremljenja
k socialističnim ciljem.«
Ne glede na dopolnila, bolj ali manj potrebne popravke, nadaljnje širjenje
in željo po vseobsežnosti, ki vodeni poglavitne cilje, bom glasoval za sprejetje
predloga.
Predsednik Miloš Poljanšek: Bo še kdo razpravljal? (Ne.) Potem
bi prešli na glasovanje o amandmajih, ki jih je našemu zboru predložila skupina poslancev. Vprašujem zbor, ali glasujemo o vsakem amandmaju posebej,
ali pa ste za to, da glasujemo hkrati? (Hkrati.)
Prosim, da glasujete! (46 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so amandmaji, ki jih je našemu zboru posredovala skupina
poslancev, sprejeti soglasno. Sprejete amandmaje bom posredoval republiškemu
in enotnemu zboru, ki bosta dokončno sprejemala resolucijo o dolgoročnem razvoju naše republike.
Prehajamo na 6. t o č k o dnevnega reda, to je na akcijski program
izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov v zvezi
s 3. sejo konference ZK Slovenije o socialnem razlikovanju.
Akcijski program je predložil izvršni svet in kot svojega predstavnika določil dr. Aleksandro Kornhauser, podpredsednico izvršnega sveta. Zeli predstavnica izvršnega sveta besedo? (Ne želi.)
Akcijski program sta obravnavala dva odbora našega zbora in o tem predložila poročilo, ki ste ga prejeli danes na klopeh. Zeli morda poročevalec še
ustno pojasniti stališča? (Ne želi.)
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Pismene pripombe k akcijskemu programu je poslal poslanec našega zbora,
predsednik odbora za znanstveno-raziskovalno delo Vladimir Mušič. Tudi to
pismo ste prejeli danes na klopeh.
Začenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Končujem razpravo
in ugotavljam, da se naš zbor strinja s predloženim akcijskim programom izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov v zvezi
s sklepi 3. konference ZKS o socialnem razlikovanju, hkrati s pripombami, ki
sta jih v svojem poročilu naštela dva odbora našega zbora; posredoval jih bom
izvršnemu svetu.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval.
Osnutek zakona je predložil izvršni svet in predlagal, da ga skupščina
obravnava po skrajšanem postopku kot zakonski osnutek, ker je potrebno navedeni zakon v skladu z zveznim zakonom o izvedbi ustavnih amandmajev sprejeti zaradi prenehanja veljavnosti ustreznega zveznega zakona.
Se strinjate s takšnim predlogom? Kdor je za, naj glasuje! (43 poslancev
glasuje za.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam,
da se zbor z večino glasov strinja s skrajšanim postopkom.
Zeli predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, tovariš Roman Oberlintner.
Roman Oberlintner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Glede na to, da zahteva zakon o nostrifikaciji v tujini pridobljenih
šolskih spričeval razumno medrepubliško usklajevanje, želim reči nekaj besed
o tem.
Doslej sta nostrifikacijo v tujini pridobljenih šolskih spričeval urejala za
območje Slovenije dva zakona, in sicer načelno zvezni zakon o nostrifikaciji
v tujini pridobljenih šolskih spričeval, republiški zakon o nostrifikaciji v tujini
pridobljenih šolskih spričeval pa zadeve, za katere je zvezni zakon pooblastil
republiko. Po ustavnem zakonu za izvedbo zveznih amandmajev prenehajo
z dnem, ki ga določi republiški zakon, najpozneje pa do konca leta 1971, veljati
določbe zveznega zakona o nostrifikaciji. Ustavni zakon za izvedbo republiških
ustavnih amandmajev je podaljšal uporabo zveznega zakona do izdaje republiškega zakona, vendar mora biti nov republiški zakon izdan najkasneje do
konca leta 1972.
Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je zato sestavil osnutek republiškega zakona, ki ureja pravico do nostrifikacije spričevala, enakopravnost
nostrificiranega spričevala s spričevalom domače šole enake vrste, organe, ki
nostrificiraj o spričevalo, postopek za nostrifikacijo, popis dokumentacije, ki jo
je treba predložiti, priznavanje posameznih razredov, letnikov, semestrov, izpitov in podobno, kar je kdo končal oziroma opravil v tujini, nadaljevanje
šolanja, čuvanje dokumentacije in vodenje evidence nostrificiranih spričeval.
Skladno z dogovorom republiških sekretarjev je republiški sekretariat za
prosveto, kulturo in telesno kulturo Hrvatske pripravil medrepubliški sestanek,
glede ureditve nostrifikacije v tujini pridobljenih šolskih spričeval. Razgovor
na tem sestanku, kjer ni bilo zastopnikov avtonomnih pokrajin in črne gore,
je imel značaj izmenjave mnenj in stališč do koncepta zakonov, ki sta ju do
tedaj izdelala Slovenija ter Bosna in Hercegovina, in tez za zakon, ki jih je
pripravila Hrvatska. Obravnavali smo tudi izkušnje iz dosedanje prakse.
13
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Na posvetu smo poskušali poiskati skupna stališča za zakonske določbe, in
sicer zlasti glede možnosti, da državljan SFRJ lahko nostrificira tuje šolsko
spričevalo v vseh republikah Jugoslavije, glede nostrifikacije šolskih spričeval
tujih državljanov, glede opravljanja dopolnilnih izpitov ob nostrifikaciji in
glede priznavanja ekvivalence spričeval za nadaljevanje šolanja.
Osnutek našega zakona, ki ga imate pred seboj, se ne razlikuje od nakazanih osnovnih izhodišč. Ugotovili smo, da so Bosna in Hercegovina, Črna gora
in Srbija podaljšale uporabo zveznega zakona do konca tega leta, Hrvatska in
Vojvodina pa sestavljata predlog takega zakona.
Mnenja smo, da je potrebno ob nadaljnji, to je sklepni zakonski fazi, ponovna medrepubliška uskladitev ustreznih zakonskih besedil, kar je bilo tudi
soglasno izraženo na omenjenem medrepubliškem posvetu v Zagrebu.
Z redakcijskimi pripombami zakonodajno-pravne komisije se strinjamo,
stališča in pripombe odbora za vzgojo in izobraževanje tega zbora nam bodo
koristile pri izdelavi končnega predloga zakona.
Tovarišice poslanke in tovariši poslanci, v imenu predlagatelja prosim, da
sprejmete osnutek zakona.
Predsednik Miloš Poljanšek: Zakonski osnutek je obravnaval naš
odbor za vzgojo in izobraževanje. Želi predstavnik odbora še ustno pojasniti
stališče odbora? (Ne želi.)
Tako lahko preidemo k razpravi. Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) Končujem
razpravo in predlagam, da sprejme naš odbor naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval
se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet.
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči pripombe, dane
k osnutku zakona.
4. Izvršni svet naj predloži predlog zakona do 31. maja 1972.
Dajem predlog sklepa na glasovanje. Prosim, da glasujete! (42 poslancev
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, daje sklep o sprejemu osnutka zakona o nostrifikaciji v tujini
pridobljenih šolskih spričeval soglasno sprejet.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za
izdajo zakona o nagradi AVNOJ.
Predlog za izdajo zakona je skupščini predložil hkrati s predlogom zakona
zvezni izvršni svet, ki je predlagal, da skupščina SR Slovenije da k temu zakonu
soglasje, kot to določa 4. točka XXXIV. amandmaja k ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Predlog za izdajo zakona sta obravnavala zakonodajno-pravna komisija in
odbor našega zbora za kulturne dejavnosti. Poročili ste prejeli danes na klopeh.
Želita poročevalca komisije oziroma odbora še ustno posredovati stališča (Ne
želita.)
Začenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.)
Končujem razpravo in predlagam, da naš zbor izglasuje soglasje k predlogu
za izdajo zakona o nagradi AVNOJ.
Dajem predlog na glasovanje, kdor je za, naj glasuje! (45 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
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Ugotavljam, da prosvetno-kulturni zbor soglaša s predlogom za izdajo zakona o nagradi AVNOJ.
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o skladu za pospeševanje likovne umetnosti »Moša Pij ade«.
Predlog za izdajo zakona je skupščini hkrati s predlogom zakona predložil
izvršni svet, ki je predlagal, da skupščina SR Slovenije da k temu zakonu
soglasje, kot to določa 4. točka XXXIV. amandmaja k ustavi SFRJ.
Predlog za izdajo zakona sta obravnavala zakonodajno-pravna komisija in
odbor našega zbora za kulturne dejavnosti. Poročili ste prejeli.
Želita poročevalca komisije oziroma odbora še ustno pojasniti stališča?
(Ne želita.)
Predlagam, da naš zbor izglasuje soglasje k predlogu za izdajo zakona o
skladu za pospeševanje likovne umetnosti »Moša Pijade«. Kdor je za, naj glasuje! (45 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno izglasoval soglasje k
predlogu za izdajo zakona o skladu za pospeševanje likovne umetnosti »Moša
Pij ade«.
Odrejam polurni odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 10. uri in se je nadaljevala ob 10.45.)
Predsednik Miloš Poljanšek: Nadaljujemo sejo in prehajamo na
10. točko dnevnega reda, to je na razpravo o kajenju in zdravju.
To problematiko smo uvrstili na dnevni red našega zbora, ker nas za to
zavezuje delovni program našega zbora, pa tudi večkratni predlogi našega poslanca Mirana Ha sla, ki jih je zbor sprejel.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste dobili brošuro Svetovne zdravstvene organizacije o kajenju in zdravju ter dopis komisije zvezne skupščine
za vloge in pritožbe s peticijo državljanov. Danes ste dobili na klopeh na željo
poslanca Mirana Hasla še odgovore na njegova vprašanja, ki jih je v zvezi
s škodljivostjo kajenja postavil na dveh sejah našega zbora, ter predlog stališč,
ki naj jih v zvezi z obravnavano problematiko sprejme naš zbor. Naj še povem,
da bo jutri o tem razpravljal in sklepal tudi socialno-zdravstveni zbor naše
skupščine.
Tako lahko pričenjamo razpravo. Želi kdo besedo? Poslanka Majda SlajmerJapelj.
Majda Slajmer-Japelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
poslanci!
K razpravi o kajenju in zdravju se ne oglašam kot nekadilka zoper kadilce, ampak z željo, da bi do tega problema zavzeli enaka stališča predvsem
kot člani skupščinskega zbora, ki je najneposredneje povezan z delom in življenjem mladine.
V prejetem materialu smo dobili tudi poročilo Svetovne zdravstvene organizacije iz oktobra leta 1970 o povezavi kajenja in zdravja. Mnogo držav je že
uspešno ukrepalo — in to dokaj pravočasno — potem ko je zvedelo za porazne
13»
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rezultate medicinskih preiskav, saj že naslednje poročilo v informatorju Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 1971 kaže spremenjeno sliko predvsem
v odnosih in zakonskih spremembah razvitejših držav. Spremembe so nastopile
v mnogih državah, razen v tistih, kjer ekonomski dobički v zvezi s prodajo
tobaka in njegovih izdelkov zmanjšujejo upoštevanje nevarnosti, ki jih kajenje
prinaša.
Ker se škodljivih posledic kajenja zavedajo najprej zdravstveni delavci,
ni čudno, da je Slovensko zdravniško društvo že izpeljalo obširno anketo med
svojimi člani in sprožilo akcijo proti kajenju oziroma proti omejevanju kajenja
in da je o kajenju razpravljala tudi Zveza društev medicinskih sester Slovenije
s podobnim programom. Vedno več je služb in ustanov, ki so sklenile, da se
na njihovih sejah ne kadi. Mnenja sem, da se mora naš zbor ob tem problemu
zavedati svoje odgovornosti in zavzeti trdna stališča.
Jasno je, da vseh ljudi ne moremo odvaditi kajenja, zato pa moramo z administrativnimi ukrepi doseči, da bodo s cigareto ogrožali le svoje zdravje ne
pa tudi zdravja drugih. Na delovnih mestih, kjer naj bi s svojim zgledom vplivali na mlade, naj bo dovoljeno kaditi le v kajenju namenjenih prostorih. Oglaševanje tobačnih izdelkov je treba prepovedati in prodajo dodatno obdavčiti.
Iz izkušenj sicer vemo, da podražitve vplivajo na zmanjšanje potrošnje le v
začetku. S podražitvijo pridobljena sredstva bi morda lahko uporabili za študij
in priprave za morebitno usmeritev osnovnih gospodarskih panog, ki se ukvarjajo s pridelovanje oziroma predelovanjem tobaka. Upamo si namreč predvidevati, da se bo ob široki zdravstveni vzgojni akciji število kadilcev občutno
zmanjšalo.
Upoštevati moramo, da začenjajo kaditi čedalje mlajši in da redne kadilce
najdemo že med učenci osemletk. In ravno tem mladim naj bosta posvečeni
naša prva skrb in vzgoja. Zato podpiram predlog, da bi prepovedali prodajanje
tobačnih izdelkov mladoletnim in da naj tobaka ne bi prodajale trgovine z živili.
Veliko lažje bi bilo, če bi kadilcem začetnikom veterani lahko posredovali svoje
bridke izkušnje iz časa, ko so se odvajali kaditi, in jih je to stalo še več napora
in težav, kot so jih preživljali ob svojih prvih cigaretah.
Svoje vzgojne ukrepe moramo osredotočiti predvsem na čas, ko mladim
cigareta daje zaželeni občutek odraslosti in suverenosti pa tudi opozicije. V veliko pomoč pri vzgoji bi nam morala biti vsa športna združenja in mladinska
organizacija. Sicer je res, da mladine ne skrbijo bolezni, ki jih lahko pričakujejo šele čez 20 ali 30 let, vendar je to slaba točka vseh preventivnih ukrepov,
zato ne bi smelo te vzgoje nič bolj ovirati kot katerokoli drugo. Upam, da tudi
dejstvo, da je v našem zboru še nekaj kadilcev, ne bo vplivalo na enotnost
naših stališč, saj smo si menda prav vsi na jasnem, da pri vsakem kadilcu
prej ali slej pride čas, ko bi veliko dal za to, da bi se odvadil kaditi, in ko
se zave, da to plačuje tudi z zdravjem. Upam, da nas bo prav to spoznanje
spodbudilo, da bomo kolikor mogoče odvzeli to skrb vsaj prihodnji generaciji.
Predsednik
Justin.

Miloš

Poljanšek:

Besedo ima poslanec dr. Desan

Dr. Desan Justin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Poročila
Svetovne zdravstvene organizacije so nadvse primerna podlaga tudi za našo
razpravo o kajenju in zdravju. Vrsta študij je nedvomno dokazala zvezo med
kajenjem cigaret in različnimi boleznimi. Z znanstvenimi metodami so doka-
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zali, da je umrljivost pri kadilcih od 30—80 % večja kot pri nekadilcih; da je
stopnja umrljivosti tem večja, čim večje število cigaret se pokadi na dan; da
je stopnja umrljivosti še večja pri tistih, ki so začeli kaditi mlajši; da je zlasti
nevarno inhaliranje; da se stopnja umrljivosti po prenehanju kajenja hitro
zmanjša, če le ni bilo število pokajenih cigaret na dan preveliko; in da je
povečana umrljivost predvsem posledica obolenj za pljučnim rakom, bronhitisom
ter bolezni koronarnih arterij in drugih bolezni muskularnega sistema. Pri vseh
teh obolenjih so nesporno dokazali, da je bolezen v kvalitativni zvezi s količino vdihanega cigaretnega dima in da število obolenj upada pri tistih, ki
prenehajo kaditi. Poleg tega so študirali tudi mehanizem, kako kajenje povzroča
ali pa poslabša posamezne bolezni.
Seveda pa škodljivosti kajenja ne moremo soditi samo po ekstremnih posledicah povečanja umrljivosti, ampak tudi po velikem številu zaradi bolezni
izgubljenih delovnih dni, ki jih je pri kadilcih veliko več kot pri nekadilcih.
Menim, da ti novi podatki lahko prepričajo tudi tiste, ki so doslej dvomili
v rezultate dosedanjih raziskav o škodljivosti kajenja.
Ce smo si edini, da je kajenje zdravju škodljivo, je primerno ugotoviti,
kateri so najboljši načini, ki bi odvračali ljudi od kajenja. Čeprav so dosedanji
načini in prizadevanja za preprečevanje kajenja dali v nekaterih državah že
spodbudne rezultate, pa so le-ti manjši, kot so pričakovali. Izkazalo se je namreč,
da je ponekod kljub velikim propagandnim akcijam, ki so opozarjale na škodljivost kajenja za zdravje, le majhno število kadilcev prenehalo kaditi. Po
mojem mnenju je bistveni razlog za nezadostno učinkovitost dosedanjih načinov
odvračanja od kajenja ta, da niso bile opravljene celovite raziskave, ki bi ugotovile razloge, ki spodbujajo tako mladino kot tudi odrasle, da začno kaditi.
Zavedati se je treba, da so razlogi odraslih kadilcev kompleksni in povezani.
Morda je nekoliko lažje razumeti mladino, ki začenja kaditi tudi zaradi posnemanja odraslih, ker želi vzbujati vtis zrelosti, se uveljaviti med vrstniki in
podobno. Menim pa, da bo od trenutka, ko bodo znanstvene raziskave odkrile
in povezale te kompleksne razloge in ko bodo razumeli motivacijo kajenja, tudi
načini za odvračanje in preprečevanje kajenja bolj učinkoviti kot doslej.
Zato bi se zavzel za več hkratnih ukrepov, ki upoštevajo izkustvo drugih
držav in ki bi tudi pri nas zelo verjetno pripomogli k manjšemu številu
kadilcev:
1. Prepričevati mlade ljudi, naj ne začno kaditi! Ce si zamislimo eksperiment, da bi vsi odrasli prenehali kaditi, bi se verjetno kmalu izkazalo —
o tem sem prepričan — da bi tudi mladina ne kadila več. Tako nerealno
situacijo navajam samo zato, da bi ponazoril, kako pomembni so za mlade
ljudi zgledi. Zato se zavzemam, da tisti, ki imajo sorazmerno velik vpliv na
mladino in so z njo v stalnem stiku, ne kadijo in tako s svojim zgledom
odvračajo mladino od kajenja. V mislih imam predvsem prosvetne delavce,
zdravnike, delavce v športnih in kulturnih društvih in druge.
Menim tudi, da navadna prepoved kajenja za šolsko mladino ne bi bila
učinkovita. Na to kažejo korelacije med slabimi učnimi uspehi in kajenjem,
kar dokazuje, da je eden izmed podzavestnih motivov za kajenje tudi odpor
proti vzgojiteljem. Seveda pa samo zgledi ne zadoščajo; potrebna bo organizirana akcija s poučnimi šolskimi programi o škodljivosti kajenja. Pri tem bi
verjetno lahko pomagala tudi televizija s poučnimi filmi v okviru šolskega

198

Prosvetno-kulturni zbor

izobraževalnega programa. Tu je treba poudariti tudi vznemirljivo dejstvo, da
se število žensk, ki kadijo, stalno povečuje.
2. Kot drug pomemben ukrep proti kajenju bi omenil množične akcije.
Organizirana in stalna opozorila v sredstvih obveščanja bi gotovo pripomogla
k zmanjšanju števila kadilcev. Menim, da je skrbno zbrano in dokumentirano
gradivo Svetovne zdravstvene organizacije lahko dobra podlaga za tehtne
članke in prikaze o škodljivosti kajenja.
Tudi poslanci lahko neposredno prispevamo k zmanjšanju potrošnje cigaret,
saj smo večkrat na teden priča številnih sestankov, katerih najvidnejši rezultat
mnogokrat niso tehtni sklepi, ampak obupna zakajenost prostora. Predlagam,
da bi se na vseh sestankih zavzemali, da se v prostorih za sestanke ne kadi.
Prepričan sem, da bi s tem pomagali številnim nekadilcem, da na časten način
prenehajo kaditi. Velikokrat je prav ozračje na sestankih tisto, ki posameznike,
že odločene, da ne bodo več kadili, znova in znova premami. Poseben sklep
naj bi veljal tudi za vse prireditve, kjer se zbira veliko število ljudi v zaprtih
prostorih, na primer za razne športne dogodke in podobno.
3. Tretji pomemben ukrep proti kajenju naj bi bila omejitev oziroma prepoved oglaševanja in priporočanja cigaret. Menim, da bi bilo treba s pozitivnimi predpisi onemogočiti vsako priporočanje cigaret, tako na televiziji,
v kinu, radiu in tisku. Hkrati bi bilo primerno, da bi obvezali proizvajalce,
da na ovitkih vidno zapišejo, da je kajenje zdravju škodljivo.
Seznanjenje z manj škodljivimi načini kajenja naj bi bil četrti izmed ukrepov, ki pa naj bi bil le začasen, se pravi, da bi kadilca pripeljal do popolne
odpovedi kajenju.
Za uspešen boj proti kajenju pa je treba imeti poleg dobrega programa
tudi ljudi in organizacijo, ki bo program izvajala. Stalno bi morala zasledovati
nova dognanja v svetu, ki bi omogočala učinkovitejši boj proti kajenju, in jih
sprejemati in prirejati za naše razmere. Neprenehoma bi morala skrbeti za
izvajanje ukrepov, ki bi odvračali od kajenja. Morda je zavod za zdravstveno
varstvo in zaščito pri delu s sodelovanjem pri prevajanju omenjenega poročila že pokazal zanimanje za delovanje na tem področju zdravstvene preventive. Seveda pa se moramo zavedati, da bo za kakršnokoli akcijo potrebno
zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva.
Zaradi vseh navedenih razlogov podpiram stališča prosvetno-kulturnega in
socialno-zdravstvenega zbora, ki smo jih danes dobili na klopeh. Hkrati bi se
zavzel, da bi ob priložnosti razpravljali tudi o alkoholizmu. Da pa ne bi samo
preprečevali slabše navade in razvade, ampak tudi spodbujali h koristnim dejavnostim, pa naj razpravljamo tudi o športu in rekreaciji, čeprav smo o rekreaciji
in turizmu delno že razpravljali.
Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Miran Hasl!
Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Iz
gradiva in iz mnogih drugih člankov in razprav je jasno razvidno, da ne kaže
več resneje razpravljati o tem, ali kajenje škoduje ali ne, ali je vzročna zveza
med kajenjem in mnogimi boleznimi, kako vpliva nikotin na odraščajočega
človeka, kako na ženski organizem, kakšne vplive ima kadilsko nasilje na
nekadilce. Skratka, vsi smo si edini — kadilci morda nekoliko manj — da je
kajenje kljub ugotovljenim razlikam med posameznimi tobačnimi izdelki
zdravju škodljivo.
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Osnovni rezultat te in nadaljnjih razprav bi torej morali biti predvsem
zelo jasni in konkretni ukrepi. Še več, smo v času, ko na mnogih področjih
družbenopolitičnega življenja uveljavljamo prakso sprejemanja tako imenovanih akcijskih programov, ki imajo predvsem to prednost, da poleg nosilcev
nalog natančno določajo tudi rok, do katerega mora biti določena naloga opravljena. S tem bomo — upam vsaj — izboljšali našo učinkovitost oziroma skrajšali čas prehoda od razprav in sprejetih sklepov k dejanski izpolnitvi zastavljenih nalog.
. .
Zato predlagam, da v zvezi s problematiko škodljivosti kajenja na podlagi
danes sprejetih stališč sprejmejo vsi prizadeti dejavniki tudi podrobne in jasne
akcijske programe, ki naj jih sprejmejo izvršni svet, zavod za zdravstveno
varstvo, zavod za šolstvo SR Slovenije in še kdo. Zato bi tudi predlagal, da
bi stališča dopolnili vsaj s približnimi roki, do kdaj so posamezni organi na
podlagi sprejetih stališč dolžni izoblikovati svoje akcijske programe in do kdaj
jih je potem potrebno uresničiti. Zal se spet bojim, da bo po tej razpravi treba
čakati še nekaj let, preden bomo dosegli otipljive rezultate.
Menim tudi, da bi v zvezi s kajenjem na sejah komisij in zborov, kadar
zasedajo zunaj te hiše, na magistratu ali na izvršnem svetu, morali pripraviti
nekakšen »pravilnik vedenja«. Pri konkretnem reševanju obravnavanega problema bi morali upoštevati tudi dosedanje predloge — deloma so našteti tudi
v mojem drugem poslanskem vprašanju, in druge vrste rešitev in idej, ki se
uveljavljajo v drugih republikah in drugod v svetu, saj je znano, da se problema lotevamo med zadnjimi v Evropi.
V celoti podpiram mnenje vseh tistih, ki menijo, da je treba predvsem
povečati vzgojne vplive na mlado generacijo, saj je predvsem zaradi nje treba
nekaj ukreniti, ker je od njenega zdravja odvisna prihodnost našega naroda,
ne pa od nas, odraslih kadilcev. Moram pa reči, da so pohvale vredne že sedanje
pobude in sklepi posameznikov. Tako na primer naša poslanka Gostenčnikova
slavi danes leto dni, odkar je nehala kaditi. Slišim o resnih namenih naših
poslancev, da ne bodo več kadili. Prav tako sem slišal, da so tudi nekateri
učiteljski zbori že začeli sklepati, da bi v zbornicah prenehali kaditi. Zanima
me, kakšno bo razpoloženje v teh zbornicah ob redovalnih konferencah, če ne
bo nikotina. In če dovolite, pohvalim po svoji stanovski plati še posnemanja
vreden ukrep, ko so glasbeni pedagogi Slovenije na svojem občnem zboru
4. 3. t. 1. pred začetkom zbora sklenili, da med zborom ne bodo kadili.
Pri tem bi v zvezi z vzgojnimi ukrepi posebej opozoril na doslednost in
stalnost izvajanja sprejetih načel na vseh šolah, ne glede na to, ali direktor
oziroma večje ali manjše število učiteljev kadi. Samo tako bomo v vzgojnem
vplivanju učinkovito odvračali mlade generacije od kajenja.
Tudi jaz se pridružujem mnenju tistih, ki dvomijo, da bi mlade generacije
uspešno odvračali od kajenja, če bi ga administrativno prepovedali. Kljub
temu pa se zavzemam, da bi kajenje prepovedali v osnovni šoli, čeprav vemo,
da je vsak prepovedan sad neprimerno bolj privlačen.
O vzgojnih vplivih pa še tole:
1. Na vseh roditeljskih sestankih moramo posvetiti nekaj časa tudi problemu kajenja, da bi se tako uglasili odnosi med starši in šolo.
2. Temu vprašanju je treba nameniti tudi del mladinskih in razrednih ur.
3. Ce ne moremo sami narediti ustreznih filmov, jih uvažajmo! Poleg tega
tiskajmo tudi plakate! Ce bi merili 70 X 100 cm, če bi jih tiskali v dvobarvnem
tisku in če bi jih za Slovenijo natiskali 5000, bi to stalo 5000 din. Če bi vsak
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mesec spremenili vsebino, bi to zneslo 12-krat toliko, to je 6 milijonov starih
dinarjev. Menim, da bi to z lahkoto plačala podjetja, ki prodajajo tobak, in
tobačne tovarne iz sredstev, ki jih dajejo za propagando. Sest milijonov je
komaj omembe vredna vsota, ki jo naše tobačne tovarne porabijo za propagando v enem samem dnevu.
4. Vpeljimo še teden boja proti kajenju z vsemi spremljajočimi akcijami
(posebne znamke in podobno)!
Vse te akcije morajo dobiti vso moralno-politično podporo tudi od Zveze
komunistov in Socialistične zveze. Zadeva se bo veliko lažje posrečila, če se
bosta omenjeni politični organizaciji pri tem v celoti angažirali. Menim, da
je zdravje sedanjih in bodočih generacij vredno, da zasluži vso pozornost naših
najmočnejših političnih sil. In če sklenem: prihaja torej obdobje nekadilcev in
nekdanjih kadilcev. Kolegi kadilci, žal mi je, »črno vam se piše-«.
Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanka Mira Novak.
Mira Novak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Svoj
prispevek k tej točki današnjega dnevnega reda bi rada oblikovala nekako po
svoje in to:
1. s stališča pedagoga,
2. s stališča ženske, ki vodi eno izmed srednjih šol in
3. s stališča človeka današnjega dne, današnjih pritiskov, človeka, ki je
izpostavljen vsakodnevnim pretresom, brezštevilnim notranjim stiskam in disharmonijam.
S stališča pedagoga popolnoma priznavam škodljivost kajenja tako za
odrasle kot za doraščajoče. Toda kako mlademu človeku prikazati škodljivost
uživanja tobaka, če pa kade vsi, od roditeljev, zdravnikov, učiteljev in tovarišev, skratka vsi. Kadijo super moški, kadijo mondene dame, kadijo seksi
bombe in seksi bombniki. Nikjer nisem našla napisano, kako mladega človeka
spodbujati proti kajenju in mu prikazati škodljivost uživanja tobaka in tobačnih izdelkov. Dejali boste, da tiste, ki v šoli ne ubogajo in kadijo, lahko
kaznujemo. Vprašujem vas, kako. Na šoli smo izvedli mini anketo in maksi
anketo; maksi anketo o učinkovitosti kaznovanja na rednih šolah, o uporabi
opomina in ukora bo v kratkem objavila »Mladina«.
V anketi na naši šoli so anketirani dijaki soglasno izjavili, da so vse naše
kazni neučinkovite. Od anketiranih profesorjev sta dva napisala 30 %, drugi 0
ali 10%, edino naš fizkulturnik je bil zelo, zelo svetlogled in je napisal, da
kazni učinkujejo od 80 do 90 "/o. Vendar pa to ni res, ker se dan za dnem pojavljam pred ženskim in moškim straniščem pa vselej ujamem tiste, ki so že bili
kaznovani; torej je ukor neučinkovit.
Zakaj je to tako? To je posebno vprašanje, ki bi mu resnično kazalo posvetiti nekaj razprave, morda kdaj drugič.
S stališča ženske, ki vodi življenje in delo ene izmed naših srednjih šol,
trdim, da nam ne bo pri omenjevanju kajenja prav nič uspelo, če ne bomo vsi
šolniki in vsi, ki izobražujemo in vzgajamo, nastopali enotno. Tako pa se dogaja, da na eni šoli kajenje preganjamo, na drugi ga dovoljujejo, na tretji nastavljajo celo pepelnike ali določajo prostore za kajenje. Ponekod je prepovedano samo kajenje v šoli, v javnih prostorih, na plesih in zborovanjih pa je
dovoljeno. In končno, dijaki večerne osnovne šole, stari 15, 16 let, in dijaki
vajenskih šol vsi kadijo. Saj že zaslužijo in imajo pravico, da si kupijo ciga-
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rete in kadijo. Kako utesnjeni, ponižani in razžaljeni se počutijo ob njih gimnazijci, ne bi razlagala.
In končno še moje stališče do kajenja, stališče človeka današnje potrošniške družbe, človeka, ki pada iz stiske v stisko. Današnja mladina je veliko prezgodaj izročena surovemu življenju. Prvo, kar po mojem osebnem prepričanju
sila škodljivo vpliva na mladega človeka, je dosti prevelika količina informacij,
s katerimi začnemo danes zasipavati tako rekoč že dojenčka. Preobilica informacij neredko pripelje že 9-letnika, prav gotovo pa 15-letnika v tako stisko,
da iz nje često ne najde prav nobenega izhoda. V mladem človeku še pojavi
samo ena silna želja: biti starejši, biti zrelejši in s tem sposobnejši za boj z vsem
in vsemi. In ali je še kakšna lažja pot, da doseže vsaj v očeh drugih vsaj navidezno zrelost, kot ravno kajenje in uživanje alkoholnih pijač. Ce v šoli ne more
obvladati učne snovi, bo pa vsaj kadil in inhaliral, da se bo postavil pred svojimi vrstniki. Če otroci današnje potrošniške družbe niso kos vsem zahtevam
in bremenom:, ki jih nalagajo maloštevilne, povsem urejene, zdrave družine in
mnogoštevilne, preštevilne oziroma nepopolne družine, si pač poiščejo »klapo«,
v kateri se počutijo odrasli, ker v njej kadijo. Naš zdravnik z Ajdovščine mi je
pripovedoval, da je 7-letnega sina, ki je kadil, hotel cigaret odvaditi tako, da
mu je dovolil kaditi, kolikor je hotel, pa je fant pokadil sedem cigaret in mu še
vedno nič ni bilo, tako da je zdravnik moral odnehati.
Tudi odrasli, ki pogosto s posebnim obredom poiščejo, vzamejo, prižgo in
kade svojo cigareto, cigaro ali pipo, želijo postati malce duhovno starejši in bolj
sposobni za svoje odločitve.
V današnji družbi smo razvrednotili sleherno avtoriteto. Kdo je danes pri
nas še avtoriteta? Vsak sme in pogosto celo mora kritizirati vse in vsakega.
V tem hitrem prehajanju iz ene skupine v drugo, v kateri živimo in delamo,
kažem v sleherni skupini svoj obraz oziroma svojo specifično masko. V prvi
skupini je nekaj modro, v drugi nespametno, v tretji celo bedasto. To, čemur
sem rekla »nekaj«, je lahko mnenje, je lahko stališče, je lahko pojav, je lahko
odnos tudi do kajenja, pa je lahko tudi človek. Komu dandanes še verujemo,
koga dandanes še spoštujemo?
Premalo znanja imamo; poznamo sicer nešteto dejstev, ki jih ločimo v
mladi rod. Šole so za vzgojo hermetično zaprte in ker z vzgojo ne moremo do
mladega rodu, tudi s preprečevanjem ne bomo ničesar dosegli.
Če svoje razmišljanje končam, lahko rečem, da se bomo proti kajenju mladine morali začeti bojevati na mnogih frontah, ki jih bomo morali najprej dodobra psihološko in sociološko proučiti, ker prepovedi in prepričevanja niso le
neučinkovite metode, temveč so tudi površinska fasada.
Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo želi poslanec Jernej Lenič.
Jernej Lenič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Prepričan sem, da so ugotovitve 23. skupščine Svetovne zdravstvene organizacije, podprte z najrazličnejšimi podatki z domala vseh celin, resnično material,
ob katerem se človek mora ustaviti in se zamisliti. Poleg tega je komisija za
vloge in pritožbe zvezne skupščine na svoji 17. seji obravnavala peticijo državljanov, ki zahtevajo ustrezne predpise in druge ukrepe za preprečevanje in zatiranje kajenja. Peticijo je podpisalo okrog 1400 znanih državljanov, poleg teh
pa je podpisalo tudi 36 različnih zavodov, inštitutov, združenj, fakultet, sekcij,
zvez in drugih.
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Iz tega je moč sklepati, da je gibanje za omejitev kajenja in vpliva kajenja za zdravje zajelo dosti velik krog. Zanimivo bi bilo videti, koliko je bilo
med podpisniki Slovencev; od 36 institucij pa so iz Slovenije le štiri: zavod za
zdravstveno zavarovanje, medicinska fakulteta iz Ljubljane, zavod SRS za produktivnost dela in društvo nekadilcev iz Murske Sobote. Če bomo hoteli probleme kajenja resnično reševati, bomo morali dobiti veliko bolj množično podporo občanov, družbenopolitičnih organizacij, raznih društev in institucij.
Sklepi, ki jih je sprejela 23. svetovna zdravstvena skupščina, obvezujejo na
določen način tudi nas. Ugotovila je, da so obsežne in dolgoletne študije nespodbitno dokazale, da kajenje škodljivo vpliva na razne bolezni pljuč, srca, ožilja
in prebavil, da tobakov dim vsebuje snovi, ki raka povzročajo, in snovi, ki ga
pospešujejo. Vzročno zvezo med kajenjem in pospeševanjem razvoja nekaterih
bolezni potrjujejo ne le besede, izrečene zaradi zastraševanja, ampak veliko število kliničnih, laboratorijskih in epidemioloških raziskav, ki so bile opravljene
po svetu in pri nas. Razna obolenja, izgubljeni delovni dnevi, hude bolezni z
večletnimi ali trajnimi posledicami, prerane in čezmerne smrti so škoda, ki jo
povzroča in pospešuje kajenje. To je neprecenljiva in težko ugotovljiva škoda:
je pa vsekakor velika po svetu in pri nas.
Iz brošure, ki smo jo prejeli z gradivom za današnjo sejo, razberemo, da so
se že v več deželah začela gibanja proti kajenju, pa tudi prvi uspehi pri omejevanju kajenja so se že pokazali. Znano je, da so motivi in nagibi za začetek
in opustitev kajenja silno zapleten proces. Prav tako zapleteno in zahtevno delo
bo pri omejevanju kajenja. Je pa to gibanje tudi pri nas nujno potrebno zaradi
tega, ker število kadilcev narašča: s tem pa je ogroženo zdravje in življenje
čedalje večjega števila ljudi.
Se bolj aktualen postaja ta problem zaradi čedalje večje onesnaženosti zraka in človekovega okolja. Ker je kadilcev veliko in njih število še narašča, mora
biti tudi akcija za preprečevanje in omejevanje kajenja odločen boj, ki zahteva
široko angažiranje vseh družbenih dejavnikov.
Strinjam se in podpiram priporočila in resolucijo 23. svetovne zdravstvene
skupščine; še posebej podpiram najnujnejše ukrepe v boju proti kajenju, ki jih
vsebuje peticija državljanov; to so prepoved kajenja v delovnih in drugih prostorih, na delovnih sestankih in zborovanjih, v prevoznih sredstvih javnega prometa, prepoved oglaševanja tobaka, obvezno opozorilo na cigaretnih škatlah,
prepoved prodaje tobaka mladoletnikom, prepoved tobaka v trgovinah z živili.
K tem predlogom bi rad dodal še nekatere, ki bi bili lahko takoj uresničljivi. Ker ima prav naš zbor na področju vzgoje in izobraževanja še poseben
interes in odgovornost za zdravo rast mladih generacij, predlagam:
1. Za šolstvo in zdravstvo pristojni republiški organi naj seznanijo učiteljske kolektive s škodljivim vplivom kajenja in z ukrepi, ki naj preprečujejo kajenje predvsem med šolsko mladino. Morda bi bile za to primerne brošure.
2. V šolah, posebno osnovnih in srednjih, bi moral biti škodljiv vpliv kajenja poudarjen kot vzgojno-izobraževalni smoter pri vseh predmetih pogosteje
kot doslej. Ukrepi proti kajenju naj postanejo sestavni del šolskih delovnih
programov.
3. S škodljivostjo kajenja in znanstvenimi dognanji s tega področja, posebej med mladino, bi morali biti učitelji redno seznanjeni na vseh šolah, posebej še na kadrovskih šolah za prosvetne delavce. Tako bodo učitelji tudi stro-
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kovno usposobljeni za neposredne razgovore z mladino, ki bi morala prek šolskih mladinskih organizacij z učitelji samoupravno odločati o škodljivosti kajenja, vzgoji mladine, režimu, ki naj na posameznih šolah velja v zvezi s kajenjem.
4. Zelo aktivno naj s šolami sodelujejo mladinska organizacija in vsa
društva, ki vključujejo mlade.
5. Za spremljanje problematike v zvezi s kajenjem, za pripravo potrebnih
programov in za uskljajevanje dela bi morali ustanoviti stalno komisijo ali odbor v republiškem merilu, v katerem bi poleg drugih zainteresiranih obvezno
delali zdravniki, pedagogi, predstavniki gospodarstva in mladine.
V prepričevanju, da bi taki ukrepi v začetni fazi prizadevanj za preprečitev
širjenja kajenja med otroki, mladino in odraslimi dah pozitivne rezultate, predlagam, da jih zbor podpre.
Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo želi razpravljati? Prosim poslanec France Zupan!
Franc Zupan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Prosvetno-kulturni zbor je že večkrat podprl prizadevanja, ki so zadevala zdravje in razvoj telesne kulture. Pri tem ne gre samo za šport, za vrhunski šport,
ampak za tisto vsakdanje ozračje, v katerem živimo in delamo. In v tem ozračju
praktično dihamo isti zrak, kadilci in nekadilci. Menim, da ima vsak pravico, da
sam odloči, s kakšnim strupom se bo zastrupil, kadar pa je v nekem prostoru
z drugimi, pa kajenje ali nekajenje ni več stvar zasebne odločitve, ampak bi
morala biti stvar skupnega dogovora.
Zato podpiram vsa prizadevanja in tudi stališča do omejevanja kajenja.
Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo, prosim? Poslanka Lojzka
Gostenčnik.
Lojzka Gostenčnik: Spoštovani predsednik, tovarišice in tovariši
poslanci! Gradivo, ki smo ga dobili, nas je usmerilo v razmišljanje; želela bi,
da bi razprava izzvenela morda bolj realno ali bolj pravično. Kajenje in zdravje
sta nedvomno povezana; da kajenje škodljivo vpliva na zdravje, vsi vemo. Ob
tem pa bi morali bolj poudariti, da je kajenje le eden izmed številnih vzrokov,
ki slabo vplivajo na zdravje. Je tisti vzrok, ki se nam zdi, da ga bomo lahko
začeli zavestno in načrtno obvladovati. Morda ga bomo res lahko obvladali;
toda to je odvisno od naše volje. Mnogokrat pa se znajdemo v položaju, ko nešteto vzrokov strahotno škodljivo vpliva na naše zdravje, pa smo do njih popolnoma brezmočni. Zato bi rada poudarila željo, da bi se te stvari vendarle
kompleksno obravnavale, kadar govorimo o tem, kaj je zdravju škodljivo. Natančno vem, da je vsaka vožnja z avtomobilom direktno zdravju škodljiva in
ne vem, če morda posledično pri obolenju raka ni statistično in številčno faktor,
ki močneje vpliva na to obolenje kakor pa cigareta. To postavljam kot vprašanje z opozorilom, o nekaterih stvareh, da bi vendarle morali razmišljati drugače.
Povem pa to, tudi z namenom, da bomo kot prosvetno-kulturni zbor podprli
predložena stališča, prav zaradi mladih ljudi. Ko se z mladimi ljudmi zaradi
teh problemov vzgojno spopadamo, nam v prvi vrsti sporočajo tudi o drugih
faktorjih, ki škodljivo vplivajo na zdravje, ki pa jih kot organizirana družba

204

Prosvetno-kulturni zbor

sploh ne obvladujemo. Mimogrede naj za zgled navedem bolj za manjšo onesnaženost zraka. To je prvo, kar sem želela poudariti v svoji razpravi.
Drugo je to, da je kajenje eden izmed dejavnikov, ki učinkuje izredno
škodljivo in spreminja živčni sistem, emocionalno in intelektualno sfero človeka.
To sem tako formulirala namenoma, ker se razprava o škodljivosti kajenja navadno omeji samo na tiste izredno zastrašujoče primere obolenj, recimo srca,
ožilja, raka itd., veliko manj pa se poudarja to, kar je po moji presoji najbrž
nevarnejše za človeka, to je kompletno spremenjena intelektualna in emocionalna sfera človeka ter njegovih intelektualnih sposobnosti. To pomeni, da je
v nevarnosti človekova osebnost, če se posameznik odloči in seže po takem
sredstvu, kot je cigareta oziroma nikotin.
To bi moralo biti posebej zanimivo za vzgojo. »Zanimivo« poudarjam zaradi tega, ker se ne upam strinjati z nobenim normativnim aktom v zvezi s
tem, ker bo že v naprej obsojen na propad. Za vzgojo vemo, da rada odklanja
normativne akte in posege. Če se človek oblikuje, se oblikuje na osnovi prepričanja, če je le-to učinkovito. Če nadaljujem svojo misel, potem je odpovedovanje različnim sredstvom, ki vplivajo na čustveno, živčno in intelektualno sfero,
to so alkohol, nikotin, mamila, tablete itd. zadeva vzgojo celotne osebnosti.
Na to sem opozorila zaradi tega, ker se mi zdi, da bo prosvetno-kulturni
zbor najbolj učinkovit, če bo približal to problematiko prosvetnim delavcem,
in to v taki obliki, da ne bo vse izzvenelo kot grožnja in strah in da se mladi ne
bodo še bolj skrivali po raznih prostorih ter v njih kadili, ampak da bo vendarle
mogoče postopoma doseči boljše uspehe. Tako kot ni konkretnega recepta za
vzgojo, najbž tudi ni konkretnega recepta za te posege. Nedvomno pa to spada
v celoten kompleks razvoja osebnosti mladih ljudi. Zato bi morali to podvreči
sistematičnemu načrtnemu preučevanju, neki znanstveni instituciji, ki bi problem interdisciplinarno obdelala in se njegovega reševanja lotila tako, kot se
lotevamo reševanja drugih problemov; počasi, načrtno in sistematično, ne pa
laično in morda propagandno ter aktivistično. To bi morali v celotni sferi
vzgojno približati množici prosvetnih delavcev, ki naj bi se z občutkom osebne
odgovornosti in osebnega doživetja lotevali teh problemov, tako kot se morajo
lotevati drugih abnormnih ali abnormalnih manifestacij. Ker pa to zadeva rast
in razvoj mladega človeka, sem prepričan, da je veliko občutljivejše, kot kaže
videz. Kajti, če ne bi bilo tako občutljivo, potem nekateri mladoletniki sploh
ne bi segli po cigareti. Vprašanje, zakaj nekateri sežejo po cigareti, nekateri pa
ne, sodi med osnovna vprašanja, s katerimi se morajo ukvarjati vzgojitelji, prav
tako kot iščemo odgovor na vprašanje, zakaj nekateri mladoletniki ali odraščajoči živijo popolnoma usklajeno z družbenimi normami, nekateri pa ne. Ker je
kajenje med mladino množično razširjeno, je ustaljena praksa reševanja ta, da
kajenje kratko malo prepovemo. Najbrž pa je to najmanj učinkovito.
Včasih smo te stvari razlagali zelo preprosto in smo rekli, da dokler mlad
človek ni socialno zrel, naj ne sega po stvareh, ki jih ne more obvladati; se pravi
tudi cigarete, ker si jih more kupiti. Toda časi so se spremenili in terjajo veliko
bolj proučene metode dela z mladimi ljudmi. Prepričana sem, da je resnično
vreden vsak napor in vsak angažma za reševanje tega vprašanja. Mlade ljudi
naj bi v zasnovi usmerjali tako, da bi se odpovedali vsem tistim sredstvom,
ki jih spreminjajo in jih v nekem smislu resnično deformirajo ali pa odtujujejo
od samih sebe; ker jih zasužnjujejo.
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Predsednik Miloš Poljanšek: Želi še kdo besedo? Ce ne, mi dovolite dve ali tri misli pred sklepanjem o samih stališčih.
Sama problematika je dovolj pomembna, da se je znašla na dnevnem redu
našega zbora. Mislim, da je pojav, ki je v svojem bistvu družben, civilizacijski,
v svojih skrajnostih resnično tak, da terja zanimanje družbe, predvsem v tistih
primerih, ko lahko z ustreznimi ukrepi spremenimo navade v tem smislu, da
jih odpravljamo v vseh njihovih škodljivih pojavnih oblikah. Seveda pa je
treba — kot je opozorila predvsem poslanka Lojzka Gostenčnikova — problem
ocenjevati realno in mu dati tiste razsežnosti, ki so dejansko obvladljive. Ne si
ustvarjati z druge vrste skrajnostjo iluzijo, da je to že dejanski uspeh. Predvsem je naša dolžnost odkrivati posledice, usmerjati mlade, da se na kajenje,
ki je v svojem bistvu, v svojih posledicah škodljivo, ne navadijo.
Res je, da je kajenje ena izmed posledic hudih trenutkov človeka, ko išče
nekakšno pomirjenje. Tobak, in druga poživila pospešujejo takšno pomirjanje,
da se je po drugi svetovni vojni kajenje množično razširilo, je resnična posledica vojnih strahot in težav, v kakršnih so se znašli ljudje.
Vendar o tem ne govorim zaradi tega, da bi opravičeval situacijo, v kakršni
smo. Na to opozarjam, ker je celotna problematika bolj kompleksna kot jo v
tem trenutku in na tem mestu prikazujemo. Gotovo veste, da je v nekaterih
naših proizvodnih organizacijah, da ne govorim o nekaterih naših republikah,
tobak pomemben eksistenčen proizvod. Če je to res, potem moramo biti previdni
in misliti tudi na to; zato se ne slepimo, da je vse urejeno že s tem, da smo
pregnali kajenje.
Naša stališča opozarjajo tudi na to. Mislim, da je zelo prav, če smo obrnjeni
predvsem k mladim, če storimo največ zanje. Demokratična pravica je, da nekdo
kadi, drugi pa ne. Hkrati pa je demokratično tudi to, da nas nihče ne sili, da
prenašamo vse blagodati in škodljivosti kajenja. Mislim, da gre za te odnose;
zato konkretna stališča, ki jih vsebuje naš dokument, zahtevajo, da je treba
te odnose primerno urediti.
Osebno sem za trajnost opozarjanja, sem za to, da uporabimo vsa demokratična sredstva, ki bodo opominjala prebivalstvo, naše državljane, predvsem
mladino, ženske in delavce, na škodljivost kajenja. Tukaj nam bodo v pomoč
tudi strokovne organizacije, zdravstvene in raziskovalne, ki lahko po svoje
prispevajo k argumentom in ugotovitvam, ki bodo pri opozarjanju dovolj prepričljivi.
Sem odločno proti kakršnim koli administrativnim ukrepom, predvsem še
prepovedim v naših šolah. Tega ne govorim zato, ker bi hotel kakorkoli prejudicirati konkretne ukrepe, ki naj jih na podlagi naših stališč pripravi zavod za
šolstvo, marveč menim, da je prav, da smo glede tega že v samem načelu na
jasnem.
K oblikam mladostnega upora bi dodali še eno obliko takšnih manifestacij.
Zato imajo po mojem mnenju prav tisti, ki pravijo, da je treba storiti vse, da
mladini dopovemo in jo prepričamo, naj ne kadi.
Naj na koncu opozorim še na nekaj, kar se mi zdi izredno pomembno:
odločno se moramo upreti kakršnikoli propagandi kajenja. To ne bo lahko, ker
v našem sistemu oglaševanje cigaret omogoča tudi vzdrževanje nekaterih informativnih ustanov, da ne rečem kar kulturnih. To je seveda v določenem protislovju. Preden kaj ukrenemo, pa moramo razmisliti, kakšne bodo posledice, saj
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se po naši pameti ti dve reči izključujeta. Ne moremo biti kulturni, če kot
materialni vir uporabljamo nekaj, kar v bistvu škodi človeku.
Za konec še tole: ne bi ponavljal tega, kar je k našemu dokumentu predlagal poslanec Lenič. Mislim, da je prav, da zavod za šolstvo opozorimo na te
predloge, ki naj jih pri pripravi dokumenta upošteva. Hkrati pa naj opozorim
tudi na zahtevo poslanca Hasla, ki zahteva akcijski program. Mislim, da je to
dobro, da je to prav, ker s tem naša stališča postajajo tudi ustrezno posledična.
Samo kot predlog bom prebral besedilo, ki naj povzame Haslov predlog,
končno redakcijo pa bi vodstvo našega zbora opravilo kasneje. Dodali naj bi
novo 8. točko s temle besedilom: »Za uresničitev stališč naj neposredno odgovorni dejavniki, kot so izvršni svet in republiški sekretariat, čimprej pripravijo
akcijski program ukrepov.«
Roka tu ne postavljam, ker ga je v tem trenutku težko postaviti. Mislim,
da je že besedilo tako, da terja takojšnje delovanje ustreznih forumov.
Tako dopolnjen predlog dajem na glasovanje. Kdor je za, naj glasuje! (43
poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor sprejel predlagana stališča, o
čemer bom obvestil predsednika socialno-zdravstvenega zbora. Sprejeta stališča
bomo posredovali tudi vsem prizadetim dejavnikom.
Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov komisije skupščine SR Slovenije za
vprašanja mednarodnih odnosov.
Predlog odloka je predložila skupščinska komisija za volitve in imenovanja.
Želi morda njen predstavnik ustno pojasniti stališče komisije? (Ne želi.) Začenjam razpravo. Želi kdo besedo? (N;e želi.)
Končujem razpravo in dajem predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov komisije skupščine SR Slovenije za vprašanja mednarodnih odnosov
na glasovanje. Kdor je za, naj glasuje! (42 poslancev glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog odloka
o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov komisije skupščine SR Slovenije za
vprašanja mednarodnih odnosov.
Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o imenovanju polovice članov skupščine izobraževalne skupnosti SR Slovenije.
Predlog odloka je predložila skupščinska komisija za volitve in imenovanja.
Zeli član komisije besedo? (Ne želi.)
Začenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Končujem razpravo in
predlagam, da sprejme naš zbor naslednje mnenje:
Prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije je na podlagi 9. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije na svoji
seji dne 9. marca 1972 obravnaval predlog odloka o imenovanju polovice članov
skupščine izobraževalne skupnosti SR Slovenije.
Prosvetno-kulturni zbor se s predlogom odloka strinja.
Kdor je za predlog odloka, naj glasuje! (42 poslancev glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlagano
mnenje, ki ga bom posredoval predsedniku republiškega zbora.
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Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na poslanska
vprašanja.
Poslanec Janez Kerčmar je poslal pismeno vprašanje v zvezi s problematiko
odhajanja ljudi na delo v tujino. Izvršni svet me je obvestil, da bo na vprašanje odgovoril namestnik republiškega sekretarja za delo tovariš Borut Šnuderl.
Borut Šnuderl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Tovariš poslanec Janez Kerčmar je v zvezi z dnevno migracijo delavcev obmejnih območij Slovenije, ki mejijo na Avstrijo, zastavil naslednje poslansko
vprašanje:
»Kdaj se bo začelo sistematično reševati vsakodnevno zaposlovanje delavcev z obmejnih predelov v Avstriji (dninarji)? Če bo mogoče reševati, kdo
bo reševal in kako? Ali je mogoče, da bi zavodi za zaposlovanje prevzeli tudi
spremljanje te problematike? Ali je nadaljnje reševanje mogoče obojestransko
urediti tudi s pravnim reguliranjem, se pravi s konvencijo?«
Na zastavljena vprašanja odgovarjamo:
Vsakodnevno zaposlovanje jugoslovanskih oziroma slovenskih delavcevdninarjev z obmejnih predelov Slovenije — se pravi s področja Murske Sobote,
Maribora, Velenja itd. — v Avstriji je eno izmed oblik zaposlovanja v tujini.
Obstaja in veča se od časa, ko je bila odprta meja z Avstrijo; takšno zaposlovanje povzroča naši službi za zaposlovanje velike probleme. Delavci odhajajo v Avstrijo kot turisti in si tam poiščejo prvo ugodno zaposlitev. Največkrat
iščejo takšno zaposlitev prek zbirnega centra oziroma urada za delo v Radgoni.
Delavci so brez delovnih in socialno-pravnih pravic. Ugotovljeno je, da se prav
ti delavci največkrat ponesrečijo pri delu oziroma na poti na delo ali z dela.
Največkrat se zgodi, da take ponesrečene delavce pripeljejo v domovino kar delodajalci ali pa celo policija in za njihovo zdravljenje mora poskrbeti jugoslovanska služba za socialno zavarovanje. Po dunajskih podatkih iz sredine preteklega leta je od 115 000 jugoslovanskih delavcev, zaposlenih v Avstriji, okoli
35 000 delavcev-turistov, med katere spadajo tudi dninarji.
Jugoslovanska delegacija je že na dveh zasedanjih jugoslovansko-avstrijske
mešane komisije za zaposlovanje v oktobru leta 1970 v Zagrebu in maja leta
1971 na Dunaju zahtevala, naj avstrijska vlada turistično zaposlovanje prepove,
vendar se Avstrijci s tem niso strinjali. Če bi Avstrija takšno zaposlovanje prepovedala, bi zavodi za zaposlovanje dobili potrebno podlago tudi za urejanje
vprašanj dninarjev. To pa bo seveda možno šele, ko bo zvezni izvršni svet
dosegel z avstrijsko vlado ustrezno soglasje za prepoved takšnega zaposlovanja.
Menimo, da bi z ureditvijo temeljnega problema zavodi za zaposlovanje
lahko — in bi tudi morali, ker spada v njihovo delovno področje — spremljali
in reševali problematiko zaposlovanja dninarjev.
Iz zapisnika zadnjega zasedanja jugoslovansko-avstrijske mešane komisije
za zaposlovanje, ki je bilo v juniju 1971. leta, in iz zahtev republiškega sekretariata za delo, službe za zaposlovanje, zveznega sekretariata za delo in socialno
politiko, zveznega sekretariata za zunanje zadeve, zveznega zavoda za socialno
zavarovanje ter sindikatov je razvidno, da so bile zveznemu izvršnemu svetu
postavljene odločne zahteve, naj avstrijsko vlado opozori na škodljivost tega
problema in zahteva ukinitev turističnega zaposlovanja delavcev iz Jugoslavije.
Ker gre za obojestransko škodljivost, se zavzemajo nekateri krogi v Avstriji.
Republiški sekretariat za delo je januarja letos prek urada za zunanje zadeve izvršnega sveta skupščine SR Slovenije od zveznega sekretariata za zu-
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nanje zadeve ponovno zahteval, da uvrsti v okvir medsebojnega reševanja perečih vprašanj tudi vprašanja, ki jih je zastavil poslanec Janez Kerčmar. Republiški sekretariat za delo bo ponovno zahteval, da se vprašanja čimprej urede.
Predsednik Miloš Poljanšek: Želi poslanec Kerčmar zastaviti dopolnilno vprašanje? (Ne želi.)
Želi kdo od navzočih poslancev zastaviti ustno poslansko vprašanje? Prosim,
poslanec Boris Feldin.
Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
V oktobru smo precej hiteli z obravnavo osnutka redigiranih učnih načrtov
in predmetnika za osnovne šole z utemeljitvijo, da se mudi, ker bomo prečiščeno in s pripombami javne, razprave dopolnjeno besedilo predmetnikov in
učnih načrtov dobili v obravnavo najkasneje v začetku februarja, kar bo omogočilo, da bodo potrebne spremembe pripravljene.
Ker je že marec, sprašujem, kje so vzroki, da danes tega še nimamo, kdo
ovira to delo, kdaj bo narejeno in ali bo možno v jeseni uveljaviti nove predmetnike in učne načrte?
Predsednik Miloš Poljanšek: Na vprašanje bo takoj odgovoril tovariš Miro Lužnik, namestnik direktorja zavoda za šolstvo SR Slovenije.
Miro Lužnik : Tovarišice in tovariši poslanci! Kakor veste, je zavod
za šolstvo zelo temeljito pripravil gradivo za nove učne načrte in predmetnik;
gradivo je v celoti šlo v javno razpravo. Iz te razprave, ki je bila precej široka
in dolgotrajna, so že izdelani povzetki in študije, kar vse bo prihodnji torek
obravnaval strokovni svet zavoda za šolstvo. Predvideno je, da bi po torkovi
seji strokovnega sveta zavoda za šolstvo pripravili vse, kar je treba, da bi
spremembe uveljavili že v šolskem letu 1972-1973.
Predsednik Miloš Poljanšek: Očitno je poslanec Boris Feldin zadovoljen z odgovorom. Za besedo prosi poslanec Emil Roje.
Emil Roje: Spoštovane tovarišice in tovariši! Dovolite, da pri tej točki
dnevnega reda s sklicevanjem na 62. člen poslovnika našega zbora posredujem
naslednji predlog:
Spodbujena s pomembnimi dogovori in sklepi v vodstvih Zveze komunistov
Slovenije in Jugoslavije, poteka v naši družbi že dalj časa razprava o problemih
idejnosti in socialistične angažiranosti naše šole na vseh stopnjah. Menim, da
so za celotnejši pristop k trajnemu uresničevanju idejnih smotrov vzgoje in
izobraževanja potrebne še konkretne pobude tudi s strani našega zbora. Koristno bi bilo seznaniti se z rezultati razprave o tem vprašanju v prosvetnokulturnem zboru zvezne skupščine in s stališči tega zbora.
Razprava o idejnih vidikih pojavov in procesov v sferi nadgradnje, ki jo
predstavlja naš zbor, pa ni aktualna le za vzgojo in izobraževanje. Z nekaterimi
idejno nesprejemljivimi teorijami se srečujemo v zadnjem času tudi na področju
kulture in znanosti. V zvezi z nacionalnim vprašanjem, statusom vseljudskega
odpora in obrambe in še kje se razraščajo teze, ki povzročajo zmedo in nemir
zlasti med mlade generacije.
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Zato predlagam, da na osnovi navedenega člena poslovnika naš zbor še
v tem letu obravnava in sprejme ustrezne sklepe za uresničevanje nekaterih
najaktualnejših idejnih nalog s področja vzgoje in izobraževanja ter znanosti.
Pri tem bi morali v prvi vrsti oceniti stanje in probleme idejne narave med
učnim kadrom na vseh stopnjah šolanja, ugotoviti depicitarnost učnih programov vseh šol glede družbenoekonomske, samoupravljalske in patriotične
vzgoje ter osvetliti probleme idejnega oblikovanja novega sistema vrednot na
področjih združenega dela, ki jih predstavlja ta zbor. Kdo bi bil .konkretni
nosilec te naloge oziroma koga bi za to pooblastili, pa prepuščam v presojo
predsedstvu zbora.
Predsednik Miloš Poljanšek: Mislim, da ni nobenega razloga, da
tako pomembne pobude, ki jo je pravkar dal tovariš Roje, ne bi sprejeli. Ali
ima morda kdo pomislek? (Ne.) Torej je predlog sprejet kot naloga predsedstva
našega zbora, ki jo bo skušalo prek ustreznih organov čimprej izpeljati. Najprej
je treba pripraviti gradivo, nato pa bi šli po rednem postopku v obravnavo
tega prav gotovo politično izredno aktualnega vprašanja o idejnosti vzgoje,
izobraževanja, kulture in znanosti.
Še kdo želi zastaviti poslansko vprašanje? (Ne.) Ker se nihče ne oglasi,
zaključujem 30. sejo prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije.
(Seja je bila končana ob 12.10.)
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31. seja
(24. aprila 1972)
Predsedoval: Miloš Pol j anšek ,
predsednik prosvetno-kulturnega zbora.
Začetek seje ob 9.10.
Predsednik Miloš Poljanšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 31. sejo prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije.
Dovolite, da najprej ugotovimo navzočnost. Odsotnost na današnji seji so
opravičili poslanci Janez Svajncer, dr. Ernest Petrič, Majda Šlajmer-Japelj,
Emil Roje, Marjan Tavčar, Niko Kralj, Jože Grošelj, Jože Suhadolnik, Janez
Meglic, Janez Pešec, Lojzka Gostenčnik-Žmavc, Milan Batista in Milan Merčun.
Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red:
1. odobritev zapisnika 30. seje zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. sklep o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in
izobraževalnih zavodov;
4. sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1972;
5. program izobraževalne skupnosti SR Slovenije za 1972. leto;
6. program za izdajo zakona o filmu;
7. predlog za ratifikacijo konvencije o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske
pravice na njih, ki jo je generalna konferenca sprejela na svojem 16. zasedanju
dne 14. novembra 1970. leta v Parizu;
8. dopolnilni predlog zveznega izvršnega sveta k predlogu zakona o nagradi AVNOJ;
9. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine
SR Slovenije;
10. osnutek odloka o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati
občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije in o razmerjih med zbori skupščine SR Slovenije pri njihovem delu;
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11. osnutek odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela
enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini
SR Slovenije;
12. predlog odloka o spremembi sestava stalnih odborov prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije;
13. predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predstavnikov družbene
skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet Slovenskega narodnega
gledališča v Ljubljani;
14. predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet Slovenske filharmonije
v Ljubljani.
Ali ima k predlaganemu dnevnemu redu kdo kakšno pripombo ali dopolnilni ali spreminjevalni predlog? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da je dnevni
red sprejet.
Preden preidemo na dnevni red, vas obveščam, da so na današnjo sejo zbora
povabljeni predstavniki izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, republiškega
sekretariata za prosveto in kulturo, izobraževalne skupnosti SR Slovenije, kulturne skupnosti SR Slovenije, kulturne skupnosti Ljubljana, republiške konference Socialistične zveze, republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, republiškega odbora sindikatov delavcev družbenih dejavnosti, gospodarske zbornice Slovenije, zavoda za šolstvo SR Slovenije, društva slovenskih filmskih
delavcev, izvršnega odbora skupnosti študentov ljubljanskih visokošolskih zavodov in izvršnega odbora skupnosti študentov mariborskih visokošolskih zavodov.
Vse, ki ste se vabilu odzvali, vabim k sodelovanju.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 30. seje našega zbora.
Zapisnik ste sprejeli. Ima kdo kakšno pripombo ali dopolnilni ali spreminjevalni predlog? (Ne.) Če nima, ugotavljam, da je zapisnik 30. seje prosvetnokulturnega zbora soglasno odobren brez sprememb ali dopolnitev.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
Zeli kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne javi se nihče.) Ker nihče ne
želi, zaključujem to točko dnevnega reda.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na sklep o enotnih
osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov.
Sklep je skupščini predložila v soglasje izobraževalna skupnost SR Slovenije. Navzoča sta njena predstavnika tovarišica Milena Borovac, članica izvršnega odbora republiške izobraževalne skupnosti, in tajnik skupnosti tovariš
Mirko Tušek. Zeli morda kateri izmed njiju še ustno dopolniti sklep? (Ne želi.)
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli tudi predlog odloka,
s katerim daje skupščina soglasje k enotnim osnovam meril za financiranje
dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov.
Sklep in predlog odloka so obravnavali odbor našega zbora za vzgojo in
izobraževanje, zakonodajno-pravna komisija skupščine in tudi delegati občin
na svojem 20. zasedanju v skupščini SR Slovenije. Njihova pismena poročila
in mnenja ste dobili hkrati s sklicem seje zbora.
14*
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Sklep je obravnaval tudi izvršni svet in z dopisom, ki ste ga prejeli, sporočil, da se z njim strinja.
Želita morda poročevalca odbora in zakonodajno-pravne komisije še ustno
pojasniti stališče odbora in komisije? (Ne želita.)
Tako lahko pričnemo razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne želi.)
Končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju
k enotnim osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih
zavodov.
Kdor je za, naj glasuje! (36 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (En poslanec.)
Tako lahko ugotovim, da je za odlok glasovalo 36 oziroma večina poslancev, proti ni bil nihče, vzdržal pa se je en poslanec.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na sklep o merilih
in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1972.
Sklep je predložila republiški skupščini v soglasje izobraževalna skupnost
SR Slovenije. Želi morda kateri izmed predstavnikov še ustno pojasniti stališče
predlagatelja? (Ne želi.)
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli tudi predlog odloka
o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letošnjem letu.
Sklep in predlog odloka sta obravnavala odbor našega zbora za vzgojo
in izobraževanje in skupščinska zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložili
pismeni priporočili. Prejeli ste tudi mnenja, stališča in predloge, ki so jih dali
k sklepu predstavniki nekaterih občin.
Želita morda poročevalca odbora oziroma komisije pojasniti stališče obeh
skupščinskih forumov? (N želita.)
Sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1972 je obravnaval tudi izvršni
svet in z dopisom, ki ste ga prejeli, sporočil, da se s sklepom strinja. Hkrati
nas je z istim dopisom obvestil, da bo še v letu 1972 predložil skupščini predlog,
kako namerava zagotoviti dodatna republiška sredstva v višini 15 milijonov
dinarjev, s katerimi naj bi republiška izobraževalna skupnost uresničila sprejeta načela za dopolnjevanje. Zeli morda predstavnik izvršnega sveta še ustno
dopolniti svojo namero? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) Kaže, da
nihče. Končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju
k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim
izobraževalnim skupnostim v letu 1972.
Kdor je za predlog odloka, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog odloka
o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1972.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na program izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1972.
Program je skupščini predložila v soglasje republiška izobraževalna skupnost. Zeli morda predstavnik predlagatelja pojasniti program? (Ne želi.)
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Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli tudi predlog odloka,
s katerim daje skupščina soglasje k programu republiške izobraževalne skupnosti za letošnje leto.
Program in predlog odloka sta obravnavala tako odbor za vzgojo in izobraževanje kot tudi zakonodajno-pravna komisija. Predložila sta pismeni poročili.
Pismeno mnenje k programu izobraževalne skupnosti SR Slovenije za letošnje
leto je posredoval tudi izvršni svet.
Ali želita poročevalca odbora in komisije dati še ustno pojasnilo? (Ne
želita.)
Tako lahko pričnemo razpravo. Želi kdo razpravljati o programu?
Tovariš Melanšek ima besedo.
Jože Melanšek: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
poslanci! Zdi se mi, da je prav, da izobraževalna skupnost postavlja tako
zastavljen in široko pripravljen program. Moj namen je, da k 1. točki in
k 6. točki programa dam nekatere pripombe. Zdi se mi, da je pri 6. točki verjetno nastala pomota, ker je rok določen za drugo trimesečje 1973. Ce to ni
pomota, bi predlagal, da se naloga opravi v drugem trimesečju 1972 tako kot
1. točka in da se nalogi opravita hkrati. To pa samo iz razloga, ker delovanje
republiške izobraževalne skupnosti in temeljnih izobraževalnih skupnosti terja
določene spremembe zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju
vzgoje in izobraževanja. Financiranje šolstva postaja v letošnjem letu prav
zaradi zniževanja števila dotiranih občin še toliko bolj pereče in bi bilo treba
v tem smislu problematiko proučiti do konca leta 1972, če bodo pogoji za
spremembo zakona.
Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš Praprotnik.
Adolf Praprotnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Za delovni program izobraževalne skupnosti sodim, da je zastavljen
tako, da bo rešitev navedenih nalog lahko dokaj dobro osvetlila veliko vprašanj s področja vzgoje in izobraževanja. Prav posebno pomembna, če že ne
osrednja, pa se mi zdi 3. točka programa, v kateri si izobraževalna skupnost
zastavlja nalogo pripraviti operativni program za izenačevanje pogojev za vzgojo
in izobraževanje. Menim, da je izdelavi takega treba dati prednost in prav
tako tudi realizaciji. Sodim, da ni treba ponovno poudariti, da prav neenake
možnosti za izobraževanje že leta in leta tepejo tisoče naših otrok na nerazvitih področjih. Prav tako je resnica, da negativne posledice takega stanja nosi
celotna slovenska družba. Zal je res, da se morajo že naši osnovnošolski otroci
soočati s socialnim razlikovanjem. Če kje, potem razlikovanja sploh ne bi
smelo biti pri vzgoji in izobraževanju otrok. Znano pa nam je, da je prav na
naših nerazvitih območjih največji osip, da so tu največje težave s šolskim
prostorom, da je tu večina tistih šol, ki ne ustrezajo več svojemu namenu, da
je veliko učencev, ki se pozimi šolajo v slabo zakurjenih in mračnih učilnicah;
da prav na teh območjih ni otroškega varstva, ki bi bilo še kako potrebno;
da je prav v teh krajih 30 šol, ki so smrtno nevarne za učence in učitelje;
da je prav tukaj pomanjkanje učiteljev najbolj pereče, med drugim tudi zato,
ker ni na voljo ustreznih stanovanj. Poleg tega pa imajo učenci s teh območij
tudi doma pogosto silno velike težave.
To so samo nekateri izmed vzrokov, ki številnim učencem nerazvitih območij onemogočajo dosegati normalne učno-vzgojne rezultate in jih že v otro-
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ških letih usmerjajo na pot nekvalificiranih delavcev. Menim, da ne moremo
biti mirni vse dotlej, dokler vsi slovenski otroci ne bodo imeli čimbolj enakih
možnosti za izobraževanje in delo. Prav zato se mi zdi 3. točka programa izobraževalne skupnosti Slovenije tako pomembna, da ji je treba dati prednost; seveda
pa je pozneje treba dati prednost tudi uresničitvi takega programa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Boris Feldin ima besedo.
Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! K 16. in 17. točki
tega programa naslednje: Lani smo obravnavali posebno šolstvo, vzgojne zavode posebnega šolstva. V programu vidim, da se bo s to problematiko izobraževalna skupnost začela ukvarjati zdaj, čeprav se mi zdi, da smo takrat sprejemali program razvoja posebnega šolstva in posebnih vzgojnih zavodov v Sloveniji do 1975. leta. Želeli bi le, da republiški sekretariat za prosveto in kulturo,
ki je program pripravil, in republiška izobraževalna skupnost uskladita svoje
delo in da bi sedaj morda program le preverili.
V 16. točki navaja program proučitev poklicnega usposabljanja učencev
s telesnimi in duševnimi motnjami v razvoju. Mislim, da je treba to reševati
hkrati z razvojem posebnega šolstva in proučiti, kje bi se lahko locirali poklicni
oddelki za usposabljanje učencev iz posebnih šol.
K 33. točki, ki govori o sistemu financiranja investicij v posebno šolstvo
in dijaške domove, naj dodam, da bi republiška izobraževalna skupnost morala
določiti tudi sistem financiranja investicij v osnovno šolanje. To sedaj poteka
različno, ker ni nobenega trajnejšega sistema oziroma ni niti nobenih konkretnih rešitev, vemo pa, kako pereče je to vprašanje.
Kljub vsem prizadevanjem so zaostanki na področju investiranja v posebno šolstvo še zmerom veliki. Po izjavi republiške izobraževalne skupnosti bi
lahko s sedanjimi sredstvi kreditirali le 11 nerazvitih občin, pa še to s sedanjimi in predvidenimi sredstvi za prihodnjih 5 let. Vprašanje, ali je to že popoln
sistem, če posegamo samo na nekatera področja, ne da bi poznali sistem celotnega financiranja investicij v osnovno šolstvo za vso Slovenijo.
Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo, prosim? (Nihče se ne javi.)
Kaže, da ni več nikogar.
Vprašujem predstavnika republiške izobraževalne skupnosti, prosim, ali
želi kaj pojasniti tovarišica Borovac.
Milena Borovac: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Zdi se mi
potrebno, da v zvezi z razpravo, ki je potekala o programu izobraževalne skupnosti, opozorim na naslednje:
2e v preteklem mandatnem obdobju sta tako izvršni odbor kot skupščina
izobraževalne skupnosti sprejela podrobnejši program ukrepov za pospeševanje
razvoja vzgoje in izobraževanja na manj razvitih območjih. Gre za znanih
11 občin.
Ta program se omejuje na naslednje: Na področju osnovne dejavnosti bo
v okviru dodeljevanja posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim
skupnostim izjemoma določila za te občine nižjo obveznost, tako da izpolnijo
pogoj za dodelitev posebnih dopolnilnih sredstev, če predpišejo za izobraževanje
enake prispevne stopnje kot v letu 1971, razen seveda v primerih, če narodni
dohodek ne presega 7000 dinarjev na prebivalca.
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Na manj razvitih območjih bo v celoti zagotovila sredstva za financiranje
male šole v obsegu 72 ur letno in sicer za vse otroke pred vstopom v osnovno
šolo.
V večji meri kot drugim bo izobraževalna skupnost povečala svoj delež
sredstev za podaljšano oziroma za celodnevno bivanje učencev v šoli, za oblike
dopolnilnega pouka ter za prehrano in varstvo učencev vozačev na manj razvitih območjih.
S posebnimi sredstvi in drugimi ukrepi bo republiška izobraževalna skupnost zagotavljala in podpirala hitrejše opremljanje šol z učili in učnimi pripomočki in tako vplivala na modernizacijo pouka na manj razvitih območjih.
V odgovoru in sodelovanju s temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi bo tudi
v večji meri kot doslej s posebnimi sredstvi stimulirala težka delovna mesta
v osnovnih šolah na manj razvitih območjih. Kot veste, je tam kadrovski položaj še posebej slab.
Nadalje bo na teh območjih zagotavljala posebna sredstva za razvoj posebnih osnovnih šol in oddelkov za usposabljanje otrok z motnjami v duševnem razvoju.
Drugo zadeva poglavje o materialni pomoči učencem in študentom iz omenjenih območij. Predvsem bo zagotovila prednost pri podeljevanju štipendij
vsem odličnim in prav dobrim učencem manj razvitih območij. Nadalje bo na
manj razvitih območjih s financiranjem pospeševala posebne šolske svetovalne
in strokovne službe, kot so šolski pedagogi, socialni delavci in psihologi.
V sodelovanju z dijaškimi domovi bo zagotavljala, da bodo pri sprejemanju
v domove imeli prednost učenci z manj razvitih območij. To točko delovnega
programa smo dopolnili tudi s tem, da za učence z manj razvitih območij ne
bi bil tako zaostren sprejemni kriterij za srednje šole na podlagi zgolj odličnega in prav dobrega učnega uspeha. Otroci, ki so bili deležni pretežno kombiniranega pouka oziroma so imeli slabše možnosti za izobraževanje zaradi kadrovskih in drugih težav, bodo v prvem letu deležni nekaterih olajšav glede
zahtevnosti v znanju.
Republiška izobraževalna skupnost nadalje zagotavlja posebna sredstva za
regresiranje oskrbnine v dijaških domovih in to predvsem socialno ogroženim
učencem z manj razvitih območij.
Na področju gradnje šolskega prostora bo skupnost kreditirala gradnjo
osnovnih in posebnih osnovnih šol na manj razvitih območjih pod ugodnejšimi
pogoji, tako da bo občinam na teh območjih zagotavljala kredite v višini do
60 % potrebnih sredstev in z odplačilno dobo do 15 let ter 2 °/o obrestno mero,
medtem ko bo gradnjo osnovnih šol na drugih območjih kreditirala v višini od
20 do 40 <Vo z odplačilno dobo n&jveč 10 let in 3 ®/o obrestno mero. Pri gradnji
srednjih posebnih osnovnih šol za usposabljanje duševno prizadetih otrok in
dijaških domov bo izobraževalna skupnost v sorazmerju s številom učencev posameznih manj razvitih območij zagotovila namesto občin na teh območjih
njihov investicijski delež.
To je prvi akcijski program takšne vrste. Za prihodnje pa smo se že odločili, da se bomo z republiško skupnostjo otroškega varstva dogovarjali še za
druge oblike. Seveda pa je reševanje te tako obsežne problematike tudi naloga
drugih dejavnikov.
Predsednik Miloš Poljanšek: Mislim, da je ostalo še eno vprašanje,
na katero nismo dobili odgovora. Tovariš Melanšek predlaga, da bi naloga
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o družbenoekonomskih odnosih ne bila izdelana prihodnje leto, marveč, da
bi jo izobraževalna skupnost skušala opraviti še letos. Kakšne so možnosti za
to? Boste to željo posredovali skupnosti?
Še kdo želi razpravljati v zvezi z odgovorom predstavnika republiške
izobraževalne skupnosti? (Ne javi se nihče.)
Tako lahko končam razpravo in dajem predlog odloka o soglasju k programu izobraževalne skupnosti za letošnje leto na glasovanje. Kdor je za
predlog odloka, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog odloka
o soglasju k programu izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1972.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o filmu.
Predlog za izdajo zakona o filmu je skupščini v obravnavo predložil izvršni
svet, ki je kot svojega predstavnika določil pomočnika republiškega sekretarja
za prosveto in kulturo dr. Branka Berčiča. Želi predstavnik izvršnega sveta
tudi ustno pojasniti predlog? Besedo ima dr. Berčič.
Dr. Branko Berčič: Tovariš predsednik, tovarišiee in tovariši poslanci! Spoznanje, da film ni zgolj modna muha in tehnična bravura, temveč
tudi pomembna gospodarska in kulturna dejavnost, je danes staro že več kot
pol stoletja. Po drugi svetovni vojni je dosegla kinematografija nagel razmah
tudi v Sloveniji. Vidne priče tega razmaha so bili številni novi kinematografi,
izjemno visok obisk filmskih predstav ter rastoča nepretrgana in pisana domača
filmska proizvodja.
Dolgo vrsto let je bil film najbolj množična oblika kulturne zabave pa tudi
umetniških učinkov in izobraževanja. Postal je nepogrešljiv dokument časa,
dinamičnih sprememb v pokrajini in družbenem dogajanju, zgovoren kazalec
nadarjenosti svojih ustvarjalcev, živa podoba sproščenega sožitja s kulturami
drugih narodov, težko pogrešljiv element porabe prostega časa, zlasti pri
mladini.
Do prve zakonske ureditve s področja kinematografije smo v Jugoslaviji
prišli pred desetimi leti, ko je bil sprejet zvezni temeljni zakon o filmu. Zakon
je bil seveda izraz takratne stopnje družbenega razvoja ter administrativnega
in centralističnega vodenja kulture.
Spreminjajoči se družbeni odnosi kakor tudi porajajoči se novi in drugačni
pogoji za delo v kinematografiji pa so v naslednjih letih vedno močneje začeli
iskati svoj odzven tudi v predpisih, ki zadevajo to področje družbenega dela.
Tako so se že pred več kot petimi leti in na zahtevo filmskih delavcev začele
v prosvetno-kulturnem zboru zvezne skupščine razprave o novem jugoslovanskem filmskem zakonu. Imenovane so bile številne komisije, pripravljani novi
osnutki, izdelane posebne študije in analize. Bolj ko je gradivo za novi zakon
o filmu dobivalo oprijemljivo obliko, s katero so se vsaj v osnovnih načelih
strinjali predstavniki vseh vej kinematografije, bolj je bilo očitno, da v federaciji ni mogoče sprejemati zakona, ki naj bi ga izvrševali v okviru drugih
družbenopolitičnih skupnosti, predvsem republik. Od vseh tem, ki so bile zaobsežene v pripravah, je samo možnost za uvedbo filmskega prispevka dobila
podlago v zveznem predpisu in je bila od leta 1968 konkretizirana z republiškim
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zakonom. Vsa druga vprašanja pa so ostala neurejena, nekatera bolj, druga
manj v neskladju s prakso na celotnem področju kinematografije.
Z uveljavitvijo amandmajev k zvezni ustavi sredi preteklega leta je postalo
jasno, da tudi predpisi, ki zadevajo film, postajajo domena republiške zakonodaje. 2e pred tem je bilo z odlokom zveznega ustavnega sodišča kot protiustavno odpravljeno določilo temeljnega zakona o filmu, ki je z obveznim številom predvajanih domačih filmov docela administrativno ščitilo doma izdelane
filme, s samim zveznim ustavnim zakonom pa so bili odpravljeni odlok o prispevku od nadomestila za uvožene filme, zvezni zakon o filmskem prispevku
in temeljni zakon o filmu, ki je prenehal veljati konec leta 1971. Republiški
ustavni zakon za izvedbo amandmajev k ustavi SR Slovenije je sicer opredelil,
da se določila ukinjenega zveznega temeljnega zakona o filmu na območju
SR Slovenije še nadalje uporabljajo, vendar najdlje do 31. decembra 1972. Do
takrat bo treba sprejeti ustrezen republiški zakon, da bi se izognili zakonski
praznini oziroma brezzakonskemu stanju na področju kinematografije.
V času, ko smo sprejemali in odpravljali parcialne zakonske predpise o
kinematografiji, so šli dogodki pri slovenskem filmu svojo pot, ki se je s temi
predpisi le redkokdaj ujela v isto gaz. Filmu sta sicer predpisana kulturno poslanstvo in poseben družben pomen, večinoma pa je prepuščen naj ostrejšim
zakonom tržišča, vsaj kar zadeva njegov promet in predvajanje.
Formalne oblike družbenega nadzora, ki kaže na apriorno nezaupanje do
proizvajalcev in posredovalcev filma, so na področju kinematografije bistveno
ostrejše in docela neprimerljive z drugimi področji kulturnih dejavnosti in
množičnih komunikacij. Po drugi strani pa je ogled vseh javno predvajanih
filmov brez kakršnihkoli zadržkov dovoljen tudi otrokom, kar nas postavlja
v primerjavi z drugimi deželami v docela izjemen položaj.
V zadnjih letih se število uvoženih filmov veča, hkrati pa se vidno slabša
repertoarna raven kinematografov in znižuje obisk, kar velja zlasti za slovenski
film. Kinematografom odvzema gledalce zlasti najnovejši komunikacijski medij,
ki je pri nas še vedno na osvajalnem pohodu, to je televizija, ne dosti manj
pa tudi tehnično in estetsko neprimerno urejene kinematografske dvorane, malone neopazna filmska vzgoja in naglo se spreminjajoči način porabe prostega
časa. Slovenska filmska proizvodnja je razdrobljena in v pretežni meri vklenjena v slovensko jezikovno območje. Vedno manjši so dokazi o njeni organizacijski smelosti in umetniški moči. Vse to se posledično kaže tudi v vedno
manjši prodaji slovenskih filmov na jugoslovanskem in tujem trgu ter v njihovi
vse večji deficitarnosti, ki v zadnjih letih dosega že 85 '"/o. Neusklajenost s
filmsko proizvodnjo ljubljanskega televizijskega studija padajočo komunikativnost in rastočo izgubo slovenske filmske proizvodnje še povečuje.
Le 10 % jugoslovanskega uvoza tujih filmov odpade na Slovenijo. Zaradi
uvoza prek podjetij za promet s filmi v drugih republikah pa postajajo filmi
s slovenskimi napisi, zavoljo vedno bolj neugodnih nakupnih pogojev in zožujočega se slovenskega trga, vedno večja redkost. Spričo zmanjšanega obsega
slovenske proizvodnje številni filmski delavci zapuščajo svoj poklic. Še zmeraj
smo brez filmskega študijskega centra, se pravi brez primerne filmske knjižnice, muzeja in arhiva. Prvi povojni dokumentarni filmi, ki so že zgodovinskega
pomena, propadajo. Negativno kopijo prvega celovečernega slovenskega filma
»Na svoji zemlji« so na primer pred kratkim našli po srečnem naključju na
Madžarskem, v Sloveniji pa ga ni bilo več.

218

Prosvetno-kulturni zbor

Vse te probleme slovenske kinematografije je republiški sekretariat za
prosveto in kulturo leta 1970 podrobno obdelal v analizi z naslovom »Družbeni
in ekonomski položaj slovenske kinematografije«, ki jo je obravnaval tudi
prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije.
Predloženi predlog za izdajo republiškega zakona o filmu skuša zato upoštevati pred dobrim letom dni v tem skupščinskem zboru izoblikovana stališča
in predloge, kolikor so le-ti v skladu z ustavnimi amandmaji in z drugimi veljavnimi predpisi in kolikor vsebinsko sodijo v tematiko zakona o filmu. Vsekakor
je osnovni namen predloga za izdajo zakona o filmu, da se na podlagi spoznanega stanja razmere v slovenski kinematografiji čimprej začnejo izboljševati.
Zato naj bi zakon določil kinematografiji v družbi mesto, ki ji gre glede na njen
vpliv in pomen. Uredil naj bi status domačega filma in zaščito domačih filmov,
spodbudil proizvodnjo, promet in predvajanje kvalitetnih filmov, se opredelil
do vzgojnega vpliva filmov na mladino, zagotovil ohranjevanje izvirnega slovenskega filmskega gradiva, določil način za izbiranje domačih filmov, ki naj
zastopajo Slovenijo na najpomembnejših domačih in mednarodnih filmskih festivalih, ter uredil še nekatera druga temeljna vprašanja za delovanje in razvoj
slovenske kinematografije.
Predlog za izdajo zakona je v svojih temeljnih izhodiščih usklajen z gradivom pripravljajočih se zakonov v drugih jugoslovanskih republikah, da bi
bila dosežena potrebna enotnost. Pri pripravi predloga so sodelovale vse veje
slovenske kinematografije, da bi bila dosežena temeljna skladnost v medsebojnih odnosih znotraj tega razvejanega delovnega področja, čeprav je to
zaradi različnosti stališč do številnih vprašanj, ki včasih meji že na zapiranje
v ožje interesne kroge, zelo težko doseči, ali pa sporazumevanje o nekaterih
zadevah, ki naj bi jih uredil zakon, skorajda ni mogoče.
Vendar pa morejo zakon in vsi drugačni predpisi dati samo podlago za
urejevanje nekaterih nerešenih vprašanj s področja kinematografije. Ob njih
in mimo njih bo potrebna zavestna družbena akcija vseh zainteresiranih dejavnikov za urejanje stanja na tem področju. Tako bo treba vzbuditi večjo skrb
za družbeni pomen slovenskega filma, kar terja v proizvodnji celovečernih in
kratkih filmov izrazitejši odsev sodobne tematike, v reproduktivni kinematografiji pa večje prizadevanje za kvalitetni spored kinematografov in za vzgojo
publike. Kvalitetnemu filmu bo treba odpreti prosto pot v oddaljene kraje in
v šole ter oživiti filmsko vzgojo med mladino in odraslimi. Razmisliti bo treba
o funkcionalni integraciji nekaterih gospodarskih organizacij v slovenski produktivni in reproduktivni kinematografiji in doseči prve oblike sodelovanja med
vsemi delovnimi organizacijami, ki jim je predmet poslovanja film, med njimi
tudi s televizijo. Predvsem pa potrebujemo slovenskim potrebam in zmogljivostim ustrezajoči načrt razvoja kinematografske mreže, prometa s filmi in
proizvodnje filmov v Sloveniji, ki bi tesneje povezal usmeritev kinematografije
z drugimi področji kulturnih dejavnosti.
Uresničitev vsega tega pa je v prvi vrsti odvisna od delavcev v produktivnosti in reproduktivni kinematografiji, v znatni meri od odnosa televizije
do filma in ne nazadnje od boljšega splošnega družbenega vrednotenja kinematografije in od pravilnega delovanja družbenih mehanizmov, ki so namenjeni
pospeševanju proizvodnje in predvajanju filmov. Pri tem pripada pomembna
vloga kulturnim skupnostim in zlasti kulturni skupnosti Slovenije kot samoupravnim združevalkam in usklajevalkam vseh družbenih kulturnih interesov,
njihovega programiranja in uresničevanja.
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S temi ugotovitvami in mislimi, tovariši poslanci, bodi pospremljen v razpravo in odločanje predlog za izdajo republiškega zakona o filmu, ki je pred
vami.
Predsednik Miloš Poljanšek: Predlog za izdajo zakona sta obravnavala odbor našega zbora za kulturne dejavnosti in skupščinska zakonodajnopravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Želita morda poročevalca
odbora in komisije še ustno dopolniti stališče odbora in komisije? (Ne želita.)
Na našo željo sta zboru predložila pripombe oziroma stališča do predloga
za izdajo zakona o filmu svet za kinematografijo pri gospodarski zbornici
SR Slovenije in odbor kulturne skupnosti Slovenije za kinematografijo. Ker sem
predstavnike obeh teles kakor tudi predstavnika društva slovenskih filmskih
delavcev povabil na današnjo sejo, vprašujem, ali morda želijo še ustno pojasniti
svoja stališča. Prosim, tovariš Rado Sušteršič, predstavnik sveta za kinematografijo pri gospodarski zbornici, ima besedo.
Rado Sušteršič: Spoštovani predsednik, spoštovani poslanci! V kinematografiji se že vrsto let soočamo z nerešljivimi problemi in protislovji, kar
močno hromi normalno rast in razvoj te dejavnosti. Ekonomski položaj še vedno
ni urejen. Sedanji pogoji gospodarjenja so bolj ali manj posledica nerazčiščenih
mnenj o tem, ali je kinematografija gospodarska dejavnost ali gospodarska
dejavnost posebnega družbenega pomena ali dejavnost, ki sodi v domeno širšega kulturnega delovanja. Nesporno je, da sodita film in televizija med
najbolj vplivna in množična komunikacijska sredstva. To daje filmu posebno
družbeno vlogo in pomen. V vseh družbenih sistemih se posebno uveljavlja
kulturni značaj filma, ki ga posamezne dežele vsaka po svoje uveljavljajo
v zakonskih določilih in ščitijo s posebnimi gospodarskimi instrumenti. Seveda
pa ob tem ne smemo zanemariti delovanja kinematografije kot posrednika
množične zabave in razvedrila. Vse dosedanje razprave kakor tudi predložene
teze za izdajo zakona o filmu obravnavajo predvsem gospodarski značaj filma,
posebej z vidika financiranja domačega filma, zanemarjajo pa film kot kulturno dobrino ne glede na to, kje nastaja in kolikšne možnosti so za njegovo
repodukcijo.
V zadnjih petih letih je število obiskovalcev v slovenskih kinematografih
upadlo od 14 500 000 v letu 1965 do 10 milijonov v letu 1970. Od tega odpade
na obisk domačih filmov 1 969 000 obiskovalcev v letu 1965 in samo 600 000
obiskovalcev v letu 1970. Med gledalci je kar 80 ®/o do 85 ®/o mladine. Družbeni
bruto proizvod celotne kinematografske dejavnosti v Sloveniji je znašal v letu
1970 samo 48 870 000 dinarjev, kar je približno toliko, kot znaša družbeni dohodek srednje velike gospodarske organizacije na Slovenskem.
2e ti skromni podatki opozarjajo bolj kot na gospodarski pomen filma in
kinematografije na pri nas še ne dovolj jasno ugotovljeno odgovornost vseh,
ki kakorkoli oblikujejo filmski spored ali delujejo v kinematografiji. Filmsko
tržišče v Sloveniji in Jugoslaviji je po svojem obsegu in gospodarski moči
preskromno, da bi lahko zagotovilo sredstva za modernizacijo starih in gradnjo
novih kinematografov za proizvodnjo domačih filmov in uvoz kvalitetnih tujih
filmov. V tej zvezi moramo ugotoviti, da večina vseh nesporazumov med posameznimi dejavnostmi kinematografije kakor tudi kinematografije na eni strani
in družbe na drugi izvira iz neenakega obravnavanja te dejavnosti in načina
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zajemanja dohodka v škodo reproduktivne in v korist produktivne kinematografije.
Svet za kinematografijo pri gospodarski zbornici SR Slovenije se zato ne
more strinjati z izhodišči predloga za izdajo zakona o filmu, s katerimi se pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov uresničuje z zbiranjem filmskega
prispevka, zaščito domačega filma pa uveljavlja z uvedbo posebnega prispevka
od najemnine za izposojanje celovečernih uvoženih filmov.
Moramo povedati, da se je materialni položaj reproduktivne kinematografije v času od prve razprave o tezah za zakon o filmu, to je od aprila preteklega leta pa do danes močno poslabšal. Obisk kinematografov je iz leta
v leto manjši, v zadnjih petih letih kar za 28 lo/o. Celotni dohodek od prodanih
kinematografskih vstopnic kljub višjim cenam stagnira. Z dvakratno devalvacijo dinarja v enem letu in revalvacijo posameznih evropskih valut pa se je
nabavna cena tujih filmov povečala za 36 <Vo do 68®/». Položaj, v kakršnem se
je znašla reproduktivna kinematografija, zahteva hitre rešitve zaradi zmanjševanja družbenih obveznosti.
Zato se nikakor ne moremo strinjati s predlogom obveznega plačevanja
filmskega prispevka kinematografskih organizacij. To namreč pomeni, da bi
prispevek plačevali tudi kinematografi, ki so bili po sedanjem veljavnem zakonu o filmskem prispevku takšnega plačila oproščeni in so v večini primerov
tudi sami uživali podporo in dotacijo družbenopolitičnih skupnosti.
Predlagamo, da se namesto obveznosti plačila filmskega prispevka tudi
v tej dejavnosti uvedejo davki za zadovoljitev splošnih družbenih potreb družbenopolitičnih skupnosti. Predvajanje kvalitetnih filmov, to je tistih, ki bi jim
republiška komisija za pregled filmov priznala poseben umetniški, informativni
ali izobraževalni pomen, pa naj bi družba pospeševala z oprostitvijo plačila
takšnih davkov.
Prepričani smo, da bi takšno zajemanje družbenih obveznosti hkrati odpravilo nelogične posledice sedanjega filmskega prispevka, to je, da se s filmi
dvomljive kvalitete zagotavlja materialna osnova za domačo filmsko proizvodnjo, ob tem pa bi relativno večje družbene dajatve iz dohodka uskladili
s splošnimi obveznostmi slovenskega gospodarstva. 2e nekaj let namreč ugotavljamo, da je udeležba družbenih dajatev kinematografije v strukturi družbenega proizvoda večja od obveznosti slovenskega gospodarstva. Po podatkih
iz periodičnih obračunov za devet mesecev 1971. leta so bile družbene obveznosti slovenskega gospodarstva udeležene v družbenem proizvodu s 27,8 °/o,
filmska proizvodnja z 32,3 l0/o, distribucija s 36,6'%», kinematografi z 28,3 "/o,
medtem ko so bile družbene obveznosti RTV v istem obdobju samo 18,9 %>.
Tako je že nekaj let grobo kršeno načelo, naj za zadovoljevanja splošnih družbenih potreb sorazmerno več prispeva tisti, ki dosega večji dohodek.
Posebej se zastavlja vprašanje enakih možnosti gospodarjenja in enotnosti
jugoslovanskega trga. Skupščina Socialistične republike Srbije je namreč z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o republiškem filmskem prispevku
odpravila filmski prispevek že 1. januarja tega leta, sredstva odpravljenega prispevka pa namenila za modernizacijo in gradnjo kinematografske mreže.
Določilo o uvedbi posebnega prispevka od najemnine za izposojanje celovečernih uvoženih filmov v višini 10 °/o je kot zaščita domačega filma po našem
mnenju nesprejemljiva. Takšna zaščita v bistvu znova uveljavlja že doslej
dvomljivo dvojno plačevanje prispevkov na dohodek filma. Ze leta 1965 je
bila odpravljena zvezna uredba o posebnih pogojih za razdelitev dohodka v
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nekaterih gospodarskih organizacijah. Tako so bili v skladu z gospodarsko reformo izenačeni pogoji za gospodarjenje vsem gospodarskim organizacijam v
Jugoslaviji. Kljub tej odpravi pa je določilo 36. člena te zvezne uredbe še
naprej zavezovalo podjetja za promet s filmi, da plačujejo poseben zvezni prispevek iz celotnega dohodka pred razdelitvijo dohodka, čeprav naj bi po zakonu
o filmu ta podjetja imela poseben družbeni pomen. Z ustavnimi dopolnili je
bil končno odpravljen 36. člen omenjene uredbe, s čimer je bilo razrešeno tudi
nesmiselno ravnanje s podjetji za promet s filmi.
Zaradi tega je teza v predlogu za izdajo novega republiškega zakona o
filmu, ki se zavzema za ponovno uvedbo takšnega prispevka, nesprejemljiva.
Kinematografija je, kot je bilo že večkrat povedano, nedeljiva celota in jo
moramo glede vprašanj družbenih obveznosti in pravic enotno obravnavati.
Pri tem moramo povedati, da je Vesna film edino podjetje za promet
s filmi v Socialistični republiki Sloveniji. S svojimi 20 uvoženimi filmi na
leto in z domačimi filmi, ki jih posreduje vsej Jugoslaviji, opravlja določeno
kulturno nalogo, hkrati pa zagotavlja vsem slovenskim kinematografom filme,
opremljene s slovenskimi napisi.
V sedanjih pogojih gospodarjenja in ob občutno večjih stroških zaradi
devalvacije, revalvacije tujih valut, višje odkupne cene na tujem trgu, večjih
stroškov filmskih kopij, podnaslavljanja itd. to podjetje ni sposobno prevzeti
obveznosti predlaganega prispevka, ker bi se sicer znašlo v hudi gospodarski
krizi.
Sodimo, da je vprašanje zaščite domačega filma mnogo bolj kompleksno
vprašanje, ki ga je moč ustrezneje reševati samo po poti samoupravnega dogovora med organizacijami kinematografije in televizije. Vsa dosedanja praksa
nam namreč dokazuje, da ni mogoče zaščititi domačega filma z zbiranjem prispevkov, temveč da je treba iskati ustrezne instrumente tako za določanje uvoza
tujih filmov kakor tudi za stimulativne j še razširjanje prostora za domači film.
Programska politika podjetij za promet s filmi in kinematografov je prav
gotovo najvažnejši element, ki določa njihov dohodek. Pri programski politiki
pa se križata dva interesa. Interes, ki zasleduje pri filmu njegov vzgojni, kulturni in pozitivni družbenopolitični vpliv na gledalca in interes kinematografa,
ki mora od predvajanja filmov doseči čimvečji dohodek.
Glede na okus naših gledalcev lahko že takoj na začetku domnevamo, da
so kinematografi bolj ali manj prisiljeni voditi takšno programsko politiko, ki
ne more zadovoljiti vseh zahtev družbene skupnosti do filma kot aktivnega
oblikovalca kulture posameznika. Tako je programska politika kinematografov
določena z dohodkovnim principom. Družba bi morala pri programski politiki
bolj sodelovati, vendar predvsem finančno, in pomagati kinematografom pri
izboljševanju programske politike.
Ne glede na te ugotovitve je pomemben tudi okus gledalcev, ki s svojim
obiskom posredno vplivajo na repertoarno politiko kinematografa. Film kot
množično komunikacijsko sredstvo ima brez dvoma velik vpliv na gledalca,
največji predvsem pri mladem človeku, ki se često primerja z glavnim junakom, tako da film močno vpliva na oblikovanje njegove osebnosti.
Poglavitno vprašanje, ki ga moramo postaviti z vso ostrino, je, kaj pod
filmom sploh razumemo. Ali je film blago, industrijski proizvod, ali pa je
kulturno-umetniška dobrina, ki naj gledalca vzgaja in nanj pozitivno vpliva?
Če je film prvo, potem je za programsko politiko naših kinematografskih podjetij pomembna samo rentabilnost; prikazovati hočejo samo filme, ki privabijo
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največ gledalcev, čeprav je njihova umetniška, vzgojna in kulturna vrednost
dvomljiva. Zato prikazujejo tudi slabe filme, ki ustrezajo takšnemu pojmovanju
filma. Glede na ugotovljen okus naših gledalcev gre najbolje v promet film,
ki zaradi spretnih obrtniških prijemov pri režiji najbolje ustreza množičnemu
okusu.
Iz navedenega sledi, da ima kinematograf le majhne možnosti, da bi gledalcu posredoval film kot umetniško dobrino. Posredovanje filma kot umetniške dobrine bi bilo potrebno doseči z raznimi ukrepi. V Sloveniji sicer že
imamo komisijo za ugotavljanje posebnega umetniškega pomena filmov, katere
naloga je ocenjevanje družbene pomembnosti filmov ter njihove umetniške
kvalitete. Ce dobi film od komisije predikat, da je družbeno pomemben, so
kinematografi po dosedanjem zakonu oproščeni plačila filmskega prispevka. To
je pravzaprav edini stimulans, ki ga ima kinematograf, je pa še zmeraj precej
majhen, če upoštevamo, da si takšen film praviloma ogleda znatno manj ljudi.
Gledališča in druge kulturne institucije dobijo z inkasom samo kakšno
petino lastnih sredstev, preostalo pa so družbena subvencija. Drugačno je tako
ravnanje v kinematografiji, ki ustvarja dohodek skoraj izključno od izkupička
prodanih vstopnic. Vsiljuje se mnenje, da je za našo družbo kulturna vrednost
samo gledališka predstava, film pa je blago. Drugače si pač ne moremo razlagati minimalnega prispevka, ki ga pristojne institucije namenjajo popularizaciji
dobrega filma.
Zgolj ekonomsko poslovanje in obravnavanje kinematografije pa ne bi
pomenilo samo vsebinsko osiromašitev reproduktivne kinematografije, temveč
bi prineslo še drugo nevarnost, katere posledice se verjetno ne zavedamo dovolj.
Mislim namreč na tako imenovano racionalizacijo poslovanja, če bi ne vsilili
ekonomski pogoj poslovanja. Ob njem v trenutku postanejo za distributivno
kinematografijo nezanimivi majhni kinematografi, čeprav predstavljajo v kinematografski mreži tako v Sloveniji kot v Jugoslaviji večino. Ob dosedanjih
tako imenovanih ekonomskih zmogljivostih naše reproduktivne kinematografije
bi bilo za takšno ekonomsko poslovanje sposobnih le 70 večjih središč. Še večjo
nepravilnost, ki jo vsiljuje tako imenovana ekonomičnost poslovanja, pa lahko
pričakujemo, če bodo številčno manjši narodi v državi, posebej Slovenci in
Makedonci, prikrajšani za svojo v ustavi zajamčeno pravico, da gledajo filme,
opremljene v svojem jeziku.
Že teh nekaj namigov na posledice uveljavljanja popolnoma zgrešenega
pojmovanja distributivne kinematografije zgovorno kaže, da bi bilo samo ekonomsko pojmovanje in obravnavanje distributivne kinematografije usodna napaka, ki bi imela daljnosežne posledice predvsem na raven osnovne dejavnosti
te veje kinematografije, predvsem pa bi se izrazila v popolnem obubožanju
repertoarja v naših kinematografih. Pogledati je treba samo bežne podatke
o dohodku, ki ga v bilančni dobi prinesejo izposojnine od posameznih filmov.
Ker je kultiviranje človekovega odnosa do filma dolgotrajno, prihajajo seveda
do izraza predvsem ekonomski zakoni. Zaradi njih bi iz našega sporeda odpadla
številna umetniška, idejna in sploh kulturno pomembna filmska dela pa tudi
filmi manj znanih in predvsem svetu manj popularnih nacionalnih produkcij,
dalje filmi novih, umetniško pomembnih ustvarjalnih tokov in ne navsezadnje
tudi marsikateri film naše domače ustvarjalnosti.
Iz vsega navedenega je mogoče sklepati in še enkrat ugotoviti, da distributivna in reproduktivna kinematografija ni gospodarski organizem, katerega
osnovni namen in naloga naj bi bila zbiranje sredstev, temveč je dejavnost,
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ki je po svoji naravi primerno izrazito kulturnega pomena in odgovornosti.
Po svoji odgovornosti je verjetno bolj kot marsikatero drugo področje nacionalne kinematografije v službi humanističnega in skupaj z njim kulturnega
osveščanja ljudi.
Odprto sicer ostane vprašanje financiranja slovenske filmske proizvodnje,
ki ga je treba vsekakor rešiti tako, kot slovenska družba rešuje kulturno dejavnost na splošno. Filmska proizvodnja je del kulturnega ustvarjanja, zato
naj se proizvodnja domačega filma financira iz virov in sredstev, ki pripadajo
kulturnim skupnostim iz dela družbenega proizvoda Slovenije. V tej zvezi
v celoti podpiramo stališča, ki jih je do tega vprašanja izrazil odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora.
Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima Matjaž Klopčič, predsednik društva slovenskih filmskih delavcev.
Matjaž Klopčič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! V imenu
društva slovenskih filmskih delavcev bi spregovoril nekaj besed in hkrati zastopal odbor za kinematografijo pri kulturni skupnosti Slovenije.
Najprej naj povem, da popolnoma odobravam in podpiram uvodne besede
tovariša Sušteršiča. Mislim, da danes nihče od nas ne more zanikati dejstva,
da je film vendarle najpopularnejša umetnost in najpomembnejši izraz nacionalne kulture današnjega časa. Televizija ni samostojno izrazno sredstvo, televizija je samo nekakšen posredovalec. Medij je film. Ce vsak dan sprejemamopravzaprav v vseh naših družinah skoraj dve do tri ure filmskega programa,
to je dokaz, da je vpliv tega medija najpomembnejši tako v Sloveniji, ki je mogoče številčno ena najšibkejših nacij v Evropi, kot v Ameriki ali v Sovjetski
zvezi.
Stališča, ki sta jih izoblikovala odbor za kinematografijo in društvo filmskih
delavcev, so zelo jasna. Želimo si predvsem to, da dobita film in filmska umetnost določeno podporo vseh forumov kot del zelo pomembne nacionalne kulture
in kot dokaz zanimive in potrebne kulturne politike. Zato so bile naše pripombe omejene samo na pripravljenost, da se, podpira in stimulira izključno
kvaliteten filmski program. Ce kinematograf predvaja kvaliteten film, naj bo
oproščen filmskega prispevka in enako naj bo oproščen tudi distributer, kadar
ima velik del kvalitetnih filmov. Položaj kinematografov, ki so resnično marsikje slabo urejeni, morajo reševati temeljne kulturne skupnosti po občinah.
Predlagamo-, da se pripombe odbora za kinematografijo kulturne skupnosti
Slovenije proučijo dovolj natančno tako glede cenzure kot tudi zaščite mladine
in pojma filmske predstave, ki naj vključuje v ta pojem tudi obvezno predvajanje kratkega filma.
Položaj, ki se obeta obiskovalcem slovenskih kinematografov, je grozljiv,
saj vemo, da je in da bo slovensko podnaslovi j enih — prevedenih filmov vedno
manj. Direktor kinematografskega podjetja v Ljubljani nas je obvestil, da bodo
menda ljubljanski kinematografi v prihodnje lahko predvajali slovensko podnasl-ovljene samo še filme podjetja »Vesna film«, medtem ko bodo drugi distributerji v Jugoslaviji popolnoma ukinili podnasla vijanje filmov. Zakaj je do tega
prišlo, je verjetno težko ugotoviti, res pa je, da danes obisk kinematografov
pada, obenem pa se stopnjuje in narašča število uvoženih filmov. Mislimo, da
je to tudi v zvezi z naraščanjem kvalitete jugoslovanske filmske produkcije,
ki je že pred petimi leti opozorila na svojo kvaliteto z izrednim vdorom v svet.
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To pa je tudi neke vrste politična in propagandna akcija, ki duši našo nacionalno filmsko proizvodnjo. Premalo se zavedamo, da je danes film kljub vsemu
najizrazitejše propagandno sredstvo in da sta Slovenija in vsa Jugoslavija slabo
seznanjeni s filmsko produkcijo v svetu. Opozarjam vas, da ne vidimo skoraj
nobenega najboljših neameriških filmov današnjega časa, da ne vidimo skoraj
niti enega filma iz Južne Amerike, niti enega filma iz Egipta, Indije in celo
boljših filmov Italije ni v naših kinematografih. Sicer vidimo zanimivejšo produkcijo Amerike, — ne pa izbrano in najboljšo —r- ker ima pač najbolj propagandno utečene poti, to pa je tudi vse.
Ce vemo, da Egipt naredi 100 filmov na leto in da do sedaj nismo videli
niti enega v naših kinematografih, da Indija naredi več sto filmov na leto,
Južna Amerika, ki je mogoče najpomembnejša (najboljša) mlada kinematografija v svetu, pa okrog 60, in da smo od vsega tega videli morda samo
enega ali dva, je to vendarle podatek, ki mora vas, poslance prosvetno-kulturnega zbora, presenetiti, ker verjetno s tem niste seznanjeni..
Kakor prihaja k nam zelo počasi literatura nekoliko odtujenih nacionalnosti, tako tudi film oddaljenih, manj znanih civilizacij prihaja z zamudo ali pa sploh ne, ker je to v zvezi s površno kulturno politiko in podporo,
ki jo film v naši družbi ima in v zvezi z morda nezavedno, močnejšo podporo
zabavni literaturi in revijam, za katere je beseda »šund« skoraj poklon. Ta pa
se vedno bolj širi, vedno bolj uspeva in vedno bolj jasno oblikuje mišljenje
in ilustracijo prostega časa našega človeka. Odgovor, zakaj je do tega prišlo,
je zopet kompleksen. Jaz krivim v prvi vrsti kritiko, ki je preveč malomarna,
ki v odnosu do filma stfokovno najbolj zaostaja in zamuja v opozarjanju na
tekoči program; pravzaprav pa z veliko preskopimi noticami poskuša vzgajati
ljudi in jim približevati težje filme. Take »kritike« pa se ne pojavljajo samo v
Mariboru in v Celju, ampak leta in leta predvsem v Ljubljani. Če boste kdaj
skušali ugotoviti statistiko kritik, ki izhajajo v naših vodilnih časopisih, in
prešteti vrstice, ki so posvečene boljšim filmom, boste videli, da so te informacije popolnoma nezadostne in da bi bile primerne za kakšno predmestje
nekega docela zanemarjenega mesta kake polrazvite civilizacije. Nasprotno pa
so serije zabavnih člankov o družbeni kroniki oblikovalcev mondenega življenja
v tujini, pomešane z vsemi izjemnimi podatki o njihovem privatnem življenju,
pomemben vir popularnosti, ki prinaša naklade in tudi večino strani naših
mnogih časopisov. To je dejstvo, ki opozarja na to, da ažurnost naših novinarjev
ni nujno slaba. Mislim tudi, da časopis lahko služi zabavi. Samo naj služi zabavi
in pouku; to naj velja še posebej za oblikovanje kulturnih rubrik naših časopisov.
Opozoriti vas moram na dejstvo, ki izhaja iz samih podatkov: slovenska
filmska proizvodnja je namreč v 25 letih svojega obstoja vendarle dosegla
nekaj, česar v Sloveniji verjetno ni dosegla nobena druga umetnost. Od 51
slovenskih filmov je bilo vendarle izvoženih in prodanih 40 filmov. Ce ne
govorimo o finančnem uspehu te prodaje, ki je težko izmerljiv, je to že predvsem dejstvo*, da je naše filme videlo toliko in toliko milijonov ljudi po
vsem svetu, danes pa se bojujemo za resnično komaj še obstojno filmsko produkcijo v tej republiki. Izdelava enega ali dveh filmov ne pomeni ničesar, ker
je treba vzgajati kadre ter jih usposobiti za delo, ki je zelo kompleksno, ki
zahteva sposobnost za organizacijo, izpeljavo načrtov s področja sedme umetnosti.

31. seja

225

In kaj se danes pravzaprav dogaja v slovenski filmski kulturi in v filmski
produkciji? V Društvu slovenskih filmskih delavcev se generacije zamenjujejo.
S tem hočem reči, da moramo ljudi, ki se šolajo na naših akademijah, pripravljati za realizatorje, snemalce, montažerje in tako dalje. Se pravi: za strokovnjake, ki bodo kasneje delali pri televiziji in ki bodo leta in leta oblikovali
ne samo kroniko, ne samo dnevnik — ki postaja za nas pravzaprav tekoča
serijska drama, v kateri nastopamo vsi, ne da bi se tega zavedali — ampak
tudi filme, ki ne bodo kazali samo šaljive Boccaciove Italia Quatrocenta,
ampak tudi današnje probleme slovenske družbe, probleme razvoja in nasprotij,
v katere se zapleta naša kultura in razredi naše družbe.
Zaradi tega je zakon o filmu posledica boja, ki ga za obstoj te nadvse
pomembne nacionalne kulturne veje vodita Odbor za kinematografijo in Društvo slovenskih filmskih delavcev. Mislimo, da pa je majhno spoštovanje, ki
ga je v preteklosti užival slovenski film, vendarle povsem krivično. Moram vas
opozoriti — dokaj neskromno — da je slovenski film z nekaterimi deli dosegel
vrh evropske kinematografije in da so celo vso jugoslovansko kinematografijo
vsaj dva desetletja odlično in izključno predstavljali filmi našega člana Franceta Štiglica, čeprav v Sloveniji ves ta čas ni imel pravzaprav nobene prave
podpore in praktično nobene spoštljive kritike. To so protislovja, ki se, recimo,
v literaturi ali pa v likovni umetnosti ne pojavljajo. Morda smo bili slabo
organizirani ali pa je bila doba rasti in odpiranja tradicij pretežka; mi pa se
bojujemo predvsem proti temu, da ne bi oblikovali stališča za prihodnost z
naslonitvijo na prakso, ki je grenila v javnosti preteklost te umetnosti.
Ce so stališča tovariša Sušteršiča in gospodarske zbornice popolnoma uresničljiva, če je stanje takšno, potem se moramo vendarle bojevati za drugačen
položaj filma. Ne moremo dovoliti, da bodo pri nas predvajali samo izrazito
puhle filme in manjvredne izdelke na račun večjega obiska in večjega poneumljenja občinstva. To je tudi vprašanje širše politike izobraževalne skupnosti, ki filmsko vzgojo zelo zanemarja. V prihodnje moramo to popraviti, saj
je po statistiki število bralcev danes veliko nižje od števila gledalcev filma;
film ostaja najvplivnejši medij, dostopen ljudem od desetega do sedemdesetega
in osemdesetega leta starosti, pri tem pa za sprejemanje tega medija nihče ni
bil vzgojen ali pa nanj pripravljen. Predvsem opozarjam na vpliv, ki ga ima
film na doraščajočo mladino; vemo, da je 80% filmskih gledalcev starih od
15 do 30 let in da na umetnost, ki jo sprejemajo, niso pripravljeni.
Prosim, da natančno proučite vsa stališča in pripombe, ki smo jih dali,
prav tako pa tudi pripombe gospodarske zbornice. Strinjamo se s številnimi
ugovori gospodarske zbornice, prosimo pa tudi za podporo naših stališč, da je
treba film vrednotiti enako kot recimo opere, filharmonijo in razne druge
institucije. Treba mu je priznati status kulturne dejavnosti in ne samo gospodarske organizacije, ker je danes pritisk, ki ga izvajajo velike države na šibke
kinematografije, nevzdržen. Borimo se za neko kulturno politiko in če se vam
v tem primeru zdijo naši ugovori neupravičeni, potem je treba poskrbeti za
drugačno dotiranje te umetnosti iz republiškega proračuna.
Predsednik Miloš Poljanšek: Poslance naj opozorim, da ste dobili
danes tudi pripombe Zveze prijateljev mladine, ki so zelo tehtne in na svoj
način prispevajo k današnji razpravi in predvsem k oblikovanju zakona o filmu.
Tako lahko preidemo na razpravo. Pričenjamo razpravo. Kdo želi besedo?
Prosim, tovariš Kramar.
15
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Vinko Kramar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Nisem nameraval obširno razpravljati o tej problematiki, ker sem aktivno
sodeloval tako v skupini, ki je pripravljala izhodišča oziroma teze za predlog
zakona kot v svetu gospodarske zbornice. Vendar me jek temu napotilo razmišljanje in razpravljanje z nekaterimi zainteresiranimi predstavniki kinematografije, temeljnih kulturnih skupnosti, sekcij Svobod in Socialistične zveze na
območju moje volilne enote in tudi sosednjih volilnih enot.
Hotel bi poudariti, da je materialno stanje še nekoliko slabše, kot ga je
v svojem poročilu orisal tovariš Šušteršič. Tako na primer v revirjih, ki gospodarsko niso tako šibki, ni lani niti ena tovrstna institucija poslovala z vsaj
majhnim dohodkom. Če bi vse te, tudi nekoliko boljše organizirane sekcije in
ustanove za predvajanje filmov, obračunale amortizacijo po stopnji, ki je
potrebna, bi poslovale z izgubo. Tisti, ki so jo obračunali, so morali zaprositi
temeljne kulturne skupnosti za sredstva, da so izpolnili obveznosti, ki jih
narekuje trenutna zakonodaja. Tako je pravzaprav nesmiselno, da morajo temeljne kulturne skupnosti plačevati prikazovalcu filma filmski prispevek iz
sredstev, ki jih dobijo od republike, se pravi, da jih morajo vračati. Vprašanje
je, zakaj pravzaprav dajejo iz republike tistega pol odstotka sredstev, ki so
pravzaprav namenjena kulturni skupnosti, če jih je potrebno potem vračati.
Zato je bilo predlagano, naj bi se proučile možnosti, da se prispevek 0,5®/»
poveča ali morda tudi zmanjša, ker imajo z obračunavanjem prek banke koristi
samo SDK in nekatere administrativne službe, ki se napajajo iz tako minimalnih sredstev. To je bila ena izmed ugotovitev teh razprav.
Druga, zame tudi zelo vznemirljiva, je, da razen v revirjih predstavniki
kinematografov ali Svobod nikjer niso vključeni v temeljne kulturne skupnosti.
Celo v Mariboru, ki je večje središče in kjer je ta zvrst nekoliko bolj razvita,
je tudi politika kinematografov v skladu s kulturno-umetniškimi zahtevami,
kinematografi ne sodelujejo v mariborski kulturni skupnosti. Podobno je v
Celju in drugih kulturnih skupnostih. Prav v tej razpravi je treba poudariti,
da bi morale temeljne kulturne skupnosti reševati problematiko kinematografije skupaj z ljudmi, ki se s tem ukvarjajo.
Razpravljali smo tudi o domačem filmu. Mnenja so bili, da so ocene o njem
preveč površne. Tovariš iz Trbovelj me je seznanil s posebnim problemom.
Preden zvemo, kdo distributira slovenski film in kje ga je moč dobiti, se pojavi
na televiziji. Kdo bo potem še v kinematografu gledal film, ki je bil že na
televiziji? Omenjeni tovariš mi je dejal, da je bilo tako s filmom »Na klancu«.
Pri prvi predstavi filma »Na klancu« je sedelo v Trbovljah v dvorani, ki
sprejme 500 ljudi, 6 gledalcev, druga predstava je odpadla, ker sta bili prodani
dve vstopnici. Eden izmed temeljnih osnovnih problemov je odnos med televizijo in kinematografi in domeniti se moramo, kdaj pravzaprav slovenski film
lahko predvaja televizija. Če proizvajamo samo za televizijo, potem je v redu,
potem naj tudi televizija sofinancira filmle. Problem je pomemben in bi ga
bilo treba pri izdelavi zakona upoštevati. To je samo en primer, da ne govorim
o »Mrtvi ladji« in še vrsti drugih filmov, ko niti občinska središča, ki jih je
v Sloveniji samo 60, niso prišla na vrsto, da bi slovenski film predvajala v
svojem kinematografu, pa se je že pojavil na televiziji in potem za že tako
malo gledalcev v kinematografih ni več zanimiv. Ker je bil tu že govor o filmski
vzgoji, naj povem, da si je na primer še kar dober kitajski film ogledalo
v Trbovljah 12 gledalcev. Pač zaradi tega, ker zaradi pomanjkanja filmske
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vzgoje ljudje čutijo že.v naprej odpor zaradi manj znanih filmskih industrij.
Tudi na področju filmske vzgoje bi bilo treba nekaj uresničiti.
Mogoče nekaj o prispevku. Že iz tega, kar sem doslej povedal, je jasno,
da so na razpravi podprli mnenja in stališča republiške gospodarske zbornice.
Vsi se strinjajo, da potrebujemo zakon o filmu oziroma kinematografiji, kakor
ga pač bomo imenovali v končni izvedbi, in da je to področje treba čimprej
urediti. Izraženo je bilo tudi, da je treba slovensko kinematografijo podpreti,
to pa tako, da bo omogočena tudi normalna rast mreže, saj je namen proizvodnje prikazovanje filmov. Zato je treba filmsko proizvodnjo in mrežo kinematografov reševati, če že ne najprej poskrbeti za mrežo, pa potem za proizvodnjo.
Glede verifikacije kinodvoran in nekaterih normativov imajo večino pristojnosti občinske skupščine in ne vem, zakaj naj bi to reševal zakon o filmu.
To je v glavnem področje gradbene, požarno-varstvene inšpekcije in drugih
področij, ki so sedaj v pristojnosti občinskih skupščin.
V stališčih odbora za kinematografijo pri republiški kulturni skupnosti
je omenjeno vprašanje državnih vstopnic. Mislim, da so te stvari že rešene.
V nadaljnjem razvijanju sistema samoupravljanja res ne moremo uvajati
državnih vstopnic s šestimi nacionalnimi napisi in tako naprej. To kaže na
nekakšno nezaupanje v samoupravo v teh organizacijah združenega dela in
namiguje na malverzacije. Zal nisem o njih še nikjer slišal, če pa so, je treba
javno povedati, kje so in tiste kaznovati, na drugi strani pa zaupati ljudem,
ki delajo na tem področju, saj jih je vrsta, ki delajo predvsem amatersko,
volontersko in za to ne prejemajo nobenih honorarjev.
Trditev, da je samo 70 kinematografov finančno sposobnih, ne drži. Po
podatkih, ki sem jih dobil v zadnjih tednih, jih ni več niti 40. Izločimo lahko
vse po Savinjski dolini, na primer: Žalec, ki posluje z izgubo, celotne revirje,
Slovenj Gradec in kraje proti Koroški. To je še mnogo bolj vredno razmisleka,
saj če hočemo kinematografijo urediti, moramo ustvariti določene materialne
pogoje.
Zahteva, naj vse razrešujejo temeljne kulturne skupnosti, verjetno ne bo
uresničljiva. V temeljne kulturne skupnosti se tako pritiska za sredstva, ki so
minimalna in premajhna, da nekateri predsedniki temeljnih kulturnih skupnosti že odstopajo. In če jih bomo še naprej pritiskali z nerešljivimi materialnimi zadevami, potem se nam lahko zgodi, da bomo naredili zelo slabo uslugo
nadaljnjemu razvijanju temeljnih občinskih ali medobčinskih kulturnih skupnosti. To vsekakor ne bi bilo v prid razvoju kulture na vasi in v manjših
središčih, še toliko manj pa kinematografije, kjer se že pojavljajo bele lise,
kot radi govorimo o zvezi z gledališčem in drugimi dejavnostmi. Ce bo šlo
tako naprej, potem bomo imeli v vrsti občinskih središč, da izvzamemo manjše
kraje, bele lise, kjer bo morda ravno tako poredko filmska, kot je sedaj gledališka predstava.
Predsednik Miloš Poljanšek: Dalje, prosim, tovariš Feldin.
Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Pred dobrim
letom, ko smo obravnavali to problematiko, smo slišali, da se v Sloveniji sicer
pripravljajo določene spremembe, ki pa so bile takrat, pred ustavnimi spremembami, vezane še na zvezni zakon. Po ustavnih spremembah je zvezni zakon nehal veljati. Takrat bi se morali najprej zediniti, iz česa naj izhaja republiška
15«
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zakonodaja za področje kinematografije. Če se zedinimo o tem, da je film kulturno-umetniška, vzgojna in izobraževalna dejavnost, potem bi morala vsa izhodišča zakona izhajati iz tega. Kakor smo tudi v razpravi slišali, ne bi smeli
gledati samo na čisto in golo ekonomsko plat, vse drugo pa zanemarjati.
Z razpravljalci, ki so o tem tako govorili, se strinjam. Ob tem zakonu bi
bilo treba poprej razčistiti tudi tiste odnose med kinematografijo in televizijo,
ki smo jih v razpravi o kinematografiji omenjali že lani. Ne poznam toliko tega
področja, da bi lahko sodil o teh stvareh. Sodim lahko samo kot državljan, kot
človek, navsezadnje kot oče, čigar otroci hodijo v kino. Mislim, da niti ena niti
druga zakonska zaščita ne bo dobra, če bomo zahtevali, naj se film predvaja
v vseh kinematografih, preden gre na televizijo ali pa narobe. Tega z nobenim
predpisom ni mogoče urediti, če se ne bomo vsi slovenski kulturni delavci s tega
področja pomenili pa našli ustrezno pot.
Poleg tega ne smemo pozabiti, da smo obmejno območje in podvrženi na
eni strani italijanskemu, na drugi strani pa avstrijskemu vplivu in bi verjetno
dolgo prepiranje o tem, kaj bi bilo najpametnejše, povzročilo to, da bo še več
naših državljanov gledalo tuje filmske televizijske oddaje.
Glede različnih stališč odborov kulturne skupnosti in gospodarske zbornice
in pa samega predlagatelja pa tole.
1. Zakon ne bi smel biti prepis dosedanjih zveznih ali drugih predpisov.
Sicer bi lahko sprejeli samo en člen in z njim potrdili prejšnji zvezni zakon,
pa bi bilo dovolj.
2. Nekateri se zavzemajo za verifikacijo kinematografov. Če se bomo zedinili, da je to kulturno-umetniška izobraževalna, vzgojna dejavnost, bi verjetno
vendarle morali dopuščati posameznim krajem in njihovim možnostim, da to
urejajo. Drugače bodo nastale težave. Da vam po pravici povem, v tistem
našem kraju Podpeca pride v nedeljo na filmsko predstavo 100 ljudi in to
v dvorano, ki verjetno ne daje takega kulturnega vtisa kot npr. »Komuna«. Se
pravi, potrebna je prednost v tem, kaj vse se verificira ali aparature, ali prostor,
ali kaj drugega.
3. Obisk filmov bo po vsej verjetnosti tudi v prihodnje padal. To se ne
dogaja samo v Sloveniji, ampak tudi drugje. Ob tem pa ne bi smeli prezreti
tega, da se da z drugačno kulturno politiko ali s filmsko politiko tudi še kaj
doseči. Tudi s filmsko vzgojo, ki je pa skoraj nimamo več, saj se s tem nihče
ne ukvarja.
Zaščita mladine: Bral sem, da se potegujejo za to, vendar pod pogojem,
če bo.to doseženo v vsej Jugoslaviji. Če imamo v Sloveniji že tako vrsto čisto
samosvojih rešitev, ne vem, zakaj ne bi tudi na tem področju ukrepali ne glede
na soglasje drugih jugoslovanskih narodov. To se pravi, da bi sami proučili,
kdaj je zaščita mladine potrebna, upoštevajoč tudi tisti dopis, ki ga je danes
poslala Zveza prijateljev mladine Slovenije, a stališča smo že prejeli.
O tem, kaj je domači film, sicer ne morem soditi, verjetno pa na to nekoliko
drugače gledam. Za domači film bi štel tudi film, ki je narejen v Jugoslaviji,
pa čeprav v njem ne igra več kot 50 % Slovencev. To je samo drugačno vrednotenje. Filmski delavci sami bodo to lahko bolje povedali, čeprav je v gradivu
napisana trditev, da menda prav filmski delavci ozko gledajo na domači film.
Slovenski napisi. Tu bi bil mogoče za malo večjo zakonsko regulativo, npr.
ustavno, čeprav pravim, da je nerodno, če se take stvari urejajo z zakonom.
Morali bi zahtevati, da v slovenskih kinematografih ne sme biti filma brez
slovenskega besedila, če pa je cenejše, kar pa seveda ni, pa naj bi film sinhro-
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nizirali. Mislim, da bi se tega ne dalo doseči drugače. Potreben bi bil drugačen
odnos kinematografov, da bi če ne gre drugače, pred začetkom predstave razložili vsebino filma. To pa je bolj stvar dogovora. Če pa vse to opustimo, potem
pa filmi brez napisov ne bodo odigrali svoje vloge, čeprav bodo to lahko dobri,
umetniški filmi. Zapisana vsebina filma lahko delno omilita posledice prakse
distribucijskih podjetij v Jugoslaviji, ki filmov ne opremljajo s slovenskim
besedilom. Pismeno obrazložitev vsebine naj bi gledalci prejeli hkrati z vstopnico, če jo ne bodo že prebrali, jo bodo pa pozneje.
To so bili samo prebliski, ob tem, ko sem bral gradivo in poslušal razpravo.
Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Miran Hasl ima besedo.
Miran Hasl : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Svoj
odnos do filma sem sicer že opredelil: vsi smo si edini, da je to področje
potrebno urediti tako ali drugače. Ne samo zaradi tega, ker zvezna zakonodaja
ne bo več veljala, ampak predvsem zato, ker smo tudi v zelo resni zagati.
Strinjam se s tistimi, ki so že tolikokrat izjavili, da je bistvo problema
v tem, ker se ne dogovorimo, kaj za nas film je. V graditvi našega sistema smo
šli v odločno preveliko komercializacijo kinematografije. Tudi za kulturo smo
vse prevečkrat zahtevali, naj bo gospodarsko tako urejena, da bi se sama preživljala ali da bi omogočala še dodatne finančne in druge učinke, s katerimi bi
opravičila svoj obstoj. Ker zakoni ponudbe in povpraševanja delujejo zelo ostro,
je jasno, da se je umetniška raven naše kinematografije zelo nižala. Upoštevati
pa moramo tudi raven občinstva, ki mu je film namenjen. Ce je občinstvo premalo kulturno in nezahtevno, film resnično izgubi vzgojno vlogo in postane
le še gola zabava in način pridobivanja finančnih sredstev. Temeljno dilemo
ali je kinematografija gospodarska ali kulturna dejavnost, moramo rešiti in
temu prilagoditi celotno zakonodajo.
Tu je še en problem: odnosi med domačimi in tujimi filmi. Kvaliteto
domače proizvodnje je delno označil Miško Kranjec na zadnji skupščini kulturne skupnosti Slovenije, ko je rekel, da ima ene »Mrtve ladje« dovolj in da
petih »Mrtvih ladij« ne more gledati. Zastonj je vsa zakonodaja, če si slovenski
film sam s kvaliteto ne bo izbojeval svojega prostora pod soncem.
Odkar smo v tem domu, vselej znova govorimo o odnosu med televizijo
in filmsko proizvodnjo in o tem, da razmerje ni pravilno. V tujini so to znali
rešiti in za televizijo imajo precej več časa kot mi. Dogovorimo se že enkrat, da
na televiziji ne smejo vrteti filmov, ki so stari pet let ali manj. Italijanska
televizija prikazuje filme, ki so stari tudi 10 let. V želji, da bi nasprotnika ostala
živa in zdrava, se ustavljamo na pol poti in problema ne rešimo.
Dovolj je že bilo govora o neustreznosti kinematografskih dvoran in o tako
imenovani vezani trgovini v preteklosti, ki ni bila posebno uspešna. Nekdaj
smo pri uvozu morali poleg nekega določenega proizvoda kupiti še nekaj dodatnih proizvodov. Ravno takšno vezano trgovino imamo pri uvozu tujih filmov
ko je treba plačati toliko in toliko dolarjev za vzdrževanje nekega reveža, kakor
mu včasih pravimo. Tako se odnosi ne morejo reševati.
Podpiram sistem intenzivne filmske vzgoje, čeprav mi osebno beseda »zaščita« mladine ne zveni najbolje. Spominja me na zaščito redkih živali. Mislim,
da je subjektivna, lastna ustvarjalnost pri mladini vendarle toliko močna, da ne
potrebuje še nekaj objektivnih zaščitnih kupol, v katerih bi lepo zelenela. Takoj
po vojni, smo menili, da je vse, kar je v zvezi z mladino, samo čisto zlato, zato
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smo seveda pozneje doživljali rahle pretrese, ko smo ugotovili, da to včasih ni
čisto zlato, ampak da je morda kakšna druga kovina, ki pa je kljub vsemu
v bistvu marsikdaj zdrava.
Sem za film, ki bo resnično kulturna, vzgojna, estetska, humana, izobraževalna dobrina. Grobosti, vsakodnevnega divjaštva in raznih seksualno-patoloških junaštev imamo resnično že davno dovolj. Sem za filmsko predstavo kot
celoto, v kateri bo poleg celovečernega filma predstavljen tudi kratki film.
Kratki filmi naj dobijo stalno mesto tudi v okviru rednih predvajanj filmov.
Sedaj je povsem odveč razpravljanje, ali bomo vse to dosegli z nekim družbenim dogovorom ali s kakršnimikoli zakoni. V vsakem primeru bi se moral film
uveljaviti izključno kot vzgojno, estetsko in humano izrazno sredstvo.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Naprej! Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, dovolite, da končam razpravo, še prej pa naj
povem dve, tri misli.
Razumljivo je veliko pričakovanje, kakršno vlada tako v kulturnem svetu
kot med samimi filmskimi delavci — tako ustvarjalnimi kot poustvarljalnimi
— da bo zakon, za kakršnega se zavzemamo in kakršnega osnutek je pred nami,
rešil nekatere že dolgo let nerešene dileme in težave, kulturne, družbene pa tudi
gospodarske dejavnosti. Predvsem zadnje leto smo doživljali kot nevralgično
točko položaj slovenskega filma in možnosti njegovega ustvarjanja, saj raven,
na kakršno je padel, že resno vzbuja vprašanje ali je to še resnična umetniška,
kulturna in s tem tudi primerna družbena dejavnost.
Zelo bi se slepili, če bi menili, da bo odprta vprašanja — predvsem njihovo
materialno plat — rešil samo zakon. Tukaj segamo na področje materialne
podlage za vso našo kulturno in umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, to pa
je nekaj, kar presega dokument oziroma pobudo za dokument, ki je v razpravi.
Trdno prepričan, da je materialna podlaga republiške kulturne skupnosti nezadostna, da bi spodbudila kakršnokoli jasnejšo usmerjevalno kulturno politiko.
Ce bomo hoteli v prihodnje kaj spremeniti, potem bomo republiški kulturni
skupnosti morali omogočiti, da bo dejansko tisti potrebni korektiv in stimulator
dejavnosti, ki se sicer ne morejo razvijati prek temeljnih kulturnih skupnosti.
In če ta resnica za kaj velja, potem velja za slovensko filmsko proizvodnjo.
V predlogu za izdajo zakona pojmujemo filmsko dejavnost kot dejavnost
posebnega družbenega pomena. Mislim, da ostala nerazrešljiva dilema, ki ima
celo več krakov, ali je to predvsem ekonomska dejavnost, ali je to predvsem
kulturno-umetniška dejavnost, ali izobraževalna dejavnost, dejavnost posebnega
družbenega pomena itd. Razprava bo trajala, dokler se bodo trla mnenja tako
o kvaliteti kot vsebini filma. Zatorej je nesmiselno nadaljevati razpravo, čemu
dati prednost. Prav je, da tisto filmsko proizvodnjo, ki je po svoji vsebinski,
izrazni, umetniški plati vsekakor sprejemljiva^ obravnavamo kot umetniško in
kulturno dejavnost in da te vloge ne podrejamo v celoti in v končni posledici
ekonomskim zakonitostim; to tem manj, ker je slovenska distribucijska mreža
po teritorialni plati in materialnih možnostih takšna, da je nemogoče pričakovati, da bi vsi ti elementi omogočali uveljavljanje ekonomskih zakonitosti na
tako subtilnem umetniško izraznem področju, kot je to film. Zato bomo morali
poiskati rešitev, da tako rečem, komplementarnega medsebojnega spodbujanja.
Povsem negirati ekonomsko zakonitost bi bilo nesmiselno, saj jo upoštevajo
razvitejše dežele in države, ki imajo širši prostor, na katerem prikazujejo film
oziroma na katerem nastaja umetniško vreden film. Zaradi tega tudi mi te
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zakonitosti ne moremo povsem odmisliti. Na drugi strani pa je res, da bomo
morali prek kulturne politike in, če sem konkretnejši, same kulturne skupnosti
Slovenije postaviti dolgoročno koncepcijo materialnih možnosti, to se pravi
družbenoekonomskega položaja slovenskega filma, da bo vsaj približno jasno,
kakšen je ta položaj danes in kakšen bo jutri, seveda ob popolni odgovornosti
samih neposrednih ustvarjalcev za vrednost filma.
Danes se je govorilo o »Mrtvi ladji«. Morda bi lahko našteli še nekaj primerov, ki kažejo na posamičen neuspeh v slovenski filmski proizvodnji. Takšnih
neuspehov je nekaj bilo in jih prav gotovo še kaj tudi bo. To pa ne sme biti
merilo našega odnosa do slovenske filmske proizvodnje in do filmske proizvodnje na splošno. Kot v umetniški zvrsti, so tudi tu mogoča tveganja. Res
je, da je neuspeh našega filma vselej veliko bolj odmeven kot neuspeh v gledališču ali neuspeh v kakšni drugi umetniški zvrsti. Ne zagovarjam slovenske
filmske proizvodnje, saj neštetokrat omenjam naše neuspešne filme, ker pa
moramo biti pri umetniškem ustvarjanju vselej pripravljeni na tveganje, moramo to upoštevati tudi pri filmskem ustvarjanju.
•Opozoril sem že, da trenutno stanje omejuje naše materialne možnosti.
V zakonu bomo morali jasno določiti, kako ustvarjati za slovenski film, za
distribucijo in reprodukcijo filma potrebne materialne možnosti. Tukaj je treba
uveljaviti vsaj najskromnejšo stimulacijo tako za domačo proizvodnjo kot za
kinematografsko omrežje. Če tega ne bomo uredili, tudi ne bomo podprli filma,
ki ima svojo vlogo, svoj družbeni vpliv, kakršnega si želimo v nekih širših kulturnih in političnih okvirih.
V tej zvezi je nemalo aktualen odnos med kinematografijo in radiom ter
televizijo. Ugotavljamo nenehno upadanje števila obiskovalcev, vendarle se bodo
odnosi med televizijskimi in filmskimi gledalci ustavili na sprejemljivi meji,
če bomo vodili razumno politiko filmske prozvodnje in filmske reprodukcije,
bomo lahko dosegli tudi povečan obisk filmskih predstav, kar se v nekaterih
deželah že kaže. V tej naši filmski strategiji pa je nemogoče pustiti ob strani
samo televizijsko mrežo, saj vemo, da je danes prav televizija izredno močan
sestavni del reprodukcije boljše ali slabše filmske proizvodnje in s tem tudi
močan vzgojni in zabavni vpliv.
Prepričan sem, da so predlagalci dokumenta za izdajo zakona že pomislili,
da bi bilo dobro še naprej sodelovati z drugimi republikami v smislu dogovora
o nekaterih temeljnih enotnih stališčih. Tu imamo v mislih predvsem merila
za uvoz filmov, merila za dovoljevanje distribucije filmov, sicer se nam bo
dogajalo, da bomo morali, ne na primerni stopnji, marveč na sekundarni stopnji
omejevati in zapirati prostor distribucije, to pa je ne samo drago, ampak tudi
nesmiselno.
Končujem s tem. da naj vse, kar je bilo danes rečenega, kar je zapisano
v poročilih in kar je omenjeno v dopisu, ki ga je posredovala Zveza društev
prijateljev mladine, vzame predlagatelj osnutka zakona resno v razmislek. Res
je, da si marsikaj nasprotuje, menim pa, da bi bilo prav, če bi predlagatelji
v različnih variantah pripravili nekatere možne rešitve in da bi tako v primernem roku — predlagal bom 31. maj — dobili v pretres osnutek zakona.
Zboru predlagam, naj sprejme naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o filmu se sprejme.
2. Osnutek zakona pripravi izvršni svet skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi osnutka zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in
predloge, dane k predlogu za izdajo zakona.
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4. Izvršni svet naj predloži osnutek zakona do 31. maja 1972.
Sklep dajem na glasovanje. Kdor je zanj, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel sklep o sprejemu predloga za izdajo zakona o filmu.
Tako smo končali tudi to točko dnevnega reda. Odrejam pol ure odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 11.05 in se je nadaljevala ob 11.50.)
Predsednik Miloš Poljanšek: Preden nadaljujemo, dovolite, da ugotovimo navzočnost. Prosim, da pritisnete na glasovalno tipko. Hvala! Prisotnih
je 34 poslancev.
Prihajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za ratifikacijo konvencije o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega
uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih, ki jo
je generalna konferenca sprejela na svojem 16. zasedanju dne 14. novembra
1970 v Parizu.
Predlog za ratifikacijo konvencije je na podlagi XXXV. ustavnega dopolnila predložil skupščini SR Slovenije v soglasje zvezni izvršni svet.
Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli predlog odloka, s katerim
skupščina SR Slovenije daje soglasje k predlogu za ratifikacijo konvencije.
Predlog za ratifikacijo konvencije sta hkrati s predlogom odloka o soglasju
obravnavala odbor zbora za kulturne dejavnosti in zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili o tem. Mnenje k predlogu za ratifikacijo sta posredovali tudi izvršni svet skupščine SR Slovenije in skupščinska
komisija za varstvo okolja. 2al ni niti predstavnika odbora za kulturne dejavnosti niti komisije za varstvo okolja, ki bi morda še ustno obrazložila stališča
komisije in odbora.
Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati?
Ugotavljam, da nihče. Končujem razpravo in dajem predlog odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo konvencije za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na
njih, ki jo je generalna skupščina sprejela na svojem 10. zasedanju, dne 14. novembra 1970 v Parizu, vključno z amandmajema zakonodajno-pravne komisije,
na glasovanje.
Kdor je za odlok, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog o soglasju k predlogu za ratifikacijo konvencije za prepoved in preprečevanje
uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih, ki jo
je generalna konferenca sprejela na svojem 10. zasedanju, dne 14. novembra
1970 v Parizu, vključno z amandmajema zakonodajno-pravne komisije.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na dopolnilni predlog zveznega izvršnega sveta k predlogu zakona o nagradi AVNOJ.
Dopolnilni predlog k predlogu zakona o nagradi AVNOJ je na podlagi
4. točke XXXIV. amandmaja k zvezni ustavi predložil skupščini SR Slovenije
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V soglasje zvezni izvršni svet. Zvezni izvršni svet predlaga s to dopolnitvijo
uvedbo plakete AVNOJ za nagrajevanje delovnih organizacij v gospodarstvu.
K predlogu za izdajo zakona o nagradi AVNOJ kot tudi k predlogu zakona
je naš zbor dal soglasje na prejšnji seji.
Dopolnilni predlog zveznega izvršnega sveta k predlogu zakona o nagradi
AVNOJ je danes obravnaval odbor našega zbora za kulturne dejavnosti. Prosim
poročevalca tovariša Mirana Hasla, da pojasni stališče odbora do dopolnilnega
predloga.
Prosim, besedo ima tovariš Hasl.
Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Odbor
za kulturne dejavnosti se strinja z dopolnilnim predlogom k zakonu o nagradi
AVNOJ.
Predsednik Miloš Poljanšek: Danes ste prejeli na klopeh še predlog
odloka o soglasju k dopolnilnemu predlogu zveznega izvršnega sveta k predlogu
zakona o nagradi AVNOJ; predlog odloka je z obrazložitvijo predložil odbor
republiškega zbora za prosveto in kulturo.
Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam,
da nihče. Končujem razpravo in dajem predlog odloka o soglasju k dopolnilnemu predlogu zveznega izvršnega sveta k predlogu zakona o nagradi AVNOJ
na glasovanje.
Kdor je zanj, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so za odlok glasovali vsi navzoči poslanci, s čimer je zbor
sprejel predlog odloka o soglasju k dopolnilnemu predlogu zveznega izvršnega
sveta k predlogu zakona o nagradi AVNOJ.
Prehajamo na 9; točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka
o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine Socialistične republike Slovenije.
Osnutek odloka je predložila skupna komisija vseh zborov skupščine SR
Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika. Želi njen predstavnik, tovariš
Jernej Lenič, besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Lenič.
Jernej Lenič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Lani
sprejeta dopolnila k zvezni in republiški ustavi poleg drugih vsebinskih sprememb in dopolnitev k vrsti določb posredno in neposredno spreminjajo tudi
položaj in vlogo posameznih teles skupščine SR Slovenije, njihova medsebojna
razmerja ter razmerja nasproti politično-izvršilnim in drugim organom v republiki pa tudi v federaciji, v odnosu do drugih socialističnih republik in avtonomnih pokrajin v Jugoslaviji.
Spremenjenim in delno novim odnosom je zato treba čim hitreje prilagoditi
tudi določbe sedanjega poslovnika skupščine SR Slovenije, ki podrobneje ureja
organizacijo in način poslovanja skupščine in njenih teles. Po sprejetju ustavnih
dopolnil k republiški ustavi je skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika takoj začela delati in je najprej
zavzela stališče do vprašanja, kako naj se sedanji poslovnik prilagodi ustavnim
spremembam, ali se pripravi v celoti nov poslovnik, ali pa se s posebnim odlokom sprejmejo le nujno potrebne spremembe in dopolnitve veljavnega po-
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slovnika? Po mnenju komisije priprava in sprejem v celoti novega skupščinskega poslovnika v tem času ne bi bila primerna, ker je pričakovati, da bodo
v drugi fazi ustavnih sprememb ustavna dopolnila bistveno spremenila zlasti
skupščinski sistem in s tem celotno organizacijo ter strukturo teles skupščine,
kar bo terjalo obsežne in vsebinsko še globlje spremembe poslovnika.
Zato se je komisija odločila za drugo možnost, namreč, da predloži spremembe in dopolnitve poslovnika, ki so potrebne zaradi izvajanja ustavnih dopolnil o delu skupščine in njenih telesih, ter hkrati opravi nekatere druge posamične spremembe in dopolnitve, ki jih terja dosedanja praksa uporabe
poslovniških določb ter spremenjena zakonodaja.
V celoti nov poslovnik skupščine pa bo potrebno vsekakor pripraviti takoj
po dokončani drugi fazi ustavnih sprememb. Pred republiško skupščino so zelo
odgovorne, obsežne in zahtevne naloge v zvezi z izvedbo že sprejetih ustavnih
dopolnil in s pripravo ter sprejemom ustavnih sprememb v tako imenovani
drugi fazi, v zvezi z usmerjanjem in dograjevanjem družbenoekonomskih in
družbenopolitičnih odnosov ter njihovega razvoja, ustvarjanjem novega republiškega zakonodajnega sistema, izvedbo akcijskega programa za uresničevanje
političnih sklepov o odpravljanju neupravičenega socialnega razlikovanja in
druge naloge. Zato je zelo pomembno, da s spremembami in dopolnitvami obstoječega poslovnika v skladu s sprejetimi ustavnimi dopolnili omogočimo skupščini in njenim telesom neovirano delovanje v spremenjenih pogojih ter pravočasno in uspešno izvedbo vseh pomembnih nalog.
Potrebne spremembe in dopolnitve poslovnika je komisija, oblikovala v
osnutkih treh odlokov in sicer: odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika
skupščine SR Slovenije, odloka o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov
skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati
občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije, in o razmerjih med zbori skupščine SR Slovenije pri njihovem delu, ter odloka o dopolnitvi odloka o začasni
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije.
Ne glede na naslova zadnjih odlokov, ki se dopolnjujeta, pa gre v obeh
samo za dopolnitve, ki se nanašajo na pooblastila in delo zasedanja delegatov
občin v skupščini SR Slovenije. Glede na to, da so vprašanja sedaj urejena
v posebnih odlokih, je treba v tej fazi spreminjanja in dopolnjevanja poslovniških določb prav tako dopolniti omenjeno dva odloka posebej, ker materije, ki
se nanaša na zasedanje delegatov občin, iz redakcijskih razlogov ni mogoče
vključevati v siceršnje spremembe sedanjega poslovnika skupščine.
V pripravi osnutkov vseh treh aktov so v okviru skupne komisije za spremembe in dopolnitve poslovnika aktivno sodelovali tudi predstavniki izvršnega
sveta skupščine SR Slovenije, obravnavalo pa jih je predsedstvo skupščine Socialistične republike Slovenije.
Vsebina predlaganih sprememb in dopolnitev je podrobneje razvidna iz
osnutkov predloženih aktov, zato želim na kratko opozoriti le na nekatera najpomembnejša vprašanja, ki se urejajo povsem na novo ali se bistveno spreminjajo.
Spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na predsedstvo skupščine SR
Slovenije, so v celotnem gradivu najobsežnejše. V sedanjem poslovniku je
predsedstvo skupščine opredeljeno le z nekaterimi pravicami in dolžnostmi, ki
se povezujejo z delovanjem skupščinskih teles. Po amandmajih pa je predsedstvo skupščine postalo ustavna institucija s širšimi nalogami in z nekoliko dru-
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gačno sestavo. Položaj predsedstva skupščine je po amandmajih v tolikšni meri
različen od položaja, ki ga je imelo v dosedanjem poslovniku, da je treba vsa
vprašanja v zvezi s predsedstvom skupščine v poslovniku urediti na novo v posebnem poglavju. V predloženem osnutku odloka so konkretizirane in celovito
določene pravice in dolžnosti predsedstva skupščine, ki so sicer na splošno na
opredeljene v ustavnih dopolnilih, delno pa so povzete tudi po ustreznih določbah sedanjega poslovnika skupščine.
Določbe v poglavju o predsedstvu skupščine urejajo razmerja med predsedstvom skupščine in telesi skupščine, izvršnim svetom, delegacijo Socialistične
republike Slovenije v zboru narodov zvezne skupščine in člani predsedstva
SFRJ iz Socialistične republike Slovenije. Pravice in dolžnosti so urejene obojestransko in temeljijo na medsebojnem sodelovanju. Sledijo jim določbe o sodelovanju predsedstva skupščine s predsedstvom zvezne skupščine, predsedstvi
republiških in pokrajinskih skupščin, z občinskimi skupščinami in družbenopolitičnimi organizacijami ter samoupravnimi organizacijami in skupnostmi. Na
podlagi načelnih določb ustavnih dopolnil so urejene tudi določbe o odgovornosti predsedstva skupščine. Kot izhodišče je upoštevana določba, da predsedstvo skupšine odgovarja za svoje delo skupščini SR Slovenije. Odgovornost se
konkretizira v določbah o poročanju skupščini, o interpelaciji poslancev in o
odpoklicu.
Za določbe o delu in odločanju na seji predsedstva skupščine .je značilno,
da predsedstvo skupščine dela in odloča o vprašanjih iz svoje pristojnosti na
podlagi usklajevanja stališč svojih članov. Uveljavljeno je pravilo, da je za
sprejem vseh pomembnejših vsebinskih odločitev potrebna popolna soglasnost.
Za primer nesoglasja je predviden poseben postopek usklajevanja stališč in
odločanja po ponovni obravnavi na podlagi dodatnih predlogov posebne komisij e.
Povsem na novo se ureja tudi vprašanja sodelovanja skupščine SR Slovenije s člani predsedstva SFRJ iz Socialistične republike Slovenije. Tako se v
odloku ureja vprašanje izvolitve članov predsedstva SFRJ v skupščini SR Slovenije, njihova odgovornost in pravice, ki jih imajo člani predsedstva SFRJ
iz Socialistične republike Slovenije v razmerju do skupščine SR Slovenije in
njenih teles, postopek pri odpoklicu in dolžnosti skupščine SR Slovenije v zvezi
z omogočanjem delovanja članov predsedstva SFRJ v Sloveniji.
Naj ob tem omenim, da je po ustavnih spremembah v preteklem letu postala tudi vloga delegacije v zboru narodov zvezne skupščine še pomembnejša
in odgovornejša, s tem v zvezi pa še pomembnejše vprašanje ustrezne povezave
in tesnega medsebojnega sodelovanja med člani delegacije v zboru narodov in
družbeno bazo v republiki. Zato smo v spremembah in dopolnitvah poslovnika
posvetili ustrezno skrb povezavi slovenske delegacije v zboru narodov zvezne
skupščine in drugih zveznih poslancev z delom republiške skupščine in njenih
teles ter predsedstvom skupščine SR Slovenije.
Tudi sodelovanje skupščine SR Slovenije s skupščinami drugih republik
in avtonomnih pokrajin dobiva po ustavnih spremembah pomembno vlogo in
se zato v predlaganih spremembah in dopolnitvah poslovnika v celoti na novo
ureja. Sodelovanje skupščine SR Slovenije v zvezno skupščino je sicer že v sedanjem poslovniku razmeroma dovolj podrobno urejeno. Po sprejetju dopolnil
k zvezni ustavi pa je treba v poslovniku urediti še poseben postopek v zvezi
z dajanjem soglasja skupščine SR Slovenije v zadevah, o katerih odloča zvezna
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skupščina na podlagi glasovanja republiških skupščin in skupščin avtonomnih
pokrajin.
Zaradi velike odgovornosti, ki jo ima republiški izvršni svet pri pripravljanju odločitev, ki se v zveznih organih sprejemajo na podlagi usklajenih stališč republik in pokrajin, so v predloženem osnutku urejena tudi nekatera
bistvena vprašanja odnosov med skupščino in izvršnim svetom v primerih,
kadar daje v imenu Socialistične republike Slovenije soglasje izvršni svet. V določbah sedanjega poslovnika o izvršnem svetu skupščine SR Slovenije so glede
na sprejeta ustavna dopolnila potrebne posamezne spremembe določb v zvezi
z odgovornostjo izvršnega sveta. Zato se predlagajo spremembe, s katerimi se
določbe poslovnika o vprašanju zaupnice izvršnemu svetu prilagajajo ustavnim
dopolnilom. Poleg tega se na novo ureja postopek v zvezi s poslansko interpelacijo in sicer v osnovi enako kot pri interpelaciji, ki se nanaša na delo
predsedstva skupščine, le da so posledice, če se ob interpelaciji sproži vprašanje odgovornosti, prilagojene položaju in vlogi izvršnega sveta.
Ze z dopolnili k ustavi SR Slovenije iz leta 1969 je bila odpravljena razlika
med odbori republiškega zbora ter odbori zborov delovnih skupnosti glede njihovega statusa in pooblastil. Določbe obstoječega poslovnika, ki se nanašajo na
odbore in druga telesa, pa kasneje niso bile prilagojene tem ustavnim spremembam. Zato se sedaj predlaga dopolnitev poslovnika, ki naj izenači status
in naloge skupščinskih odborov. Z dopolnili ustave SR Slovenije se povečuje
tudi vloga zasedanja delegatov občin v republiški skupščini, ker je za sprejem
zakona po drugem odstavku 4. točke XLIII. ustavnega dopolnila potrebno soglasje delegatov občin. Postopek za pripravo, obravnavo in sklepanje o soglasju
je zato urejen na novo, kajti v dosedanjem poslovniku ta ni bil predviden. Pri
tem se daje poseben poudarek usklajevanju stališč delegatov in sporazumnemu
sklepanju.
Glede na določbe dopolnil k ustavi SR Slovenije, s katerimi se razširja
pristojnost zasedanja delegatov občin v republiški skupščini glede dajanja
mnenj k zakonom, ki jih sprejemajo pristojni zbori republiške skupščine, se
predlagajo ustrezne spremembe tudi v sedanjem odloku, ki obravnava vprašanja, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v republiški skupščini.
V imenu skupne komisije vseh zborov skupščine Socialistične republike
Slovenije za spremembe in dopolnitve skupščinskega poslovnika predlagam
temu zboru, da obravnava osnutek vseh treh odlokov ter s svojimi mnenji,
pripombami in predlogi pripomore k sestavi čim boljšega končnega predloga
teh odlokov.
Predsednik Miloš Poljanšek: K osnutku odloka ste prejeli tudi
pismeno stališče zakonodajno-pravne komisije.
Tako lahko preidemo k razpravi, Zeli kdo razpravljati? (Nihče.)
Končujem razpravo in predlagam, da naš zbor sprejme naslednji sklep:
1. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR
Slovenije se sprejme.
2. Predlog odloka pripravi skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika.
3. Pri pripravi predloga odloka naj komisija upošteva pripombe, dane v
poročilu zakonodajno-pravne komisije.
4. Predlog odloka naj komisija pripravi do 15. maja 1972.
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Tako lahko preidemo h glasovanju. Kdor je za sprejetje sklepa, naj glasuje!
(34 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel sklep o sprejemu osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR
Slovenije.
Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka
o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije o
vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v
skupščini SR Slovenije, in o razmerjih med zbori skupščine SR Slovenije pri
njihovem delu.
Osnutek odloka je predložila skupna komisija vseh zborov skupščine SR
Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika.
2eli njen predstavnik tovariš Lenič, tudi to pot besedo? (Ne želi.) K osnutku
odloka ste prejeli tudi pismeno poročilo skupščinske zakonodajno-pravne komisije. Tako lahko dam sam osnutek odloka v razpravo. Želi kdo razpravljati?
(Ne želi.)
Končujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep:
1. Osnutek odloka o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati
občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije, in v razmerjih med zbori skupščine SR Slovenije pri njihovem delu se sprejme.
2. Predlog odloka pripravi skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika.
3. Pri pripravi predloga odloka naj komisija upošteva pripombe, dane v
poročilu zakonodajno-pravne komisije.
4. Predlog odloka naj komisija pripravi do 15. maja 1972.
Kdor je za sklep, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Kdo je proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel sklep o sprejemu
osnutka odloka o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skupščine SR
Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na
zasedanju v skupščini SR Slovenije, in o razmerjih med zbori skupščine SR
Slovenije pri njihovem delu.
Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka
o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih
skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije.
Osnutek odloka je predložila skupna komisija vseh zborov skupščine SR
Slovenije za spremembo in dopolnitve poslovnika. Zeli morda tovariš Lenič,
predstavnik komisije, še ustno pojasniti stališče skupne komisije? (Ne želi.)
K osnutku odloka je predložila pismeno poročilo tudi skupščinska zakonodaj no-pravna komisija.
Lahko preidemo k razpravi? Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Končujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep:
1. Osnutek odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela
enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini
SR Sloveniji se sprejme:
2. Predlog odloka pripravi skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika.
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3. Pri pripravi predloga odloka naj komisija upošteva pripombe, dane v
poročilu zakonodajno-pravne komisije.
4. Predlog odloka naj komisija pripravi do 15. maja 1972.
Dajem sklep na glasovanje. Kdo je zanj, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel sklep o sprejemanju osnutka odloka.
Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o spremembi sestava stalnih odborov prosvetno-kulturnega zbora skupščine
SR Slovenije.
Predlog odloka je predložila skupščinska komisija za volitve in imenovanja
in za svojega predstavnika določila dr. Borisa Kuharja. Želi morda predstavnik
komisije ustno pojasniti predlog odloka? (Ne želi.)
Kot veste, je s prenehanjem poslanskega mandata Franceta Zupana ostalo
nezasedeno mesto predsednika odbora za telesno kulturo in člana odbora za
kulturne dejavnosti našega zbora. Prav tako moramo izvoliti novega člana v
odbor za vzgojo in izobraževanje, ker je bila članica Majda Poljanšek izvoljena
za podpredsednico tega odbora.
Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati o predlogu komisije? (Ne želi.)
Končujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je zanj,
naj glasuje! (34 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog odloka
o spremembi sestava stalnih odborov prosvetno-kulturnega zbora skupščine
SR Slovenije, s katerim se izvolijo v odbor za vzgojo in izobraževanje za člana
Dušan Sinigoj, v odbor za kulturne dejavnosti za člana Jože Grošelj in v odbor
za telesno kulturo za predsednika Jože Vild. Novoizvoljenemu predsedniku in
članoma želim, da do konca mandatne dobe delajo s čim večjim uspehom.
Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o razrešitvi in imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje
skupščina SR Slovenije v svet Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani.
Predlog odloka je predložila skupščinska komisija za volitve in imenovanja.
Tudi to pot vprašujem njenega predstavnika dr. Borisa Kuharja, ali želi tudi
ustno pojasniti predlog komisije? (Ne želi.)
Pričenjam razpravo. Želi morda kdo razpravljati? (Ne želi.)
Končujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednje mnenje:
Prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije je na podlagi 9. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije na seji
dne 14. aprila 1972 obravnaval predlog odloka o razrešitvi in imenovanju
predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v
svet Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani.
Prosvetno-kulturni zbor se s predlogom odloka strinja.
Kdor je za takšno mnenje, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlagano
mnenje, ki ga bom posredoval predsedniku republiškega zbora.
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Prehajamo na 14. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog odloka
o razrešitvi in imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje
skupščina SR Slovenije v svet Slovenske filharmonije v Ljubljani.
Predlog odloka je predložila skupščinska komisija za volitve in imenovanja.
Zeli predstavnik komisije predlog še ustno pojasniti? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Končujem razpravo
in predlagam, da sprejme naš zbor naslednje mnenje:
Prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije je na podlagi 9. člena
odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije na
seji dne 24. aprila 1972 obravnaval predlog odloka o razrešitvi in imenovanju
predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet
Slovenske filharmonije v Ljubljani.
Prosvetno-kulturni zbor se s predlogom odloka strinja.
Kdor je za takšno mnenje, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Še je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je kulturni zbor soglasno sprejel predlagano mnenje, ki
ga bom posredoval predsedniku republiškega zbora.
S tem smo dnevni red izčrpali. Končujem današnjo sejo in se vam zahvaljujem.
(Seja je bila končana ob 12.20.)

SOCIALNO - ZDRAVSIVINJ ZtžOH

,,,

29. seja
(10. marca 1972)
Predsedoval: dr. Srečko Koren,
predsednik socialno-zdravstvenega zbora
Začetek seje ob 9.15.
Predsednik dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 29. sejo socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije.
Odsotnost so opravičili poslanci: dr. Mitja Mrgole, Matija Malešič, dr. Boris
Sušteršič, dr. Igor Veter, dr. Lidija Andoljšek, Ferdinand Vode, dr. Albin Pečavar, dr. Vida Gerbec in dr. Dušan Mis. Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Na sejo zbora so bili vabljeni: izvršni svet skupščine SR Slovenije, republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, republiški sekretariat za
delo, republiški sekretariat za gospodarstvo, republiški kmetijski inšpektorat,
republiški veterinarski inšpektorat, gospodarska zbornica SR Slovenije, zavod
SR Slovenije za zdravstveno varstvo, republiški konferenca SZDL Slovenije,
republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, republiški odbor sindikata delavcev
družbenih dejavnosti Slovenije, republiški odbor sindikata delavcev kmetijstva,
živilske in tobačne industrije, Rdeči križ Slovenije, republiška skupnost otroškega varstva, skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev, Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov, Slovensko zdravniško društvo in Društvo zobozdravstvenih
delavcev Slovenije.
Goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi.
Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 28. seje zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. predlog resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije;
4. akcijski program izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in republiških
upravnih organov v zvezi s sklepi 3. seje konference ZKS o socialnem razlikovanju;
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5. predlog zakona o starostnem zavarovanju kmetov;
6. izvajanje stališč socialno-zdravstvenega zbora do .zobozdravstvene dejavnosti ;
7. kajenje in zdravje;
8. problematika uporabe pesticidov.
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ima
kdo kakšen predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) Če ne,
ugotavljam, da je dnevni red sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 28. seje socialno-zdravstvenega zbora.
Zapisnik ste prejeli hkrati s sklicem seje. Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ni pripomb.) Ce ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
Na vprašanje poslanca dr. Zdravka Javha bo v imenu izvršnega sveta odgovorila članica izvršnega sveta in republiška sekretarka za zdravstvo in socialno
varstvo Zora Tomič.
Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Poslanec socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije dr. Zdravko
Javh je 16. 2. 1972 postavil naslednje poslansko vprašanje:
»Ali imata republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo ter izvršni
svet skupščine Socialistične republike Slovenije kakšen načrt za proučevanje
zdravstvenega stanja ljudi in ali nameravata ter kako nameravata ukrepati,
če se zdravstveno stanje slabša?«
Tovarišu poslancu dr. Zdravku Javhu se uvodoma opravičujemo, ker v
našem odgovoru ne bo našel veliko tega, kar mu že doslej ne bi bilo dobro
znano. Ugotavljamo, da je spremljanje in proučevanje zdravstvenega stanja
prebivalstva po načelu vsake, zlasti pa še socialistične zdravstvene službe, integralna naloga slehernega zdravstvenega zavoda in slehernega zdravstvenega
delavca.
V okviru republike zbira statistične informacije o zdravstvenem stanju
prebivalstva in o delu zdravstvenih zavodov zavod Socialistične republike Slovenije za zdravstveno varstvo in jih v obliki letnih poročil in drugih publikacij
posreduje vsem zainteresiranim. Za daljše obdobje so ugotovitve zbrane tudi
v srednjeročnem programu zdravstvenega varstva prebivalstva Socialistične
republike Slovenije v obdobju 1971—1976 kot tudi v programu zdravstvenega
varstva za leto 1972.
Za spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva se že več let uporablja
enotna metodologija, kar omogoča primerjanje podatkov za različna časovna
obdobja. Ce ni pomembnejših razlogov za spremembo metodologije, naj bi se
uporabljala še naprej. Ce iz statističnih podatkov ali iz opozoril s terena izhaja,
da je treba zdravstveno stanje prebivalcev na kakšnem območju bodisi rizičnih
skupin prebivalcev, ali posameznih bolezni še podrobneje proučiti, se določijo
strokovne komisije na regionalni ali republiški ravni, kot na primer za preprečevanje kolere. Podatki o zdravstvenem stanju prebivalstva v najširšem pomenu
besede so podlaga za delo zdravstvene službe ter za načrtno usmerjanje in
razvijanje njenih zmogljivosti, zlasti prek programov zdravstvenega varstva,
16
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ki so obenem tudi podlaga ža družbene dogovore o financiranju zdravstvenega
varstva.
Sistem spremljanja in proučevanja zdravstvenega stanja prebivalstva torej
imamo, ni pa s tem rečeno, da ga ne bi mogli še izboljšati. Prizadevamo si,
da bi bili o zdravstvenem stanju tekoče informirani, da bi bili ukrepi zdravstvene službe načrtni, hitri uspešni in tudi v skladu z gospodarskimi možnostmi
naše družbe.
Posebej pa želimo poudariti, da je v pripravi republiški zakon o zdravstveni
dokumentaciji in evidenci, ki bo v skladu z novimi ustavnimi amandmaji
konkretiziral naloge republike na tem področju. Z njim bo možno odpraviti
dosedanje pomanjkljivosti, ki se kažejo bodisi v tem, da se nekateri podatki
zajemajo po nepotrebnem, ali da se nekateri pojavi sploh ne analizirajo.
Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli poslanec dr. Zdravko Javh postaviti še dopolnilno vprašanje?
Dr. Zdravko Javh: Da. Vprašanje, ki je v zvezi z značilno neumrljivostjo neke skupine prebivalstva, se glasi:
»Ali izvršni svet in njegova strokovna služba zasledujeta umrljivost slovenskih zdravnikov?«
Ko hodim mimo »Emone«, skoraj vsak teden vidim črno zastavo na stavbi
slovenskega zdravniškega društva. Od približno 2000 slovenskih zdravnikov jih
je lani umrlo 26, med njimi je bilo 5 mlajših od 34 let. Umrljivost je tudi
posledica delovne preobremenjenosti. Zato prosim republiški zavod za zdravstveno varstvo, da sporoči podatke o umrljivosti slovenskih zdravnikov.
Predsednik dr. Srečko Koren: To je novo vprašanje, odgovor bomo
slišali na prihodnji seji.
Na vprašanje poslanca dr. Antona Koširja bo v imenu izvršnega sveta
odgovorila članica izvršnega sveta in republiška sekretarka za zdravstvo in
socialno varstvo Zora Tomič.
Zora Tomič: Poslanec socialno-zdravstvenega zbora skupščine Socialistične republike Slovenije dir. Anton Košir je 16. 2. 1972 postavil naslednje
poslansko vprašanje:
»Kdo je odgovoren za to, da zdravstvena služba dobiva v uporabo neuporabne obrazce — konkretno obrazec za prijavo obolenj in smrti za nalezljivo
boleznijo — in kdo bo omenjeno napako popravil?« Ker vprašanje neposredno
zadeva zavod SRS za zdravstveno varstvo in tudi sicer spada v njegovo delovno
področje, smo ga odstopili temu zavodu, ki nam je posredoval naslednji odgovor:
Služba za epidemiologijo nalezljivih bolezni zavoda SR Slovenije za zdravstveno varstvo je prešla iz ročne na strojno obdelavo podatkov o nalezljivih
boleznih. Za takšno obdelavo, ki nam da v najkrajšem času izčrpne informacije o epidemiološki situaciji v republiki, smo morali zaradi šifriranja preurediti tudi prijavne kartice. Prijavna kartica, ki je v uporabi od 1. januarja
in je namenjena poročanju regionalnih zavodov za zdravstveno varstvo republiškemu zavodu za zdravstveno varstvo, vsebuje podatke, ki jih mora evidentirati republiški zavod za zdravstveno varstvo, in Vse oziroma več podatkov,
iz katerih se sestavljajo 10-dnevni, mesečni in trimesečni zbirniki ter celotne
obdelave.
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Obrazec ni namenjen prijavam operativni epidemiološki službi, to je higiensko-epidemiološkim oddelkom zdravstvenih domov oziroma regionalnih zavodov za zdravstveno varstvo. Za takšno obveščanje je še vedno v rabi stari
obrazec. Ce so regionalni zavodi, ki dobivajo prijave v dvojniku, na svojih
območjih razdelili nove obrazce zato, da jim ni treba delati prepisa za republiški zavod, so zahtevali, da se v te obrazce vpisujejo tudi dodatni podatki,
potrebni operativni službi. Možno je, da kdo v omrežju ni bil pravočasno
obveščen.
Sele ko bodo pošli stari obrazci, bo dal zavod natisniti nove, ki bodo
prirejeni za šifriranje in bodo vsebovali tudi rubrike, potrebne operativni
službi. Za mehanografsko spremljanje stanja nalezljivih bolezni so se odločili
zato, ker je to sodobna metoda in ker želijo razbremeniti administrativnega
dela operativno-epidemiološko službo, da se bo lažje posvetila svojim prioritetnim nalogam.
10-dnevna poročila izdeluje republiški zavod in jih tudi dostavlja regionalnim zavodom, ostalim zdravstvenim delovnim organizacijam in tudi občinskim skupščinam. Tako je torej lahko nastal problem, po katerem je povpraševal dr. Košir.
Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli poslanec dr. Košir postaviti še
dopolnilno vprašanje? (Da.)
Dr. Anton Košir: Zahvaljujem se za odgovor, menim pa, da ni razumljiv. Ugotavljamo, da obrazci niso za operativno službo, ampak za zavode, ki
jih bodo izpolnjevali oziroma prepisovali. Kot pa sem zdaj slišal, bo zelo podobne obrazce z dvema, tremi rubrikami operativna služba dobila šele takrat,
ko bodo pošli stari obrazci. To se pravi, da uvajamo dvotirni sistem. Najprej
bomo izpolnili zelen obrazec, ki ga bomo poslali zavodu, in ta bo izpolnil rumen
obrazec, ki bo šel naprej. Ker bodo obrazci ponekod zmanjkali hitreje kot
drugje, bo spet obležalo na kupe starih obrazcev.
Zato bi bilo bolj razumljivo, da bi uveljavili enotno, ne pa deljeno akcijo,
to se pravi, da bi zdaj le deloma uredili mehanografijo, tisti, ki neposredno
pošiljajo podatke, pa bi še vedno imeli stare obrazce. Dvomim, da bo naš
zdravstveni dom prosil zdravstveni dom Novo mesto, če ima še kaj teh obrazcev,
da nam jih posodi.
Zora Tomič: Če sem pravilno razumela tovariša poslanca, menim,
da bi bilo razumljivo, če bi predlog, da v celoti preidemo na enotno obdelavo,
republiški sekretariat posredoval republiškemu zavodu za zdravstveno varstvo.
Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? Besedo ima poslanec dr. Jože Marolt.
Dr. Jože Marolt: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zvezni izvršni svet je zamrznil cene na ravni, kakršna je bila
26. novembra 1971. Zamrznjenje cen velja tudi za zdravstvene zavode, ki se
financirajo po ceni storitev, in ne pavšalno. Družbeni dogovor za financiranje
zdravstvenega varstva v letošnjem letu je bil podpisan od vseh podpisnikov
z znanimi izhodišči. Cen pa kljub temu ne moremo spreminjati in nekateri
zdravstveni zavodi že poslujejo z izgubo.
16*
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Vprašanje se glasi: Kaj je bilo doslej storjeno za odmrznjenje cen v zdravstvu in kdaj bomo lahko sklepali pogodbe po družbenem dogovoru za leto 1972?
Predsednik dr. Srečko Koren: Tudi na to vprašanje bo> odgovorila
članica izvršnega sveta in republiška sekretarka za zdravstvo in socialno varstvo
tovarišica Zora Tomič.
Zora Tomič: Problem, na katerega je opozoril tovariš poslanec
dr. Marolt, je žgoč tako v zdravstveni kot socialni službi. Zaradi tega republiški
sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo na pobudo skupnosti zdravstvenih
delovnih organizacij Slovenije in skupnosti socialnih zavodov pripravlja posebno informacijo, ki ne bo vsebovala samo analize stanja, v katerem smo se
znašli, ko so cene v zdravstvu zamrznile pravzaprav 1. 1. 1971, v socialnih
zavodih pa že leta 1970, temveč tudi predlog ukrepov, ki jih je treba sprejeti
v naši republiki, da bo razmerje med zdravstvenim zavarovanjem in zdravstvenimi delovnimi organizacijami jasno. Tako bo dana podlaga za uresničevanje
družbenega dogovora. Informacija pa bo tudi svetovala občinskim skupščinam
kot glavnim financerjem socialnih zavodov, kako naj vršijo problem, ki lahko
povzroči občutno znižanje življenjske ravni tako oskrbovancev socialnih zavodov kot tudi pacientov na eni strani, na drugi strani pa znižanje osebnih
dohodkov zdravstvenih delavcev.
Informacija bo v ponedeljek predložena izvršnemu svetu. Prepričana sem,
da bomo kmalu dobili popolnoma jasno podobo in da bo izvršni svet sprejel
take sklepe, ki bodo omogočili uresničitev dogovorov, katerih pobudnik in podpisnik je bil tudi sam.
Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli poslanec dr. Jože Marolt postaviti še dopolnilno vprašanje? (Ne želi.)
Poslansko vprašanje bo postavil poslanec dr. Miran Celestina.
Dr. Miran Celestina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V Uradnem listu SFRJ št. 33/71 z dne 30. 7. 1971 je bil objavljen zakon
o polaganju depozita pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in
neproizvodne investicije. V 1. členu zakona določa, da morajo uporabniki družbenih sredstev od 31. 7. 1971 do 31. 12. 1972 obračunavati in plačevati depozit
v višini 30 %. Kasneje se je govorilo, da bo zvezni zakon spremenjen tako, da
bo pooblastil republike, naj same odločajo o sprostitvi plačila omenjenega depozita, in sicer predvsem po nomenklaturi 9 pravilnika o razvrščanju uporabnikov družbenega premoženja po njihovi dejavnosti (Uradni list SFRJ št. 10/62
z dne 7. 3. 1962). Zato postavljam naslednje poslansko vprašanje:
Kdaj bo zakon spremenjen oziroma ali bodo republike pooblaščene za navedene oprostitve? Če bodo, ali bo zdravstvo oproščeno plačevanja 30°/» depozita?
Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovor bo poslanec dr. Celestina
prejel na prihodnji seji. Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? Besedo ima
poslanec dr. Samo Pečar.
Dr. Samo Pečar: Vedno manj žena rodi doma, večinoma le tiste, ki
jih porod prehiti. Zato babiška služba na terenu vedno bolj izgublja svoj prvotni
klasični namen. Babice sedaj opravljajo v glavnem patronažno delo. Sprejeto
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je načelo, naj bo Patronažna služba enotna in polivalentna. Za tako delo bi
potrebovali predvsem višje medicinske sestre, še posebej usposobljene za
patronažo. Sedaj imamo v patronaži babice z nepopolno srednjo šolo, medicinske sestre-babice s popolno srednjo šolo, srednje medicinske sestre ambulantno-poliklinične smeri in višje medicinske sestre. Mešanica vseh teh profilov
seveda ne prispeva k enotnosti in polivalentnosti patronažne službe. Več skrbi
bi morali posvetiti predvsem starejšim babicam z dvoletno šolo, da bi jih bolje
usposobili za njihovo sedanje delo, jih enakovredno vključili v splošno patronažno službo, jim dali tudi formalno kvalifikacijo in s tem tudi osebne dohodke
srednjega medicinskega kadra.
Zaradi velikega pomena patronaže v sodobni dispanzerski metodi dela
zdravstvene službe prosim za odgovor na vprašanje:
»Kakšni so trenutno normativi za patronažno in babiško službo? Ali naša
vrhova, upravni in strokovni, predvidevata še vnaprej sočasen obstoj patronažne in babiške službe? Koliko je še na terenu zaposlenih babic z nižjo strokovno izobrazbo in kakšne so možnosti, da bi predvsem tem babicam omogočili
potrebno strokovno in formalno dokvalifikacijo?«
In še eno poslansko vprašanje, ki ga ni potrebno obrazložiti, in sicer:
Akcijski program za boj proti alkoholizmu, kje si?
Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovorila bo tovarišica Zora Tomič,
članica izvršnega sveta.
Zora Tomič (iz klopi): Odgovorila bom na drugo vprašanje. Akcijski
program za boj proti alkoholizmu, ki ga je izdelal republiški sekretariat za
zdravstvo, je predložen izvršnemu svetu. Najprej ga bo obravnavala koordinacijska komisija izvršnega sveta za družbene dejavnosti, potem pa IS. Naš sekretariat meni, da je boj proti alkoholizmu stvar vseh republiških organov in
ne samo našega sekretariata. Menim, da bo akcijski program kmalu predložen
tudi skupščini.
Predsednik dr. Srečko Koren: Poslansko vprašanje želi postaviti
tudi poslanec Franc Kosmač.
Franc Kosmač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Menim, da bosta leti 1971 in 1972 verjetno zapisani tudi v zgodovini našega
parlamentarizma. Zaradi znatnega povečanja pravic republik bomo sprejeli
toliko novih zakonov kot še nikoli doslej. Rad bi opozoril na problem v zvezi
s poslovnikom skupščine in na glasovanje. Ni mi razumljiv veljavni način glasovanja, da se glasovi prištejejo tistim, ki so bili proti. Torej poslanec lahko
svojim volivcem pove, da se je glasovanja vzdržal, v resnici pa dobro ve, da
je glasoval proti. Menim, da bi morali takšno glasovanje spremeniti. Zato
postavljam naslednje poslansko vprašanje:
Ali se poslovnik skupščine lahko spremeni tako, da se jasno določi, da
tisti, ki se je glasovanja vzdržal, ni bil niti za niti proti? Če bi bilo število
vzdržanih glasov zelo veliko, bi bilo o tem problemu ponovno razpravljati.
Predsednik dr. Srečko Koren: Poslovnik določa, da je predlog zakona sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih poslancev. To se pravi, da
tudi tisti, ki so se vzdržali, ne glasujejo za predlog, temveč se njihovi glasovi
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prištejejo k tistim, ki so bili proti. Na seji predsedstva lahko opozorim na to
vprašanje, vendar menim, da ga ni mogoče rešiti drugače. Menim, da bi se
morali poslanci, ki se vzdržijo glasovanja, zavedati tega problema, in mislim,
da se ga zavedajo.
Poslansko vprašanje želi postaviti poslanec dr. Ciril Bratuž.
Dr. Ciril Bratuž: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Zakon o
zdravstvu je v veljavi od 23. julija 1970. 37. člen zakona se glasi: »Zdravstvene
delovne organizacije in druge, z zakonom pooblaščene delovne organizacije, ki
izvajajo zdravstveno varstvo, morajo biti organizirane tako, da lahko dajejo
prebivalstvu strokovno ustrezno, uspešno in racionalno zdravstveno varstvo
v rednih in izrednih razmerah.
Zdravstvene delovne organizacije morajo izpolnjevati strokovne in tehnične
pogoje glede opreme in kadrov, ki jih predpiše republiški sekretar za zdravstvo
in socialno varstvo. Republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo predpiše tudi način in rok za izpolnitev pogojev za verifikacijo zdravstvenih
domov .«
Vprašanje se glasi: Kaj je bilo doslej storjeno za uresničitev določb 37. člena
in kdaj bo naloga v celoti izpolnjena?
Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovorila bo tovarišica Zora Tomič,
članica izvršnega sveta.
Zora Tomič (iz klopi): Uresničevanje 37. člena zakona o zdravstvu
je proces in v tem členu navedenih nalog ni mogoče opravičeno moči izpolniti.
Sekretariat vam je predložil akcijski program za uresničitev zakona in nalog.
V okviru sekretariata tečejo ustrezne priprave. Strokovne komisije proučujejo
vsa vprašanja, za katera smo pristojni. Zato vas prosim, da skušate razumeti
našo zamudo. Danes že ne morem natančno reči, kdaj bo naloga izpolnjena.
Ko se bomo sporazumeli o roku, bomo sporočili v skupščino.
Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli dr. Bratuž postaviti še dopolnilno vprašanje? (Ne.)
Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? Besedo ima poslanec dr. Anton
Košir.
Dr. Anton Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Z odlokom izvršnega sveta skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 31/68)
je center za rehabilitacijo in varstvo slepih v Škof ji Loki kot edina takšna
ustanova v Sloveniji postal zavod republiškega pomena.
Naš zbor je na 16. seji dne 31. 3. 1971 — in nekoliko kasneje tudi republiški zbor — obravnaval načrt o skrbi za slepe in slabovidne v SR Sloveniji.
Zbor je sprejel sklep, da podpira gradnjo oziroma sanacijo škofjeloškega centra.
Enako mnenje je bilo sprejeto tudi ob obravnavanju predloga proračuna za
leto 1972. Republiški organi, predstavniki Zveze slepih Slovenije, predstavniki
skupščine občine Skofja Loka in predstavnika centra za rehabilitacijo in varstvo
slepih pa so medtem pripravljali sanacijski načrt. Izdelan je bil osnovni projekt
in lokacijska dokumentacija. Delo naj bi steklo že letos. Z gradnjo pa je mogoče
začeti šele, ko je izdano gradbeno dovoljenje, ki pa se izda, kot vemo, šele
na podlagi načrtov in vsaj deloma urejenega financiranja.
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Za izdelavo načrtov in pridobitev potrebnih dovoljenj je treba čakati približno eno leto. Zato v imenu gorenjskega kluba poslancev postavljam naslednje
poslansko vprašanje:
Ali bodo že letos zagotovljena sredstva iz republiškega proračuna za izdelavo načrtov za sanacijo oziroma gradnjo centra za rehabilitacijo in varstvo
slepih v Skofji Loki, da bi sanacija stekla vsaj v letu 1973?
Ker moram odgovor posredovati tudi klubu gorenjskih poslancev, prosim
za pismeni odgovor.
Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovorila bo tovarišica Zora Tomič.
Zora Tomič: Priprave na sanacijo centra za rehabilitacijo in varstvo
slepih v Skofji Loki že tečejo. V proračunu za leto 1972 so predvidena sredstva
za izdelavo projektov. Torej to ni problem, pač pa bodo nastali drugi problemi
finančne narave.
Predsednik dr. Srečko Koren: Želi dr. Košir postaviti še dopolnilno
vprašanje? (Ne, pač pa želi pismeni odgovor.) Zeli še kdo postaviti poslansko
vprašanje? (Ne želi.)
Končujem 2. točko dnevnega reda. Prehajamo na 3. točko dnevnega
reda, to je na predlog resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije.
Kot gradivo ste 2. februarja prejeli predlog resolucije, ki jo je skupščini
predložil v obravnavo predsednik komisije skupščine Socialistične republike
Slovenije za izdelavo resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike
Slovenije. Nadalje ste 6. marca prejeli poročilo skupine poslancev našega zbora
k predlogu resolucije in pripombe republiške skupnosti otroškega varstva,
7. marca pa še poročilo zakonodajno-pravne komisije.
O predlogu resolucije bosta dokončno sklepala republiški zbor in enotni
zbor delovnih skupnosti, naš zbor pa se v razpravo vključuje kot zainteresirani
zbor. Zeli predstavnik predlagatelja še ustno obrazložiti predloženi dokument?
(Ne želi.) Zeli poročevalec skupine poslancev našega zbora še ustno obrazložiti
predloženo poročilo? (Da.) Besedo ima poslanec Slavko Osredkar.
Slavko Osredkar: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! K besedi
se priglašam namesto odsotnega dr. Sušteršiča, poročevalca skupine poslancev,
ki je obravnavala predlog resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije.
Z gradivom za to točko dnevnega reda smo med drugim prejeli tudi pripombe republiške skupnosti otroškega varstva. Nekaj pripomb je že upoštevanih v amandmajih, ki jih predlaga omenjena skupina poslancev. Ker so
nekatere formulacije, ki jih predlaga skupnost, po mojem mnenju primernejše
od tistih, ki so se oblikovale na seji skupine poslancev, predlagam, da se amandmaji skupine poslancev deloma izpopolnijo, in sicer:
K 20. strani: Namesto predlaganega amandmaja k 11. vrsti drugega odstavka in k 19. vrsti tretjega odstavka naj se sprejme naslednje besedilo:
»Višja raven splošne osnovne izobrazbe prebivalstva bo dosežena tako, da
bo vsa predšolska mladina vključena v malo šolo, ki bo postopoma časovno
podaljšana, in da se bo razvila vzgojna in socialna funkcija osnovne šole.«
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K strani 24: Namesto predlaganega amandmaja k 12. vrsti v drugi alinei
naj se besedilo 4. stavka te alinee glasi:
»Tolikšne zmogljivosti vzgojnovarstvene dejavnosti pa bo mogoče doseči le
ob usklajenih finančnih naporih delovnih organizacij, krajevnih skupnosti,
občin in staršev samih, s tipizacijo in industrijskim načinom gradnje, z optimalnim izkoriščanjem vseh zmogljivosti ter ob taki organizaciji in financiranju
njihove dejavnosti, ki bo upoštevala potrebe in materialne možnosti staršev
in družbe.«
K 24. strani: Namesto predlaganega besedila nove alinee za drugo alineo
naj se besedilo nove alinee glasi:
»Povečati družbeno skrb za otroke, motene v telesnem in duševnem razvoju, ki mora postati sestavni del varstveno vzgojne, izobraževalne in zdravstvene dejavnosti.«
V bistvu torej ne gre za nove amandmaje, pač pa za ustreznejše oblikovanje amandmajev skupine poslancev našega zbora. Zato predlagam, da se
spremembe upoštevajo.
Predsednik dr. Srečko Koren: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo?
Če se nihče ne javi k besedi, končujem razpravo in prehajamo na glasovanje!
Ker v razpravi niso bila izražena stališča, ki bi nasprotovala konkretnim
predlogom skupine poslancev našega zbora, predlagam, da o vseh amandmajih,
ki so razvidni iz predloženega poročila skupine poslancev, in o dodatnih predlogih poslanca Slavka Osredkarja glasujemo hkrati.
Kdor se s predlogom strinja, naj glasuje! (39 poslancev glasuje za.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog sprejet.
Na glasovanje dajem torej vse amandmaje skupine poslancev našega zbora
in tovariša Osredkarja. Kdor se z njimi strinja, naj glasuje! (39 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel vse predlagane amandmaje z večino glasov.
Z amandmaji zbora bom seznanil predsednika republiškega zbora in enotnega
zbora delovnih skupnosti.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na akcijski program
izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov v zvezi
s sklepi 3. seje konference Zveze komunistov Slovenije o socialnem razlikovanju.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 23. februarja prejeli akcijski
program, 6. marca pa še poročilo skupine poslancev našega zbora. Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predloženi dokument? (Ne želi.)
Zeli poročevalec skupine poslancev Slavko Osredkar še ustno dopolniti predloženo poročilo? (Ne želi.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec dr. Anton Košir.
Dr. Anton Košir: Predlagam, da izvršni svet v svojem akcijskem
programu na strani 9 v šesti točki doda novo alineo, v kateri naj poudari, da
je za zmanjšanje socialnih razlik potrebno okrepiti kadrovske zmogljivosti
zdravstvene dejavnosti, predvsem na zaostalih in odmaknjenih območjih Slove-
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nije, tako da se bo izboljšalo razmerje med številom prebivalcev in številom
zdravstvenih delavcev.
Svoj predlog bi podprl z naslednjim. Enak predlog je dala skupina poslancev k predlogu resolucije, ki smo jo obravnavali pod 3. točko današnjega
dnevnega reda. Ker menim, da njihov predlog lahko vpliva na zmanjšanje
socialne diferenciacije, predlagam, da ga izvršni svet upošteva tudi v akcijskem
programu za zmanjšanje socialnega razlikovanja.
Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo še želi besedo? (Nihče.) Ker se
nihče več ne javi k besedi, končujem razpravo.
Na podlagi predloženega poročila skupine poslancev našega zbora in razprave na seji zbora ugotavljam, da socialno-zdravstveni zbor podpira predloženi akcijski program izvršnega sveta in republiških upravnih organov ter
poudarja, da je program primerna podlaga za pripravo konkretnih programov
dela skupščine, izvršnega sveta in republiških upravnih organov za obdobje do
poteka mandata sedanjih poslancev.
Konkretne pripombe in mnenja, ki so bila izražena k akcijskemu programu,
bom posredoval izvršnemu svetu. Preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, dajem polurni odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 9.55 in se je nadaljevala ob 10.55.)
Predsednik dr. Srečko Koren: Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o starostnem zavarovanju kmetov.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 17. februarja prejeli predlog
zakona, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. Nadalje ste 1. marca prejeli
poročilo odbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo
in pripombe zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov, 7. marca pa
še poročilo komisije skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV in dodatno poročilo zakonodajno-pravne komisije. Danes pa ste prejeli dodatno poročilo odbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo.
K predlogu zakona bo imel uvodno besedo član izvršnega sveta Milovan
Zidar.
Milovan Zidar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
V uvodni diskusiji ne nameravam ponavljati stvari, ki so dokaj obširno in podrobno razložene v obrazložitvi predloga zakona. Želim opozoriti le na nekatere
probleme in na pomembnejše razlike med osnutkom in predlogom zakona. Gre
za številna dopolnila, ki jih je predlagatelj sprejel po razpravi, ki je bila v
skupščini. Dovolite, da povem tudi nekaj besed o amandmajih odborov vašega
in republiškega zbora.
Kot veste, je skupščina obravnavala osnutek zakona v lanskem decembru.
Pri izdelavi predloga zakona smo skušali upoštevati čimveč pripomb in stališč,
izraženih med obravnavo osnutka zakona.
Zbora sta osnutek zakona sprejela in s tem rešila tudi nekatere bistvene
dileme, ki so takrat še obstajale. Iz razprave o osnutku zakona lahko sklepamo,
da uvedbe starostnega zavarovanja kmetov ne moremo in ne smemo odlagati
in da moramo čimprej postaviti prve temelje za določitev sistema starostnega
zavarovanja kmetov. To je potrebno ne le zaradi zagotovitve socialne varnosti
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kmetov nasploh, posebej še ostarelih, in zaradi odpravljanja socialne diferenciacije, ampak tudi zato, ker je starostno zavarovanje kmetov pomemben dejavnik razvoja kmetijstva..
Kot druga pomembna dilema, ki jo je skupščina razrešila s sprejemom
osnutka zakona, je opredelitev obsega obveznosti in solidarnosti glavnih plačnikov — to je kmetov in družbenopolitičnih skupnosti stroškov tega zavarovanja. Predlagano je bilo, naj bi kmetje krili polovico stroškov družbenopolitične skupnosti pa tudi predlog zakona to razmerje uzakonjuje kot družbeno
konvencijo, sprejeto na podlagi javne razprave ter predlogov Socialistične zveze
in zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov. V sedanjih pogojih je
to razmerje utemeljeno, niso pa sprejemljivi predlogi, da bi že takoj po
uvedbi zavarovanja družbenopolitične skupnosti prispevale znatno več kot
kmetje. Če bi tako zahtevo sprejeli, je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev
ne bi mogli uresničiti. Potrditev tega predloga bi zahtevala dodatno obremenitev gospodarstva in dodatno prelivanje sredstev.
Ko zavzemamo stališča do zahteve o večji udeležbi družbenopolitičnih skupnosti pri pokrivanju stroškov starostnega zavarovanja kmetov, ne smemo prezreti tudi dejstva, da so v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem kmetov tudi
težnje, naj bi se obseg zdravstvenega zavarovanja kmetov izenačil z obsegom
varstva delavcev, in sicer v breme delavcev oziroma gospodarstva in družbenopolitičnih skupnosti.
Po predlogu zakona ima družbena pomoč dvojni namen. Daje se predvsem
kmetom, ki glede na svojo socialno-ekonomsko in zdravstveno sposobnost ne
morejo plačati odmerjenega prispevka. Temu naj odpomoreta zmanjševanje in
oprostitev plačila prispevka, ki ga predlog zakona imenuje razlika med odmerjenim prispevkom in dolžnim zneskom. Zakon predvideva tudi delno pomoč
vsem kmetom, torej tudi gospodarsko močnejšim. Temu namenu služi tako
imenovana računska razlika, ki znaša v naslednjih letih od 11 do 14 milijonov
dinarjev. V obeh oblikah prevzame družba zlasti stroške, ki jih povzroča veliko
število ostarelih kmetov, upravičencev do pokojnine po tem zakonu. Ni namreč
mogoče terjati, naj večji stroški bremenijo kmete, saj gre za posledice splošnega družbenega razvoja, ki se na področju zasebnega kmetijstva kažejo v
neugodni starostni strukturi kmetov.
Obseg obveznega zavarovanja je skromen, ker zavarovanje šele urejamo.
Obvezno zavarovanje po tem zakonu še zdaleč ni prvo pokojninsko zavarovanje, kot smo že večkrat ugotovili, vendar pomeni bistven napredek v primerjavi s sedanjim stanjem. Z' uvedbo zavarovanja ustvarjamo podlago za
postopno uveljavljanje pravega zavarovanja, za kakršno se zavzemamo tudi
v izhodiščih dolgoročnega družbenega razvoja Slovenije. Zato tudi ne moremo
uveljaviti načela, ki veljajo v pravem zavarovanju, zlasti načela samofinanciranja in načela popolne vzajemnosti in solidarnosti zavarovancev pri pokrivanju stroškov.
Iz predloga zakona izhaja, da plača družba polovico stroškov, da tri četrtine stroškov pokrivajo zavarovanci v obliki enotnega, za vse enakega zneska
in le četrtino stroškov v obliki solidarnostnega deleža, izraženega v odstotku
na odmerno osnovo.
Na drugi strani tudi ne moremo uveljaviti tistih načel iz prvega zavarovanja, ki urejajo odnose med pravico in obveznostjo. Sem spada zlasti odvisnost
zneska pokojnine od pokojninske osnove in odvisnost plačanega prispevka od
zneska pokojnine.
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Kljub vsem tem hibam pa moramo opozoriti na dejstvo, da bo obvezno
zavarovanje neposredno izboljšalo položaj več 10 000 ostarelih kmetov, ki bodo
prejemali sicer skromno, toda redno mesečno pokojnino. Posredno pa bodo
razbremenjeni tudi mlajši aktivni kmetje, ki vzdržujejo te preužitkarje. To je
pomembno zlasti za tiste kmete, ki trenutno še niso zainteresirani za pokojnino.
Ko govorim o koristi mladih in za delo sposobnih kmetov, ki jo takoj imajo
iz obveznega zavarovanja, je prav, da omenimo še tole: Danes, ko so še zdravi
in delovno sposobni, niso navdušeni za skromno pokojnino, saj jim prispevek
za starostno zavarovanje odteguje celo del sredstev, ki bi jih lahko uporabili
za izboljšanje standarda ali za modernizacijo proizvodnje. Vendar ne smemo
prezreti, da sistem zagotavlja socialno varnost za starost in da jim zakon pod
določenimi pogoji daje možnost uveljavitve pokojninskega i'n invalidskega zavarovanja, ki velja za delavce v združenem delu.
To bo vplivalo tudi na krepitev kupne moči kmečkega prebivalstva, ki bo
prišlo prek tega zavarovanja do znatnih denarnih sredstev, zlasti v manj razvitih regijah republike. Tako je zavarovanje tudi del prizadevanj za hitrejši
razvoj manj razvitih območij Slovenije in za zmanjševanje socialnih razlik
na vasi.
Nadalje naj opozorim na pomembno razliko med osnutkom in predlogom
zakona, ki se nanaša na financiranje. Po osnutku zakona naj bi se že v letu
1972 in 1973 zbralo toliko sredstev, kolikor bi jih bilo potrebno do leta 1974,
to je vsako leto po 86 milijonov dinarjev. Izdatki pa bi bili v letih 1973 in
1974 nižji kot dohodki. Tako bi se v skladu v letih 1972—1974 nabral dokajšen
presežek in se obremenitev glavnih financerjev v obdobju 1972-—1976 ne bi
spremenilo oziroma bi bilo na isti ravni. Po predlogu zakona pa naj bi se
v letu 1972 zbralo le toliko sredstev, kolikor jih bomo rabili za kritje stroškov
v letu 1973, leta 1973 pa zopet le toliko, kolikor jih bo potrebno za kritje
stroškov za leto 1974. In pozneje vsako leto toliko, kolikor jih bo sklad potreboval za kritje stroškov v prihodnjem letu.
Predlagatelj namreč meni, da v situaciji maksimiranja cen niti kmetje
sami niti družbenopolitične skupnosti glede na velike dodatne obveznosti
v letu 1972 finančno niso sposobni že v tem letu in v prihodnjem letu nositi
vsega bremena. Ob izdelavi osnutka zakona tega še nismo mogli predvideti.
Poleg tega smo se za novo ureditev odločili tudi zato, ker je bilo v razpravah
o osnutku zakona grajeno oblikovanje presežkov v višini, kot so pokazali računi.
Seveda pa ima sedaj predlagana ureditev tudi drugo negativno posledico. V letu
1972 bi znašala obremenitev na gospodarstvo okoli 500 din, v letu 1973 že
1000 din, v letu 1974 pa 1500 din. Verjetno pa bo skupnost že v začetku izvajanja zavarovanja morala valorizirati predvideno pokojnino, kar bo seveda
povzročilo povečanje stroškov in večje izbiranje sredstev že v tem letu.
Končno naj povem še stališče predlagatelja do amandmajev, ki so jih sprejeli odbori in komisije ob razpravah o predlogu zakona.
Predlagatelj sprejema vse amandmaje, imel pa je pripombe k amandmajem
v zvezi s 53. členom, ker pa je bilo na današnji seji odbora tega zbora doseženo
soglasje tudi glede besedila tega člena, predlagatelj nima pripomb in sprejema
tudi amandmaje k temu členu. Tako so vsi amandmaji usklajeni in se z njimi
v celoti strinjamo.
V skladu z zahtevo komisije za vprašanja borcev NOV naj predlagatelj
v sodelovanju z zakonodajno-pravno komisijo poišče primerno rešitev glede
ugotavljanja lastnosti kmeta-borca NOV, je predložen amandma za nov
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67. a člen. Izvršni svet pobudo komisije sprejema in je skupščini že predložil
besedilo tega amandmaja.
Menimo, da je naša dopolnitev sklada s pripombami, ki jih je glede tega
vprašanja dala zakonodajno-pravna komisija.
Predsednik dr. Srečko Koren: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo?
Besedo ima tovariš Janez Zampa, predstavnik Zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov.
Janez Zampa: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov je sprejela nekatera stališča
oziroma pripombe, ki ste jih sprejeli k 23., 53., 33., 59. in 67. členu. O tem ne
bi razpravljal. Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov je torej le
opozorila na nekatere probleme. Po zasedanju zbora delegatov je bila naša
delegacija pri predsedniku izvršnega sveta skupščine SR Slovenije. Pojasnjeno
je bilo, da je zakon o pokojninskem zavarovanju kmetov le eden izmed novih
zakonov, ki bodo kmalu sprejeti. Zato se strinjamo, da se zakon v predlaganem besedilu sprejme. Skupščina skupnosti pokojninskega zavarovanja
kmetov in izvršni svet skupščine SR Slovenije naj tesno sodelujeta in skušata
najti rešitve v letu 1972 in 1973, če bo že potrebno, in sicer z dopolnitvijo
zakona. Vsi se zavedamo, da bo izvajanje zakona povzročilo nekatere težave
in da ga bo v prihodnje treba dopolniti in spremeniti. Nujno je, da se zakon
sprejme, stališča oziroma opozorila zveze skupnosti pa je treba upoštevati v že
omenjenem tesnem sodelovanju med izvršnim svetom in bodočo skupščino zavarovanja. V svoji razpravi bi opozoril na naslednje. Menim, da bi slovenski
kmet v bližnji prihodnosti glede socialnih in zdravstvenih pravic moral biti
obravnavan tako kot delavci, ki delajo v organizacijah združenega dela. Predloženi zakon naj bi bil temelj, na katerem naj bi se zidalo nadaljnje socialno
varstvo slovenskega kmečkega človeka. Menim, da ne bi bilo v skladu s socialistično družbo, če bi za delavca v združenem delu še naprej veljalo različno
socialno in zdravstveno varstvo. Naš prvi gospodarski in politični cilj je, da
smo vsi, ki v naši družbi delamo, tudi enako ovrednoteni in da pri vseh
upoštevamo načelo delitve po delu. Več bomo vlagali v naše skupno delo, več
naj iz našega skupnega dela tudi vsi imamo.
Tovarišice in tovariši poslanci! Slovenski kmetje menimo, da je danes, ko
sprejemamo zakon -—- in upam, da ga boste sprejeli — pomemben dan v razvoju
naše družbe, ki naj začrtano politiko tudi uresničuje. Če jo bomo nadaljevali,
potem bomo verjetno tudi dosegli, kar si želimo eni in drugi. Dovolite mi,
da vaš zbor kot pristojni zbor opozorim na prizadevanja zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov, da bi letos ali v prihodnjem letu dosegli združitev skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov in delavcev po posameznih
regijah. To naj bi bila tudi skrb vašega zbora oziroma skupščine SR Slovenije
in izvršnega sveta, da na področju zdravstvenega varstva čimprej dosežemo
enotno slovensko zdravstveno varstvo. To bi naj bil naš prvi cilj. Kar zadeva
pokojninsko zavarovanje, pa si slovenski kmetje prav tako želimo, da bi dosegli
enake pravice, kot jih imamo delavci v združenem delu zunaj zasebnega kmetijstva. Menim, da nimamo več zasebnega kmetijstva, ampak le še pravo slovensko socialistično kmetijstvo. V imenu slovenskih kmetov vas prosim, da
se ne obotavljamo na poti k temu cilju, ampak da gremo z vsemi močmi čim
hitreje naprej.
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Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja ima pomisleke zaradi 74. in
75. člena, ker so roki za sestavo novih organov, ki naj bi zaživeli po sprejetju
zakona, zelo kratki. Obljubljam, da bomo storili vse, da bi tudi to nalogo
pravočasno opravili, hkrati pa vabimo pristojne in odgovorne dejavnike k res
temeljitemu sodelovanju.
Predsednik
Košuta.

dr. Srečko

Koren:

Besedo ima poslanec dr. Srečko

Dr. Srečko Košuta: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! K številnim hibam sedanjega predloga zakona o starostnem zavarovanju
kmetov, ki se jih zaveda tudi predlagatelj, želim dodati še eno, po mojem mnenju dovolj pomembno.
Moti me 29. člen, ki določa, da si več upravičencev na eni kmetiji deli pokojnino 25 000 S din. Čimprej, če že ne sedaj, je treba dati pokojnino vsakemu
kmetu ali kmetici kakor hitro dosežeta 65 let. To se pravi možu in ženi. Dokler
tega vprašanja ne bomo uredili tako, bo kmečka družina še vedno capljala za
delavsko in uslužbensko. Kajti minulega dela kmečke gospodinje ne moremo
primerjati z minulim delom nezaposlene gospodinje delavca ali uslužbenca,
temveč ga lahko primerjamo le z minulim delom zaposlene žene.
V zvezi s to pripombo ne nameravam predlagati amandmaja k predlogu
zakona. Zakon naj 'čimprej dobi veljavo tak kot je, saj je kljub napakam prvi
korak do ureditve socialne varnosti kmetov.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Jože Pratengrazer.
Jože Pratengrazer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Verjetno je malo zakonov, o katerih je bilo izrečenih že toliko besed v
skupščini in tudi na terenu, kot se je zgodilo z zakonom o starostnem zavarovanju kmetov. Kljub temu mi dovolite, da danes, ko zakon sprejemamo, kot
poslanec — kmet dodam še nekaj besed.
Strinjam se z mnenjem tovariša Zidarja in pa tovariša Žampe, da je glede
na dane prilike zakon treba sprejeti. Menim pa, da bi bilo zelo napačno, če bi
po sprejetju zakona pozabili na vse probleme in vprašanja, ki so se porajali
v široki javni razpravi z zavarovanci, ki pa jih zaradi trenutnih finančnih in
drugačnih ovir nismo mogli rešiti. Opozoril bi predvsem na višino pokojnine,
na načelo, da kmetiji pripada le ena pokojnina; na vprašanje vstopne starosti
kmetice in na vrsto drugih vprašanj, ki jih nismo mogli rešiti tako, kot menimo,
da bi bilo prav.
Posebno pozornost bomo morali posvetiti komisijam pri občinskih skupščinah, ki bodo ugotavljale razliko med tako imenovanim dolžnim in predpisanim zneskom. Menim, da bo to ena najtežjih nalog pri financiranju pokojninskega zavarovanja kmetov. Terjala bo tudi veliko sredstev in socialne zavesti
ljudi, ki bodo delali na tem področju.
Izvršni svet in skupnost pokojninskega zavarovanja prevzemata veliko odgovornost za izvajanje zakona. Morala bosta spremljati problematiko in reševati
probleme, ki se bodo pojavljali.
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Predsednik dr. Srečko Koren: Želi še kdo besedo? Besedo ima poslanec Frane Kosmač.
Franc Kosmač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Za slovenskega kmeta lahko rečemo, da napreduje. Res je, da pokojnina ne
bo velika, vendar smo jo uvedli. Ko smo pripravljali zdravstveno zavarovanje
kmetov, smo imeli prav take težave, kot jih imamo sedaj. Vendar smo napredovali korak za korakom; zdravstvena izkaznica kmeta postaja enakopravna
zdravstveni izkaznici delavca in jo zdravniki upoštevajo. Menim, da bomo z
dobro voljo in razumevanjem tudi v pokojninskem zavarovanju z leti dosegli
napredek.
Po naključju sem bil v Avstriji, ko so podoben zakon sprejemali Avstrijci.
Tudi pri njih so kmetje negodovali. Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov
so rekli kar »tobačna renta«. Letos sem obiskal njihov inštitut za kmetijstvo.
Pozanimal sem se tudi za pokojninsko zavarovanje kmetov v Avstriji. Ugotovil
sem, da je v redu in nobeden več ne pravi, da gre le za tobačno rento. Trdno
sem prepričan, da bomo tudi pri nas seveda v drugapnih razmerah čez leta že
na boljšem.
Menim, da je zakon najslabše rešil vprašanje pokojnine za kmete-borce.
Trdno sem prepričan, da bo treba verjetno že čez eno leto najprej rešiti vprašanje kmetov-borcev. Res pa je, da so borci doslej svoje pravice slabo uveljavljali oziroma niso imeli priznanega statusa borca in da se bo problem začel
v celoti reševati šele sedaj. Zato podpiram amandma izvršnega sveta k 47. a
členu, ker je izredno aktualen in rešuje problem, ki bi moral biti že zdavnaj
rešen.
Da bi kmetje lahko izpolnjevali svoje obveznosti iz naslova zdravstvenega
zavarovanja in pokojninskega zavarovanja, bo treba že letos sprejeti ustrezen
zakon o gozdovih. Ze naši dedje so v času gospodarskih težav iskali dodaten
vir dohodkov v gozdu in tako krili večje dajatve. Ce bomo upoštevali, da kmetovo delo v gozdu danes ni zadovoljivo plačano in da si pri tem delu tudi
pokvari zdravje — zdravstveno varstvo pa mora financirati iz drugih virov
— in sprejeli ustrezen zakon o gozdovih, sem prepričan, da bomo tudi pokojninsko zavarovanje kmetov lažje plačevali. Seveda bodo po občinah nastale
tudi težave. Pojavljalo se bo vprašanje, ki ga doslej nismo uspeli rešiti, to je,
kdo je socialno ogrožen. Problem bodo morale rešiti predvsem občinske skupščine in krajevne skupnosti. Pravilno je, da na podeželju kdor družbi daje, od
nje tudi prejema; kdor pa je socialno ogrožen, naj dobi večjo družbeno podporo.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima tovariš Piano, sekretar
zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev.
Jože Piano: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in tovariši poslanci !
Bojim se, da bo moja razprava neubrano izzvenela v tem dokaj obetajočem
ozračju ob sprejemanju zakona. Pred vami je pismo, ki smo ga poslali predsedniku vašega zbora in v katerem smo našteli vprašanja glede izvajanja zakona. Najprej bi poudaril, da našega opozorila ne smete razumeti kot predlog
ali sugestijo za amandma. Strinjamo se z določilom 74. člena, da zvezna skupnost zdravstvenega zavarovanja kmetov določi in izpelje postopek za izvolitev
začasne skupščine skupnosti starostnega zavarovanja kmetov.
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Odprto pa je vprašanje, katera služba naj to administrativno delo, ki je
po mnenju nekaterih nepomembno, po naši oceni pa zelo pomembno, opravi,
saj pomeni praktično realizacijo tega zakona.
To se pravi, da ne nasprotujemo tej določbi in sploh nimamo amandmaja
— govorim v imenu Zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev —
temveč se sprašujemo, katera služba v naši skupnosti naj uresniči ta člen
zakona. Moram povedati, da trenutno v vsej SR Sloveniji nimamo nobenega
delavca, ki bi se ukvarjal s tem vprašanjem. Poleg dela v zvezi s sprejemanjem
samoupravnih aktov bo še mnogo drugega, celo neprijetnega dela — od popisa
kmetov do zbiranja sredstev itd. Zato smo se pred dvema letoma zavestno
odločili za ločitev pokojninskega od zdravstvenega zavarovanja. Menimo, da
moramo vztrajati pri sistemski koncepciji, ki smo jo takrat sprejeli. Ločitev
dolgoročnega od kratkoročnega zavarovanja ne pomeni, da imam samo posebne
samoupravne mehanizme, temveč tudi posebne službe za izvajanje enega in
drugega zavarovanja. Zato v tem primeru ne moremo odstopati od naše sistemske rešitve, ker je starostno zavarovanje kmetov dolgoročno zavarovanje.
Menimo, naj služba oziroma organizacija, ki je usposobljena za izvajanje pokojninskega zavarovanja in ima več kot 50-letno tradicijo, realizira določbo
74. člena.
Ponovno poudarjam, da moje razprave ne ocenjujete kot kakršenkoli zadržek za sprejem zakona. Hotel sem samo opozoriti, da je v zvezi z izvajanjem
zakona še naprej odprto vprašanje, katera služba je odgovorna za izvajanje
zakona. Smo pa za realizacijo namenjene določbe rezervirali sredstva v višini
43 milijonov S din. V imenu zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev, ki ima skupno službo z zvezo skupnosti zdravstvenega zavarovanja
kmetov, poudarjam, da je to vprašanje še nadalje odprto.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec gospodarskega
zbora naše skupščine Stojan Makovec.
Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Iz javnih razprav, ki so bile na našem podeželju, jasno izhaja, da je sprejem
zakona o pokojninskem zavarovanju kmetov nujen. Strinjam se s prejšnjimi
govorniki, predvsem pa podpiram misli tovariša Milovana Zidarja.
Jasno je, da so problemi bili in tudi še bodo, ponekod predvsem zaradi
nepravilnega razumevanja in tolmačenja pri kmečkih proizvajalcih. Vemo, da
težave ne nastajajo samo pri kmečkem pokojninskem zavarovanju, ampak so
nastajale tudi pri zdravstvenem zavarovanju in pri izvajanju drugih zakonov.
Jasno je, da je vsak začetek najtežji. Prav dejstvo, da je v Sloveniji od okrog
80 000 kmečkih proizvajalcev produktivno sposobna dobra četrtina, povzroča
nekatere težave pri financiranju zavarovanja s strani proizvajalcev in družbenopolitičnih skupnosti.
Ce vemo, da bo samo dobra četrtina kmetov sposobna plačati prispevek
in da bodo preostale tri četrtine bremenile prvo četrtino in družbenopolitične
skupnosti, moramo hkrati ugotoviti, da se bo v prihodnjih letih odstotek plačila zmožnih kmetov povečal. Več kot 40 fl/o vseh kmečkih proizvajalcev je
namreč starih nad 65 let. Ko bo ta generacija odšla, bo sicer manj proizvajalcev,
vendar bo več produktivnih, ki bodo lahko plačevali svoje obveznosti do sklada
oziroma sklad bo imel večja sredstva, saj se bo obenem zmanjšalo tudi število
uživalcev pokojnine.
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Opozoril bi še na tolmačenje oziroma na nepravilno razumevanje določb
osnutka zakona o izročitvi posestva pri prejemanju pokojnine. Jasno je, da
so nekateri ostareli in tudi mlajši kmetje še naprej konservativni. Seveda bi
lahko zadevne določbe zakona imele tudi negativne posledice. Ni nujno, da je
pogoj za prejemanje pokojnine vročitev posestva nasledniku, bistveno je, da
nekdo plačuje v sklad. Dejstvo je, — in verjetno bodo taki primeri tudi v prihodnje — da so mlajši sinovi pogosto prav zato zapuščali posestva, ker so
starejši kmetje, ki so bili gospodarji, nasprotovali uvedbi sodobne tehnologije.
Mlajši pa ugotavljajo, da je uvajanje mehanizacije in tehnologije nujno, če
hočejo doseči napredek v kmetijstvu.
Potemtakem je zgoraj omenjeni pogoj zaradi precejšnje konservativnosti
ostarelih potreben. Nekateri ostareli kmetje pa so tudi drugačnega mišljenja ali
pa še bodo v naslednjih letih, ko bo pokojnina povišana oziroma bo znašala
vsaj toliko kot minimalna delavska pokojnina. Tedaj bo ostareli gospodar
lahko dejal, da ni več odvisen od sina, ampak od sebe.
Nadaljnji cilj, ki ga bo treba doseči — nanj je opozorila javna razprava
— je uvedba invalidskega zavarovanja kmetov. Zaradi vse večje uporabe mehanizacije v kmetijstvu so pogostejše tudi poškodbe, predvsem pri mlajših
kmetih, ki so bolj gibčni in hitri. Če se kmet poškoduje s kosilnico, traktorjem
itd., se postavlja vprašanje njegove perspektive, ker ni invalidsko zavarovan.
Tudi to je vzrok, da mlajši kmetje raje zapuščajo zemljo in si poiščejo delo
v industriji.
Nazadnje bi bilo treba razmisliti še o tem, da bi v prihodnje vsaj žena
dobila pokojnino že pri 60. in ne pri 65. letu. Ženska namreč pri teh letih ni
več telesno močna in ne more več toliko delati. Ne smemo tudi pozabiti, da
vdova po delavcu pridobi pravico do pokojnine, ko dopolni 45 let. Zato menim,
da bi bilo prav, če bi vdova po kmetu dobila pokojnino vsaj po 60 letih. Zena
na kmetiji namreč ne opravlja samo hišnih in gospodinjskih del, ampak mora
garati tudi na polju, včasih celo bolj kot mož.
Glede na navedeno predlagam zboru, da sprejme predloženi zakon kot
nujen.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanka Anica Okršlar.
Anica Okršlar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Udeležila sem se nekaj javnih razprav o tezah za zakon o starostnem zavarovanju kmetov. Na nekatera vprašanja, ki so bila omenjena na razpravah, so
opozorili že poslanci Pratengrazer, Kosmač in Makovec, zato jih ne bi ponavljala. Med drugim je bilo omenjeno, da kmetje ne verjamejo več, da bo sprejet
zakon o starostnem zavarovanju kmetov, ker se o tem govori že 10 let. Danes,
ko bomo zakon sprejeli, bomo uresničili to, kar smo več let obljubljali in pripravljali.
Podpiram predloge, ki so jih že dali omenjeni poslanci, naj se postopoma
rešijo tudi drugi problemi, na katere je bilo opozorjeno v javni razpravi. Na
javnih razpravah so zlasti poudarili, da ni rešeno vprašanje kmetov-borcev.
Tudi jaz menim, da bi morali ta problem nemudoma rešiti.
Predsednik dr. Srečko Koren: Prosim poročevalca odbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo poslanca Jožeta Nereda, da seznani zbor z dodatnim poročilom odbora.
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Jože Nered: Odbor za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo zbora je na seji dne 10. marca 1972 obravnaval amandmaje
k predlogu zakona o starostnem zavarovanju kmetov, ki so jih sprejeli odbor
za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora, komisija skupščine SR
Slovenije za vprašanje borcev NOV, zakonodajno-pravna komisija in izvršni
svet skupščine SR Slovenije.
Odbor je sprejel naslednje amandmaje:
K 7. členu: Odbor se je strinjal z amandmajem k prvemu in drugemu odstavku tega člena, ki ju je sprejela zakonodajno-pravna komisija, ki sta razvidna iz dodatnega poročila te komisije.
K 39. členu: Odbor se je strinjal z amandmajem zakonodajno-pravne komisije k prvemu odstavku tega člena, ki je razviden iz dodatnega poročila te
komisije.
K 40. členu: Odbor je vzel na znanje umik amandmaja zakonodajno-pravne
komisije in podprl predloženo besedilo drugega odstavka tega člena. Prav je,
da o pritožbi zavezanca odloča posebna komisija občinske skupščine, ki najbolj
pozna konkretne razmere zavezanca. V teh primerih tudi ne gre za reševanje
pritožb o davkih, za reševanje katerih bi bil pristojen republiški sekretariat za
finance, marveč gre za odmero prispevka za starostno zavarovanje kmetov.
K 50. členu: V prvi vrsti prvega odstavka naj se črta beseda »in«. Sprememba je redakcijskega značaja.
K 53. členu: Celotno besedilo tega člena naj se nadomesti z besedilom.
»Kmet borec pridobi pravico do varstvenega dodatka, ko pridobi pravico do
starostne pokojnine po tem zakonu, če je socialno ogrožen. Pogoje in kriterije
za socialno ogroženost določijo do konca leta 1972 občinske skupščine, potem ko
so jih na podlagi dogovora medsebojno uskladile. Postopek za dogovarjanje
sproži izvršni svet. Dokler dogovor ni sklenjen, se varstveni dodatek priznava
po kriterijih, ki so jih določile občinske skupščine.
Z dogovorom iz prvega odstavka se občinske skupščine tudi sporazumejo
o pogojih in kriterijih, po katerih se kmetu borcu narodnoosvobodilne vojne
poleg varstvenega dodatka lahko dodeli tudi občasna družbena denarna pomoč.
Kmet borec nima pravice do varstvenega dodatka po tem zakonu, če je
uveljavil pokojnino po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
delavcev.«
Spričo velikih razlik med občinami pri določanju kriterijev za pridobitev
pravice kmetov-borcev do priznavalnine je treba z družbenim dogovorom doseči večjo enotnost teh kriterijev. Da v praksi ne bi bilo dvomov, ali družbena
denarna pomoč izključuje pravico do varstvenega dodatka, naj se to vprašanje
uredi z družbenim dogovorom. S tem dogovorom se lahko kriteriji v prihodnje
tudi dopolnjujejo oziroma spreminjajo.
Odbor se je strinjal z amandmajem izvršnega sveta, po katerem se za
67. členom doda nov 67. a člen v besedilu, ki ga je predlagal izvršni svet. Odbor
je vzel na znanje obrazložitev predlagatelja, da ni potrebno dopolnjevati besedila 29. in 30. člena, na kar je opozorjeno v poročilu odbora z dne 28. 2. 1972.
Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog zakona s predlaganimi amandmaji.
Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? Ce se nihče več
ne javi k besedi, končujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Najprej dajem
na glasovanje amandmaje redakcijskega značaja, ki jih je sprejela zakonodajnopravna komisija k 1., 4., 5. in 6. členu. Z njimi se je strinjal tudi naš matični
17
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odbor. Kdor je za amandmaje, naj glasuje! (41 poslancev glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so bili amandmaji zakonodajno-pravne komisije k 1., 4., 5.
in 6. členu soglasno sprejeti.
Na glasovanje dajem amandmaja zakonodajno-pravne komisije k prvemu
in drugemu odstavku 7. člena. Amandmaja sta razvidna iz dodatnega poročila
komisije. Naj ju ponovim: V prvem odstavku 7. člena se v drugi vrsti za besedilom v oklepaju doda besedilo: »in španske borce«. Besedilo drugega odstavka 7. člena se glasi: »Za kmeta borca po tem zakonu se šteje kmet, ki je
stopil v NOV oziroma začel aktivno in organizirano delati v NOV pred 9. 9.
1943 oziroma 13. 10. 1943, in mu je čas od tedaj do 15. 5. 1945 priznan v dvojnem
trajanju.«
Kdor je za amandmaja, naj glasuje! (42 poslancev glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.)
Ugotavljam, da sta bila amandmaja zakonodajno-pravne komisije k 7. členu
sprejeta z večino glasov. S sprejemom teh amandmajev odpade potreba po
glasovanju o nekoliko drugače formuliranem amandmaju komisije za vprašanja
borcev v NOV k drugemu odstavku 7. člena.
Na glasovanje dajem amandma odbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo k 33. členu. Besedilo amandmaja je razvidno iz
poročila tega odbora. Zakonodajno-pravna komisija k amandmaju ni imela pripomb. Kdor je zanj, naj glasuje! (42 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (En poslanec.)
Ugotavljam, da je bil amandma našega odbora k 33. členu sprejet z večino
glasov.
Na glasovanje dajem redakcijska amandmaja zakonodajno-pravne komisije
k prvemu odstavku našega odbora in amandma našega odbora k drugemu odstavku 39. člena. Naj ju ponovim. Zakonodajno-pravna komisija predlaga, da
se drugi stavek prvega odstavka tega člena spremeni tako, da se glasi: »V 15
dneh po objavi se lahko vloži zahtevek za ugotavljanje zmožnosti plačevanja
odmerjenega prispevka v smislu 46. člena.« Naš odbor predlaga, da se v prvi
vrsti drugega odstavka beseda »Organ« nadomesti z besedo »Komisija«.
Kdor se strinja z navedenima amandmajema redakcijskega značaja, naj glasuje! (43 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da sta bila amandmaja k prvemu in drugemu odstavku 39.
člena soglasno sprejeta.
Na glasovanje dajem amandmaje, ki jih je k 44. členu predloga zakona
sprejel naš matični odbor in so razvidni iz predloženega poročila odbora. Z njimi
se strinja tudi zakonodajno-pravna komisija.
Kdor je za predlagane amandmaje k 44. členu, naj glasuje! (43 poslancev
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so bili amandmaji odbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo k 44. členu soglasno sprejeti.
Na glasovanje dajem amandmaja zakonodajno-pravne komisije k 45. in 46.
členu, ki sta razvidna iz poročila komisije.
Kdor je za amandmaja, naj glasuje! (43 poslancev glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da sta bila amandmaja zakonodajno-pravne komisije k 45.
in 46. členu soglasno sprejeta.
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Na glasovanje dajem redakcijski amandma, ki ga je k 50. členu Sprejel
odbor za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo. Po tem
amandmaju naj se v prvi vrsti prvega odstavka. črta beseda »in«.
Kdor je za amandma, naj glasuje! (43 poslancev glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je bil amandma soglasno sprejet.
K 53. členu predloga zakona imamo več amandmajev. Ker je odbor za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo v soglasju s predlagateljem zakona in komisijo za vprašanja borcev NOV sprejel amandma, ki
bistveno preoblikuje sedanji 53. člen predloga zakona, dajem najprej na glasovanje amandma našega odbora k temu členu.
Besedilo amandmaja je razvidno iz dodatnega poročila našega odbora, ki
ste ga pravkar prejeli.
Kdor je za amandma, naj glasuje! (43 poslancev glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je bil amandma odbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo k 53. členu predloga zakona soglasno sprejet.
Tako je odpadla potreba, da glasujemo o drugih amandmajih k temu členu.
Na glasovanje dajem amandmaja, ki ju je k 59. in 66. členu sprejel odbor
za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo.
Amandmaja sta razvidna iz poročila odbora.
Kdor se strinja z amandmajema, naj glasuje! (42 poslancev glasuje za.) Je
kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da sta bila amandmaja k 59. in 66. členu sprejeta z večino
glasov.
Na glasovanje dajem amandma izvršnega sveta, po katerem se za 67. členom
doda nov, 67. a člen v besedilu:
»Kmet-borec NOV to svojo lastnost dokazuje z odločbo, izdano po predpisih
o pokojninskem zavarovanju. Kmetje-borci NOV, ki takšne odločbe nimajo,
vlagajo zahteve za ugotovitev statusa borca NOV pri organu, ki odloča o pravici do pokojnine oziroma do varstvenega dodatka po tem zakonu. Organ o
zahtevi odloči, ko dobi mnenje organizacije Zveze borcev NOV. Odločba tega
organa ima pravni učinek samo za uveljavljanje pravic po tem zakonu,«
Kdor se strinja z amandmajem izvršnega sveta, glasuje! (43 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je bil amandma izvršnega sveta soglasno sprejet.
Na glasovanje dajem še celoten predlog zakona.
Kdor je za predlog zakona, naj glasuje! (42 poslancev glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel predlog zakona
o starostnem zavarovanju kmetov. Zakon bo sprejet, če ga bo v enakem besedilu sprejel tudi republiški zbor.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na izvajanje stališč
socialno-zdravstvenega zbora do zobozdravstvene dejavnosti.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste s sklicem seje zbora prejeli
poročilo republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo. 1. marca
ste prejeli poročilo odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje ter delovno
osnovo priporočila o organizaciji in financiranju zobozdravstvene dejavnosti.
17«
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Uvodno besedo bo imela tovarišica Zora Tomič, članica izvršnega sveta in republiška sekretarka za zdravstvo in socialno varstvo.
Zora Tomič: Tovarišice in tovariši poslanci! Republiški sekretariat
za zdravstvo in socialno varstvo je v preteklem letu sklical posvet o zobozdravstvenem varstvu, ki so se ga udeležili predstavniki zdravstvenih domov in
skupnosti zdravstvenega zavarovanja ter predstavniki tistih občinskih skupščin,
na območju katerih so sedeži zdravstvenih domov.
Podlaga za razpravo je bilo poročilo o izvršitvi sklepov in stališč socialnozdravstvenega zbora skupščine Socialistične republike Slovenije in o aktualnih
vprašanjih zobozdravstvene službe, ki je tudi predmet današnje obravnave.
Na posvetu je bilo obrazloženo tudi stanje zobozdravstvenega varstva otrok in
mladine. Udeleženci so sklenili, naj republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo na podlagi gradiv in razprave o zobozdravstvenem varstvu in
osnovni zdravstveni službi izoblikuje sklepne ugotovitve o problemih in nalogah pri izvajanju zobozdravstvenega varstva prebivalstva, posebej otrok in
mladine. Te ugotovitve se glasijo:
»Javna zobozdravstvena služba ne zadovoljuje potreb občanov po zobozdravstvenem varstvu, ki so iz dneva v dan večje. To vzbuja njihovo nezadovoljstvo in jih navaja k zatekanju v črno zobozdravstveno prakso. Po tej poti
prispevajo zavarovanci že precej od svojega osebnega dohodka za stroške zobozdravstvenih storitev.
Skupnosti zdravstvenega zavarovanja se s tem ne soočajo v zadostni meri
in še naprej podpirajo neusklajenost zavarovanih pravic z razpoložljivimi sredstvi skladov zdravstvenega zavarovanja. To jih sili, da v pogodbah z zdravstvenimi domovi omejujejo obseg zobozdravstvenega varstva, ki ga njihove ambulante smejo opraviti za zavarovance. Iz tega izvira dolga čakalna doba v zobozdravstvenih ambulantah in snubljenje pacientov v črne zasebne ordinacije.
Mladim zobozdravnikom je še vedno zaprta pot do zaposlitve.
V načrtno zobozdravstveno varstvo je zajetih le malo otrok. Čeprav je ta
oblika zdravstvenega varstva po zakonu zagotovljena vsem otrokom, ji v zdravstvenih domovih ne izkazujejo potrebne pozornosti. Le redki so, ki imajo izdelan načrt za realizacijo te naloge. Tudi se še ni zgodilo, da bi zdravstveni
dom predlagal skupnosti zdravstvenega zavarovanja, občinskim skupščinam in
drugim zainteresiranim dejavnikom dogovor o tem, kako premagati sedanje
stanje in kako v čim krajšem času zajeti čim več otrok v sistematično zobozdravstveno varstvo.
Iz teh ugotovitev sledi, da je na področje zobozdravstva treba prizadevanje
usmeriti tako, da bi pravice zavarovancev do zobozdravstvenega varstva uskladili z njihovo pripravljenostjo in možnostmi za zagotovitev ustreznega obsega
finančnih sredstev za izvajanje zobozdravstvenega varstva, da bi zobozdravstvena služba svojo dejavnost prilagodila potrebam občanov in zavarovancev,
kar pomeni, da mora biti dostopna za vse njihove zahteve po storitvah, ne le
za tiste, ki jih zagotavljajo skladi zdravstvenega zavarovanja, temveč tudi za
tiste, ki so jih pripravljeni sami plačati, in da bi zobozdravstveno varstvo čim
prej zajelo vse otroke in mladino.
Za praktično uresničitev teh izhodišč je potrebno, da pri urejanju sistema
zdravstvenega zavarovanja poleg participacije zavarovancev za zobozdravstvene
storitve zagotovimo tudi možnost, da za nekatere oblike zobozdravstvenega
varstva plačajo skladi zdravstvenega zavarovanja le določene zneske, razliko do
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dejanske cene zobozdravstvene storitve pa prispevajo zavarovanci v zdravstveni
delovni organizaciji, ki jo izberejo.
Iz navedenih ugotovitev nadalje izhaja, da je treba krepiti zobozdravstveno
službo kot nosilca zobozdravstvenega varstva. Sedaj smo priča razmahu črne
zobozdravstvene prakse, ki jo zobozdravstveni delavci zelo strpno obravnavajo.
Razsežnosti črne prakse v zobozdravstvu so že tolikšne, da ogrožajo ugled
zdravstvene službe nasploh. Zato je nujno, da se delovne skupnosti zdravstvenih
domov spoprimejo s tem pojavom in proti njemu tudi energično ukrepajo. Nemogoče je pričakovati, da nam bo uspelo razviti zobozdravstveno službo, če se
ne bodo za to bolj zavzemali tisti, ki jo izvajajo. Od ureditve tega vprašanja
je odvisno tudi zaposlovanje novih zobozdravstvenih delavcev, ki jih primanjkuje, pa kljub temu ne morejo dobiti zaposlitve.
Legalne zobozdravstvene ordinacije ne morejo zamenjati javne zobozdravstvene službe, jo pa lahko uspešno dopolnjujejo. Pri izdaji dovoljenj za opravljanje take prakse naj bi pristojni organi na osnovi ugotovitev presojali, kako
je zadoščeno potrebam in zahtevam občanov in zavarovancev.
V programe zdravstvenega varstva je treba zajeti najpomembnejše oblike
zobozdravstvenega varstva, da bi sredstva skladov usmerili predvsem v tiste
oblike, pri katerih je pričakovati optimalne zdravstvene učinke. To naj omogoči
zavarovancem sprejem odločitev o obsegu in načinu uveljavljanja pravic zobozdravstvenega varstva.
Financiranje zobozdravstvenega varstva mora temeljiti na plačevanju po
storitvah, pri čemer je treba upoštevati, da pomeni limitiranje obsega storitev,
ki jih lahko opravi zdravstveni dom, negacijo plačevanja po storitvah in dohodkovnega sistema.
Nadalje moramo izvajati strokovno inštrukcijski nadzor v zobozdravstveni
dejavnosti. To je naloga stomatološke klinike in medicinske fakultete univerze
v Ljubljani. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo pa bo izdal
predpis o vrstah in programu specializacije zobozdravnikov ter predpis o strokovnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zobozdravstvene ambulante.
Na področju zobozdravstvenega varstva otrok in mladine je treba pripraviti okvirne programe za območje vsake občine. Programe morajo izdelati zdravstveni domovi in pri tem upoštevati strokovne kriterije, ki jih bo pripravila
komisija za mladinsko zobozdravstvo pri našem sekretariatu. Tudi fluorizacija
zobovja otrok in mladine mora postati sestavni del vsakoletnega programa
mladinskega zobozdravstva v vsaki občini. V večjih središčih je treba organizirati specializirane zobne ambulante, ki bi izvajale zahtevnejše posege pod
splošno anestezijo. Take ambulante bodo omogočale zobozdravstveno varstvo
bolj prizadetim otrokom, katerih zdravstveno stanje zahteva posebno strokovno
skrb in pozornost. Tako izdelani programi naj bodo tudi osnova za urejanje
pogodbenih razmerij med zdravstvenimi domovi in skupnostmi zdravstvenega
zavarovanja o izvajanju zobozdravstvenega varstva otrok in mladine. Finančna
sredstva, ki so namenjena za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine, je
treba v naši republiki že v pogodbah za leto 1972 ločeno prikazati, porabo teh
sredstev pa ločeno evidentirati.
Pri statističnem poročanju je treba ločeno prikazovati kazalce o izvajanju
zobozdravstvenega varstva otrok in mladine. V vsaki občini je treba zagotoviti
toliko zobozdravstvenih delavcev, da bodo lahko izpeljali program zobozdravstvenega varstva otrok in mladine po posebnem dispanzerskem načinu dela.
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Pri predvidenih gradnjah osnovnih šol, vzgojnovarstvenih ustanov in drugih
objektov, ki so namenjeni otrokom in mladini, je treba upoštevati prostor za
predšolske in šolske zobne ambulante.
Izvajati je treba zobozdravstveno prosveto in vzgojo ob sodelovanju staršev in prosvetnih delavcev, učiteljev in zobozdravstvenih delavcev. Pri tem je
treba prizadevanja zdravstvenih domov povezati s prizadevanji skupnosti otroškega varstva, izobraževalnih skupnosti, vzgojno-izobraževalnih ustanov, Rdečega križa, in drugih, ki so pripravljeni prispevati svoj delež k izvrševanju
zahtevne naloge — uspešnega zobozdravstvenega varstva otrok in mladine. Pobudo za uresničitev te naloge naj bi dali zdravstveni domovi.
Prav zaradi vsega tega se republiški sekretariat strinja z osnutkom priporočila o organizaciji in financiranju zobozdravstvene dejavnosti, ki ga je pripravil vaš odbor, in predlaga, da postopek za sprejem akta dokončate in da
oba zbora — republiški in socialno-zdravstveni zbor —• sprejmeta priporočilo,
s katerim bi lahko tudi na tem področju stvari premaknili naprej.
Predsednik dr. Srečko Koren: Poročevalec odbora dr. Mitja Mrgole
se je opravičil zaradi odsotnosti na današnji seji. Zato mi dovolite, da na kratko
omenim poglavitne cilje, ki jih zasledujemo z obravnavo te točke dnevnega
reda na seji našega zbora.
Kot je razvidno iz priloženega gradiva, na področju zobozdravstvenega varstva nismo mogli izpolniti nalog, ki smo si jih zastavili konec leta 1969. Zato
želimo uveljaviti nekatere novosti na področju organizacije in financiranja zobozdravstvene dejavnosti, seveda s pogojem, da bi predlagano orientacijo podprli občani in vsi zainteresirani strokovni in družbenopolitični dejavniki. Ker
gre za reševanje - zelo občutljivih vprašanj, želimo najprej oceniti ustreznost
predlaganih rešitev in šele na to bo akt prišel v redni zakonodajni postopek.
Zato se v tej fazi republiški zbor skupščine SR Slovenije še ne vključuje v
razpravo o predloženem dokumentu. Ko bo naš pristojni odbor po končani javni
razpravi ocenil pripombe k delovni osnovi priporočila, bo pristojnima zboroma
skupščine predložil v obravnavo in sprejem predlog dokumenta. V danem primeru namreč ne gre za dokument, ki naj bi ga sprejel samo socialno-zdravstveni
zbor, ker se priporočilo nanaša tudi na občinske skupščine in na vse organizacije
združenega dela.
V primeru, da bo socialno-zdravstveni zbor podprl izdajo priporočila, bo
naš matični odbor v skladu s predlogi in mnenji poslancev priporočilo dopolnil
in ga dal v javno razpravo. Zato prosim, da bi v razpravi dali tudi povsem
konkretne predloge za spremembo oziroma dopolnitev priporočila.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec dr. Ciril Bratuž.
Ciril Bratuž: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke, tovariši poslanci!
Čeprav se z osnutkom priporočil in stališč o organizaciji in financiranju
zobozdravstvene dejavnosti v načelu strinjamo ter jih vsestransko podpiramo,
menimo, da bi jih bilo treba še dopolniti in bolj konkretizirati.
1. Enkrat za vselej je treba ugotoviti, da je tudi zobozdravstvena dejavnost
integralni in neločljivi del javne zdravstvene službe. Vsako drugačno stališče
je v nasprotju z našim samoupravnim družbenopolitičnim sistemom.
2. Republiški medicinski svet naj pripravi predlog kadrovskih normativov
za zobozdravstveno dejavnost, pri čemer naj upošteva: za zobozdravstveno var-
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stvo otrok in mladine ob 18. letu starosti je treba uveljaviti enoten populacijski
normativ za vso Slovenijo, za zobozdravstveno varstvo odraslih pa naj bo primerno diferenciran glede na strukturo občanov. Zaradi življenjskih navad, značaja dela, delovnega časa — od zore do mraka — in stopnje prosvetljenosti, ki
je pogojena tudi z dosedanjimi pravicami iz skladov zdravstvenega zavarovanja,
je v krajih s pretežno kmečkim prebivalstvom dejansko manjše povpraševanje
po zobozdravstvenih storitvah kot v večjih mestnih središčih.
3. Skladi zdravstvenega zavarovanja naj prenehajo omejevati sredstva za
zobozdravstveno dejavnost. To je edini in prvi pogoj za najboljšo kadrovsko
zasedbo, za uskladitev povpraševanja s ponudbo in za odpravo nezakonite zasebne prakse, ki jo sedaj gotovo pogojujejo predvsem dolga čakalna doba v
javni zobozdravstveni službi in omejena sredstva. Kakor hitro bi bila sredstva
sproščena, bi z zaposlitvijo razpoložljivih zdravstvenih delavcev rešili neutemeljeno brezposelnost teh strokovnjakov in odpravili do sedaj negativno, neregistrirano dejavnost.
4. Zobozdravstvenim delavcem naj se v vsej Sloveniji določi enoten obseg
strokovnega dela za redni delovni čas, ki se ga ob uporabi predpisane nomenklature lahko izrazi s številom faktorjev. Tako bi odpravili razlike, ki so med
posameznimi regijami, hkrati pa bi dobili temeljni element za poenotenje cen
storitev, ki ob upoštevanju samoupravnega sporazuma o delitvi dohodka in
osebnih dohodkov ne bi smele variirati za več kot 10'°/o. Vsi bi torej delali pod
enakimi pogoji. Dopustna razlika je utemeljena le zaradi amortizacije in nekaterih lokalnih faktorjev, ki lahko vplivajo na tako imenovane režijske stroške,
in morda še zaradi različnih prispevkov od osebnih dohodkov. Postavlja pa se
vprašanje, ali je prav in pošteno, da ima tisti, ki dela v slabših prostorih z zastarelimi orodji in cenenimi delovnimi napravami nižjo ceno storitev, ker je pač
nižji obračun amortizacije. S tem mu onemogočimo, da bi si zboljšal delovne
razmere, ki bolj koristijo pacientu kot pa terapevtu.
5. Če skladi zdravstvenega zavarovanja objektivno in dejansko ne zmorejo
stroškov zdravstvenega zavarovanja, naj se z objektivnimi možnostmi uskladi
tudi tisti del samoupravnih aktov, ki govori o pravicah zavarovanih oseb. To
pomeni, da je treba pravice uskladiti s finančnimi možnostmi, ne pa da na
eni strani zavajamo ljudi z nekimi namišljenimi pravicami, ki jih mnogi ne
morejo uporabljati, na drugi strani pa silimo zdravstveno službo v skoraj
nemogoč položaj, ker zavarovancem zaradi omejenih sredstev ne moremo dati
pripadajočih uslug, in je zato deležna številnih kritik. Ta problem je možno
rešiti samo tako, da zagotovi dovolj sredstev, omejimo pravice ali pa predpišemo še večjo participacijo zavarovanih oseb. Če se odločimo za večjo participacijo, jo bo treba diferencirati glede na socialno stanje zavarovancev, hkrati
pa zagotoviti možnost za pokrivanje tistih razlik, ki jih socialno šibki ne bi
mogli plačati.
To pa naj praviloma ne bi bremenilo organizacij združenega dela, ampak
družbenopolitične skupnosti, saj so največji socialni problem prav tisti, ki niso
v delovnem razmerju.
6. Za izvajanje XXVII. ustavnega amandmaja je treba organizacijam združenega dela za zobozdravstveno dejavnost zagotoviti tudi materialno osnovo
in urediti stimulativnejša merila za nagrajevanje zobozdravstvenih delavcev.
Če pravilno razumemo prizadevanja vseh odgovornih družbenopolitičnih organov za stabilizacijo gospodarstva, moramo povedati, da je sedaj veljavni samoupravni sporazum o delitvi dohodka in osebnih dohodkov za dejavnost zdrav-
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stvenih domov popolnoma destimulativen. Doslej je bil vsaj pri nas osebni
dohodek zobozdravstvenih delavcev odvisen izključno od ustvarjenega čistega
dohodka vsakega posameznega delavca oziroma teama. Tako je bil vsakdo zainteresiran, da je delal kvalitetno, na svoje stroške je moral popravljati vse
napake, da je imel čim nižje materialne in režijske stroške, ker se je sicer
zmanjševal čisti dohodek, in da je bil njegov delovni čas čimbolj uspešno izrabljen, saj je dohodek rezultiral samo iz dela.
Z omenjenim samoupravnim sporazumom pa glede delitve dohodka nazadujemo, ker je odpadla vsaka stimulacija za pametno gospodarjenje. To pa
gotovo ni v skladu s prizadevanji za stabilizacijo gospodarstva. Administrativna
omejitev osebnih dohodkov pa ne povzroča le splošnega negodovanja zobozdravstvenih delavcev, ampak tudi pospešuje in podpira črno prakso, ker iz človeško
razumljivih razlogov nihče ne bo delal več, kot je potrebno, če ne bo tudi
plačan. To velja tudi za druge službe osnovnega zdravstvenega varstva, ki
v bistvu realizirajo dohodek na enak način, se pravi po faktorskem sistemu in
cenah, katerih kalkulativni elementi so enaki kot za zobozdravstveno službo.
7. Z izvajanjem priporočil bi bilo treba začeti čimprej in ne šele 1973. leta,
sicer se bodo problemi še povečali.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima tovariš Franc Leben,
predstavnik republiškega sveta zveze sindikatov Slovenije.
Franc Leben: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Najprej bi
dal pripombo k poročilu odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, ki
se nanaša na sejo odbora, ki je bila 19. in 23. februarja. Na seji sem dal nekaj
podatkov za ljubljansko regijo. V poročilu so podatki — ki so sicer pravilni —
napačno interpretirani. Dovolite, da najprej preberem zadevno besedilo poročila.
Na drugi strani v sredini drugega odstavka piše: »V zvezi s tem je bil
zanimiv podatek o sredstvih, namenjenih za zobozdravstveno varstvo v primerjavi s celotnimi sredstvi za zdravstveno varstvo v ljubljanski regiji. Na tem
območju je bilo leta 1970 od vseh sredstev, namenjenih za zdravstveno varstvo,
le 32 "/o sredstev namenjenih za zobozdravstvo. Ta delež se je v letu 1971
zmanjšal na 22 %, po izračunu leta 1972 pa naj bi se zmanjšal na 16 fl/o.«
Podatki so torej pravilni, ampak so napačno interpretirani. Nisem govoril
o kvotah za zobozdravstvo znotraj celotne kvote za zdravstvo, ampak o trendih
porasta stroškov za posamezne vrste zdravstvenega varstva.
Leta 1970 so v primerjavi z letom 1969 stroški za zdravstvo porastli za
30 9/o, za zobozdravstvo pa za 32,2 fl/<>. Torej je bil porast stroškov v zobozdravstvu veliko večji.
Leta 1971 je bil porast stroškov za zdravstvo v primerjavi z letom 1970
večji za 25 %, za zobozdravstvo pa le 22 ()/o. Za letošnje leto planiramo — ker
še nimamo natančnega plana — da bodo v ljubljanski regiji stroški za zdravstveno varstvo porasli za 19 °/o v primerjavi z lanskim letom, za zobozdravstvo
pa samo za 16 l0/o. Torej se stopnje porasta ne gibljejo v isti smeri. Za zdravstvo
tudi padajo, ampak veliko hitreje padajo stroški za zobozdravstvo.
Osnutek priporočil o organizaciji in financiranju zobozdravstvene dejavnosti podpiram. Zlasti podpiram nekatera priporočila in to iz določenih razlogov. Vsem občinskim skupščinam se med drugim priporoča, da s pomočjo
inšpekcij dosledno preganjajo ilegalno zobozdravstveno prakso, v skladu s po-
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trebami občanov pa omogočajo privatno zobozdravniško prakso v skladu z zakonom o zdravstvu.
Človeku je že kar nerodno govoriti o tej problematiki v zobozdravstvu, ker
se samo govori, samo ugotavlja, ne pridemo pa na zeleno vejo. Dejstvo je,
da črna praksa iz dneva v dan silno raste in ne vem, zakaj ne ukrepamo.
Menim — in tudi nekateri drugi tovariši na republiškem zboru — da bi vsaj
v Ljubljani legalizirali nekatere zasebne zobozdravstvene ordinacije, če izpolnjujejo tehnične, sanitarne in druge pogoje, seveda pod pogojem, da zobozdravnik, ki bi imel zasebno ordinacijo, ne bi smel biti v delovnem razmerju.
Sedaj na primer dopoldne dela v svoji ordinaciji, popoldne pa prihaja v javno
ambulanto utrujen; zato se postavlja vprašanje produktivnosti dela.
Se na nekaj bi opozoril. Občani naše republike nimamo enakega standarda. Nekateri imamo visok, drugi nizek standard. Če smo nekaterim bogatim državljanom omogočili, da kupujejo najbolj luksuzne avtomobile in
barvne televizorje, da opremljajo stanovanja, da gradijo vile in kupujejo stanovanja in vikende, zakaj bi jim potem ne omogočili, da si v zasebni ambulanti
za svoj žep pulijo in zdravijo zobe. Tu ne gre za socialno diferenciacijo, kot
nekateri trdijo. Tovariši, sem za to, da se odpre nekaj zasebnih ambulant, ki
izpolnjujejo predpisane pogoje za delo, druge pa radikalno preganjajmo.
Tako bi vsaj deloma rešili problem zobozdravstva oziroma vsaj problem
črne prakse. Menim pa, da je kompleksna rešitev tega problema drugje. Zato
podpiram točko d), ki priporoča vsem organizacijam združenega dela, naj povečajo skrb za zobozdravstveno varstvo zaposlenih delavcev in v ta namen sklenejo ustrezne pogodbe z zdravstvenimi delovnimi organizacijami. Menim, da
bo tu rešitev. Skrb za zobozdravstveno varstvo bi morali postopoma prenesti
na delovne organizacije. Seveda pa bi jim morali zagotoviti tudi potrebna
sredstva, ki se sedaj stekajo v sklade zdravstvenega zavarovanja, oziroma bi
lahko znižali prispevno stopnjo za zdravstveno zavarovanje. Delovne organizacije naj bi za svoje delavce in njihove svojce sklepale letne pogodbe z zobozdravstvenimi delavci. Menim, da bi tako dosegli učinkovitejše zobozdravstveno varstvo zaposlenih.
To je bil le predlog, ki ga je treba še proučiti. Moram pa poudariti, da
sveti zavarovancev že dve leti nenehno postavljajo to vprašanje in da so tudi
zahtevali, da se vsaj v Ljubljani odprejo zasebne zobozdravstvene ordinacije.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Zdravko
Javh.
Dr. Zdravko Javh: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke, tovariši
poslanci! Zobozdravstvena služba je neločljiv del zdravstvene službe. Zato za
organizacijo in financiranje zobozdravstva ne smemo iskati drugačnih rešitev
kot za druge oblike zdravstvenega varstva. Ce danes posebej obravnavamo
zobozdravstvo, je to zato, ker so problemi v tej službi bolj žgoči in zahtevajo
takojšnjo rešitev. Reševanje problemov v tej službi nam je lahko kažipot, kako
se lotiti problemov tudi v drugih vejah zdravstvene službe v Sloveniji. Kot
pred tremi leti se tudi zdaj pojavlja vprašanje liberalizacije zasebne zobozdravstvene prakse, samoplačniških ordinacij in nezakonite zasebne zobozdravstvene
prakse. Javna zobozdravstvena služba zaradi pomanjkanja finančnih sredstev,
nerealnih kadrovskih normativov in omejenega števila delovnih mest ne more
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zadostiti potrebam občanov, kar izhaja tudi iz gradiva, ki smo ga dobili za
današnjo obravnavo.
Najprej nekaj besed o zasebni zobozdravstveni praksi. Da bi zagotovili
kvalitetne zobozdravstvene storitve, moramo — po mnenju naših in tujih strokovnjakov — imeti enega zobozdravnika na 800 prebivalcev. Dokler tega razmerja ne bomo dosegli, bodo zahteve večje od ponudbe. Zelo hitro lahko izračunamo, da javna zobozdravstvena služba pokrije komaj 30 %> potreb po zobozdravstvenih uslugah. Za pokritje preostalih 70 °/o potreb iščejo občani pomoč
v nezakoniti zasebni praksi. Ce bi na primer odprli 100 zasebnih zobozdravstvenih ordinacij, bi le-te skupaj z javno zobozdravstveno službo pokrile komaj
40 °/o potreb prebivalstva. Večina občanov bi še vedno iskala pomoč v ilegalni
zasebni praksi. Seveda se takoj postavlja novo vprašanje, kje dobiti toliko
zobozdravstvenih delavcev. Na dlani je, da bi začeli odhajati iz javne zobozdravstvene službe, ki bi iskala kadre med mlajšimi na podeželju in v drugih republikah. Nesmiselno je pričakovati, da bi fluktuacijo v zasebno zdravstveno
prakso lahko zavrli, če bi želeli. Zgodilo bi se namreč isto, kot se dogaja pri
zasebnih obrtnikih. Podjetni, spretni in iznajdljivi obrtniki, ki delajo ali se
izučijo v državnem podjetju, zbežijo v zasebno obrt, brž ko se jim ponudi
priložnost. V državnem podjetju pa ostajajo delavci, ki nimajo teh sposobnosti.
Primanjkljaj kadrov podjetja nadomeščajo z manj kvalificiranimi in manj sposobnimi, največkrat pa samo s priučenimi delavci. Zaradi negativne selekcije
kadrov, visokih režijskih stroškov, rednega in nadzorovanega plačevanja davkov
in zaradi obveznega šolanja novih kadrov je cena obrtniške storitve visoka.
K visoki ceni storitve prispeva tudi preutrujenost delavcev, ki delajo v državnih
podjetjih v prostem času. Crna obrtniška praksa obstaja kljub zelo razviti
javni in zasebni obrti.
Zasebni obrtniki, ki se glede cen zgledujejo po državnih podjetjih, pribijejo še dodatek za takoj opravljeno storitev, zato stane marsikatera storitev
zasebnega obrtnika več kot v Ameriki.
Isto se nam obeta z liberalizacijo zasebne zobozdravstvene prakse: beg
iznajdljivejših kadrov v zasebni sektor, primanjkljaj kadrov v javni zobozdravstveni službi, negativna selekcija in vrtoglav porast cen zobozdravstvenih uslug.
To še ne bi bilo najhujše. Hujše bi bilo, če bi se primerilo to, kar se je primerilo v nekaterih vejah zasebne obrti. Ko so obrtniki dosegli takšno življenjsko
raven, ki jo že težko opravičujejo s svojo pridnostjo, so prenehali delati. Zahteve po storitvah so ostale, cene pa so se še bolj dvignile. Spet so se pojavile
dolge vrste, toda tokrat pred vrati zasebnih obrtnikov. Tem pa ni do dela,
ker se načeloma strinjajo z bojem proti socialni diferenciaciji. Ze danes stane
zobna proteza v ilegalni zasebni praksi toliko kot nov televizijski sprejemnik.
Kaj bodo rekli tisti, ki se danes zavzemajo za zasebno prakso, ko bi čez nekaj
let morali plačati za protezo toliko kot v ZDA, kjer stane približno toliko
kot fičko.
Konkurenco in znižanje cen bi dosegli šele tedaj, če bi odprli trikrat toliko
zasebnih zobozdravstvenih ambulant, kot imamo sedaj javnih. To pa je perspektiva za leto 2000. Šele tedaj bi bila ponudba storitev večja od povpraševanja in šele tedaj bi bila konkurenca pozitiven dejavnik pri selekciji kadrov
in uravnavanju cene storitve, pa še tedaj bi se dalo umetno, z nedejavnostjo,
doseči dogovorjeno ceno, kar se že dogaja na trgu nekaterih storitev v Jugoslaviji.
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Kako bi to vplivalo na razvoj zdravstvene službe, je težko predvideti. Prav
gotovo ne bi ostali samo pri zobozdravstvu. Zasebna praksa bi se razširila tudi
na specialistično dejavnost in nato še na osnovno zdravstveno službo. Zato
vidim rešitev problema ne v odpiranju zasebne zobozdravstvene prakse, temveč
v krepitvi javne zobozdravstvene službe. Naj poudarim, da v prihodnjih letih
skupnosti zdravstvenega zavarovanja za zobozdravstveno varstvo ne bodo namenile več sredstev kot doslej, da imamo relativno visok osebni standard — ne
vsi, večina pa — in da želijo biti ljudje obravnavani primerno svojemu osebnemu standardu. Ob teh dejstvih vidijo nekateri rešitev problema v uvedbi
različne participacije, odvisne od socialnega položaja posameznika. Menim, da
bi za administracijo, ki bi ugotavljala socialni položaj, porabili večji del
sredstev. Poleg tega bi ljudi klasificirali v večje, srednje in majhne reveže
oziroma v majhne, srednje in velike bogatine. To bi ljudi še bolj razdelilo in
ustvarilo sovraštvo med njimi.
Ostane torej le še diferencirana participacija po strokovnih merilih, po
nujnosti terapevtske in diagnostične obravnave.
Vsi zdravniki vemo — pa ne samo zdravniki — da so bolezni, ki zahtevajo
nujno in takojšnjo obravnavo, da so bolezni, katerih obravnava se lahko odloži
za določen čas, in nenormalno lahka bolezenska stanja, ki se obravnavajo le
na željo zavarovanca.
Na nekaterih oddelkih ljubljanskih klinik že imajo bolnike klasificirane
po stopnjah bolezenskega stanja in intenzivnosti nege. V ta namen uporabljajo
znamkice različnih barv, ki jih lepijo nad temperaturne liste. Na podoben način
bi lahko označevali stopnjo nujnosti diagnostične in terapevtske obdelave na
napotnicah za specialistične preglede, za hišne obiske, v kartoteki zobozdravstvenih storitev, na recepte in podobno. Te oznake bi lahko uporabili za določitev višine participacije. Tako bi bili bolniki s prvo stopnjo nujnosti popolnoma oproščeni participacije, bolniki, ki svoje zdravljenje lahko odložijo za
določen čas, bi bili obremenjeni z manjšim odstotkom doplačila, recimo 25 °/o,
zavarovanci z lažjimi bolezenskmi in nenormalnimi stanji, ki svoje zdravljenje
lahko brez škode opustijo, torej s tretjo stopnjo nujnosti, pa naj doplačajo
za storitev oziroma za pregled 50 pa tudi več odstotkov vrednosti storitve.
Strah, da bi nekateri zdravniki označevali napotnice, obiske in recepte
s prvo stopnjo nujnosti, čeprav to ne bi bilo strokovno utemeljeno, je povsem
odveč. Zdravniki v osnovni zdravstveni službi imamo prepogosto hude skrbi,
kako iztrgati bolnika iz smrtne nevarnosti s tem, da ga predstavimo specialistu,
pa tega zaradi premajhnega razumevanja strokovne triaže ne moremo.
Velikokrat se primeri, da bolnik s hudo boleznijo tava od ambulante do
ambulante in trka na srca administratork in medicinskih sester, uspehi pa niso
odvisni od zdravstvenega stanja, temveč od sposobnosti prepričevanja. Pogosto
nič ne zaleže, če zdravnik v splošni ambulanti na napotnico napiše »nujno
pregledati, takoj« in vse skupaj podčrta. Prednost ima tisti, ki prihaja skozi
stranska vrata, čeprav mu pregled pri specialistu največkrat ni niti potreben.
Skrb, kako bodo socialno šibki zmogli visoko participacijo zlasti za storitve
in zdravila na tretji stopnji nujnosti, je popolnoma odveč. 2e danes socialno
šibki le težko uveljavijo svoje pravice. Zanimivo bi bilo ugotoviti socialno
strukturo uživalcev javne zobozdravstvene službe in specialistične službe. Danes
so oproščene participacije različne kategorije ljudi po bioloških in bolezenskih
skupinah. Glede na finančno stanje zdravstva in gospodarstva ter zdravstveno
stanje slovenske populacije ni opravičljiva nobena drugačna razvrstitev, kot
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razvrstitev po strokovni nujnosti, po stopnji nujnosti diagnostične in terapevtske
obdelave. Menim, da je zelo krivično, da je bogat, a lahek bolnik z diabetesom
— diabetes je bolezen visokega standarda — oproščen participacije npr. za
zdravilo asuggrin, hud bolnik, ki je socialno ogrožen, pa je za antibiotik pri
pljučnici ni oproščen. Takšnih napak na socialnem področju, kakršne dela
zakon, v zdravstvu še laik ne more storiti. Vsakdo lahko oceni razliko med
abcesom in piškavim zobom brez bolečine in že tu obstajajo stopnje nujnosti
za obdelavo.
Skupnost zdravstvenega zavarovanja naj izdela sistem porabe sredstev in
mehanizme kontrole, določi naj stopnjo nujnosti obdelave za nekatera bolezenska stanja po strokovnih merilih in odstotke participacije, določitev kadrovskih normativov pa naj prepusti zdravstvenim zavodom. Za vse tiste, ki bi
želeli pregled mimo vrste, naj bi odprli ordinacijo, kjer bi morali zavarovanci
zaradi te Ugodnosti v celoti plačati stroške pregleda.
Samoplačniške ordinacije sta javnost in slovensko zdravniško društvo pred
tremi leti odklonila. Takrat smo upali, da se bo okrepilo delo javne zdravstvene
službe in da se bo primerno uredilo financiranje zdravstvenega varstva. Tega
upanja ob današnjih stabilizacijskih ukrepih ni več. Med večjim in manjšim
zlom bomo seveda izbrali manjšega. Dovolj mi je kavkaškega kroga s kredo
in bolnikom v sredi. Če že morajo biti samoplačniške ordinacije — kot kaže,
brez njih nekaj časa ne bo šlo — naj bodo. Nekaj prednosti pred zasebno
zobozdravstveno prakso vendar imajo: lahko jih ukinemo, ko nam niso več
potrebne. Skupnost zdravstvenega zavarovanja naj predpiše pogoje za delo teh
ordinacij, tako da zaščiti interese revnejših slojev. Z denarjem, ki bi ga zbrali
od zvišane participacije in samoplačniških ordinacij, bi odprli nova delovna
mesta. Zobozdravstveni delavci, ki imajo dovolj energije, interes in željo po
zaslužku, naj to uveljavijo v javnih zobozdravstvenih ordinacijah in tudi z nadurnim delom.
Ilegalno zasebno prakso pa je treba preganjati, če ne drugače, pa z odvzemom vsega premoženja, ki bi bilo ustvarjeno na tak, nezakonit način.
Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo želi besedo ? Besedo ima p>oslanka
Anica Okršlar.
Anica Okršlar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Podpiram mnenje tistih poslancev, ki so v obravnavi poudarili, da od takrat,
ko je naš zbor razpravljal in se zavzel za izboljšanje zobozdravstvenega varstva,
nismo napredovali niti za ped; pravzaprav lahko rečemo, da se je položaj še
poslabšal, saj je čakalna doba precej daljša. Velikokrat se je govorilo, da črna
zobozdravstvena praksa koristi samo tistim, ki imajo visoke osebne dohodke.
Vendar sem se prepričala, da ni tako, saj varčujejo tudi delavci z nizkimi osebnimi dohodki, da plačajo zobozdravnika, ki dela »na črno«. Torej mora biti
tudi delavec z nizkimi osebnimi dohodki, ki si želi popravit zobe, pripravljen
plačati toliko, kolikor zahteva ilegalni zobni terapevt. Tovarišica Tomičeva je
prej dejala, da morajo ilegalno zobozdravstvo preganjati zdravstvene delovne
organizacije, toda jaz res ne vem, kako naj jo preganjajo.
Ko smo leta 1969 sprejeli ta stališča, smo dejali, da je treba dosledno
preganjati ilegalno zobozdravstveno prakso. Rada bi vedela — in mislim, da
tudi marsikdo med nami — kaj so za to storile občinske skupščine oziroma kako
so obdavčevale dohodke iz tega vira.
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Sem za to, da bi morali o zdravstveni službi glasno povedati, kaj ni prav.
Danes je namreč mogoče slišati precej kritike na račun te dejavnosti. Če bi
o pomanjkljivostih glasneje govorili, bi tudi priznali svoje napake in izboljšali
sedanje stanje. Podpiram vse, kar sta tovarišica Tomičeva in naš pristojni odbor
povedala o strokovnem nadzoru, preventivni službi in podobno. Vendar mi je
nerazumljivo, kako naj zdravstvene delovne organizacije preprečujejo ilegalno
zobozdravstveno prakso.
Danes smo podprli predlog resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične
republike Slovenije. V njej je tudi rečeno, da je treba razvijati in organizirati
zdravstvo kot družbeno dejavnost. Zato je nujno potrebno, da se dosledno bojujemo za ta cilj, sicer je sprejemanje resolucije brez pomena.
Se pravi, da moramo delati le tako, kakor smo si začrtali z resolucijo. To
se pravi, da moramo okrepiti javno zobozdravstveno službo. Če hočemo doseči
ta cilj, moramo javno zobozdravstveno službo tudi primerno opremiti, saj vemo,
da je prav zaradi opreme še precej zaostala. Če bomo uredili res dobro opremljeno zobozdravstveno službo in seveda tudi kvalitetno, bodo predvsem zadovoljni pacienti in bodo pripravljeni za vse to nekaj prispevati, marsikdo pa
bi plačal storitve tudi v celoti.
Seveda se postavlja vprašanje, ali bo za te naloge dovolj sredstev. Za zdaj
jih ni dovolj, ker pač moramo misliti na investicije in na kadre, kar je zelo
pomembno.
Priloženo gradivo tudi pravi, da opravljajo ilegalno zobozdravstveno dejavnost tudi delavci, ki nimajo nobenih kvalifikacij. Mislim, da imamo v tem
primeru opraviti s kriminalom, ki ga je treba kazensko preganjati. O mnenju
tovariša iz sindikata, ki je dejal, da naj bi se oprli na delovne organizacije,
mislim, da bi s tem spet pospešili diferenciacijo. Konjunktura podjetja bi
namreč dala vse za svojega delavca, podjetja, ki komaj shajajo, pa tega ne bi
zmogla. Delavci teh podjetij pa so morda najbolj potrebni zobozdravstvene pomoči. Zaradi tega se morajo o njegovem mnenju pogovoriti v sindikatih.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Milan Hodalič.
Dr. Milan Hodalič: Načelno se, tovariši poslanci, povsem strinjam
s tem, da vsako zasebno prakso, naj bo zobozdravstvena ali splošna, v specialistični ordinaciji ali v bolnici, načelno odklanjamo iz preprostega razloga, ker
vemo, da je za tistega, ki zagotavlja zdravstvene storitve, zanimiva takrat,
kadar je finančno donosna. Taka praksa je tudi za bolnika zanimiva samo
toliko časa, dokler je bolan. S tem seveda odpade vsaka možnost nadaljnjega
preventivnega dela.
Vendar ne razumem, zakaj ne bi mogli prevzeti izkušenj, ki jih imajo
povsod po svetu in urediti našo službo tako, kot bi jo bilo treba in kot bi
bilo prav.
Kar zadeva zasebno ordinacijo zobozdravstvenih delavcev, naj navedem
samo en primer. Imam sorodnika, ki dela v Avstriji že vrsto let. Tam je diplomiral in tam dela. Povedal mi je, da so Avstrijci to vprašanje rešili zelo preprosto in dobro. Zasebna praksa ni zasebna praksa, marveč je praksa na domu.
Saj je vseeno, kje stoji vrtalni stol, pomembno je le, da ne stoji v kleti ali
v drvarnici ali v kopalnici, kot se to dogaja pri nas. Stol stoji v Avstriji torej
v takih prostorih, ki jih lahko pregledajo v vsakem času. Vsak zobozdrav-
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stveni delavec dela z različnimi socialnimi zavarovanji in z njimi sklepa pogodbe za zdravljenje določenega števila prebivalcev. Pacienti prihajajo torej
k njemu v domačo ordinacijo. Socialno zavarovanje sklene z njim pogodbo
o količini in vrsti materiala, ki ga lahko uporablja pri zdravljenju zob. Po
končanem delu pregleda vsakega pacienta poseben izvedenec zavoda za socialno zavarovanje, ki ugotovi, ali je delo, zapisano v kartončku, tudi opravljeno.
Sele po strokovni ugotovitvi plača socialno zavarovanje delo.
Če je dal terapevt v zobe ali v protetiko dražji material, ki ga socialno
zavarovanje po pogodbi ni dolžno plačati, mora biti material posebej naveden
in overovljen s pacientovim podpisom, da jih je res prejel. Strokovnjak pa to
še preveri. Tako odpade praktično vsaka možnost goljufije, ki se je mi, ko
govorimo o zasebni praksi, najbrž najbolj bojimo. Povedali so mi še, da nikomur niti na misel ne pride, da bi goljufal ali dal slabši material ali slabše
opravil delo. Če bi to namreč storil enkrat ali največ dvakrat, bi mu prvič še
opravičili, drugič pa bi bil ob pogodbo in ob kruh.
Podobno bi se dalo urediti tudi pri nas. Na uspeh najbrž ne bi čakali predolgo.
Z diferenciacijo, ki jo je predlagal kolega Javh, se mi zdi, da v zobozdravstveni praksi ne bomo prišli daleč. Z njim se sicer strinjam, da je za splošno
medicino veliko bolj pomembno, ali ima kdo srčni infarkt ali pa si ženska pri
30 letih skuša s plastično operacijo polepšati zunanji videz. Med tema primeroma je velika razlika. Bilo bi pravilno, če bi jo tudi plačevali. Čeprav nisem
strokovnjak, si upam trditi, da bi v zobozdravstvu tako plačevanje zelo težko
uvedli. Če je namreč v zobu luknja, jo je treba zadelati, kajti drugega načina
za ozdravljenje bolnega zoba ni. Če pa kdo nima zob, mu je treba narediti
protezo, ker pač vemo, da brez proteze ne more jesti. Zato z različnim plačevanjem najbrž ne bomo prišli nikamor.
Mnenja sem, da bi z zgledovanjem po Avstrijcih zaposlili vse tiste, ki
trenutno niso zaposleni, in kar je mogoče še pomembnejše, pridobili bomo vse
tiste strokovnjake, ki so prav zaradi tega, ker doma niso imeli kruha, odšli
v tujino. Teh pa je najbrž že toliko, da bi z njimi rešili vse kadrovske probleme v zobozdravstveni službi.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Franc Kosmač.
Franc Kosmač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Mislim, da bi morali v razpravi o zasebni zobozdravstveni praksi rešiti vsaj
nekaj. Pravimo namreč, da bogatejši lahko plačajo in tako vzdržujejo takšno
prakso. V resnici je stvar precej drugačna. Tukaj namreč nastopajo tudi vsi
kmečki zavarovanci, ki imajo denar in tisti, ki ga nimajo. Popolnoma se strinjam
s tovarišem Javhom, ki pravi, da vsega tega ne bi bilo, če bi imeli samoplačniške ordinacije. Tudi na kmete leti očitek, da imamo denar, kar pa ni res.
Kmetje si zdravimo zobe takrat, kadar prodamo pridelke in kadar imamo čas
za to. To je predvsem pozimi. Tudi z mnenjem, da je treba takemu zdravniku
zapleniti premoženje, se ne strinjam. Sem pa odločno za to, da se proti tistemu,
ki je mazač, uvede kazenski postopek. Tisti pa, ki rad dela, naj bo za to kaznovan? Če bi bil za svoje delo primerno nagrajen, se ne bi ukvarjal še z ilegalno
prakso. Ker pa vidi, da je potreba velika, rad naredi uslugo. Tudi jaz hodim
k njemu in sem z njim zadovoljen. Nikakor se ne morem strinjati s tem, da
čakam v javni zobni ambulanti od devetih zjutraj do štirih popoldne. Hvala
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lepa za tako uslugo. Ce bi bil urejen pošten samoplačniški način, bi bila urejena
tudi ta služba, saj je naš denar samoplačnikov prav toliko vreden kot tisti, ki
ga daje zdravstveno zavarovanje.
Predsednik dr. Srečko Koren: Želi še kdo besedo? Besedo želi poslanec dr. Adolf Drolc.
Dr. Adolf Drolc: K priporočilu bi želel dati predvsem kratko pripombo oziroma predlog za popravek tistega dela besedila, ki se nanaša na
zasebno zobozdravstveno prakso. Predlog utemeljujem z naslednjim:
Razmah črne zobozdravniške prakse, o kateri se danes precej govori, se
je pričel neposredno po tem, ko so skladi zdravstvenega zavarovanja prešli
z neomejenega plačevanja opravljenih zobozdravstvenih storitev na omejena
finančna sredstva za zobozdravstveno dejavnost.
Kot smo slišali danes, se s črno zobozdravniško prakso ukvarja večji del
zobnih terapevtov javne zobozdravstvene službe. Tem se pridružujejo razen
zobotehnikov in instrumentark celo pripravniki — zobozdravniki in dentisti ter
absolventi višje stomalotoške šole v Mariboru, ki študirajo na drugi stopnji
v Ljubljani. Intenzivnost črne zobozdravstvene prakse ni v nobeni regiji ne
večja ne manjša. Nič večja ni v Ljubljani in nič manjša ni v Mariboru.
Pojav črne zobozdravniške prakse je iskati predvsem v naslednjem:
v pritisku bolnikov, ki zaradi razmeroma dolge čakalne dobe v javni zobozdravstveni ambulanti iz osebnih razlogov in miselnosti, da je zasebna storitev
boljša, iščejo takšne usluge na domovih zobnih terapevtov;
v prehodu na omejitev plačevanja zobozdravstvenih storitev s strani skladov zobozdravstvenega zavarovanja; to je povzročilo odpravo prejšnjega načina
nagrajevanja po obsegu storitev, ki je sicer včasih tudi deloval škodljivo, vendar
bi bil ob uporabi omejitev preseganja prav gotovo spodbuden in bi večjemu
delu zobozdravstvenih delavcev tudi lahko izboljšal njihov gmotni položaj. V
razmeroma neugodnem položaju so zobozdravstveni delavci v primerjavi z
zdravstvenimi delavci v splošni medicini, ki še vedno lahko opravljajo delo
v podaljšanem delovnem času, v ambulantah, v dežurni službi, v pripravljenosti, pri hišnih obiskih in podobno. Dela v podaljšanem delovnem času v zobozdravstveni službi pa praktično ni, vsaj ne v Mariboru;
v zelo popustljivem stališču družbenopolitičnih skupnosti in njihovih upravnih organov do dovoljene in nedovoljene dejavnosti v obliki popoldanske obiti,
šušmarjenja vseh vrst in do pridobivanja velikih, največkrat neupravičenih
gmotnih sredstev za mnogo manj kakovostno in manj odgovorno delo kot v
rednem delovnem razmerju.
Spominjam se posveta, pred več kot dvema letoma v Mariboru, ki ga je
vodila tovarišica Tomičeva. Rečeno je bilo, da so zdravstveni domovi poklicani,
da črno zobozdravstveno prakso preganjajo. Takrat sem temu nasprotoval iz
povsem razumljivega razloga. V Mariboru je bil namreč sestavljen seznam vseh
zobozdravstvenih delavcev, ki opravljajo »črno« prakso na domu. Seznam je bil
dostavljen davčni upravi občinske skupščine Maribor, ki pa v treh letih ni
obdavčila niti enega od teh ljudi.
Takšna popustljivost precej prispeva k nadaljnjemu razvoju »črne« prakse.
Ker ni uresničljivih možnosti, ki bi lahko kot protiutež »črni« zobozdravstveni
praksi bistveno okrepile in izboljšale javno zobozdravstveno službo, je čedalje
večja pripravljenost sprostiti ali vsaj v manjši meri dovoljevati uvajanje za-
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sebne zobozdravniške prakse. Nikakor ne zanikam določenih prednosti, ki bi
jih zasebna zobozdravniška praksa imela za javno zobozdravstveno službo,
predvsem pa pri preganjanju »črne-« zobozdravniške prakse. Hkrati s prednostnim uvajanjem zasebne zobozdravniške prakse menim, da je treba nujno
nakazati tudi njene škodljive posledice.
Kar zadeva opremo in prostore zasebne zobozdravstvene dejavnosti, bi
prišli v poštev predvsem za zasebno prakso tisti, ki so v času, ko je bila javna
zobozdravstvena služba v težkem položaju, odšli v tujino in si tam ustvarili
potrebne gmotne dobrine. Prizadeti bi bili predvsem delavci, ki so bili ves
čas zvesti javni zobozdravstveni službi, katera tudi v preteklosti ni omogočala
prevelikih zaslužkov. Iz javne zobozdravstvene službe bi prav gotovo odšli
predvsem boljši zdravstveni terapevti, ki so že danes iskani in imajo že v
sedanjih pogojih veliko bolnikov. S tem bi seveda bistveno osiromašili javno
zobozdravstveno službo. Uveljavljanje povračila stroškov za opravljene storitve
v zasebni zobozdravniški praksi bi prej ali slej postalo vprašanje, ki bi ga ob
sedaj veljavnih predpisih težko rešili skladi zdravstvenega zavarovanja. S tem
bi se odtekala že tako skromna finančna sredstva, ki so sedaj odmerjena javni
zobozdravstveni službi.
S širšim uvajanjem zasebne zobozdravniške prakse bi stopili na pot izrazitega socialnega razlikovanja. Sprejeti bi morali namreč načelo — hoteli ali
ne — da je mogoče zdravje kupovati, kot se kupuje vse drugo potrošno blago.
To bi podprlo tudi miselnost, da bo takšno kupovanje zdravja možno že
jutri tudi pri specialistu, zdravljenju v bolnišnici, zdravilih ipd. Posledic take
usmeritve ni mogoče niti dojeti. Vsekakor pa načrtne preventivne zobozdravstvene službe za otroke in mladino ni mogoče prepustiti nobeni zasebni zobozdravniški dejavnosti.
Upoštevaje navedeno je treba zato nujno iskati rešitev sedanjega stanja
predvsem s takimi smotrnimi ukrepi, ki bi predvsem zagotovili večjo dostopnost
javne zobozdravstvene službe in ki bi tudi izboljšali gmotni položaj nosilcev
te službe, ne pa v kakršnemkoli večjem popuščanju zasebni zobozdravstveni
službi.
Zato menim, da je besedilo priporočila pod točko c) druga alinea, ki priporoča vsem občinskim skupščinam, da v skladu s potrebami občanom omogočajo
zasebno zobozdravstveno prakso v skladu z zakonom o zdravstvu, v očitnem
nasprotju z uvodnim besedilom stališč na drugi strani, prvi odstavek, kjer je
rečeno, da je treba še naprej kadrovsko in materialno krepiti javno zobozdravstveno službo kot integralni del javnega zdravstva, da bo sposobna zadovoljevati potrebe občanov. Za to govorijo tudi strokovni, ekonomski in politični
razlogi.
Rešitve torej ni mogoče iskati v večji liberalizaciji zasebne zobozdravniške
prakse. Zato menim, da bi bilo treba zaradi take formulacije stališč v zvezi
z zasebno zobozdravstveno prakso spremeniti besedilo priporočila pod točko c)
tako, da bi se v drugi alinei glasilo: »Da s pomočjo inšpekcij občinske skupščine dosledno preganjajo — občinske skupščine namreč — ilegalno zobozdravstveno prakso.« Le v primerih, ko z ukrepi tega priporočila res ni mogoče
izboljšati dela javne zobozdravstvene službe, naj občinske skupščine omogočajo
zasebno zobozdravstveno prakso v skladu z zakonom o zdravstvu.
Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo še želi besedo? Besedo ima
dr. Anton Košir.
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Dr. Anton Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Mislim, da so šli vsi govorniki nekoliko po napačni poti. Na prvo mesto
je namreč treba postaviti ureditev javne zobozdravstvene službe in šele na
drugo mesto nepotrebnost zasebne zobozdravstvene dejavnosti. Torej narobe,
ker tiščimo glavo v pesek kot noj, če trdimo, da je zasebna, bodisi črna ali
legalna, zobozdravstvena praksa nepotrebna. Moramo pač priznati, da z njo
rešujemo kritično situacijo, o kateri razpravljamo v našem zboru že drugič.
Mogoče se bo kdo spomnil, da sem že decembra 1969 dejal, da bodo naša
priporočila za zatiranje »črne« zobozdravstvene prakse romala v predale tako
pri tistih, ki izvajajo takšno prakso, kot pri tistih, ki naj jo preganjajo. Zdaj,
po dveh letih, ugotavljamo, da sem imel prav. To zaradi tega, ker smo spet
delali iste napake in verjamem, da jih bomo delali še vnaprej. Nismo namreč
sposobni finančno urediti javno zobozdravstveno službo, na drugi strani pa
priporočamo vsem, naj prijavljajo zobne terapevte, ki delajo na »črno«. Tak
lov me spominja — ne zamerite grešni primerjavi — na boj proti prostituciji.
Četudi lovimo prostitutke, bo prostitucija še vedno živa, in dokler bomo lovili
posamezne zobozdravnike, ki delajo na »črno«, bo problem še vedno obstajal
in povpraševanje po tej dejavnosti bo še vedno ostalo.
Svetoval bi torej, da bi le skušali najti možnost za ureditev javne zobozdravstvene službe, ki naj spodkoplje temelje »črni« zasebni zobozdravstveni
dejavnosti. Podpiram predlog tovariša iz sindikata. Ce v sedanji situaciji ne
moremo zbrati dovolj sredstev za javno zobozdravstveno dejavnost, predvsem
za odrasle ter za obvezne oblike, to je za šolsko, predšolsko in sploh za mladinsko zobozdravstvo, bomo to zmogli prej ali slej. Če ne bomo zmogli sredstev
za javno zobozdravstveno službo za odrasle, potem nam ne ostane drugega, kot
da zobozdravstvo črtamo iz skladov socialnega zavarovanja. Sele tedaj lahko
razpravljamo o tem, ali se bodo ambulante za samoplačnike povečale, sicer
lahko tiste, ki imajo dosti denarja, pripeljemo do tega, da kupijo tudi vrstni
red. Nekaterim iz te kategorije ne bi bilo treba že sedaj čakati, ker so imeli
boljše možnosti. Zato bi predlagal, da se spotrazumimo z delovnimi organizacijami, če se črtajo sredstva v skladih za določene oblike zdravstvenega varstva
ali za določeno kategorijo prebivalstva. Organizacije naj bi sklepale dogovore
z javno zobozdravstveno službo za svoje zaposlene delavce in morda tudi za
njihove odrasle svojce. V tem primeru bi najbrž dosegli, vsaj po mojem mnenju,
trojni učinek. Prvič bi okrepili javno zobozdravstveno službo, ker v nasprotnem
primeru zobozdravstvena služba ne more planirati svojega dela in kadra. Če
bi z delovnimi organizacijami sklenila pogodbe, bi se nanje lahko oprli njeni
plani. Drugič bi z okrepitvijo zdravstvene službe okrepili predvsem tisto
populacijo, ki je bila danes prisiljena iskati zobozdravstveno varstvo v ilegalni
zobozdravstveni praksi. In tretjič, spodrezali bi korenine »črni« zobozdravstveni
praksi prav zaradi tega, ker bi bolj poskrbeli za tisto populacijo, ki je doslej
iskala zobozdravstveno prakso v javni zobozdravstveni službi.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Borut Rus.
Dr. Borut Rus: Tovariš predsednik, tovariši poslanci in tovarišice poslanke! Če se strinjamo z danes postavljeno definicijo, da je zobozdravstvena
služba integralni del zdravstvene službe, potem lahko ugotovimo, da je trditev,
da zasebna praksa uspešno dopolnjuje javno zdravstveno službo, precedens za
18
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vso zdravstveno dejavnost oziroma za vse zdravstvene službe. Zato podpiram
stališča kolega dr. Drolca.
Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? Besedo ima
predstavnik društva zobozdravstvenih delavcev SR Slovenije dr. Zoran Arnež.
Dr. Zoran Arnež: Spoštovani predsednik, spoštovane tovarišice in
tovariši poslanci! Dovolite mi, da v imenu zobozdravstvenih delavcev Slovenije
povem tisto, kar čutim in kar vem iz prakse. Ze dolgo let sem namreč med
dvema kamnoma, ki ju vsi občutimo. To so potrebe in možnosti. Potrebe prebivalstva vseh starostnih skupin, in možnosti, ki jih ima naša družba, da bi
potrebam zadostila. Naj na kratko in iz lastne izkušnje ponovim ves razvoj in
tudi del tistih misli, ki sem jih slišal na razpravi odbora za zdravstvo in je
razpravljal o tem vprašanju.
Na seji odbora je bilo rečeno, da je pokojni Boris Kidrič že v prvih povojnih letih leta 1945 izrazil bojazen glede zadovoljive ureditve te službe. To
je bilo v časih, ko še ni bilo šol za zobozdravnike, za zobotehnike, za asistentke,
v časih, ko še ni bilo javne-zobozdravstvene službe, o kateri danes razpravljamo
tako vznemirjeno. To je bilo v časih, ko je bila v Sloveniji ta skrb zaupana
zasebnim zdravnikom, ki so se ukvarjali tudi z zobozdravstveno oskrbo prebivalstva, pač v okvirih, ki sta ga dopuščala njihovo znanje in oprema. V tistih
časih so se pionirji naše zobozdravstvene službe napotili do svojih kolegov in
kolegic in razložili, da bi radi imeli organizirano javno zobozdravstveno varstvo
za vse prebivalce. Prosili so jih, naj del časa, ki so ga sicer porabili za zasebno
prakso, posvetijo občanom oziroma javni zobozdravstveni službi, in bi jo radi
postavili na noge, da bi zaživela in se priključila drugim vejam zdravstva, ki
so bile že uveljavljene in so tudi že delovale.
In tako so se naši pionirji odzvali temu klicu. Niso samo prijeli za delo
v javni zobozdravstveni službi, marveč so začeli organizirati šolstvo, organizirali so stomalotoško fakulteto, zobotehniško šolo, šolo za asistentke, pa tečaje
in predavanja itd. Vse to se mi zdi razvojno pomembno, ker bomo ugotovili,
da krog tega razvoja ponovno sklepamo pri istih izhodiščih. Zato mi oprostite,
če samo še za hip ostanem pri razvoju, ki se je začel v letu 1945. Takrat je
pokojni Boris Kidrič izrazil svoj strah takole: »Dragi tovariši, bojim se, da
če boste vsem tem, ki delajo sedaj v zasebni praksi, nenadoma zatrli njihovo
zasebno dejavnost in bodo delali samo v javni službi, to ne bo zadoščalo za
potrebe našega prebivalstva. To dejavnost potrebujemo v celoti. Potrebe pa
so tako velike, zlasti po vojni, da bomo veseli, če bodo zobozdravniki delali
in skušali v okviru svojih moči čimbolj pomagati našemu prebivalstvu.«
Razvoj po 20 letih dokazuje, da je imel pokojni Boris Kidrič prav. Kajti
tudi za leto 1972 lahko rečemo, da zobozdravstveni delavci, ki trenutno delajo
v Sloveniji, ne zmorejo zadostiti potrebam slovenskega prebivalstva, čeprav bi
delali od jutra do večera v dveh izmenah. Pred kratkim sem naredil analizo
za ljubljansko področje. Naj navedem samo nekaj okvirnih podatkov:
V ljubljanski regiji je približno 480 000 prebivalcev. Zobozdravstvena mreža
ljubljanske regije — govorim za zdravstvene domove in ne upoštevam stomatološke klinike ter zobotehnične šole — je lahko po realnih možnostih in kriterijih, ki so overovljeni po strokovnih analizah, sprejela približno 110 000 prebivalcev na tako imenovane prve preglede. Od teh je zmogla končati ali sanirati
približno 50 000 primerov. Če to primerjamo, potem lahko rečem, da niti četr-
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tina vseh tistih, ki so dejansko potrebni zobozdravstvenega varstva, tega varstva
ni bila deležna. Varstva pa so potrebni vsi naši prebivalci z nami vred. Obolevnost je 100-odstotna, če upoštevamo vse bolezni zobovja in ustne votline.
Če sem pretiraval, recimo, da sem se zmotil za 50 fl/o, še vedno lahko smelo
trdim, da 50 ®/o prebivalstva nenehno terja ustrezno oskrbo, ki je zobozdravstveni delavci v sedanjih razmerah ne moremo zagotoviti. Vse to je bilo dokazano že v preteklosti, ko je bila zobozdravstvena dejavnost res delimitirana in
so zobozdravstveni delavci dokazali, da so vse svoje moči namenili javni zobozdravstveni službi. Vprašali so jih, kako vse to zmorejo in ali nič ne skrbijo
za svoje zdravje, saj bodo opešali. To je bilo nekoč. Potem se je vse spremenilo.
Sredstev za zobozdravstveno dejavnost je zmanjkalo. Danes zobozdravstveni
delavec, čeprav bi rad, ne more in ne sme delati v podaljšanem delovnem času.
Imamo zobozdravstvene delavce, ki bi to želeli, vendar jih ne moremo plačati,
ker ni sredstev.
Potrebe so velike in možnosti relativno manjše od njih. Zaradi tega se zahvaljujem vsem, ki so sodelovali in ki še sodelujejo pri reševanju tega gordijskega vozla. Hvaležen bi bil, če bi prišel problem pred republiški zbor, saj ne
zadeya samo zdravstvo. Zdravstvo ga je dokaj objektivno sprejelo in uredilo.
Vendar je to tudi stvar republike, stvar vse naše družbe, vseh delovnih ljudi,
vseh, ki smo prizadeti. Zaradi tega bo verjetno najbolj prav, da začnemo o tem
razpravljati v krajevnih skupnostih, občinah, na kraju samem, povsod, kjer
živijo otroci, delavci, kmetje. Tam se bo treba dogovoriti, kaj in koliko zmoremo.
Poglejte, kako hitro smo razumeli, da pedagog ne more poučevati več kot
30 učencev, če želimo doseči tak uspeh, kot ga pričakujemo. Ce je družba zagotovila otrokom osnovnošolsko izobrazbo, pa moram reči, da mu še ni zagotovila zdravja. To moramo odkrito povedati. Naši otroci, zobozdravstveno niso
zavarovani. Nismo jim zagotovili, da bi se zdravje njihovih zob izboljševalo iz
leta v leto. Trenutno lahko še vedno ugotavljamo, da se stanje slabša.
Kjer smo pred leti poskrbeli za več zobozdravnikov, se že kaže izboljšanje.
Še vedno pa je res, da v naši vojski rujejo zobe. Ce bi naša dispanzerska služba,
ki je šele na začetku, poskrbela za zobe, še preden pridejo fantje pred naborne
komisije, ne bi bilo treba ruvati zob. Tako bi dosegli optimum tega varstva,
kajti prepričan sem, da bi tudi zdravstvena služba v armadi lahko poskrbela za
tisto, kar je ušlo dispanzerski službi. Isto velja za visokošolsko mladino.
Ne glede na potek razprav bodo dejstva, ki sem jih navedel, ostala, saj so
vzeta iz življenja. Zaradi tega sem prepričan, da je edina radikalna rešitev tega
problema v tem, da se vsi skupaj zavedamo tega problema v celoti in da to tudi
javno napišemo. Občani želijo, da se problem čimprej reši, saj imamo v zdravstvenem domu Ljubljana, ponudbo neke krajevne skupnosti, ki je pripravljena
dati prostor za zobni laboratorij oziroma za zobno ordinacijo. Ovira je trenutno
le v plačevanju, ker kadra ne moremo nastaviti, saj zanj nimamo denarja.
Podjetje na Igu je pripravljeno opremiti ordinacijo in je v ta namen že
odobrilo del sredstev. Ovira je spet v kadru, ki ga ne moremo nastaviti. Zaradi tega se tudi zahvaljujem poslancu dr. Maroltu, ki je vprašal, kdaj bomo
podpisali pogodbe in kdaj bomo zvedeli, pod kakšnimi pogoji lahko poslujemo
v letu 1972 ter kdo prevzema riziko za delo in za varstvo vseh tistih, ki na račun
tega trpijo.
Problemov je torej več, ne samo v zobozdravstvu, ampak v celotnem zdravstvu in predvsem — poudarjamo — zunaj zdravstva. Zato jih moramo reševati
vsi skupaj.
18»
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Zobozdravstvena služba je do pri vseh teh razpravah sodelovala in dokumenti dokazujejo, da je izrazila svoja stališča. Zato upam, da kot predstavnik
zobozdravstva ne stojim pred vami kot obtoženi zastopnik zobozdravstva, pač
pa kot del zdravstva in del naše družbe, ki skuša probleme reševati konstruktivno in z vašo pomočjo. Po podatkih zavoda SRS za zdravstveno varstvo bi
bilo naraščanje števila zdravnikov in stroškov za zdravstvo takšno kot je v letih
1968/69/70. Potem bomo približno tisto stanje, ki naj bi ga imeli že v letu 1969,
dosegli šele leta 2000. Ker pa naši otroci tako dolgo ne morejo čakati, saj že
danes postajajo invalidi, bo treba sprejeti nekatere ukrepe, ki našega gospodarstva nikakor ne bodo obremenjevali. Se pravi, da ne bodo ogrožali njegovega
obstoja, produktivnosti, delovnih rezultatov, narodnega dohodka in tako dalje.
O tem bi se bilo treba pogovoriti.
Zahvaljujem se tudi diskutantu, predstavniku naših sindikatov, ker je navedel, da se stroški za zobozdravstvo počasi manjšajo. Zobozdravstvo torej manj
troši, kar pomeni, da manj dobiva, saj zaposluje prav toliko ljudi kot pred
leti.
Oprostite moji, morda razširjeni razpravi, ki se je začela z letom 1945 in se
končala z letom 1972. Zahvaljujem se vam za pozornost v upanju, da bomo z
združenimi silami le napredovali.
Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ker se nihče
več ne javi k besedi, končujem razpravo in predlagam, da sprejme socialnozdravstveni zbor naslednji sklep:
1. Delovna osnova priporočila o organizaciji in financiranju zdravstvene
dejavnosti se sprejme.
2. Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje naj v skladu s predlogi
in pripombami, izraženimi na seji zbora, izpopolni priporočilo in ga da v razpravo zdravstvenim domovom, skupnostim zdravstvenega zavarovanja, občinskim skupščinam, družbenopolitičnim organizacijam in strokovnim društvom.
3. Javna razprava o delovni osnovi priporočila naj traja do konca aprila.
Vsi sodelujoči v razpravi naj svoje pripombe in predloge pošljejo odboru za
zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega zbora.
4. Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje naj po končani javni
razpravi oceni pripombe in predloge ter predloži skupščini SR Slovenije v obravnavo osnutek ali predlog priporočila.
Kdor je za ta sklep, naj glasuje! (39 poslancev glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je bil sklep sprejet soglasno.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je »kajenje in zdravje«.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 16. februarja prejeli brošuro
z gradivom svetovne zdravstvene organizacije in dopis komisije zvezne skupščine za vloge in pritožbe predsedstvu zvezne skupščine s peticijo državljanov.
Nadalje ste 1. marca dobili poročilo odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, danes pa še predlog stališč, ki jih je včeraj sprejel prosvetno-kulturni
zbor in danes naj bi o njih sklepal še naš zbor.
Prosim poročevalca odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, dr.
Adolfa Drolca, da še ustno dopolni poročilo odbora.
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Dr. Adolf D r o 1 c : Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje je
na seji 25. 2. 1972 obravnaval gradivo svetovne zdravstvene organizacije o kajenju in zdravju ter peticijo občanov z isto problematiko.
Odbor je po temeljiti obravnavi sklenil, da bo do današnje seje socialnozdravstvenega zbora pripravil predlog stališč, ki naj bi jih sprejel zbor. Da bi
bila razprava o sprejemu stališč čimbolj izčrpna, je bil odbor mnenja, naj poročevalec še ustno obrazložil predlog stališč. Predlog stališč naj bi bil torej
naslednji:
1. Spričo dejstva, da obstaja vzročna zveza med kajenjem in zdravjem ljudi
in da umrljivost narašča s povečano porabo tobačnih izdelkov in da tudi kajenje
povzroča bolezni dihal in srčno-žilnega sistema, je potrebna široka aktivnost
vseh družbenih dejavnikov za omejevanje in zatiranje kajenja. Pri tem imajo
pomembno vlogo predvsem zdravstveni in pedagoški delavci, družbenopolitične
organizacije, strokovna združenja in društva. Vsi ti naj si prizadevajo, da bi
čimbolj omejili kajenje, predvsem med otroki in mladino.
2. Zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo in zavod SRS za šolstvo naj
pripravita program zdravstvenih, prosvetnih in vzgojnih ukrepov, ki bi jih
bilo treba uveljaviti za zmanjšanje kajenja. Program naj posebej poudari sistematično, vzgojno delo med mladino.
3. Vse delovne in družbenopolitične organizacije ter drugi sklicevalci sestankov, zborovanj in športnih prireditev v zaprtih prostorih naj prepovedo
kajenje v teh prostorih.
4. Z zveznim zakonom je treba prepovedati oglaševanje tobaka in tobačnih
izdelkov s sredstvi množičnega obveščanja. Proizvajalci cigaret naj na cigaretnih zavojčkih obvezno označijo količine katrana in nikotina v cigaretah ter
dodajo svarilo, da je kajenje cigaret zdravju škodljivo.
5. Z republiškim predpisom je treba prepovedati prodajo tobaka in tobačnih
izdelkov v prodajalnah, namenjenih prodaji kruha in drugih živilskih izdelkov.
Prepovedati je treba kajenje v vseh prevoznih sredstvih javnega prometa.
6. Pravosodni organi naj proučijo možnost kazenskega sankcioniranja prodaje in dajanja tobačnih izdelkov mladoletnim osebam, podobno kot je to urejeno glede točenja alkoholnih pijač mladoletnikom.
7. Spričo omejevanja kajenja bi bilo treba proučiti perspektivni položaj
proizvajalcev in predelovalcev tobaka oziroma tobačnih izdelkov.
Prosvetno-kulturni zbor je na svoji včerajšnji seji obravnaval problematiko
kajenja in sprejel sklep, da predlog teh stališč razširimo še z eno točko, to je
z 8., ki naj se glasi: »Za uresničenje stališč naj neposredno odgovorni dejavniki
čimprej pripravijo akcijski program ukrepov«.
Predsednik dr. Srečko Koren: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo?
Besedo ima predstavnica Rdečega križa Slovenije tovarišica Ivica Znidaršič.
Ivica Znidaršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Rdeči
križ Slovenije z zanimanjem spremlja in podpira vse akcije, ki so namenjene
rasti zdravstvene kulture prebivalstva. Ze nekaj let smo v naši ustanovi, katere
osnovni program je zdravstvena vzgoja ljudi, zaskrbljujoče spremljali kajenje,
zlasti med mladino. Za preprečevanje tega pojava smo v Rdečem križu Slovenije dali nekaj pobud in programov. Mislim predvsem na predavanja, letake,
brošure, filme, radijske in televizijske oddaje, vendar so bila prizadevanja zaradi našega splošnega tolerantnega odnosa do kajenja dokaj neučinkovita.
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Težko je mladini govoriti o škodljivosti kajenja in pitja, če se vsak dan srečuje
z reklamo za vse vrste cigaret, ki »krepijo« značaj, »poživljajo«, »ustvarjajo«
razpoloženje itd.
Obenem je pri nas dovoljeno kaditi skoraj povsod. Zakajene so zbornice
v šolah, zdravstveni domovi, konferenčne dvorane, torej prav tam, kjer bi lahko
z zgledom storili za prevencijo kajenja zelo veliko.
Rdeči križ Slovenije se zavzema za kompleksno odpravljanje te razvade,
zlasti med mladino. Zato se vzporedno z ukrepi o prepovedi oglaševanja cigaret
in tobačnih izdelkov zavzemamo za ukrepe, ki naj bi prepovedali tudi kajenje
v šolah, odpravili kadilnice po šolah in prepovedali kajenje v zaprtih prostorih.
Republiški odbor Rdečega križa Slovenije je o pobudi o prepovedi nekaterih
oblik propagande in prometa zdravju škodljivih izdelkov razpravljal že na seji
v aprilu lanskega leta. O tem se je veliko govorilo tudi na skupščini Rdečega
križa februarja letos. Izkušnje, ki jih imamo na zdravstveno-vzgojnem področju,
kažejo, da so preventivni ukrepi učinkoviti samo, če so koordinirani in če si
vzgojni smotri ne nasprotujejo.
Zato smo za ukrepe, ki so nakazani v gradivu in peticiji za odpravljanje
kajenja kot zdravju škodljivega množičnega pojava. Podpiramo stališča, ki so
bila izražena v uvodu, ter sodelujemo v vseh akcijah, ki naj pomagajo oblikovati zdravstveno zavest naših ljudi.
Stališče, ki jih danes sprejema ta zbor, bodo učinkovita pomoč našim prizadevanjem, zlasti še, če se bodo začela takoj uveljavljati tudi v praksi.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Bojan Fortič.
Dr. Bojan Fortič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Zdi se mi zelo pomembno, da se naš zbor aktivno udeleži boja proti kajenju
in da v zvezi s tem sprejme tudi konkretne sklepe in predloge. Uvodoma bi
želel poudariti, da je reševanje tega problema s formalnih gledišč dokaj preprosto. Večji problem je njegovo vsebinsko reševanje. Problem namreč ni samo
v njegovi ekstremnosti in škodi, ki jo ima kajenje za naše zdravje, marveč
predvsem v globljih psiholoških motivih, zaradi katerega se ljudje odločajo
kaditi. Ker je v našem zboru precej kadilcev, mi dovolite nekaj več besed
v podkrepitev boja proti kajenju.
Mislim, da ne moremo dvomiti o rezultatih študij — bodisi tujih ali domačih — da kajenje močno vpliva na zdravje. Vse študije ugotavljajo čezmerno
obolevnost in umrljivost pri kadilcih v primerjavi z nekadilci. Če bi pogledali,
zaradi katerih obolenj ljudje, ki so kadilci, pretežno umirajo, bi ugotovili, da
so v glavnem samo tri skupine obolenj. Na prvem mestu ožilno-srčna obolenja,
na drugem mestu kronični pljučni bolezni bronhitis in emfizem in na tretjem
mestu pljučni rak.
Zaradi velike nevarnosti čezmerne umrljivosti pri kadilcu je razumljivo, da
je prognoza življenja kadilca povsem drugačna kot prognoza življenja nekadilca.
Zelo preprosto bi ponazoril, kakšne možnosti za 65-letno starost imata 35-letni
kadilec in 35-letni nekadilec.
V skupini nekadilcev, starih 35 let, jih bo približno 20:0/o umrlo do 65. leta
zaradi najrazličnejših vzrokov. V skupini 35-letnih kadilcev, ki kadijo tudi pozneje, pa 65. rojstnega dneva ne bo praznovalo 40 do 50 ®/o.
Kakšen je problem kajenja v naši slovenski družbi? Napravili smo več
študij, da bi zmerili obseg tega problema. Najprej smo proučili razvado kajenja
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pri prebivalstvu v starosti med 45. in 60. letom. Ugotovili smo, da v tej skupini
kadi približno 30 °/o oseb. Pri tem smo bili kar prijetno presenečeni, ker smo
pričakovali precej večji odstotek. Sestav kadilcev v tej starejši populaciji je
zelo značilen. Prevladujejo kadilci moškega spola. Tudi socialni sestav je zanimiv. Najmanjši odstotek kadilcev'je med kmeti, na drugem mestu so fizični
delavci, medtem ko so močno zastopani drugi poklici. Zaradi tega smo z velikim
veseljem sprejeli podatke, ki jih je objavil dr. Reya po anketi kajenja med
našo šolsko mladino.
Ugotovili smo, da so velike razlike v obsegu kajenja med starejšo generacijo
in osnovnošolskimi otroki. Po anketi je med njimi že 10 % kadilcev, v gimnaziji
30 % kadilcev in v poklicnih šolah 40 % kadilcev.
Zboru bi lahko poročal o anketi, ki smo jo izvedli pred dobrim tednom
med prvimi letniki naših visokih šol, predvsem ljubljanske univerze. Dobili
smo presenetljive podatke. V prvem letniku ljubljanske univerze kadi 40 l0/o
študentk in skoraj 50 % študentov. Podatek kaže, da kadilci že številčno prevladujejo nad nekadilci. To je važna ugotovitev. Druga pa je, da se vse bolj
manjša razmerje med kadilci in kadilkami. Verjetno bomo v bližnji prihodnosti lahko rekli, da je kajenje med ženskami prav tako razširjeno kot med
moškimi.
Problem, o katerem razpravljamo, nikakor ni preprost. Rekel bi, da je kaj
malo upanja, da bi lahko v kratkem času dosegli pomembnejše uspehe v zmanjševanju števila kadilcev, čeprav so nekatere dežele že začele boj proti kajenju
in so dosegle tudi uspehe, ki se kažejo predvsem v tem, da je že začela padati
produkcija tobaka. To je velik uspeh družbe v boju proti kajenju.
Problem, pred katerim stoji naša družba oziroma naš zbor, je dvojen. Prvi
je, kako doseči in kaj storiti, da bi kadilci nehali kaditi, drugi pa — ki je prav
tako težko rešljiv — kako pri mladini doseči, da ne bi začela kaditi. Problem
je prav gotovo zelo zapleten in zato dovolite še nekaj besed.
Naš program mora vsebovati naslednje tri cilje: predvsem mora spodbujati
mlade ljudi, da ne vzamejo v roko prvo cigareto in da ne postanejo redni kadilci. Drugi cilj je poskušati vse, da se sedanje število rednih kadilcev zmanjša.
Ce pa se nam to ne bi posrečilo, pa skušajmo najti kompromis v manj nevarnih
oblikah kajenja, to je v kajenju pip in cigar ter manj škodljivih cigaret.
Pri tem bi še posebej govoril o vzgoji mladine. Ce hočemo doseči pri mladini vsaj majhne uspehe, moramo predvsem upoštevati vzroke, iz katerih se
mlad človek odloči za kajenje.
Eden najpomembnejših vzrokov, da otrok začne kaditi, je zgled njegovi
družini. Ugotovljeno je, da otroci kadilcev veliko več kadijo kot otroci nekadilcev. Se pravi, da bi večje uspehe lahko dosegli že z zdravstveno vzgojnim
vplivom na starše.
Kot drugi razlog so študije pokazale, da otroci z manjšimi osebnostnimi
kvalitetami z manjšimi uspehi v šoli prej postanejo kadilci kot vzorni otroci.
Tu je tudi zelo močna želja vsakega mladega človeka, da bi postal v družbi
enakovreden. Ker je danes cigareta tudi eden izmed simbolov odraslosti, posega
mlad človek po njej samo zato, da bi tudi navzven dokazal svojo enakopravnost.
Omenil bi še poseben vzrok, ki je zelo pomemben: mlad človek izraža s kajenjem samostojnost. Čestokrat je vzrok tudi upor proti normam, ki mu jih
predpisuje družina ali družba. Končno pa velja tudi za mladega človeka to,
kar velja za starejše kadilce, to je, da kajenje povzroča ugodne psihološke
učinke, predvsem zmanjšuje napetost, utrujenost itd.
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Kakšna naj bo sedaj, glede na te vzroke, akcija naše družbe? Predvsem je
treba mladega človeka poučevati o nevarnosti kajenja in mu prikazati, da bo
po desetih, dvajsetih, tridesetih letih lahko zbolel za pljučnim rakom ali umrl
zaradi srčnega infarkta. Vendar je takšno prikazovanje težko, saj je mlademu
človeku starost odmaknjena.
Na vsak način bi morali našo akcijo podpreti z resnico, da je učenje uspešno
samo tedaj, kadar ga spremljajo zgledi, ne samo nauki. To se pravi, da bo
mlad človek opustil kajenje ali celo ne bo začel kaditi, če bo videl vzore v svoji
družini, predvsem pa pri svojih pedagoških delavcih in pri ljudeh, ki jih občuduje in spoštuje. Ce ti ljudje ne kadijo, potem je to lahko razlog, da mlad
človek ne bo segel po cigareti.
Druga možnost v boju proti kajenju je v stališču zdravnika do boja proti
kajenju in v tolmačenju njegovih škodljivosti. Zdravnik ne more stati ob strani,
marveč mora biti prvi, ki se v akcijo vključi tako, da se odpove kajenju. To ni
želja, marveč so to izkušnje nekaterih drugih dežel. V Angliji so dosegli velike
uspehe proti kajenju prav zaradi tega, ker so boju proti kajenju načelovali
zdravniki. To pa zato, ker so bili prav angleški zdravniki podlaga za desetletno študijo o vplivu kajenja na zdravje. Ko so se po desetih letih prešteli, so
ugotovili, da je med kadilci manjkalo mnogo več zdravnikov kot med nekadilci.
Zaradi tega so angleški zdravniki precej opustili kajenje cigaret in prešli na
kajenje pip in cigar. V svojih ustanovah so dosegli, da se ne kadi v ambulantah,
ordinacijah in v sobah, kjer se zadržujejo bolniki. Stopili so na čelo zdravstvenoprosvetnega dela in s svojim zgledom vplivali tudi na druge.
Pomembno bi bilo, da bi tudi slovensko zdravniško društvo zavzelo aktivno
stališče do kajenja. Prav bi bilo, da bi letos na 3. kongresu slovenskih zdravnikov govorili tudi o kajenju, da bo naša zdravstvena služba dosegla, da se
prepove kajenje v ordinacijah. Pogosto lahko vidimo, da zdravnik s cigareto
v ustih pregleduje bolnika. Treba bi bilo prepovedati kajenje v prostorih, kjer
se zbirajo bolniki. Zdravniki naj bi ob vsaki priliki seznanjali bolnike o škodljivosti kajenja.
Še nekaj besed o možnostih preprečevanja kajenja pri odraslih.
Izkušnje so pokazale, da je uspeh mogoč samo tedaj, če se kadilec nenadoma odloči, da ne bo več kadil in da pri tej odločitvi seveda tudi vztraja.
Vsako postopno omejevanje kajenja cigaret nikoli ne pripelje do uspeha. Na
kadilce lahko vplivamo tudi z moralno-zdravstvenega gledišča. Pri tem lahko
mnogo pomagajo vsa naša množična občila.
V nekaterih deželah je število kadilcev padlo neposredno po objavi strokovnih študij, ki so pokazale, kako močno škoduje, kajenje cigaret na človeško
življenje in zdravje. To se pravi, da bi morali v javnih občilih veliko pisati
o škodljivosti kajenja. Dalje moramo podpirati zahtevo odbora o prepovedi
oglaševanja tobaka in tobačnih izdelkov po radiu, televiziji in v tisku. Po
mojem ni dovolj, da prepovemo samo oglaševanje tobaka, ampak mora televizija pripraviti tudi razgovore o škodljivosti kajenja, doseči bi morali, da na
televiziji ne bi nastopali v raznih razpravah s cigareto v rokah ali ustih. Osebni
zgledi namreč najbolj vlečejo.
Podpiram predlog našega odbora, da se ne prepove samo oglaševanje tobaka in cigaret, ampak se mora na cigaretnih škatlicah obvezno navesti tudi
količina tobaka in katrana, dodati pa je treba še opozorilo, »Cigareta je škodljiva vašemu zdravju«. Ta dodatek je bil v Ameriki veliko bolj učinkovit kot
vse tehnike zdravstveno-prosvetne akcije.
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Z naštetimi ukrepi seveda ne bomo še kmalu dosegli zaželenih ciljev.
Vendar se moramo zavedati, da naša družba z njimi dokazuje svojo zaskrbljenost za ljudsko zdravje. Boj proti kajenju pa bo gotovo dolgotrajen in obsežen.
Menim, da bi moral boj proti kajenju potekati po kompromisni poti. Kadilcem, ki se ne bi odvadili kajenja, bi morali predlagati kajenje pip in cigar.
Na našo tobačno industrijo bi bilo treba vplivati, da bi proizvajala manj toksičnih oziroma manj koncentriranih cigaret in tobaka.
Na koncu predlagam, da bi razmislili o tem, da bi v republiškem merilu
ustanovili koordinacijsko telo, ki bi vodilo akcijo proti kajenju. Sestavljeno naj
bi bilo iz predstavnikov najrazličnejših področij našega družbenopolitičnega
življenja. Tako lahko pričakujemo ne samo zmanjševanje števila kadilcev,
marveč tudi izboljšanje splošnega zdravstvenega stanja ljudi.
Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo še želi besedo? Besedo ima poslanec Boris Filli!
Boris Filli: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Imam
samo dva predloga.
V 4. točki je rečeno: »prepovedati oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov
v sredstvih množičnega obveščanja«.
Menim, da bi bilo treba poleg tega odpraviti tudi cestne table, na katerih
so škatle z bleščečimi napisi in v vsiljivih oblikah.
Povsem odpraviti oglaševanje tobačnih izdelkov je kočljivo vprašanje. Ali
ni nekoliko farizejski in celo utopističen predlog, da bi proučili, kako bo prepoved vplivala na tobačno industrijo?
1. Farizejsko: Kristus je rekel: »Ce te kdo s kamnom, mu vrni s kruhom.«
Kaj naj damo v zameno tej industriji? Ali naj začne proizvajati nekaj drugega?
2. Utopistično: Mislim, da nam tako hitro akcija ne bo uspela, saj vemo,
kako je to potekalo v drugih deželah. Zato je verjetno odveč obdržati v tem
dokumentu to točko.
Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo še želi besedo? Besedo ima poslanec dr. Samo Pečar.
Dr. Samo Pečar: Večinoma so taka stališča in priporočila zelo blaga
in rezultat je potem tak, da se je tresla gora, rodila pa miš. Predlagam, da
v točko 5 zapišemo, da vse delovne družbenopolitične organizacije in vsi sklicevalci sestankov, zborovanj ter prireditev v zaprtih prostorih prepovedo kajenje.
To torej bolj sodi pod točko 5, kjer piše, da je treba to urediti z republiškim
predpisom.
Prav tako bi lahko z republiškim predpisom določili, da je v vseh šolah
in v vseh zdravstvenih domovih kajenje prepovedano, kajti besede vabijo, zgledi
pa vlečejo. Upam, da bo predsedstvo skupščine prvo povzdignilo svoj glas in
podoben režim, kot na sejah zborov, uveljavilo tudi na sejah komisij in odborov.
Predsednik dr. Srečko Koren: Predsedstvu skupščine smo to že
predlagali.
Kdo še želi besedo? (Nihče.) Menim, da bi se — glede na diskusijo poslanca
Filli j a — prva alinea točke 4 glasila: »Prepovedano oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov.« Kar zadeva točko 7, pa menim, da je prav, če ostane. V nekaterih republikah sta namreč proizvodnja in predelovanje tobaka glavni gospodarski veji. Mislim, da je prav, da smo to zapisali.
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Glede predloga poslanca Pečarja, da bi z republiškim zakonom prepovedali
kajenje v zaprtih prostorih in prevoznih sredstvih, mislim, da tega ne moremo.
To je stvar posameznih delovnih in družbenopolitičnih organizacij, športnih
organizacij, šol in tako dalje. Če se bodo sami odločili za to, smo lahko prepričani, da bodo veliko dosledneje spoštovali svoje sklepe, kot če bi to predpisovali republiški zakoni.
Želi še kdo razpravljati o tej točki dnevnega reda? (Ne.) Ce ne, končujem
razpravo in dajem na glasovanje predlog stališč, dopolnjenih s predlogom prosvetno-kulturnega zbora in s popravkom, ki sem ga pravkar navedel. Kdor se
strinja s predloženimi stališči, naj glasuje! (33 poslancev glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlagana stališča soglasno sprejel.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na problematiko
uporabe pesticidov.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 16. februarja prejeli poročilo
republiškega kmetijskega in veterinarskega inšpektorata in 1. marca še poročilo
odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje našega zbora. Predloženo poročilo želi ustno dopolniti še Milan Rovan, predstavnik republiškega kmetijskega
inšpektorata.
Milan Rovan: Tovarišice in tovariši poslanci!
V poročilu, ki smo ga predlagali skupščini glede problematike uporabe
pesticidov, je navedena količinska raba pesticidov za obdobje 16 let v naši
republiki ter problematičnost te uporabe glede ostankov strupov v hrani na
eni in problematičnost visokih pridelkov v kmetijstvu, brez uporabe pesticidov,
na drugi strani. Navedena je tudi rešitev te problematike v smislu ukrepov, ki
jih je večina držav in tudi naša že sprejela. Rešitev za obe strani, tj. za zdravje
človeka in tudi za kmetijstvo glede višine pridelkov, je pač v tem, da se v prihodnje uporabljajo takšni pesticidi, ki za zdravje ljudi niso škodljivi. Za uveljavitev uporabe teh pesticidov so pri nas že v veljavi tolerance in karence, medtem
ko prepoved oz. omejitev rabe obstojnih pesticidov zakonsko še ni uveljavljena.
Po ustni izjavi predstavnikov zveznega sekretariata za kmetijstvo, ki je na podlagi temeljnega zakona o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci edini
pristojen, da izdaja dovoljenja in tudi odločbe o prepovedi prometa pesticidov,
bo zakonski predpis izdan v najkrajšem času. Zvezni sekretariat za kmetijstvo
se je namreč potem, ko je problematiko vsestransko proučil z znanstveno-raziskovalnimi in drugimi pristojnimi strokovnimi službami, odločil, da od skupno
574 preparatov pesticidov, kolikor jih je imelo doslej dovoljenje za promet
in uporabo, prepove oziroma omeji v nadaljnji rabi 159 preparatov ali 28 %>.
Doslej je zvezni sekretariat izdal odločbo o nadaljnji proizvodnji za 9 vrst
preparatov, za 13 vrst preparatov pa so izdane odločbe glede omejene uporabe.
Pri tem je potrebno omeniti, da se bodo prepovedani pesticidi uporabljali vse
dotlej, dokler bo trajal rok njihove uporabnosti. To podaljšanje rabe prepovedanih pesticidov pojasnjujejo zvezni organi s tem, da bi bila sicer država dolžna
plačati tovarnam in trgovski mreži vrednost zapadlih oziroma prepovedanih
pesticidov, če bi prepoved veljala takoj. Ta okoliščina pa za našo republiko ne
bo kočljiva, saj večine obstojnih pesticidov že nekaj let ne uporabljamo oziroma
vsaj ne v večjih količinah, ker so važnejši škodljivci postali pred njimi odporni
in ker so premalo specifični.
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Tukajšnji republiški kmetijski inšpektorat je s problematiko predvidene
prepovedi oziroma omejitve rabe obstojnih pesticidov na posebnem sestanku
že seznanil vse občinske kmetijske inšpektorje, strokovne kmetijske zavode in
predstavnike trgovske mreže, ki se ukvarjajo s prometom tega blaga. Zvezni
sekretariat za kmetijstvo pa je s tem predlogom seznanil zvezne carinske organe,
ki bodo svojim izpostavam na meji naročili, da zavračajo morebitne prispele
pošiljke koncentratov ali finalnih izdelkov prepovedanih preparatov.
Glede problematike prepovedi rabe pesticidov pa bi rad — za osvetlitev
tega problema s širšega vidika — povedal še nekaj splošnih misli.
Vzporedno z identifikacijo kmetijske proizvodnje se je razvijala tudi kemična industrija, ki je na zahtevo in v pomoč kmetijstvu dala na razpolago
veliko število najrazličnejših kemičnih sredstev za varstvo rastlin. Vsekakor je
varstvo rastlin izredno važen element v tehnologiji kmetijske proizvodnje in
bo njegova vloga pri povečevanju kmetijskih pridelkov v prihodnje še naraščala. V času največjega razmaha v dosežkih proizvodnje pesticidov pa se je
bistveno spremenila zahteva glede njihovega delovanja. Ta zahteva ni izvirala
samo iz vidika zavarovanja človeka pred nevarnimi posledicami strupov, temveč
tudi s stališča učinkovitejše zaščite rastlin. Tako je npr. pred 10 do 15 leti
zaščita še zahtevala, da mora biti pesticid s čim širšim spektrom delovanja in
čimbolj obstojen. Tem zahtevam sta najbolj ustrezala klorirana ogljikovodika,
kot DDT in lindan, ki imata največji spekter delovanja in ki ju tudi prištevamo med najbolj obstojne pesticide. Danes oziroma že nekaj let pa so zahteve
drugačne, kmetijstvo potrebuje specifične pesticide, tj. takšne, ki delujejo samo
na določene parazite, le-ti pa večinoma niso obstojni. S pesticidi s širokim
spektrom delovanja nismo namreč uničevali samo rastlinam škodljivih žuželk,
temveč tudi njihove parazite, ki so jih prirodno uničevali. Zaradi tega so se
škodljivci pojavljali v vedno večjem obsegu, največkrat pa so pred obstojnimi
pesticidi postali celo odporni. Glede kloriranih ogljikovodikov, katerih najbolj
viden predstavnik je DDT, pa je po drugi strani treba še omeniti, da mu ravno
Svetovna zdravstvena organizacija, ki je glavni pobudnik prepovedi rabe tega
pesticida v kmetijstvu, pripisuje, da je med vojno in po njej rešil več milijonov
ljudi zaradi uspešnega zatiranja nekaterih insektov, ki prenašajo najbolj nevarne bolezni, kot so malarija, spalna bolezen in druge. Zaradi tega priporoča
organizacija uporabo DDT v naprej pri izvajanju sanitarnih ukrepov za zatiranje tistih insektov, ki prenašajo različne bolezni.
Glede uporabe pesticidov je treba še pripomniti, da je tudi medicina obravnavala ta problem s sanitarnega vidika pred enim do dvema desetletjema
docela drugače kot danes. Nekoč se je namreč ugotavljala nevarnost pesticida
predvsem glede na stopnjo strupenosti, kar se je določevalo s pomočjo letalne
doze. Danes je zahtevek ravno obraten, vprašanje stopnje strupenosti posameznega pesticida je postalo manj važno, zahteva se predvsem, da aktivne snovi
pesticidov niso obstojne in da se v rastlinah v zemlji hitro razkrajajo in da
njihovi ostanki ne zaostajajo v hrani. To je tudi docela razumljivo, saj najhujši strupi, ki pa so večinoma tudi hitro razkrojljivi, lahko škodujejo predvsem
delavcem v tovarnah in posameznikom, ki s temi sredstvi rokujejo na terenu.
Za potrošnike hrane pa so nevarni predvsem tisti strupi, ki se počasi razkrajajo in zato zaostajajo v hrani. Te snovi pridejo s krmo v živalski organizem,
v mleko, mlečne izdelke, jajca itd. in se v človeškem organizmu nabirajo v
maščobnem tkivu, gredo tudi v embrio ali v organizme dojenčkov prek materinega mleka. Pri tem je še omeniti, da so živila v surovem stanju bolj nevarna
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kot v prekuhani oziroma drugače tehnološko predelani hrani, saj se s prekuhavanjem, pečenjem itd. večina aktivnih snovi tudi razkraja v manj škodljive.
Ta problematika pa ni samo problem ene države, temveč je skupnega značaja. Izmenjava končnih prehrambenih izdelkov kakor tudi surovin za izdelavo
krme in hrane je tolikšna, da se morajo glede tega upoštevati splošna načela,
ki sta jih izdali Svetovna zdravstvena organizacija in evropska in sredozemska
organizacija za varstvo rastlin.
Naloga službe za varstvo rastlin in vzporedno s tem tudi kmetijske inšpekcije je, da nadzira pravilnost uporabe pesticidov, zlasti karenčno dobo in namensko uporabnost, ter da spremlja nova dognanja glede te problematike in
da predlaga ustrezne ukrepe ter spremembe in dopolnitve ustreznih predpisov.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Predloženo poročilo želi dopolniti dr. Karel Gošler, glavni veterinarski inšpektor SR Slovenije.
Dr. Karel Gošler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ze v poročilu odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje vašega zbora
so navedene značilnosti problemov, ki jih obravnava informacija nekdanjega
republiškega veterinarskega inšpektorata, sedaj republiške veterinarske uprave
v sekretariatu za kmetijstvo in gozdarstvo SR Slovenije.
Zboru bi rad povedal, da skušamo z ustreznimi določili o uporabi snovi,
ki se nato pojavljajo kot ostanki v živilih, dopolniti tudi zvezni zakon o zdravstvenem varstvu, ki se pripravlja. Dovoljujem si predlagati, naj bi vaš zbor
posvetil pozornost tudi oblikovanju zveznega zakona, kot je to predlagano za
zvezni zakon o varstvu rastlin in za zakon o zdravstveni neoporečnosti živil
in predmetov splošne uporabe. Pričakovati je namreč, da bi lahko zvezni zakon
o zdravstveni neoporečnosti živil, ki naj bi ustrezno obravnaval to materijo,
otežil pridobivanje neoporečnih živil živalskega izvora. Pri tem mislimo predvsem na reguliranje uporabe antibiotikov in hormonskih preparatov kot tudi
krmilnih dodatkov.
Žal moram zbor obvestiti, da po informacijah, ki jih imamo, ustrezni odbori
raziskovalne skupnosti Socialistične republike Slovenije načrta o kontaminaciji
prehrane z biološkimi rezidiji ni sprejel kot javno zdravstveni problem. V tretji
točki poročila vašega odbora je to navedeno. Menim, da bo to precej zavrlo delo
tako zdravstvene kot veterinarske službe na tem področju. Vemo, da sta sanitarna in veterinarska inšpekcija, ki se s temi problemi ukvarjata, že sedaj
v takem finančnem stanju, da ne bosta mogli delovati tako, kot pričakujemo.
Hočem poudariti, da želi veterinarska služba Slovenije tudi v prihodnje sodelovati pri reševanju vseh vprašanj, ki zadevajo zavarovanje ljudskega zdravja.
Mogoče ne bo odveč, če opozorim še na eno plat problema pesticidov in
rezidijev v živilih. Smo dežela, ki izvaža živila in surovine živalskega izvora.
Izvažamo v dežele, ki imajo to vprašanje urejeno z zakoni. Maksimalne količine so določene in dežele želijo vedeti, kako se s tem problemom spopadajo
v deželi, od koder uvažajo surovine in živila živalskega izvora. Torej to ni
le naša skrb za zdravje našega človeka, marveč je tudi gospodarski problem
v širšem pomenu besede, zato ga kaže gledati tudi s tega zornega kota.
Predsednik dr. Srečko Koren: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo?
Besedo ima poslanec dr. Miha Likar.
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Dr. Miha Likar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Oglašam se zato, ker je tovariš veterinarski inšpektor dal zgled, kako se pri
nas napačno razlagajo določene stvari. Pred letom sem opozoril, da pri nas
ni mehanizma, ki bi omogočal preiskave živil. Tedaj so mi zagotovili — mislim,
da je bil to pomočnik sekretarja za gospodarstvo — da se bo ta stvar uredila.
Uredila se seveda ni. Potem je predsednik socialno-zdravstvenega zbora, tovariš
dr. Srečko Koren, pisal raziskovalni skupnosti pismo, da toplo priporoča znanstvene naloge, ki so bile predlagane raziskovalni skupnosti, da se financirajo
preiskave o količini pesticidov v živilih kot tudi o drugih biološko aktivnih
snoveh v živilih. Raziskovalna skupnost je letos sprejemala znanstvene teme,
ki jih bo financirala znanstveno-raziskovalna skupnost. Bile so javne razprave,
na katerih je komisija predlagala naloge s tega področja. Predlagane so bile
tri naloge, katerih nosilec je bil inženir z majhnim številom pomočnikov. Jasno
je, da je raziskovalna skupnost, ki ve, kako se te analize delajo, odobrila le
eno in ne tri naloge. Druga skupina je predlagala s tega področja zelo primerno
temo in sicer študijo o vplivu pesticidov. Bila je sprejeta. Za temo, ki je bila
navedena tukaj kot sporna, so predlagali ugotavljanje vseh možnih hormonov,
ugotavljanje nekaterih nitrofosfatov in še nekaterih težje dokazljivih snovi.
Niti predlagatelji sami nimajo še docela jasne predstave, kako bodo nalogo
opravili. Komisija je predlagatelju svetovala, naj zoži temo, ker ni niti materialnih niti praktičnih metod, na podlagi katerih bi se dalo opraviti to nalogo.
Sedaj pa slišimo, da raziskovalna skupnost noče financirati teme, od katerih
je odvisna kontrola teh živil. Vidite, to so tisti napačni pogledi, kar se pri nas
tako pogosto dogaja, saj se ne zberemo in ne pogovorimo do konca. Raziskovalna
skupnost je seveda vsakega predlagatelja čimbolj spodbujala in mu skušala
pomagati, da bi bil vsak predlog čimbolj utemeljen. Toda če laboratorij predlaga znanstveno delo, ni pa še nikdar preizkusil nobenih metod, mora vsaj
vedeti in poznati vse možnosti za realizacijo takšnega dela.
Končno menim, da so takšne raziskave rutinske in zato raziskovalna skupnost ne bo financirala rutinskih preiskav pesticidov v živilih. To ni stvar raziskovalne skupnosti.
Predsednik dr. Srečko Koren: Želi še kdo besedo? (Ne.) Ce ne,
končujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji sklep:
1. Socialno-zdravstveni zbor sprejema na znanje predloženi poročili republiškega kmetijskega inšpektorata in republiškega veterinarskega inšpektorata
ter podpira v njih dane predloge.
2. Socialno-zdravstveni zbor se bo prek svojih pristojnih odborov aktivno
vključil v razpravo o zveznem zakonu o varstvu rastlin in o zveznem zakonu
o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne uporabe.
Prav tako bo socialno-zdravstveni zbor kot zainteresirani zbor obravnaval
vse zadevne republiške predpise.
Kdor se strinja s predlaganim sklepom, naj glasuje! (32 poslancev glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je bil predlagani sklep soglasno sprejet.
Dnevni red današnje seje je s tem izčrpan. 29. seja socialno-zdravstvenega
zbora je končana.
(Seja je bila končana ob 14.30.)

ENOTNI 2BOR DELOVNIH SKUPNOSTI

16. seja
(15. marca 1972)
Predsedoval: Tone Bole,
predsednik gospodarskega zbora
Začetek seje ob 9.10.
Predsedujoči Tone Bole: Tovarišice in tovariši! Na podlagi 1. člena
odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in
zasedanja delegatov občin v skupščini Socialistične republike Slovenije pričenjam 16. sejo enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije.
Zbor obveščam, da je odsotnost opravičilo 30 poslancev. Ugotavljam, da
je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 15. seje enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine
Socialistične republike Slovenije;
2. predlog resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije.
3. predlog za izdajo zakona o prispevkih, davkih in taksah občanov in
organizacij združenega dela;
4. poročilo o delu komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine
SR Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah;
5. predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanj
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti.
Ali se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? (Da.) Ker ni pripomb,
ugotavljam, da zbor sprejema predloženi dnevni red. Prosim poslance, da se
prijavljajo k razpravi z listki ali da na začetku razprave povedo svoje ime.
Prosim poslance, da se vpišejo v prezenčno listo, ki bo krožila po dvorani.
Pred prehodom na dnevni red vam sporočam, da sem na današnjo sejo
povabil predstavnike izvršnega sveta, predstavnike republiških sekretariatov,
zavoda za gospodarsko planiranje, republiško konferenco Socialistične zveze
delovnega ljudstva, predstavnike republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije,
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predstavnika inštituta za ekonomska raziskovanja, predstavnike gospodarske
zbornice Socialistične republike Slovenije, republiške izobraževalne skupnosti in
zasedanja delegatov občin, raziskovalne skupnosti Slovenije, republiške skupnosti otroškega varstva, komisije skupščine SR Slovenije za izdelavo resolucije
o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije, predstavnika komisije
skupščine Socialistične republike Slovenije za varstvo okolja, vse člane komisije
za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah in predstavnika komisije za mednarodne odnose skupščine Socialistične republike Slovenije.
Navzoče vabim, da sodelujejo v razpravi.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 15. seje enotnega zbora delovnih skupnosti. Ima morda kdo kakšne pripombe k osnutku zapisnika? (Ne.) Ker pripomb ni, ugotavljam, da je zapisnik
15. seje sprejet.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na razpravo o predlogu resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije.
Na 11. seji dne 21. julija 1971 sta enotni in republiški zbor s posebnim
odlokom ustanovila komisijo skupščine za izdelavo resolucije o dolgoročnem
družbenem razvoju Socialistične republike Slovenije. Komisija je predložila
predlog resolucije, ki ga danes obravnavamo. K temu predlogu je predlagana
vrsta pripomb, mnenj in predlogov za spremembe in dopolnitve.
Dobili ste predlog resolucije in poročilo komisije o njenem delu. Prejeli
ste tudi poročilo zakonodajno-pravne komisije, poročilo in dodatno poročilo
začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj s
področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti, pismo predsednika gospodarskega zbora,
pismo predsednika prosvetno-kulturnega zbora, pismo predsednika socialnozdravstvenega zbora, poročilo skupin za spremljanje razprav o programu dolgoročnega razvoja Slovenije, mnenja, stališča in predloge zasedanja delegatov
občin, poročilo komisije skupščine Socialistične republike Slovenije za varstvo
okolja, poročilo komisije skupščine Socialistične republike Slovenije za vprašanja mednarodnih odnosov, poročilo komisije skupščine Socialistične republike
Slovenije za raziskovalno dejavnost, stališča gospodarske zbornice SR Slovenije,
pripombe raziskovalne skupnosti SR Slovenije, pripombe republiške skupščine
otroškega varstva.
Svoje pripombe in predloge so predložili še odbor za proizvodnjo in promet
gospodarskega zbora, odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora,
skupina poslancev prosvetno-kulturnega zbora, skupina poslancev socialnozdravstvenega zbora, poslanec Vladimir Mušič, izobraževalna skupnost Socialistične republike Slovenije. Vse to je pri svojem delu upoštevala začasna komisija enotnega zbora.
Glede na veliko število pripomb in predlogov sta na skupni seji dne
12. marca začasna komisija enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja
družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in
samoupravnih skupnosti ter odbor za družbenoekonomske odnose republiškega
zbora obravnavala vse pripombe in amandmaje k predlogu resolucije ter izdelala skupen predlog, ki zajema vse pripombe k predlogu resolucije.
Skupni predlog spreminjevalnih in dopolnilnih predlogov imate pred seboj
v dodatnem poročilu začasne komisije enotnega zbora in odbora republiškega

288

Enotni zbor delovnih skupnosti

zbora z dne 13. marca 1972, v katerem predlagata republiškemu in enotnemu
zboru v sprejem spremembe in dopolnitve k točkam resolucije, kakor so navedene v tem poročilu.
Ker so bili nekateri spreminjevalni in dopolnilni predlogi komisije in
odbora sprejeti morda delno ali v drugačni formulaciji, naj predlagatelji ponove
svoje predloge, če se ne strinjajo s predlogi začasne komisije enotnega zbora
in odbora republiškega zbora. Ker imate obširno dodatno poročilo pred seboj,
amandmajev ne bi navajal posebej, temveč se bom skliceval na poročilo
komisije.
Besedo ima predstavnik predlagatelja tovariš Tone Tribušon.
Tone Tribušon: Tovarišice in tovariši poslanci! Komisija skupščine
Socialistične republike Slovenije za izdelavo resolucije o dolgoročnem razvoju
Socialistične republike Slovenije je včeraj obravnavala vse predloge, pripombe
in vse amandmaje ter do njih zavzela svoje stališče. Sestavila je tudi pismeno
poročilo, ki ga bom prebral.
Komisija skupščine Socialistične republike Slovenije za izdelavo resolucije
o dolgoročnem in družbenem razvoju Socialistične republike Slovenije je na
seji dne 14. 3. 1972 obravnavala gradivo, ki ji ga je predložila skupščina Socialistične republike Slovenije, in sicer: dodatno poročilo k predlogu resolucije
o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije, odbora za družbenoekonomske odnose republiškega zbora in začasne komisije za proučitev vprašanj
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti enotega zbora delovnih skupnosti, sklep
in amandmaje gospodarskega zbora skupščine Socialistične republike Slovenije,
spreminjevalne in dopolnilne predloge prosvetno-kulturnega zbora skupščine
Socialistične republike Slovenije, amandmaje socialno-zdravstvenega zbora
skupščine Socialistične republike Slovenije ter mnenja, stališča in predloge delegatov občin skupščine Socialistične republike Slovenije.
Komisija ugotavlja, da je dalo večletno delo številnih strokovnih in znanstvenih institucij ter posameznikov obilico raznovrstnega gradiva, ki je dalo
trdno podlago za izdelavo predloga resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije.
Široka javna razprava, v kateri so sodelovale vse naše družbene strukture,
je vsestransko podprla obravnavano gradivo, s svojo kritičnostjo in dopolnilnimi
pobudami pa je veliko prispevala h kvaliteti tega dokumenta.
V sedanji fazi obravnave predloga resolucije komisija ugotavlja, da je vsebinsko zelo obsežna in tehtna razprava, ki je bila opravljena v zadnjih treh
tednih v skupščini Socialistične republike Slovenije, dala veliko spreminjevalnih in dopolnilnih predlogov, ki odpravljajo nekatere pomanjkljivosti in
nejasnosti in vsebinsko prispevajo k obogatitvi predloga resolucije o dolgoročnem razvoju socialistične republike Slovenije, ter tako v mnogočem omogočila,
da veliko delo uspešno končujemo.
Komisija je obravnavala predložene amandmaje in presojala njihovo upravičenost v luči celovitosti in namena, ki ga pripisuje dokumentu. Prav tako
je kritično skrbela za to, da bi bile spremembe, ki naj se sprejmejo, v skladu
z osnovnimi vsebinskimi intencami in koncepcijo, ki jih zasleduje predlog
resolucije.
Komisija soglaša z večino predlaganih amandmajev in jih v celoti sprejema. Za nekatere amandmaje predlaga komisija vsebinske oziroma redakcijske
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popravke, hkrati pa jih smiselno sprejema. Le z manjšim delom predlogov
komisija ne soglaša.
Konkretna stališča komisije so naslednja:
Komisija soglaša z vsemi amandmaji, ki sta jih predložila odbor za družbenoekonomske odnose republiškega zbora in začasna komisija enotnega zbora
delovnih skupnosti, razen naslednjih, za katere predlaga ustrezne spremembe
ali pa jih odklanja:
— I., stran 4, prvi odstavek: amandma se sprejme, le da se besede »družba
humanih ljudi, odnosov in vrednot« zamenjajo z besedami »družba humanih
odnosov in vrednot«.
— II., I. a, stran 11, drugi odstavek: amandma k četrti vrsti se ne sprejme,
ker je pojem »zemljepisni« širši in vsebuje tudi prometni vidik.
— II., 1. a, stran 13, na koncu tretjega odstavka: začetni del dopolnitve se
glasi: »Potrebno bo tudi oblikovati dolgoročno«. Tu je dodatna samo besedica
»tudi«.
— II., I. a, stran 14, za drugim odstavkom: amandma se sprejme v naslednjem besedilu: »Treba je izdelati sistem odnosov s posameznimi svetovnimi
gospodarskimi območji in raznimi mednarodnimi gospodarskimi skupnostmi.«
Drugi del amandmaja se črta.
— II., 1. c, stran 17, za zadnjim odstavkom: amandma se sprejme v spremenjeni in skrajšani obliki in se glasi: »Zaradi tega je treba izdelati dolgoročne načrte za ustrezno povezovanje in komunikacije z vzhodno in zahodno
Evropo v skladu z naraščajočimi možnostmi za gospodarske stike, čedalje večjimi turističnimi tokovi iz teh dežel in potrebami po ugodnejših zvezah prek
Slovenije med zahodno- in vzhodnoevropskimi deželami.«
II., 1. a, stran 19, v 10. vrsti prvega odstavka: amandma se sprejme v nekoliko spremenjenem besedilu in se glasi: »ter za zmanjšanje socialnih razlik«.
— II., 2. a, stran 21, v drugem odstavku: amandma se sprejme v nekoliko
spremenjenem besedilu in se glasi: »v ta namen bomo optimalizirali kapacitete
vseh vrst«.
— II., 2. a, stran 21, za dosedanjim 3. odstavkom: amandma se sprejme s
tem, da se črta zadnji del besedila: »ter drugih najbolj deficitarnih poklicev«.
— II., 2. a, stran 21: nadomestitev sedanjega četrtega in petega odstavka
se sprejme v predlaganem besedilu, le da se v četrtem odstavku izpusti beseda
»verificiranega«.
— II., 2., stran 23: amandma k besedilu prve alinee se sprejme, le da
se namesto besed »nastopni vzajemnosti« zapiše pravilno »na splošni vzajemnosti«.
— III., c. stran 41: amandma k prvi alinei se sprejme, le da se besedilo:
»Gorica, Repentabor, Sežana« nadomesti z besedami »Jesenice, Nova Gorica,
Sežana«.
— III., c, stran 43: nadomestitev 3. stavka z novim besedilom se sprejme,
vendar se skrajša tako, da se besedilo sklene z besedami: »primerno mrežo
primarnih, sekundarnih in terciarnih letališč«. Po mnenju komisije so v prvem
odstavku že zajete naloge, ki so sicer v amandmaju predlagane v obeh alineah
in v zadnjem odstavku.
— III., c, stran 44, za prvim odstavkom: komisija ne soglaša s tem amandmajem, saj je vsebina zajeta že v prejšnjem odstavku.
— III., i, stran 47: amandma k 1. odstavku se sprejme v nekoliko spremenjeni obliki, tako da se glasi: »naravni pogoji v Sloveniji omogočajo soraz19
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merno raznovrstno proizvodno usmeritev, pri čemer ostaja živinoreja glavna
kmetijska« itd.
Komisija meni, da so amandmaji gospodarskega zbora, prosvetno-kulturnega zbora, socialno-zdravstvenega zbora in zasedanja delegatov občin, ki jih
odbor za družbenoekonomske odnose republiškega zbora in začasna komisija
enotnega zbora delovnih skupnosti delno ali v celoti nista sprejela v svojem
dodatnem poročilu, smiselno zajeti v sprejetih amandmajih. Izjemi sta le
amandmaja, ki ju tudi komisija ne sprejema, in sicer:
1. amandma socialno-zdravstvenega zbora k 2. alinei na strani 42, ki se
glasi: »Zajeti polovico predšolskih otrok v organizirano dnevno varstvo«;
2. amandma prosvetno-kulturnega zbora k 1. odstavku 12. točke na strani
9, ki se glasi: »Izobrazba mora dobiti ustreznejšo vlogo v družbenem vrednotenju dela, v delitvi dohodkov, moralnih in drugih priznanjih ter v kadrovski
politiki na vseh področjih združenega dela.«
Glede prvega amandmaja komisija meni, da je formulacija: »najmanj
30 °/o« ustrezna, saj v skladu s sredstvi, ki bodo na razpolago, omogoča zajeti
otroke tudi prek te spodnje meje.
Glede drugega amandmaja komisija meni, da predložena formulacija lahko
zavaja v nepravilno tolmačenje. Lahko se razume, da se z njo posebej poudarja
formalna izobrazba, na taki podlagi pa temelje druge zahteve tega amandmaja.
Komisija nasprotno meni, da sta znanje in delo tisto merilo, ki jima gre s tem
amandmajem predlagana vloga. Seveda pa komisija hkrati ugotavlja, da sta
znanje in delo ustrezno poudarjeni v celotnem kontekstu predloga resolucije
in še zlasti v preambuli.
Nasprotno pa komisija sprejema amandma prosvetno-kulturnega zbora k
poglavju na strani 29, ki ga odbor za družbenoekonomske odnose republiškega
zbora in začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti nista sprejela.
Komisija skupščine Socialistične republike Slovenije za izdelavo resolucije
o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije predlaga zboroma, da
sprejmeta predlog resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije skupaj z
amandmaji, ki jih predlagamo. Za svoja poročevalca določa komisija Živka
Preglja v republiškem zboru in Toneta Tribušona v enotnem zboru delovnih
skupnosti.
Predsedujoči Tone Bole: Besedo ima poročevalka začasne komisije
enotnega zbora, tovarišica Žlebnikova.
Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Začasna komisija enotnega zbora je predložila poslancem dvoje pismenih poročil o svojem delu v zvezi s predloženo resolucijo. V dodatnem poročilu je
strnila vsa stališča do predloženih amandmajev posameznih zborov in drugih
skupščinskih teles, delegatov občin, skupine poslancev in nekaterih samoupravnih interesnih skupnosti. Poročila ne bom brala, ker ste ga že dobili.
Želela pa bi opozoriti na nekatera splošna izhodišča komisije in zlasti na
stališča komisije do amandmajev, ki jih komisija ni sprejela. Komisija je
predvsem menila, da je predloženi tekst resolucije v načelu sprejemljiv in da
so vanj ustrezno zajete vse konstruktivne pripombe iz javne razprave. Zato
se je osredotočila le še na proučitev amandmajev, ki so bili predloženi k temu
predlogu. Sprejela je vse amandmaje, za katere je sodila, da tako z vsebin-
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skega kakor tudi z redakcijskega stališča bistveno izboljšujejo in jasneje opredeljujejo predloženo besedilo.
Komisija pa je odlonila nekatere amandmaje, pri katerih ni soglašala
z novo vsebino ter nekatere redakcijske, če je menila, da niso neobhodno potrebni. Odklonila je tudi amandmaje, ki predlagajo novo besedilo celotnih poglavij, in to predvsem zato, ker je pri proučitvi amandmajev ugotovila, da
vsebinsko niso toliko drugačni, da bi bili neobhodno potrebni.
Navajam amandmaje, ki jih komisija ni sprejela:
Izmed amandmajev, ki jih je sprejel gospodarski zbor, se komisija ni mogla
strinjati z zahtevo, naj bi se moderniziral odsek proge Gorica—Repentabor—
Sežana. Poslanci niso videli pravega smisla v taki rešitvi, temveč so mnenja,
da bi bilo bolj smotrno, da se zavzamemo za modernizacijo celotne proge
Jesenice—Nova Gorica—Sežana. Tako stališče je zavzela tudi komisija, ki je
resolucijo predložila.
Komisija je vsebinsko sprejela amandma gospodarskega zbora k 44. strani,
kjer je poudarjena potreba po izenačitvi pogojev poslovanja med transportnimi panogami, le da se je odločila za nekoliko spremenjeno besedilo.
Komisija ni sprejela amandmaja prosvetno-kulturnega zbora k 2. strani,
ki se nanaša na sistem planiranja in na probleme v zvezi z njim. Problem
družbenega planiranja je ustrezno obdelan v zadnjem poglavju resolucije, to
je na 55. strani pod točko 3. a.
Komisija se iz načelnega razloga ni mogla opredeliti za povsem nov tekst
poglavja »kultura«, ker je menila, da sedanji tekst vsebuje iste cilje, kot jih
opredeljuje novi tekst. Komisiji se je zdelo smotrno, da bi kot izhodiščno vendarle upoštevali besedilo predlagatelja. Ker pa je predlagatelj sprejel novi
tekst, nima komisija nič proti temu, da se novi tekst vključi v resolucijo.
Pri amandmajih, ki jih je predložil socialno-zdravstveni zbor, se stališča
komisije bistveno razlikujejo le glede amandmaja, ki govori o tem, da je v
dolgoročnem obdobju potrebno zajeti več kot polovico predšolskih otrok v
organizirano dnevno varstvo. V resoluciji je predvideno, da naj bi se odstotek
povečal do 30 %». Komisija predlaga, naj se besedilo glasi tako, da je potrebno
ta odstotek povečati na najmanj 30 ®/o. Spričo sedanjega stanja, ko vključujemo
v organizirano varstvo samo 10 fl/o oziroma celo manj otrok, in spričo predvidenih materialnih možnosti komisija meni, da je že v resoluciji opredeljen cilj
dovolj optimističen in da ni mogoče računati na to, da bi ta odstotek lahko
povečali na 50 fl/o.
Izmed amandmajev, ki jih je predložila komisija za vprašanja mednarodnih
odnosov, naša komisija ni sprejela zadnjega k strani 56, točka b, ker meni,
da ima amandma značaj akcijskega programa, ki spada bolj v letne programe
in v srednjeročni načrt, ne pa v resolucijo o dolgoročnem razvoju.
Komisija se ni ponovno sestala, da bi proučila stališča predlagatelja, to
se pravi skupne skupščinske komisije, vendar menim, da med stališči predlagatelja in stališči naše komisije ni bistvenih vsebinskih razlik. Zato niti ni
potrebno, da se naša komisija ponovno sestane in menim, da predloge komisijepredlagateljice lahko sprejmemo.
Predsedujoči Tone Bole: Prosim še predstavnika zakonodaj no-pravne
komisije, da pove svoje mnenje. (Ni pripomb.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Prosim, tovariš Polj anšek!
19*
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Miloš Poljanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Dovolite, da obrazložim amandmaje, ki jih tako predlagatelj kot tudi začasna
komisija enotnega zbora nista sprejela.
Tovarišica Zlebnikova je v imenu komisije omenila, da komisija ne sprejema amandmaja k strani 2, ki zadeva način planiranja. Prosvetno-kulturni
zbor je mnenja, da formulacija, kakršna je na 55. strani v točki 3. a, ne obsega
znanstvenega pristopa k planiranju, za kar pa se zavzema prosvetno-kulturni
zbor, ko opozarja na vzpostavitev novega sistema družbenega planiranja in
programiranja, seveda ob upoštevanju značilnosti naše samoupravne družbe,
družbenih dogovorov in medsebojnih obveznosti.
Prosvetno-kulturni zbor ne vztraja pri amandmaju k prvemu odstavku
12. točke na strani 9. Citiram amandma: »Izobrazba mora dobiti ustreznejšo
vlogo v družbenem vrednotenju dela, v delitvi dohodkov, moralnih in drugih
priznanjih.« Po svojem smislu ima amandma ustrezno vrednost. V amandmaju
ne določamo prioritete za vrednotenje izobrazbe, temveč se zavzemamo za
ustreznejšo vlogo v družbenem vrednotenju dela.
K zadnjemu stavku 3. odstavka na strani 15 je predlagan amandma, ki
temelji na skupščinski resoluciji o kadrih. Citiram amandma: »izobražen je
širše kulturno razgledan in ima smisel za poslovnost in za učinkovito samoupravno gospodarjenje.« Želim slišati, zakaj predlagatelj smiselno tako pomembnega amandmaja ni mogel sprejeti.
K. 18. strani predlagamo v 12. vrsti prvega odstavka amandma, ki se namesto besedila: »Razpoložljivih sredstev, katerih delitev je,« glasi: »delitvenih
razmerij, ki bodo . . .«. Amandma opozarja na razmerja, ki so pomembnejša za
daljši rok planiranja, to se pravi, da dejavnosti ne razmejujemo vsako leto
znova, temveč da v srednjeročnem planu določimo delitvena razmerja med
posameznimi sferami. To naj bi bila podlaga za trajnejše gospodarjenje v posameznih dejavnostih.
Izjavljam pa, da prosvetno-kulturni zbor pri amandmaju ne vztraja.
Amandma predlagamo tudi k 20. strani. Tu se v drugem odstavku za tretjim
stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Za uresničitev tega cilja bo imelo v investicijskih programih prednost povečanje zmogljivosti srednjih šol ter izboljšanje njihove opremljenosti za sodoben pouk.« Amandma je logična izpolnitev
tistega cilja, ki je postavljen v tekstu resolucije, ko govori, da je treba do 1985.
leta sprejeti v srednje šole 70 °/o učencev.
Ce hočemo doseči takšen odstotek, je treba povečati zmogljivost srednjega
šolstva in tudi zmogljivost dijaških domov za srednješolce. Če tega ne bomo
naredili, je 70 % kratko in malo samo fikcija, ne pa realnost. Zaradi tega prosvetno-kulturni zbor pri tem amandmaju vztraja.
To je vse, ker je medtem predlagatelj že obvestil enotni zbor, da sprejema
celoten dopolnjen tekst, ki govori o kulturi.
Predsedujoči Tone Bole: Tovariš Poljanšek! Prosvetno-kulturni zbor
torej vztraja pri amandmaju k 2. strani, zahteva pojasnilo glede odklonitve
amndmaja k 15. strani in vztraja pri amandmaju k 20. strani.
Miloš Poljanšek: Da.
Predsedujoči Tone Bole: Tovariš Vidmar, prosim!

16. seja

293

Janez Vidmar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Na seji gospodarskega zbora sem že povedal, da sem se ob pripravah tako
pomembnega akta, kot je resolucija o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije v pristojnih odborih in komisijah zavzemal za razmejitev pristojnosti in odgovornosti oziroma za organizacijski model, ki bi ga bilo potrebno
izdelati za izvajanje resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike
Slovenije. Menim, da je to eden najpomembnejših aktov, ki smo jih v zadnjem
času resno, strokovno pripravili in vložili v njegovo izdelavo dovolj truda in
umskega potenciala. Zaradi tega mislim, da resolucija ne bi smela doživeti iste
usode, kot jo bolj ali manj doživljajo vse naše resolucije. Ne želim razpravljati
o tem, ali so resolucije potrebne ali ne, vsi pa vemo, kako se resolucije izvajajo.
Na seji gospodarskega zbora sem rekel, da v resoluciji dobimo dokaj jasne
odgovore na tri vprašanja, in sicer: kaj želimo doseči v prihodnjih petnajstih
letih, zakaj in kje. Tekst resolucije odgovarja na ta tri vprašanja funkcionalnega
ciklusa in resolucija — kot je zapisal novinar z drugimi besedami — pravzaprav
vliva toliko optimizma, da skoraj lahko pričakujemo, da se nam bo čez 15 let
cedil sam med.
Vendar v resoluciji bolj pogrešam odgovore na naslednja tri vprašanja:
Kdo, kdaj in kako bo izvajal resolucijo? Zavzemam se, za to, da se ob tako
pomembnem aktu, kot je resolucija o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije, opredeli, kdo bo tisti, ki bo pred slovenskim narodom skrbel za
njeno izvajanje. Resolucija zajema obdobje 15 let. O tem, kako in kdo jo bo
uresničeval, pa piše na strani 54 takole: »Poglavitni nosilci razvoja so delovne
skupnosti v organizacijah združenega dela in njihove združbe, ki bodo s svojo
dejavnostjo v svojem in skupnem interesu uresničevale cilje te resolucije.«
Tovariši, če računamo s tako visoko stopnjo družbene zavesti, da bodo —
kot sem rekel na seji gospodarskega zbora — stvari tekle same po sebi, po
grškem izreku »panta rhei«, potem se mi zdi tudi ta formulacija nepotrebna
oziroma se vprašam, ali je resolucija potrebna. Mislim, da je to velika zmota
in zabloda vsakogar, ki misli, da se lahko cilji, ki jih zastavljamo v resoluciji
o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije, uresničujejo sami od
sebe zaradi ne vem kako visoke stopnje družbene zavesti.
Na vprašanje »kdaj?« imamo odgovor na prvi strani. Gre za 15 let. V gospodarskem zboru pa sem poleg tega dobil odgovor, da to ni plan, ampak nekaj
posebnega. To je koncept, s čimer se popolnoma strinjam, ampak tudi koncept
dolgoročnega razvoja je treba časovno opredeliti in opredeliti tudi dinamiko
razvoja. Najbrž ne moremo čakati samo na 15. leto, ampak je treba nekatere
drugo leto, nekatere tretje, četrto, peto itd.
Ce hočemo doseči kvalitativne spremembe v strukturi nacionalne ekonomije, potem verjetno brez ustreznega znanja ne bo šlo. Tu mislim na ljudi z
ustreznim znanjem, ki bodo začeli kvalitativno spreminjati strukturo našega
družbenega gospodarstva. Zato je treba že 1972. leta nekaj narediti, da bomo
čez 15 let oziroma čez nekaj časa, lahko rekli, da smo leta 1972 nekaj ukrenili
in smo že dosegli nekatere uspehe. Znanja ne moremo pridobivati po hitrem
postopku. Treba je vlagati in vlagati in šele čez nekaj časa dosežemo prve
rezultate.
Mislim, da je treba izvajanje resolucije časovno opredeliti, ker menim, da
je pomembna in da je bilo za njeno izdelavo potrebno veliko časa in dela.
Na vprašanje, kako izvajati resolucijo, imamo odgovor na isti strani: »Na
podlagi sporazumevanja in dogovarjanja med gospodarskimi in družbenimi sub-
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jekti bodo delovne organizacije itd.« Ponavljam, kar sem rekel na seji gospodarskega zbora, da bi bila lahko formulacija še bolj splošna in da bomo resolucijo izvajali skladno z našim družbenopolitičnim sistemom, katerega bistvena
karakteristika je družbeno dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje.
Moje besede — saj so lahko neumne in neprimerne, niso bile omenjene niti
v poročilu komisije. Mislim, da imam prav, ko menim, da je delo, ki ga je opravila komisija skupščine Socialistične republike Slovenije za izdelavo resolucije
o dolgoročnem družbenem razvoju SR Slovenije, treba nadaljevati. Zato se ne
strinjam s sklepno ugotovitvijo te komisije, da s sprejetjem resolucije končujemo obsežno delo. Neprimerno pomembnejše je, da se dogovorimo, da nekaj
resnega šele začenjamo.
Zato predlagam, da se z odlokom, s kakršnim je bila imenovana komisija
skupščine SR Slovenije za izdelavo resolucije o dolgoročnem družbenem razvoju skupščine SR Slovenije in ki je bil tudi objavljen v Uradnem listu
št. 28/198/71, za začetek ustanovi komisija skupščine SR Slovenije za izvajanje
resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije.
Nepravilno bi bilo, če bi rekli, da je komisija dobro opravila delo, hkrati
pa ne bi postavili nobenega skupščinskega organa, ki bi skrbel za izvajanje
resolucije. Skupščinska komisija sama res ne more izvajati te resolucije — jasno
da ne! Izvajali jo bodo vsi tisti, ki bodo za kaj pristojni. In če bodo pristojni,
bodo tudi odgovorni, ker brez pristojnosti ni odgovornosti. Zaradi tega bi bilo
prav — če sprejmemo moj predlog — da komisija skupščine SR Slovenije za
izdelavo resolucije o dolgoročnem družbenem razvoju preimenuje v komisijo
skupščine SR Slovenije za izvajanje resolucije. V tem primeru bi komisija izdelala organizacijski model, kjer bodo razvidni nosilci izvajanja nalog, ki bodo
imeli določene pristojnosti in tudi odgovornost. Iz modela bo tudi razvidno,
kako bodo časovno opredeljene določene naloge iz resolucije in kako se bomo
lotili izvajanja resolucije.. Verjetno bi morala katera izmed že obstoječih institucij — mogoče zavod za gospodarsko planiranje — razširiti svojo dejavnost s
sekretarjem za dolgoročno planiranje ali za planiranje družbenega razvoja SR
Slovenije. Ali bo to institut za ekonomska raziskovanja ali kakšen sekretariat
ali pa posebno telo, ki naj ga formira izvršni svet, se bo pač treba odločiti. Da
ne bi doživela enake usode kot večina naših resolucij, predlagam, da se pripravi
odlok o ustanovitvi komisije skupščine SR Slovenije za izvajanje resolucije o
dolgoročnem družbenem razvoju SR Slovenije.
Predsedujoči Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Prosim,
tovariš Osredkar!
Slavko Osredkar: Tovariš predsednik! Socialno-zdravstveni zbor je
na zadnji seji sprejel številne amandmaje k predlogu resolucije o dolgoročnem
razvoju Slovenije.
Odbor republiškega zbora in začasna komisija enotnega zbora sta kot pristojni telesi večino amandmajev, ki jih je predlagal socialno-zdravstveni zbor,
sprejela oziroma sta" jih zavrnila, ker so smiselno vključeni v amandmaje, ki sta
jih sprejela odbor in komisija.
Izjema je samo amandma k 2. alinei na strani 24, kjer socialno-zdravstveni
zbor predlaga, da naj bi v obdobju 15 let zajeli v varstvene ustanove polovico
vseh predšolskih otrok.
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Amandma je zavrnjen. Socialno-zdravstveni zbor se mu odpoveduje pod
pogojem, da se v drugi alinei, na katero se nanaša ta amandma, doda besedica
»najmanj« 30 fl/o. Upajmo, da bomo čez 15 let lahko ugotovili, da nismo ostali
pri tem najmanjšem odstotku.
Predsedujoči Tone Bole: Kdo želi še sodelovati v razpravi? Prosim,
tovariš Hasl.
Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pridružujem se mnenju tovariša Vidmarja. Resolucija ne bi smela biti sama sebi
namen. To se je izkazalo že večkrat kot neuspešno. Zato predlagam, da se na
strani 54 v III. poglavju doda naslednje besedilo:
»V okviru uresničevanja smernic resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije bodo nosilci razvoja izdelali svoje akcijske programe.
O politiki uresničevanja dolgoročnega razvoja bodo občasno — tu je možno določiti rok 2 do 3 let, poročali skupščini SR Slovenije, pri čemer bodo morali
jasno povedati, kaj se giblje v okviru sprejetih smernic, kje in zakaj zaostajamo,
ali gre za subjektivne ali objektivne vzroke.«
Predsedujoči Tone Bole: Tovariš Hasl, prosim, da amandma piedložite
pismeno.
Kdo še želi sodelovati v razpravi? Prosim, tovariš Mrgole.
Dr. Mitja Mrgole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Opozarjam na smiselno tolmačenje spremembe, ki je nastala po sprejetju delno
spremenjenega amandmaja, ki ga je predlagala začasna komisija enotnega
zbora.
Gre za besedilo k tretjemu stavku 1. alinee na strani 43. Besedilo bi se po
sprejetju amandmaja, ki ga je sprejela komisija za pripravo resolucije, glasilo
takole: »Zato je treba v prihodnjih 15 letih nadaljevati gradnjo slovenske letalske infrastrukture in povečati letalske prevozne zmogljivosti za vse vrste prevozov (blagovnih in potniških) na vseh razdaljah. V ta namen je treba zgraditi
primerno mrežo primarnih, sekundarnih in terciarnih letališč.« Tu se konča
stavek in tu bi se pravzaprav smiselno morala končati tudi alinea, ker četrti
stavek, ki naj bi temu sledil, nima nobene smiselne zveze, saj se glasi: »V ta
namen bo treba zgraditi primerno mrežo alpskih, obmorskih in obmestnih helikopterskih pristajališč«.
Predsedujoči Tone Bole: Kdo želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se
nihče.) Ker nihče ne želi sodelovati v razpravi, jo končujem.
Pred seboj imamo:
1. amandmaje, ki jih je predlagala komisija enotnega zbora in so usklajeni
s predlagateljem;
2. amandmaje, pri katerih vztraja prosvetno-kulturni zbor;
3. amandmaje, komisije za mednarodne odnose. Prosim predstavnika komisije za mednarodne odnose, da pove, ali še vztraja pri amandmajih. Ker predstavnika ni, bomo morali glasovati.
4. amandmaje komisije za varstvo okolja, ki niso bili sprejeti. Prosim predstavnika komisije za varstvo okolja, da pove, ali vztraja pri amandmajih, ki niso
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sprejeti. Tudi predstavnika komisije za varstvo okolja ni, zato moramo glasovati
tudi o teh amandmajih;
5. amandmaje, ki jih je predložilo zasedanje delegatov občin. Prosim predstavnika zasedanja delegatov občin, da pove, ali še vztraja pri amandmajih, ki
jih komisija oziroma predlagatelj nista sprejela. Ker tudi tega predstavnika ni,
moramo o amandmajih glasovati.
Prosim tajnika zbora, da ugotovi, ali res ni nobenega predstavnika teh institucij. Na zasedanje so bili vabljeni predstavnik komisije za mednarodne odnose, ki ni navzoč, predstavniki komisije za varstvo okolja, ki niso navzoči in
predstavnik zasedanja delegatov, ki tudi ni navzoč.
Tovariš Tribušon, prosim!
Tone Tribušon (iz klopi); Predstavnik zasedanja delegatov občin
Rudi Šimac je bil na včerajšnji seji, na kateri so bila sestavljena mnenja, stališča in predlogi delegatov. Meni, da komisija ne vztraja pri nobenem amandmaju, če niso smiselni. To sem vam povedal le v pojasnilo.
Predsedujoči Tone Bole: Ali je to njegova osebna izjava ali izjava,
ki jo je dal kot predstavnik zasedanja delegatov?
Tone Tribušon (iz klopi): To je moje pojasnilo!
Predsedujoči Tone Bole: Obveščen sem, da je predstavnik zasedanja
delegatov občin trenutno na seji republiškega zbora. Predlagam, da počakamo,
da opravi svoje delo na republiškem zboru, potem pa zavzame stališče do
amandmajev, ki jih je predložilo zasedanje delegatov občin.
O amandmajih komisije za mednarodne odnose in komisije za varstvo okolja pa moramo glasovati.
Tovariš Vidmar je predlagal, da se oblikuje posebna komisija za izvajanje
resolucije. Tovariš Hasl pa predlaga naslednje:
Na strani 54 med 3. in 4. poglavjem naj se doda novo besedilo: »V okviru
uresničevanja smernic resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike
Slovenije bodo nosilci razvoja izdelali svoje akcijske programe. O politiki uresničevanja dolgoročnega razvoja bodo občasno poročali skupščini Socialistične
republike Slovenije«.
V razpravi je bilo dano tudi opozorilo tovariša Mrgoleta k tretjemu stavku
prve alinee na strani 43.
Prosim komisijo našega zbora in seveda tudi predlagatelja, da zavzameta
stališče do teh predlogov.
Tovarišica Zlebnikova, prosim!
Mara Žlebnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! V imenu komisije izjavljam, da sprejemamo predlog tovariša Vidmarja za sestavo komisije
oziroma za sprejem odloka o ustanovitvi komisije, ki bo spremljala dolgoročni
razvoj. Sprejemamo tudi predlog tovariša Hasla. Menim, da sta primerna, predvsem pa potrebna. Če kdo izmed navzočih članov komisije sodi, da predlogi niso
utemljeni, naj pove svoje mnenje.
Predsedujoči Tone Bole: Prosim predstavnika predlagatelja, da zavzame stališče. Tovariš Tribušon, prosim!
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Tone Tribušon (iz klopi): Nisem pooblaščen, da dajem pojasnila. Dogovorili smo se, da se bo komisija potem, ko bo slišala vsa vprašanja, sestala,
zavzela stališče in odgovorila na posamezne amandmaje. Poleg tega tudi ne vem,
kateri amandmaji bodo predloženi republiškemu zboru.
Predsedujoči Tone Bole: To se pravi, da predstavnik predlagatelja
predlaga, da najprej končamo razpravo. Potem bo komisija zavzela dokončna
stališča do predlogov, danih v razpravi.
Obveščam zbor, da bomo glasovali: o amandmajih, ki sta jih predlagala
skupna komisija in predlagatelj, amandmajih, ki jih je predlagala komisija za
mednarodne odnose, o amandmajih, ki jih je predlagala komisija za varstvo
okolja in o amandmajih, ki jih je predlagalo zasedanje delegatov občin.
Tovariš Tribušon, ali zahtevaš odmor, da bi se sestala komisija, ali pa lahko
takoj poveš mnenje o predlogih tovarišev Vidmarja in Hasla?
Tone Tribušon (iz klopi): Glede predloga tovariša Janeza Vidmarja
menim, da stališče predlagatelja ni potrebno. To je stvar skupščine, kako se bo
o tem odločila.
Predsedujoči Tone Bole: Predlagam, da preidemo na glasovanje o
amandmajih, ki jih je predlagala komisija enotnega zbora delovnih skupnosti
skupščine Socialistične republike Slovenije za proučitev vprašanj s področja
družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti in ki jih predlagatelj sprejema. Kdor je za amandmaje,
naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (En poslanec.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandmaje komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine Socialistične republike Slovenije za
proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti.
Prehajamo na glasovanje o amandmajih prosvetno-kulturnega zbora. Prosim, tovariš Poljanšek!
Miloš Poljanšek: Z obžalovanjem ugotavljam, da nisem dobil pojasnila glede dveh amandmajev. Ponovno izjavljam, da ne vztrajam pri amandmaju k 2. strani in pri amandmaju k 15. strani. Vztrajamo pa pri amandmaju
k 20. strani in sicer k drugemu odstavku, ki govori o povečanju zmogljivosti
srednjih šol in o izboljšanju njihove opremljenosti.
Predsedujoči Tone Bole: Tovariš Poljanšek, ne vztrajate več pri
amadmajih k strani 2 in 15, pač pa vztrajate pri amandmaju k strani 20. Ta se
glasi: V drugem odstavku se za tretjim stavkom doda nov stavek: »Za uresničitev tega cilja bo imelo v investicijskih programih prednost povečanje zmogljivosti srednjih šol ter izboljšanje njihove opremljenosti za sodoben pouk.«
Kdor je zanj, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Trije poslanci dvignejo roko.) Ugotavljam, da je
amandma prosvetno-kulturnega zbora z večino glasov sprejet.
Sedaj prehajamo na glasovanje o amandmajih komisije za vprašanja mednarodnih odnosov. Prvi se glasi: na strani 43 se v predzadnjem odstavku doda
tekst: »Vodne poti v Evropi, povezovanje vseh dosedanjih plovnih sistemov in
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gradnja novih so zelo pomembna prometna veja, ki povezuje evropska gospodarstva. Slovenija se mora vključiti v sistem jugoslovanskih in evropskih plovnih poti. Zato je treba nadaljevati raziskave v Sloveniji in skupaj z mednarodnimi institucijami sodelovati v projektiranju in pripravah za gradnjo plovne
poti Jadransko morje.«
Ponovno vprašam, ali je mogoče predstavnik komisije za mednarodna vprašanja navzoč? (Ni.)
Na glasovanje dajem amandma komisije za mednarodna vprašanja k strani
43 predzadnji odstavek. Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (36 poslancev
dvigne roko.) Je kdo proti? (18 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (59
poslancev dvigne roko.)
Amandma ni sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju komisije za mednarodna vprašanja,
ki se glasi: Na strani 56 se kot drugi odstavek točke b) doda besedilo: Republiški organi bodo neposredno in s sodelovanjem z zveznimi organi pomagali
ustvarjati ugodne mednarodne politične in ekonomske možnosti za gospodarsko
sodelovanje s tujino. S tem bodo zlasti prispevali k urejanju odnosov Jugoslavije
z mednarodnimi gospodarskimi združenji in drugimi mednarodnimi strukturami; spodbujali bodo prilagajanje zunanjih služb Jugoslavije (predvsem DK
predstavništev) gospodarskim razvojnim potrebam v smislu stalnega spremljanja mednarodnih gospodarskih tokov, informiranja gospodarstva o možnostih
za gospodarsko povezovanje s tujino; stimulirali bodo gospodarske stike z razvijanjem sodelovanja z lokalnimi oblastmi v sosednjih in v drugih deželah; s sodelovanjem pri oblikovanju politike predvsem prek sodelovanja pri ratifikaciji
mednarodnih kreditnih pogodb bodo usmerjali razvoj osnovnih vej gospodarstva in drugih dejavnosti; stimulirali bodo spremljanje in proučevanje mednarodnih gospodarskih gibanj; podpirali bodo povezave delovnih organizacij s
tujino pri projektih, ki bodo temeljnega pomena za razvoj republike.«
Amandma dajem na glasovanje. Kdor je zanj, naj dvigne roko! (44 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (8 poslancev dvigne roko.) Se je kdo
vzdržal? (43 poslancev dvigne roko.)
Amandma ni sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmajih komisije za varstvo okolja. Se prej
vprašam, ali je sedaj navzoč predstavnik komisije za varstvo okolja? (Ni.)
Glasovali bomo o amandmaju k strani 27, ki se glasi: Za četrtim se doda
nov peti odstavek, ki se glasi: »Pospeševali in podpirali bomo interdisciplinarno
raziskovalno delo na področju varstva okolja. V ta namen bomo izločali ustrezna
finančna sredstva, ki se bodo stekala ali neposredno od uporabnikov naravnih
dobrin ali po namenskih sredstvih pri znanstveno-raziskovalnih fondacijah.«
Besedo želi Miloš Poljanšek. Prosim!
Mu loš Poljanšek (iz klopi): Predlagam, da ugotovimo, koliko nas
je. (Sekretar zbora dr. Živko Sifrer poimensko preverja prisotnost.)
Dr. Živko Sifrer: Iz gospodarskega zbora je navzočih 35 poslancev,
iz prosvetno kulturnega zbora 35, iz socialno-zdravstvenega pa 43 poslancev.
Navzočih je 113 poslancev.
Predsedujoči Tone Bole: Na glasovanje dajem amandma komisije za
varstvo okolja. Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (63 poslancev dvigne
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roko.) Je kdo proti? (11 poslancev dvigne roko). Se je kdo vzdržal? (37 poslancev dvigne roko.) Glasovalo je 111 poslancev.
Amandma je sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju komisije za varstvo okolja k strani
38, kjer naj se v poglavju pod točko a) v prvem odstavku doda nov stavek, ki
se glasi: »Stopnja onečišćenja zraka, ki je posledica dosežene stopnje v industrijskem razvoju in slabih vremenskih razmer, ki so značilne za večji del našega prostora, zahteva spreminjanje virov energije v take, ki manj onesnažujejo
zrak. Zato je potrebno postopno prehajanje na nove vrste goriv.«
Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (20 poslancev.)
Amandma je sprejet.
Sedaj prehajamo na glasovanje o amandmajih zasedanja delegatov občin.
Ali je predstavnik delegatov občin navzoč? (Ne.)
Prosim zbor, da počakamo predstavnika delegatov občin.
Mara Zlebnik: Opozarjam, da amandma zasedanja delegatov občin
k 16. strani ni popoln.
Predsedujoči Tone Bole: Zasedanje delegatov predlaga še nekaj
amandmajev, ki jih komisija ni sprejela. Prvi je predložen k strani 16, drugi
odstavek, 1. alinee.
Ta del amandmaja se glasi: »V inozemskem turizmu naj se uvede ustreznejša stimulacija in to ne samo za stacionarni, temveč tudi tranzitni in maloobmejni promet z ustreznejšim retencijskim obračunom ali drugačno stimulacijo, ki ne bi imela za osnovo le obseg inozemskih nočitev, temveč tudi obseg
storitev prehrane in drugih storitev, ki jih uporabljajo inozemski gostje v gostinstvu, trgovini, prometu, itd.
Ob upoštevanju prednjega naj se povečajo:
— zmogljivosti ležišč (brez številke);
— število nočitev (brez številke);
— število nočitev tujih gostov (brez številke);
— devizni priliv (brez številke).
Hkrati naj bi se povečala obseg in ekonomičnost prehrane izven gospodinjstev
s čim močnejšim uveljavljanjem zdrave prehrane ob upoštevanju raznovrstnih
zahtev posameznih kategorij potrošnikov
Ali zasedanje delegatov občin vztraja pri tem amandmaju?
Jakob
amandma.

Cemažar:

V imenu zasedanja delegatov občin umikam

Predsedujoči Tone Bole: Prehajamo na amandma k II. poglavju, k
točki la na str. od 19 do 21, ki se glasi: Stavek v prvem odstavku na 19. strani,
ki se začenja z besedami: »Izobraževanje pomembno vpliva« se zamenja z naslednjim: »Vzgoja in izobraževanje naj bolj kot doslej omogočata in zagotavljata oblikovanje in razvoj samoupravljalske kritične osebnosti, zavesti kulture učenca in študenta, kar bo treba med drugim omogočiti tudi z ustrezno
izbiro učiteljskih kadrov ter s sistemom in vsebino njihovega izobraževanja in
vzgoje.« Ali glede na amandmaje naše komisije še vztrajate pri tem amandmaju
ali ga umikate?
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Jakob C e m a ž a r (iz klopi): Strinjam se s komisijo.
Predsednik Tone Bole: Zasedanje predlaga amandma k 3. odstavku
na 19. strani, ki naj se dopolni z naslednjim stavkom: »Zato bo potrebno sistemsko urediti investicijsko vlaganje v srednje šole in dijaške domove.-«
Ali glede na skupne amandmaje komisije še vztrajate pri tem amandmaju
ali ga umikate?
Jakob Cemažar (iz klopi): Mislim, da je komisija tudi to vsebinsko
že zajela.
Predsednik Tone Bole: Amandma k II. poglavju na strani 34 se glasi:
Za drugim odstavkom je treba dodati nov odstavek: »Za racionalnejše gospodarjenje s prostorom in s sredstvi, namenjenimi za stanovanjsko gospodarstvo
in komunalno ureditev, je treba v stanovanjski graditvi zagotoviti prednost
stanovanj v blokih.«
Ali še vztrajate pri tem besedilu? (Ne.)
Na isti strani vašega poročila je amandma k III. poglavju na straneh 47
do 49, ki se glasi: »Ob koncu prvega odstavka na strani 48 dodati: »Ob tem
naj se ustrezno ukrepa zoper kmetijsko proizvodnjo s preveliko uporabo kemičnih preparatov, ki škodujejo človekovemu organizmu (pesticidi itd.).«
Ali še vztrajate pri tem amandmaju? (Ne.)
K istemu poglavju predlagate, da se na strani 49 dopolni z naslednjim
besedilom: »Pospešeno naj se razvija izbira živilskih polproizvodov za hitrejšo
pripravo jedi, pri proizvodnji konservirane hrane naj se omeji uporaba konservansov in dodatkov, ki večinoma neugodno vplivajo na delovanje človeškega
organizma, da bi se zagotovila čimbolj zdrava prehrana tudi v okviru gospodinjstev in večja ekonomičnost gospodinjstev v celoti, naj se omogoči ustrezno
gospodinjsko izobraževanje.«
Vztrajate pri tem? (Ne.)
K IV. poglavju predlagate, da se besedilo točke 3 c dopolni tako, da se
glasi: »Za uresničevanje tega dolgoročnega programa izdelajo občine dolgoročne razvojne programe oziroma v medsebojnem sodelovanju medobčinske
dolgoročne razvojne programe, regionalne načrte, srednjeročne načrte ter programe in projekte, v katerih bodo konkretizirale svojo dolgoročno politiko in
ki bodo po vsebini usklajeni s programi drugih občin in območij ter s tem
programom.« Vztrajate pri tem amandmaju?
Jakob Cemažar: Temu amandmaju je zasedanje delegatov pripisalo
velik pomen, ker posamezna območja že izdelujejo dolgoročne programe. Zato
pri amandmaju vztrajamo.
Predsedujoči Tone Bole: O amandmaju bomo glasovali.
Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (46 poslancev dvigne roko.) Amandma
je z večino glasov sprejet.
Imamo še predlog tovariša Hasla, ki ga je podpisalo 10 poslancev, in
predlog tovariša Vidmarja, ki predlaga, naj se ustanovi komisija, ki bi spremljala uresničevanje resolucije.
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Predlagam 20 minut odmora. Medtem pa naj se komisija in predlagatelj
pomenita o amandmaju tovariša Hasla.
Dajem 20 minut odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 11.05 in se je nadaljevala ob 11.55.)
Predsedujoči Tone Bole: Nadaljujemo razpravo. Zbor obveščam, da
je republiški zbor sprejel amandma k zakonu o vodnih poteh, ki ga mi nismo
sprejeli. Republiški zbor pa ni sprejel amandmaja delegatov občin, ki smo ga
mi sprejeli.
Prosim predstavnika komisije, da obrazloži svoje stališče. Tovariš Tribušon,
prosim!
Tone Tribušon: Tovarišice in tovariši poslanci! Z republiškim zborom smo neusklajeni. Gospodarski zbor je sprejel amandma delegatov občin,
republiški zbor ga ni sprejel, oziroma je enotni zbor sprejel amandma delegatov
občin, medtem ko ga republiški zbor ni sprejel. Vendar vse kaže, da ga bo
sprejel. Na drugi strani je republiški zbor sprejel amandma k zakonu o vodnih
poteh, ki ga naš zbor ni sprejel. Komisija predlaga, da enotni zbor še enkrat
razpravlja o tem vprašanju in da pozitivno odloči.
Komisija sprejema amandma tovariša Hasla, ki po vsebini povsem sodi
v to materijo. Predlaga pa, da se glede na naravo stvari njegov amandma deli
v posamezne dokumete. Tako na primer akcijski programi po svoji naravi ne
sodijo v dolgoročni program. Ker so akcijski programi sredstvo za izvanjanje
srednjeročnih in letnih programov, komisija predlaga, da se vključijo v srednjeročni plan. O tem bomo razpravljali v bližnji prihodnosti.
Glede obveznega poročanja je komisija mnenja, da je to dolžnost vseh izvajalcev programa. Predlaga, da se o tem sprejme na enotnem zboru poseben
sklep, ne pa da se obvezno povečanje uvrsti v besedilo resolucije o dolgoročnem
razvoju.
Predsedujoči Tone Bo le : Slišali ste stališča komisije. Morda bo piedstavnik komisije za mednarodna vprašanja še dopolnil svoj predlog. Izražena
je bila želja, da se amandma komisije za mednarodna vprašanja ponovno utemelji. Zato prosim tovariša Brajnika, da obrazloži amandma komisije.
Edo Brajnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Najprej se opravičujem, ker nisem bil navzoč pri tej obravnavi. Bil sem v republiškem zboru, ki je razpravljal o istem vprašanju.
Besedilo resolucije ne obravnava sedanjega stanja raziskav o vodnih poteh
v Sloveniji. 2e 10 let trajajo raziskave o tem problemu. Financira jih izvršni
svet in sklad »Boris Kidrič«. Pri tem dela skupina inženirjev z italijanskimi
projektanti. Idejni projekti so že razpravljeni in krožijo po vsej Evropi. Vodno
pot prek Slovenije moramo natančno določiti. Za nas obstaja samo ena vodna
pot in sicer tista, ki povezuje Jadran z Donavo. To je vodna pot Soča—Sava
—Donava, ki bi nas povezala s projektom vodnih poti, ki je v gradnji v vsej
severni Italiji, kjer bo zadnji krak kanalov segel do Torina, od tu pa do Benetk
in od Benetk do Trsta in potem prek Slovenije na Savo in Donavo. Leta 1975
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oziroma najkasneje do 1977, bo končan tudi kanal Ren—Donava. S tem bi se
neposredno pridružili evropski vodni poti.
Mislim, da je vodna pot življenjskega pomena za Slovenijo. Zadnje čase
smo že priča usmerjanju blagovnih tokov mimo Slovenije, o čemer ste razpravljali tudi vi. Hotel bi reči, da obstajajo tudi drugi projekti takih vodnih poti,
ki pa gredo mimo Slovenije. Zato menim, da se moramo trdno odločiti, da damo
v naš dolgoročni plan razvoja prav to vodno pot. Hkrati bi želel poudariti, da
ne gre samo za Slovenijo, marveč za ves tranzitni promet prek Jadrana. Ce
take vodne poti ne bomo imeli, v moderni kontejnerizaciji verjetno ne bomo
mogli prevažati kontejnerje v Jugoslavijo, posebno ne prek Slovenije. Svetovni
prevozniki bi se preusmerili na druga pristanišča, ki imajo možnosti za pretovarjanje tako velikih kontejnerjev neposredno na tovornjake. Preusmerili bi
se torej na pristanišča severne Evrope. V skrajni perspektivi to pomeni, da bi
Jadran postal slepo črevo, kjer bi prenehal vsaj tranzitni promet za Evropo.
Zaradi tega predlagam, da se enotni zbor odloči za omenjeno vodno pot.
Sedanje raziskave kažejo, da bi — če bi prišlo v naslednjih desetih, petnajstih
letih do realizacije take vodne poti s svetovnim konzorcijem, ki bi sodeloval
v tej izgradnji — le lahko pričeli v teh letih pripravljati izgradnjo take vodne
poti. Obveščam vas, da bo verjetno v maju v Ljubljani že mednarodni simpozij,
ki bo razpravljal o vodni poti Jadransko morje—Soča—Sava—Donava. Hvala
lepa.
Predsedujoči Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Slišali ste
obrazložitev, ki sta jo dala tovariš Tribušon in predstavnik komisije za mednarodna vprašanja. Ker je predstavnik omenjene komisije amandma ponovno
predlagal, moramo o njem glasovati. Bili ste tudi obveščeni, da je republiški
zbor o tem že glasoval in da je točko o vodnih poteh tudi sprejel. Glede na
ponovni predlog komisije za mednarodna vprašanja dajem na glasovanje predzadnji odstavek na strani 43, ki se glasi: »Vodne poti v Evropi, povezovanje
vseh dosedanjih plovnih sistemov in gradnja novih so zelo pomembna veja, ki
povezuje evropska gospodarstva. Slovenija se mora vključiti v sistem jugoslovanskih in evropskih plovnih poti. Zato je potrebno nadaljevati raziskavo
v Sloveniji in skupaj z mednarodnimi institucijami sodelovati v projektiranju
in pripravah za gradnjo plovne poti Jadransko morje—Soča—Sava—Donava.
Predlog komisije dajem na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Večina
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (3 poslanci.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.)
Predlog komisije je sprejet. S sprejetim amandmajem komisije za mednarodna vprašanja smo se tudi uskladili z republiškim zborom.
Predstavnik komisije je zavzel stališče do amandmaja tovariša Hasla, ki
zadeva obveščanje o uresničevanju programa. Predlagal je, da naj bi bil
amandma sestavni del sklepa, predstavnik komisije pa pravi, da so akcijski
programi sestavni del srednjeročnih programov oziroma enoletnih operativnih
planov. Prosim tovariša Hasla, da glede na obrazložitev in stališče predstavnika
komisije pove, ali še vztraja pri svojem amadmaju.
Mi i r a n H a s 1 (iz klopi): Potem predlagam, naj bo to sestavni del sklepa,
ki ga bo sprejel naš zbor.

16. seja

303

Predsedujoči Tone Bole: To se pravi, da bi bil to sestavni del sklepa,
ki ga bo sprejel enotni zbor, ne pa dokumenta, ki je danes na dnevnem redu.
Prosim predstavnika komisije našega zbora, da zavzame stališče do predloga tovariša Vidmarja. Predlog ni v zvezi z besedilom., ampak z izvajanjem
resolucije.
Mara Žlebnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! 2e prej sem
v imenu naše komisije povedala, da soglašam s predlogom tovariš^ Vidmarja.
Menim, da ga je treba sprejeti, ustreznim skupščinskim organom pa naročiti,
da se na prihodnjih sejah domenijo o posebnem organu, ki naj spremlja uresničevanje resolucije. V tem smislu bi tudi dopolnili sklep, ki ga bomo sestavili
v zvezi s sprejemom resolucije.
Predsedujoči Tone Bole: Tovarišica Žlebnikova, čeprav razumem,
potem predloga tovariša Vidmarja ne bi zožili samo na eno komisijo, ker je to
v bistvu naloga vseh teles skupščine, izvršnega sveta in vseh upravnih organov.
Zato sem malce skeptičen, čeprav je pobuda tovariša Vidmarja takšna, da
zahteva priprave, ki ste jih omenili. Tudi tovariša Vidmarja nisem razumel
tako, da bi bila odgovornost za realizacijo tako pomembnega programa samo
v rokah te komisije. To je obveznost in naloga vseh teles, bodisi izvršnih ali
naših zborov in seveda tudi upravnih organov. V nasprotnem primeru bi verjetno odstopali od tiste ideje, ki jo — vsaj tako sem razumel tovariša Vidmarja
— zagovarja tudi on.
Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, menim, da se to razume samo
po sebi. Resolucija nalaga to dolžnost vsem, ki so odgovorni za njeno realizacijo. Mislim, da moramo predlog tovariša Vidmarja razumeti tako, da bi bilo
to telo neko dodatno stalno telo, ki bo nepretrgoma spremljalo izvajanje te
resolucije in tudi poročalo skupščini in njenim organom o izvajanju resolucije
oziroma o problemih, ki se ob tem porajajo. Zato pa odgovornost drugih ne bo
nič manjša.
Predsedujoči Tone Bole: Tovariš Vidmar, se strinjaš s stališčem, ki
ga je zavzela komisija? Prosil bi te tudi, da upoštevaš, da je to splošna naloga
vseh in predvsem tega doma in ne bi bila samo ta komisija tista, ki bi spremljala to delo. S tem pa smo potem verjetno tvoj predlog zelo zožili. Dajem ti
besedo, tovariš Vidmar.
Janez Vidmar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Mislim, da je povsem razumljivo, da komisiji za izvajanje resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije ne moremo naložiti vseh pristojnosti in ji hkrati naložiti vso odgovornost za izvajanje te resolucije. Če bi
bilo tako, potem bi se vsi tisti, ki so že določeni kot nosilci za izvajanje posameznih nalog, sklicevali kar na pristojnost in odgovornost te komisije. Zavzemal sem se za to, da se komisija za izvajanje resolucije o dolgoročnem razvoju ustanovi zato, da bi nekdo že spočetka skrbel in pred skupščino odgovarjal
za dosledno uresničevanje te resolucije. Komisijo, ki naj spremlja izvajanje
resolucije, sem predlagal zato, da bi začeli uresničevati to veliko delo. Od komisije, ki bo ustanovljena, pričakujem, da bo predložila skupščini — saj bo to
njena komisija — občasna poročila o izvajanju posameznih nalog, ki jih vsebuje
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resolucija. Od komisije pričakujem tudi predlog načina za izvajanje posameznih
nalog oziroma odgovore na vprašanja, kdo, kdaj in kako bo izvajal ali zagotovil
izvajanje vsega tega, kar je omenjeno na 58 straneh resolucije o dolgoročnem
razvoju Socialistične republike Slovenije. Ce bi moj predlog razumeli drugače,
potem ne vem, čemu tu sedimo, čemu imamo izvršni svet, čemu imamo toliko
raznih organov. Dejstvo pa je, da bomo v skupščini pokazali najprej na to komisijo, in jo vprašali, kaj je storila v okviru danih pristojnosti.
Predsedujoči Tone Bole: Zdaj, ko nas je predstavnik komisije našega
zbora obvestil, da je pobuda sprejeta, menim, da glasovanje ni potrebno. To
je zdaj delovni postopek, ki ga bo izvedla komisija.
Nadalje obveščam zbor, da so amandmaji usklajeni z republiškim zborom.
Čakamo še na uskladitev amandmaja delegatov občin z republiškim zborom,
zato še ne moremo glasovati.
Predlagam, da gremo na naslednjo točko dnevnega reda, ko bomo dobili
obvestilo republiškega zbora o amandmaju delegatov občin, pa bomo o tem
ponovno razpravljali.
Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o prispevkih, davkih in taksah občanov in organizacij združenega dela.
Predlog za izdajo tega zakona je predložil izvršni svet.
K tej točki ste prejeli poročilo zakonodajno-pravne komisije in poročilo
začasne komisije enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti. O predlogu za izdajo zakona so razpravljali odbor za finance in
proračun, odbor za družbenoekonomske odnose, odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora ter odbor za finance gospodarskega
zbora, ki so-tudi predložili svoja poročila.
O predlogu je razpravljal tudi gospodarski zbor. Obveščen sem, da je vsa
navedena poročila upoštevala začasna komisija enotnega zbora, ko je pretresala
predlog za izdajo zakona. Zeli morda besedo predstavnik predlagatelja? (Da.)
Prosim, tovariš Novinšek.
Jože Novinšek: Tovariši poslanci! Dovolite mi nekaj uvodnih misli
k predlogu za izdajo zakona.
Teze predloga za izdajo zakona so bile pripravljene po razpravah in konkretnih usmeritvah v okviru izvršnega sveta. Koncept je usklajen z ustavnimi
spremembami, usklajen je z nekaterimi političnimi dokumenti, zlasti s sklepi
2. kongresa samoupravljalcev, ki je natančneje opredelil socialne, politične in
družbenoekonomske naloge na tem področju.
Predvsem moramo upoštevati, da gre za prvi koncept, v katerem bi morali
še nadalje doseči široko konfrontacijo mišljenja in ustvarjenih prispevkov k
pripravi osnutka. Prav tako so razprave skupščinskih odborov in komisije za
družbenoekonomska vprašanja v CK in drugod obogatile izhodišče koncepta
in so zelo koristne za nadaljnjo fazo priprav tega zakona. Zelo enotna ocena
je bila, da je koncept primerna osnova za pripravo osnutkov zakonov.
Omeniti moram, da so razprave pokazale tudi na mnoge variantne možnosti,
kar še posebno nalaga obveznost zelo intenzivnih priprav in temeljitih analiz
predlogov in mnenj.
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Ker gre za bistveno spremenjen sistem, je povsem jasno, da moramo pravočasno pripraviti osnutek in omogočiti dovolj široko verifikacijo predlaganih
rešitev v delovnih organizacijah, občinah, v samoupravnih skupnostih in drugod.
Upoštevati bi morali, da naj bodo predpisi sprejeti več mesecev prej, preden
začnejo veljati. Medtem pa naj bi se zavezanci in službe ustrezno pripravili na
dosledno izvajanje. Ni namreč toliko pomembno, da imamo dobro zgrajen
sistem, obveznosti in dobro pripravljene vse tehnične norme in drugo, temveč
je zlasti pomembno, da je od vsega začetka zagotovljena dosledna in popolna
uveljavitev sprejetih načel.
V bistvu gre za popolnoma novo opredelitev obveznosti v gospodarstvu.
Novo je, da moramo v republiški zakonodaji povsem originalno urediti to materijo, ne naslanjamo se namreč več na zvezni zakon. Gre tudi za vsebinsko
drugačen davčni sistem, zlasti za gospodarstvo. Z dopolnitvijo ustave prenašamo
te naloge na republike. Imamo torej možnosti in pogoje, da svojim razvojnim
ciljem ustrezno opredelimo sistem ne le kot instrument obveznosti in napajanja
splošne in skupne porabe, marveč kot del gospodarskega sistema, ravojne politike, obvladovanja porabe in gospodarskih gibanj ter podobno.
V oblikovanju celovitega sistema družbenih obveznosti je obremenitev delovnih organizacij samo del celotnega sistema družbenih obveznosti. Vzporedno
s konstrukcijo družbenih obveznosti delovnih organizacij bodo spremembe
nujne tudi na drugih področjih, zlasti na področju prispevkov in davkov občanov. Tu bo aktualno nadaljnje odpravljanje nekaterih socialnih neskladnosti,
na katere naša javnost opozarja že dalj časa. Nadalje je konstrukcija tudi pomembna v sistemu financiranja samoupravnih skupnosti v smislu ustavnih dopolnil, da se preide od zakonskega k večjemu samoupravnemu opredeljevanju
obveznosti.
Zaradi aktualnih potreb in ciljev, celovitosti ter usklajevanja sistema obveznosti bodo potrebne nekatere nadaljnje spremembe na področju prometnega
davka, na področju obdavčenja premoženja ter dohodkov od premoženja in
podobno.
Pri oblikovanju novega sistema in dopolnitvah bomo morali računati na
določeno usklajenost splošne in skupne porabe, na ekonomski položaj in reprodukcijsko sposobnost gospodarstva in na realno obremenitev dohodkov prebivalstva, na razmerja v življenjskem standardu in sploh na položaj občana.
Torej gre za določeno skladnost med posameznimi področji družbene delitve
dela, za upoštevanje socialnih aspektov davčne politike, vendar moramo hkrati
zagotoviti, da bremena občanov ne bodo zavirala njihovih delovnih in ustvarjalnih pobud.
Verjetno ni potrebno, da ponavljam vsebino tez in obrazložitve ter številne
pripombe, s katerimi ste seznanjeni. Zato se ne bom spuščal v podrobne razlage.
Želim poudariti le nekatere osnove koncepta predvidene rekonstrukcije družbenih obveznosti.
Sedanje družbene obveznosti iz osebnih dohodkov bomo morali razmejiti
na delovne organizacije in na zaposlene. Ne gre za mehanično in finančnotehnično pregrupiranje, marveč za politično in vsebinsko zelo pomembno opredelitev. Zlasti se bo moral uveljaviti kriterij neposrednega eksistenčnega, v
nekem smislu pretežnega interesa. Na primer: pokojninsko zdravstveno zavarovanje in kot nasprotna stran osebni interesi. Dalje zaposlovanje, prispevki
za zaposlovanje, invalidsko zavarovanje, usklajevanje pokojnin kot pretežni in20
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teres delovnih organizacij, izobraževnje, kjer je razmejen interes delovnih
organizacij in zaposlenih oziroma občanov. Zato so se zavzemali tako odbori
kot komisije.
Taka neposrednost interesov je tudi podlaga za uveljavitev XXI. ustavnega
amandmaja. Družbene obveznosti gospodarstva bodo izgubile svoj pretežno stroškovni značaj, kar je tudi ena osnovnih intencij sprememb glede obremenitev
delovnih organizacij. Premik obveznosti — bolj ali manj dosledno ali bolj ali
manj postopno — na poslovni uspeh pomeni uresničitev načela, da se odpravljajo slabosti nesorazmernega obremenjevanja delovno intenzivnih organizacij.
Pri tem bo treba vsekakor zelo odgovorno oceniti, kje so meje prerazdelitev
bremen, da ne bi prizadeli zlasti reprodukcijske sposobnosti gospodarstva.
Nadalje se zmanjšujejo neustreznosti v obremenitvi tistih organizacij, ki le
ustvarjajo v pogojih omejenega delovanja tržnih zakonitosti in slabosti gospodarskega sistema sorazmerno visok poslovni uspeh, kar je lahko tudi ena izmed
možnosti za različen socialen položaj zaposlenih. Sistem družbenih obveznosti
mora omogočiti republiki in občinam, da vodijo določeno razvojno usmerjevalno politiko prek sistema oblikovanja davčne osnove, prek višine oziroma
progresije in proporcionalnosti davkov in prispevkov in prek sistema odbitkov
od davčnih osnov oziroma davčnih olajšav.
V tej zvezi je bilo danih mnogo pripomb in predlogov za ustrezne rešitve.
Poudariti želim, da pri oblikovanju davčne osnove ne gre samo za fiskalen
problem. Občina in republika vodita s tem usmerjevalno politiko. Zato je to
družbenoekonomsko vprašanje odnosov določenih strok, poskusne proizvodnje,
izvoznega interesa, surovinskega interesa, čistega deviznega učinka, odnosa do
manj razvitih območij, aplikacije novih tehnologij itd. Razumljivo je, da je področje družbenih obveznosti samo del sistema, del ukrepov ekonomske politike
in vplivov družbenopolitičnih skupnosti na razvoj — prek gospodarske intervencije — reeskontne politike, politike rezerv itd.
S sistemom družbenih obveznosti moramo biti sposobni ustrezno upoštevati
sistemske rešitve tudi na drugih področjih, zlasti prek samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka in osebnih dohodkov na samoupravno vzdrževanje
sredstev za vlaganje v objekte širšega družbenega interesa, zlasti na področja
infrastrukture in podobno. Na teh področjih smo v republiki že dosegli napredek in določene specifičnosti, ki jih moramo v celoti izkoristiti in podpreti.
Gre za oblikovanje tako imenovanih navzkrižnih interesov, ki bodo zelo pomembni za zoženje administrativnih posegov, normiranja in vmešavanja v
davčno politiko v delovne organizacije.
Nujen je prehod na vsebinsko popolnejši sistem bruto osebnih dohodkov.
Ne samo kot obračunske metode, marveč kot sistema z vsemi posledicami glede
obveznosti, če se dogovorno spreminjajo samoupravne pravice, to se pravi z
aktivnim vplivom teh, ki plačujejo prispevke in imajo koristi v okviru posameznih skupnosti.
Razumljivo je, da bo terjalo uveljavljanje bruto osebnih dohodkov tudi
ustrezne finančno-tehnične rešitve, opredelitev položaja delovnih organizacij kot
servisa, sistem informacije, posebne davčne tehnične prijeme, vključno možnosti
za poenostavitve in uveljavljanje mehanografije in podobno.
Na koncu še nekaj besed o sodelovanju v okviru republike in o sodelovanju
z drugimi republikami. Republike naj bi usklajevale nekatera osnovna načela
bodočega sistema družbenih obveznosti, da delovne organizacije na enotnem
jugoslovanskem trgu ne bi bile v bistveno različnem položaju. To seveda ne
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pomeni enakih obveznosti, česar sicer tudi doslej ni bilo v praksi. Bistvena
skupna osnova je — in to se je izkazalo tudi v srednjeročnem planu Jugoslavije — opredelitev davčnega zavezanca, se pravi uveljavljanje temeljne organizacije združenega dela, kjerkoli ta posluje, dalje so to vrste prispevkov in
davkov in osnovni elementi davčne osnove. Njena višina je vsekakor stvar razvojne politike in razvitosti sporazumov o delitvi dohodkov in osebnih dohodkov.
In končno, olajšave, ki so tudi močan odsev specifične razvojne politike v posameznih republikah.
Vsekakor bo koristna intenzivna nadaljnja izmenjava izkušenj na tem področju. Nanje pa ne bi smeli čakati. Glede na razmere v Sloveniji je nujno, da
pohitimo, da vzamemo pobudo v svoje roke in da izrabimo nekatere prednosti
v sistemu sporazumevanja glede delitve dohodka in osebnih dohodkov tudi
v davčnem sistemu.
Tovariši poslanci, čaka nas obdobje zelo obsežnega dela in po vsebini zelo
zahtevnega oblikovanja sistemskih rešitev glede družbenih obveznosti in financiranja splošne ter skupne porabe, glede metod usklajevanja na tem področju
in še zlasti pretehtanega upoštevanja vprašanj gospodarskega položaja in reprodukcijskih možnosti gospodarstva na eni in položaja osnovnega nosilca, to
je delovnih ljudi, na drugi strani. Uspeh bo precej odvisen tudi od obojestranske
aktivnosti pri pripravah, to je od upravnih organov na eni strani in predvsem
nekaterih skupščinskih organov na drugi strani.
Predsedujoči Tone Bole: Predstavnika začasne komisije enotnega
zbora za proučitev vprašanja s področja družbenoekonomskih odnosov prosim
za ustno obrazložitev.
Anton Z i m š e k (iz klopi): Ni potrebna. Dali smo pismeno poročilo.
Predsedujoči
komisije.

Tone Bole:

Prosim predstavnika zakonodajno-pravne

/
Stanislav Simšič (iz klopi): Nimam pripomb.

Predsedujoči Tone Bole:
Tovariš Knez, prosim!

Začenjam razpravo. Kdo želi sodelovati?

Jože Knez: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Prejšnji govornik
je končal s tem, da bo zakon popolnejši, če bomo še bolj sodelovali. Vprašal
bi ga, kako si zamišlja sodelovanje v tem konkretnem primeru, ko smo o tem
zakonu že govorili na gospodarskem zboru? Povedal sem svoje mnenje o prispevku ali davku na družinski dohodek. O tem do danes nisem še ničesar slišal.
Na gospodarskem zboru je isto predlagal tudi predstavnik sindikata. Morda
bi bilo dovolj že to, če bi predlagatelj vsaj omenil, da obstaja vprašanje. Zato
predlagam zboru, da v skladu z mojim predlogom v gospodarskem zboru zahtevamo :
1. izvršni svet naj izdela analizo dimenzij socialnega razlikovanja po družinskem članu in
2. da se to vprašanje, ki je pomembno politično vprašanje ne tistih z visokimi dohodki, marveč tistih s srednjimi in nižjimi, posreduje vsem političnim
institucijam, ki naj do njega zavzamejo svoje stališče.
20»
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Predsedujoči Tone Bole: Prosim, kdo še želi sodelovati v razpravi?
(Nihče.) Ugotavljam, da nihče. Zato končujem razpravo ter predlagam zboru,
da sprejme naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o prispevkih, davkih in taksah občanov in
organizacij združenega dela se sprejme.
2. Osnutke ustreznih zakonov pripravi izvršni svet.
3. Pri pripravi osnutkov zakonov naj izvršni svet prouči vse predloge,
mnenje in pripombe, dane k predlogu za izdajo zakona, in tudi predlog tovariša Kneza.
4. Izvršni svet naj pripravi osnutke zakonov z obrazložitvijo 30. junija t. 1.
Kdor je za takšen sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.
Zdaj se vračamo na 2. točko dnevnega reda. Republiški zbor me
je obvestil, da je sprejel amandma delegatov občin v enakem besedilu kot naš
zbor. Se pravi, da neusklajenih amandmajev ni več in lahko preidemo na glasovanje o resoluciji v celoti.
Kdor je za predlog, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti soglasno sprejel resolucijo o dolgoročnem razvoju SR Slovenije. O tem bom obvestil predsednika republiškega zbora.
Sedaj nas čaka še naloga, da sklepamo o amandmaju tovariša Hasla, ki
zadeva uresničevanje tega dokumenta. Predlog sklepa je naslednji:
»V okviru uresničevanja dolgoročnega razvoja Socialistične republike Slovenije bodo skupščina SR Slovenje, izvršni svet skupščine, upravni organi, delovne skupnosti v organizacijah združenega dela, družbenopolitične in interesne
skupnosti spremljali njegovo izvajanje. Skladno z resolucijo o dolgoročnem razvoju bodo občasno poročali skupščini SR Slovenije o politiki njenega uresničevanja.«
Sklep dajem na glasovanje. Kdor je zanj, naj dvigne roko!. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. S tem je 2. točka dnevnega reda
končana.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo poročila o delu komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine Socialistične
republike Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah.
Poročilo je predložila v obravnavo omenjena komisija.
K tej točki dnevnega reda ste prejeli poročilo komisije za razvoj samoupravnega prava o delovnih organizacijah, program dela komisije, mnenje
odbora za družbenoekonomske odnose in odbora za finance gospodarskega
zbora, mnenje skupine poslancev socialno-zdravstvenega zbora in mnenje odbora za kulturne dejavnosti prosvetno-kulturnega zbora. Prosim predsednika
komisije, tovariša Staneta Pungerčarja, za uvodne misli k temu poročilu.
Stane Pungerčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci !
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Dobili ste poročilo o delu naše komisije in program njenega dela. Iz poročila so jasno razvidni namen ustanovitve in naloge komisije, metode dela in
dosedanje izkušnje ter vsebinske usmeritve komisije. Preden bi obrazložil program komisije, bi želel poudariti, da je bila pri zvezni skupščini pred kratkim
ustanovljena komisija za samoupravne in družbenoekonomske odnose s priporočilom, da naj take komisije ustanovijo tudi republiške skupščine in skupščine
avtonomnih pokrajin. V naši republiki deluje pri enotnem zboru delovnih skupnosti komisija za razvoj samoupravnega prava že od novembra 1969. leta in si
je v tem času pridobila izkušnje, ki so zelo pomembne za njeno odgovorno delo.
Verjetno ni potrebno dokazovati, da dobiva s sprejemom ustavnih amandmajev k zvezni in republiški ustavi področje dela komisije za razvoj samoupravljanja in v tem okviru samoupravnega prava v organizaciji združenega
dela, drugačno družbeno težo in pomen. Ustavna načela, po katerih je temelj
socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov položaj delovnega
človeka v družbeni reprodukciji, uresničevanje družbenoekonomskih odnosov
v temeljni organizaciji združenega dela pa njegova notranja pravica, ne samo
nov korak v spremembi razvijanja delavskega samoupravljanja, marveč postavljajo nove temelje celotnemu družbenoekonomskemu in političnemu sistemu.
Hkrati se odpirajo nekatere nove in zahtevne ter odgovorne naloge, ki so bile
v zadnjem času posebej poudarjene v nekaterih političnih dokumentih in ki se
kažejo zlasti v naslednjem:
Izoblikovati moramo tak sistem upravljanja družbenih sredstev, da bodo
s celotnim dohodkom, ustvarjenim na podlagi tekočega in minulega dela, upravljali delavci organizirani v organizaciji združenega dela, pri čemer je seveda
treba upoštevati, da dohodek posamezne temeljne organizacije združenega dela
ni le rezultat dela delavcev, ki so v njej zaposleni, ampak je del tega dohodka
tudi rezultat dela drugih delavcev. Temeljno organizacijo združenega dela, v
kateri so vsi delavci nosilci izvirnih samoupravnih pravic in dolžnosti, torej
tudi nosilci upravljanja družbene reprodukcije, moramo oblikovati tako, da bo
zagotovljena celovita integracija združenega dela, izhajajočega iz interesa delavcev in drugih delovnih ljudi.
Ustanavljanje temeljnih organizacij združenega dela mora temeljiti na
skrbnih strokovnih pripravah, ki bodo jasno in natančno opredelile tehnološko,
organizacijsko in ekonomsko zaokroženost proizvodnje in način gospodarjenja.
Temeljne organizacije združenega dela se bodo oblikovale v enotah, ki
predstavljajo delovno celoto in v katerih se rezultat dela delavca potrjuje kot
vrednost na trgu ali v delovni organizaciji ter se na tej podlagi samostojno
izrazi.
Na podlagi ustavnih dopolnil bodo delavci sami določili pogoje in cilje za
ustanavljanje in povezovanje v temeljnih organizacijah in se združevali v delovne organizacije in druge oblike povezovanja združenega dela, ki ga je treba
usklajevati in spodbujati. Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela
se bodo združevali v združene organizacije ali v druge oblike povezovanja na
podlagi natančno opredeljenih medsebojnih pravic in dolžnosti v ustrezno oblikovanih samoupravnih aktih, dogovorih ali sporazumih. V samoupravnih sporazumih morajo biti zajete predvsem naslednje prvine: neokrnjenost družbenoekonomskega položaja delavcev temeljnih organizacij združenega dela in temu
ustrezen način upravljanja združene organizacije dela, enakopravno sodelovanje
v organizacijah upravljanja združene organizacije, enakopravno odločanje o
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vprašanju obstoja in razvoja združene organizacije in enakopravno prevzemanje rizika dohodka in izgube pri uresničevanju dogovorjenih skupnih interesov.
V smislu teh stališč je treba samoupravne odnose in upravljalske pravice
ter dolžnosti uveljaviti tudi v organizacijah združenega dela, ki bodo ustanovljene na podlagi skupnih vlaganj. Pri tem je posebno pomembno, da bodo vse
zainteresirane delovne skupnosti jasno in natančno opredelile skupne cilje in
zadeve, način skupnega upravljanja in obveznosti ter pravice na podlagi vloženih sredstev.
Ustavna dopolnila določajo, da morajo delavci v združenem delu upravljati
z rezultati tekočega in minulega dela in da je treba delitev osebnih dohodkov
izpeljati tako, da bodo delavci neposredno čutili učinke vloženih sredstev v razširjeno reprodukcijo, bodisi v svoji delovni organizaciji bodisi drugje.
Udeležba pri rezultatih minulega dela mora torej postati spodbuda za
uspešno gospodarjenje z dohodkom. Pospeševati in razvijati je treba proces
samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja v vseh tistih
skupnih rešitvah, od katerih je odvisen položaj delovnega človeka v družbeni
reprodukciji, in pri zadovoljevanju njegovih družbenih potreb na podlagi načela
vzajemnosti in solidarnosti.
Prizadevati si bo treba, da bo sistem samoupravnega in avtonomnega urejanja položaja in pravic ter dolžnosti delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela rastel iz specifičnih razmer vsake organizacije, da bo pri njegovem
dograjevanju dejavno udeležen vsak član delovne skupnosti in da bo postala
redna samoupravi j alska obveznost vsakega člana te skupnosti, da si na svojem
delovnem mestu in v odnosih v kolektivu prizadeva, da se spoštujejo in uresničujejo samoupravni akti, dogovori in sporazumi.
Te številne in pomembne naloge, ki so vsaj vgrajene v predloženi program
dela naše komisije, so bile poudarjene tudi v dosedanji usmeritvi našega dela.
Iz poročila jasno izhaja, da je komisija že doslej posvečala večjo pozornost
uveljavljanju temeljnih samoupravnih pravic delavca v delovni enoti tako v
statutih in drugih splošnih aktih delovnih organizacij kot tudi v konkretnih
in živih odnosih v vsakdanji praksi.
Vsekakor so navedene naloge bistveno obsežnejše in zahtevnejše in tudi
zapletenejše od tistih, s katerimi smo se spoprijemali doslej. To bo zahtevalo
— vsaj v določeni meri — tudi drugačno delovno metodo komisije.
Prav gotovo si realizacije predloženega programa ni mogoče zamisliti brez
stalnega in sistematičnega sodelovanja med našo komisijo in komisijami, ki
skrbijo za to področje dela v občinah. Iz poročila izhaja, da je komisija že
doslej gojila take stike, vendar si bo morala v prihodnje še bolj prizadevati,
da se stiki poglobijo, da postanejo bolj pogosti, predvsem pa, da se izberejo
metode, ki bodo dale več rezultatov. Komisija bo tudi odslej skušala sodelovati
v dogovoru z občinskimi komisijami, s posameznimi organizacijami združenega
dela. da bi čimbolj neposredno in realno ocenila uresničevanje XXI. in XXII.
ustavnega dopolnila oziroma ustreznih republiških ustavnih dopolnil in se pogovarjala o reševanju drugih konkretnih problemov samoupravljanja.
V ta namen je komisija že izdelala podrobnejše programe in jih začela tudi
uresničevati. Komisija bo krepila sodelovanje z družbenopolitičnimi organizacijami, ki se aktivno ukvarjajo s proučevanjem in razvijanjem samoupravnega
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sistema, zlasti z ustreznimi organi v organizaciji Socialistične zveze, Zvezi sindikatov Slovenije in v komisiji centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. Od takega sodelovanja si veliko obetamo, saj so vse komisije, zlasti pa
komisija pri sindikatih in centralnem komiteju Zveze komunistov Slovenije na
tem področju zelo aktivne tako pri opredeljevanju načelnih vprašanj samoupravljanja kot pri reševanju konkretnih primerov.
Med te sodi predvsem obravnavanje problemov temeljne organizacije združenega dela ter položaja delavcev v njej. Komisija izhaja iz izkušenj, da uveljavljanje ustavnih amandmajev ne bo potekalo samo od sebe in gladko. Kot
se je dogajalo pri uresničevanju XV. ustavnega amandmaja, se že sedaj opažajo
tudi odpori zoper dosledno uveljavljanje XXI. in XXII. ustavnega amandmaja.
Ti odpori nekaterih izhajajo iz prepričanja, da z uveljavljanjem sprejetih
amandmajev slabimo enotnost delovnih organizacij in da pomenijo začetek
procesov dezintegracije. Zaradi pomembnosti in zapletenosti problemov, ki nastajajo pri uveljavljanju ustavnih dopolnil, sta sodelovanje in koordinacija dela
vseh subjektivnih dejavnikov še toliko bolj pomembna. Pri tem bomo morali
iskati oporo in pomoč predvsem pri neposrednih proizvajalcih in v njih zbuditi
interes za dejavno sodelovanje v razvijanju samoupravnih odnosov.
V dosedanjih razpravah — predvsem v sindikatih in v delovnih organizacijah — so razpravljalci predlagali, da bi morali, preden gremo v akcijo-, temeljito analizirati vso samoupravno zakonodajo in šele na tej podlagi začeti
konkretno aktivnost. Za uveljavitev načel XXI. in XXII. zveznega ustavnega
amandmaja oziroma ustreznih republiških ustavnih amandmajev glede položaja
delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela je treba vztrajati pri tem,
da se čimbolj ustrezno dopolnijo zakoni o podjetjih in drugi zakoni in tako
zagotovijo formalnopravne možnosti za vzpostavitev novih odnosov v združenem delu. Prvi pogoj za uveljavitev ustavnih dopolnil je, da se delavci organizirajo tako, da bodo sami neposredno uveljavili svoj interes ob podpori
družbenopolitičnih organizacij, predvsem Zveze komunistov in sindikatov.
Delavce je treba bolj kot doslej sprejemati v organe upravljanja in jih
usposobiti za opravljanje njihovih funkcij. V razpravah o razvoju samoupravljanja v delovnih organizacijah je bilo tudi omenjeno, naj se spodbudi sprejem
novih zakonskih rešitev, ki bi nadomestili sedanji zakon o prisilni upravi, o
sanaciji, o stečaju, v skladu z že prej omejenimi ustavnimi spremembami.
Posebno pozornost bo treba posvetiti informiranju delovnih organizacij,
saj tudi zaradi neinformiranosti nastajajo težave, ki ovirajo izvajanje samoupravnih pravic delavcev. S tem je najtesneje povezano tudi vprašanje odgovornosti. Problem ni. samo v neinformiranosti večine zaposlenih, marveč tudi
v neinformiranosti tistih, ki so člani posameznih organov upravljanja in ki nimajo materialov ter analiz za odločanje.
Končno meni komisija, da se morajo vključiti v aktivnost za uresničevanje
tako imenovanih delavskih amandmajev — v prizadevanju, da zgradimo koeksistenten in učinkovit samoupravni sistem — tudi poslanci na svojem območju.
Komisija ima v programu predvideno, da bo povabila k obravnavi iz svoje
pristojnosti tudi poslance. Tako sodelovanje pričakuje od vseh drugih poslancev
kot tudi njihovo nenehno dejavnost pri uresničevanju sprejetih ustavnih dopolnil.
Ko končujem poročilo o delu in nalogah komisije, obveščam enotni zbor
delovnih skupnosti, da so poročilo in program dela komisije obravnavali na
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svojih sejah naslednji organi skupščine: odbor za družbenoekonomske odnose
in finance gospodarskega zbora, skupina poslancev socialno-zdravstvenega
zbora ter odbor za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora. V vseh
teh organih je bilo poročilo ocenjeno pozitivno. Ugotovljeno je bilo, da je delo
komisije zelo obsežno in pomembno. Danih je bilo tudi več pripomb in predlogov, zlasti da bi morala komisija še naprej iskati najustreznejše metode za
sodelovanje z delovnimi organizacijami, raznimi institucijami, občinskimi skupščinami in republiškimi upravnimi ter drugimi organi.
Ze iz tega je mogoče sklepati o potrebi po široko zasnovani koncepciji dela,
čemur pa komisija glede na razpoložljive možnosti — ne bo popolnoma kos.
V odborih so bile postavljene pred komisijo še naslednje druge zahteve:
Komisija naj se angažira in ugotavlja, kako vplivajo samoupravni sporazumi
o delitvi dohodka in osebnih dohodkov na celotno normativno dejavnost v delovnih organizacijah. Treba bi bilo natančno obdelati problematiko samoupravljanja na področju vseh družbenih služb. Pred komisijo je bila postavljena tudi
zahteva po avtentičnih razlagah ustavnih dopolnil s pripombo, da za sedanje
stanje niso odgovorne le delovne organizacije, marveč je treba iskati vzroke
in pomanjkljivosti zaradi nerazčiščenih pojmovanj, različnih stališč in teoretičnih vprašanj. Izražena je bila tudi kritika, da se na eni strani politično zavzemamo za uresničevanje ustavnih amandmajev, medtem ko na drugi strani
še niso pojasnjena nekatera temeljna vprašanja.
Komisija je na zadnji seji obravnavala pripombe in predloge posameznih
odborov in poslancev. Ugotovila je, da bi taka razširitev nalog presegla njeno
delovno področje, ki ji ga je določil enotni zbor delovnih skupnosti z ustanovitvenim odlokom. Dal ji je naslednje naloge: Proučuje in spremlja naj razvoj
samoupravnega prava v delovnih organizacijah ter usmerja in usklajuje prizadevanja samoupravnih organov, organizacij in raziskovalnih institucij, ki delajo
na tem področju. Dalje naroča komisiji, naj pri svojem delu sodeluje z družbenopolitičnimi in drugimi organizacijami, predvsem z Zvezo sindikatov Slovenije.
Nadalje je bila komisija mnenja, da bi morali pri tako kompleksni funkciji,
kot jo predlagajo odbori, bolj kot doslej sodelovati republiški upravni organi,
ki lahko mnogo pomagajo in ki doslej komisiji niso namenili primernih prizadevanj in ustrezne pomoči.
Člani komisije so menili, da bi morali za predlagano rešitev delovnega
področja okrepiti tudi kadrovski sestav komisije, predvsem pa vključiti v komisijo še nekaj poslancev.
V odborih so poslanci tudi predlagali, naj bi poročilo komisije zaradi pomembnosti obravnaval tudi republiški zbor ter da bi skupščini kazalo predlagati sprejem skupščinskega akta v obliki priporočila ali v kakšni drugi obliki.
Komisija je bila pred dilemo, kakšen akt bi bilo mogoče in primerno predložiti
skupščini poleg delovnega programa. Odbori namreč ugotavljajo, da je teoretično nepojasnjena še vrsta najbistvenejših vprašanj od statuta temeljne organizacije združenega dela do vprašanj, ki zadevajo funkcije in naloge občinskih
skupščin oziroma komisij za statute delovnih organizacij.
Zato se je komisija spraševala, ali ne bi kazalo razmisliti, da se kot akt,
ki naj ga sprejme skupščina, pripravi ali priporočilo ali mogoče celo resolucija
o uresničitvi ustavnih amandmajev, kakršna je bila sprejeta za uresničevanje
XV. ustavnega amandmaja.
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Iz poročila in dosedanjih razprav je mogoče sklepati, da je še vrsta odprtih
vprašanj. Zato pričakujemo, da bo razprava na enotnem zboru dala komisiji
smernice za njeno delo in da bodo poslanci zavzeli stališča do dilem, ki so se
pojavile v dosedanjem delu. Zlasti bodo za komisijo dragocena mnenja poslancev o tem, ali naj komisija pripravi poročilo ali naj se o njem razpravlja
tudi v republiškem zboru, in drugič, kakšen akt naj sprejme skupščina za
uresničevanje ustavnih amandmajev v delovnih organizacijah, samoupravnih
skupnostih in v drugih samoupravnih institucijah.
Predsedujoči Tone Bole: Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati?
Tovariš Slavič, prosim!
Jože Slavič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Poročevalec komisije nam je prikazal vrsto problemov, ki zadevajo vprašanje
samoupravi j an j a.
Ker sem iz gospodarske organizacije, bi rad govoril predvsem o problemih
s tega področja. Mislim, da je teoretično precej nepojasnjenih vprašanj, kar
kaže trditev v poročilu, češ da se pojavlja odpor v delovnih organizacijah.
Normalno in nujno je, da v gospodarskih organizacijah — najbrž pa tudi v
drugih delovnih organizacijah — ne moremo zavzeti stališč do stvari, ki niso
teoretično pojasnjene. Te nam niso bile znane vse dotlej, dokler ni bilo sprejeto
besedilo ustave. Menim, da je čas prekratek, da bi že danes sklenili, kako in
kaj naj bi napravili. Mislim, da bomo imeli precej dela, preden bomo vsaj deloma uresničili intencije XX. in XXI. amandmaja. Pridružil bi se mnenju, da
je komaj mesec dni po sprejetju ustave napak govoriti o nekakšnem odporu.
Ne vem, morda si zamišljam nekakšno prilagajanje problemom, ki bodo nastali
zaradi tega, ker še nimamo ustreznih zakonskih besedil, ki bi morala slediti,
preden bi lahko dokončno rekli, kakšna naj bo temeljna organizacija združenega dela. Definicija je sicer zapisana v ustavi, vendar vemo, da bo to od podjetja do podjetja različno. Torej nisem za to, da se temu posveti tolikšna
pozornost.
Opozoril bi na problem, ki je v poročilu komisije samo omenjen, vendar
je bolj ali manj žgoč v vseh delovnih organizacijah. To je vprašanje 42-urnega
delovnega tedna. Vemo, da se je prav v Evropi v zadnjem času postavilo vprašanje o konkurenčnosti posameznih gospodarstev in da ponekod skeptično gledajo na 42-urni delovni teden. Mislim, da pri nas glede tega ni nobenega dvoma,
saj smo se tako odločili v ustavi. Vendar v vseh organizacijah, ki so prešle na
42-urni delavni teden in delajo 5 dni v tednu, delajo dejansko 41 ur in 23 minut.
Mislim, da je to problem predvsem v organizacijah, ki zaposlujejo pretežno
mlade delavce. Postavlja se torej vprašanje, ali bomo delali 42 ur na teden ali
pa borno razglasih najkrajši delovni čas. Mislim, da se pravilno razumemo. Ne
gre za pravice delavcev, gre za to, da nekaj legaliziramo, da se ve, kaj je v tej
deželi. Mislim, da bo vprašanje temeljne organizacije združenega dela v prihodnjih mesecih v središču pozornosti. Zato bi bilo tudi prav, da bi naša skupščina
svoje delo opravila avtoritativno in pravočasno, če bi objavila stališča do posameznih vprašanj, ki se bodo v delovnih organizacijah pojavila v zvezi z ustavnimi spremembami. Potem se ne bi več prepirali o stvareh, ki izhajajo iz ustavnih sprememb in ki naj postanejo norma v prihodnji družbi.

314

Enotni zbor delovnih skupnosti
Predsedujoči Tone Bole: V razpravi bo sodeloval tovariš dr. Majhen.

Dr. Jože Majhen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Iz poročila komisije je razvidno, da je v minulem obdobju obravnavala predvsem uveljavljanje XV. oziroma XIII. ustavnega amandmaja in še nekatere
druge probleme. V svojem delovnem programu je komisija navedla tudi naloge,
ki jih namerava obravnavati v prihodnje.
Prav XXVII. amandma in nekateri drugi so močna pobuda za nadaljnji
razvoj samoupravnih odnosov tudi v osnovni zdravstveni službi.
To se mi zdi zelo pomembno, ker prav v zdravstvenih domovih v zadnjem
času ne zaznamujemo bistvenega razvoja samoupravnih odnosov oziroma opažamo le poskuse bolj formalnih rešitev. 2e ko je bila pripravljena informacija
o nekaterih problemih samoupravljanja v zdravstvu, je bilo ugotovljeno, da ni
primerna uvedba samoupravljanja po območnih enotah — to so nekdanji samostojni občinski zdravstveni domovi — ker konsolidacija zdravstvenih domov
še ni končana. Prav tako tudi še ni potrebna uvedba samoupravljanja po strokovnih službah, ker so se zdravstveni domovi takrat bojevali s problemi financiranja. Te težave seveda obstajajo še danes. Če jih hočemo jasneje opisati, so
naslednje:
Samoupravljanje se lahko izvede v občinah, a smo ga v njih že imeli,
vendar bi to lahko pripeljalo do dezintegracije nekaterih zdravstvenih domov
v Sloveniji. V strokovnih zdravstvenih službah je samoupravljanje papirnato
in neživljenjsko, saj strokovna služba ni delovna celota, marveč le povezuje
posamezne dele zdravstvene postaje, ki delajo za splošno medicino, za medicino
dela, zdravstveno varstvo žena itd. Približno 80 % je primerov v osnovni zdravstveni službi, ko zdravnik in medicinska sestra delata v enem delovnem dnevu
za dve, tri ali celo pet različnih strokovnih služb. To se da vsekakor evidentirati
kot delo opravljeno na istem mestu za različne strokovne službe. Težje je na
tako evidentirano delo postaviti organizacije samoupravljanja, ki naj zasleduje tudi uspešnost in gospodarnost poslovanja, izvede nagrajevanje po delu,
omogoči, da delavci odločajo o reprodukciji in o vsem drugem, kar pomeni
najneposrednejše odločanje delavcev v temeljnih enotah. Realno in veliko bolj
preprosto in učinkovito je zagotoviti zdravstvenim delavcem, da v eni zdravstveni postaji kot združeni zdravstveni delavci raznih strok uveljavljajo svoje
samoupravne pravice. To je moč izvesti brez posebnih težav.
Tam, kjer je delitev dela na posamezne medicinske veje bolj izražena — to
je v večjih centrih — in kjer obstaja več skupin posameznih specialnosti, ni
problemov, ker v teh primerih stroka predstavlja posebno zaokroženo enoto
s svojim življenjem in svojimi potrebami.
Z uvedbo sodobne evidence, strokovne in tudi finančne, bo mogoče usposobiti uprave zdravstvenih domov, da bodo zares administrativni servisi, ki
bodo lahko hitro in natančno pripravili najrazličnejše podatke. To bo omogočilo
dosti bolj razvito in poglobljeno samoupravljanje. Vendar še tako uspešna administracija ne zagotavlja razvitega samoupravljanja, če se umikamo in čakamo, namesto da bi izkristalizirali vsaj trenutno najboljše rešitve za potrebe
osnovne zdravstvene službe in določili, kaj je delovna enota, ki ima pravico,
da se organizira kot temeljna organizacija združenega dela.
Nekatere naše ustanove so se takšnemu iskanju izognile. Zato vsebujejo
njihovi statuti nejasne določbe glede temeljnih organizacij združenega dela.
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Nia primer, na podlagi statuta svet službe predlaga program razvoja,
obravnava finančni načrt, spremlja finančno realizacijo ukrepov za izvajanje
programa, predlaga program strokovnega izpopolnjevanja, predlaga porabo
sredstev za obnavljanje delovnih naprav in podobno. Torej samo predlaga;
potrjuje samo enkrat, in sicer program letnih dopustov. Odločanja potemtakem
ni veliko. Mislim, da bi morali poiskati primernejše vsebinske rešitve za definicijo temeljne organizacije združenega dela v zdravstvenih domovih in se
potem ne bi bilo treba zatekati k formalističnim rešitvam, ki ne povedo ničesar
in tudi ničesar ne zagotavljajo.
Predsedujoči Tone Bole: Zeli še kdo sodelovati v razpravi. Ugotavljam,
da nihče več. Končujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji
sklep:
1. Enotni zbor delovnih skupnosti skupščine Socialistične republike Slovenije sprejema poročilo komisije za razvoj samoupravnega prava v delovnih
organizacijah.
2. Na podlagi mnenj in predlogov, ki so jih dali odbori zborov delovnih
skupnosti, ter na podlagi današnje razprave naj komisija dopolni predloženi
program svojega dela.
Vprašam predstavnika komisije, ali je v tem sklepu vse, kar je komisija
pričakovala od enotnega zbora oziroma današnje razprave?
Stane Pungerčar: Komisija se s predlaganim sklepom strinja. Vendar je še zmeraj odprto vprašanje, ali naj se poročilo in celotna problematika
predložita v razpravo tudi republiškemu zboru in ali je treba sprejeti kakšen
akt o uresničevanju ustavnih amandmajev.
Predsedujoči Tone Bole: Tovariš Pungerčar, ali je to samo pomislek
ali predlog?
Stane Pungerčar: Ce upoštevam mnenja odborov, potem predlagam, naj se poročilo komisije in njen delovni program predložita v razpravo
tudi republiškemu zboru.
Kar zadeva drugi predlog, pa naj komisija prouči, za kakšen akt bi se
odločili in ali ga je sploh potrebno sprejeti.
Predsedujoči Tone Bole: Torej lahko sklepu dodamo še 3. točko,
kjer bi predlagali, naj o poročilu razpravlja tudi republiški zbor.
Sklep in priporočilo dajem na glasovanje. Kdor je zanju, naj dvigne
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o razrešitvi in imenovanju člana začasne komisije enotnega zbora delovnih
skupnosti skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti.
Poslanka dr. Aleksandra Kornhauser je bila izvoljena za člana izvršnega
sveta in imenovana za njenega podpredsednika. S tem je dobila novo za-

316

Enotni zbor delovnih skupnosti

dolžitev in posebne naloge. Zato prosi za razrešitev članstva v začasni komisiji
enotnega zbora.
Ker velja v komisiji enotnega zbora načelo enake zastopanosti vseh
zborov delovnih skupnosti, ki sestavljajo enotni zbor, in ker je tovarišica
dr. Kornhauserjeva poslanka prosvetno-kulturnega zbora, je treba iz vrst poslancev prosvetno-kulturnega zbora izvoliti novega člana.
Zbor predlaga svojega poslanca dr. Ernesta Petrioa. Predlog odloka ste
prejeli. Zeli kdo sodelovati v razpravi? (Ne.)
Ugotavljam, da nihče ne želi razpravljati, zato dajem predlog odloka na
glasovanje. Kdor je za predlog, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet.
Tovarišici dr. Kornhauserjevi se zahvaljujem za zelo odgovorno, včasih
tudi neprijetno delo v komisiji. Na novem delovnem mestu ji želim mnogo
uspeha pri delu in tudi osebne sreče.
Isto želim tudi novemu članu komisije.
Dnevni red seje je izčrpan. Zahvaljujem se za udeležbo.
(Seja je bila končana ob 13.20.)

ENOTNI ZBOR DEIOVNIH SKUPNOSTI

17. seja
(10. aprila 1972)
Predsedoval: Miloš Poljanšek,
predsednik prosvetno-kulturnega zbora.
Začetek seje ob 9.10.
Predsedujoči Miloš Poljanšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Na
podlagi prvega člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora
delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije, pričenjam 17. sejo enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije.
Odsotnost so opravičili poslanci gospodarskega zbora: Miloš Gabrijel, Janko
Kolarič, Janez Kučan, Štefan Podričnik, Franc Puterle, Rudi Vavpotič in Peter
Vujčič; prosvetno-kulturnega zbora: Leo Fusilli, Jože Melanšek, Emil Roje,
Niko Kralj, Janez Svajncer, dr. Demetrij Brodar, Anton Troha in Franc Bizjak;
sooialno-zdravstvenega zbora: dr. Vida Gerbec, dr. Milan Hodalič, dr. Irena
Ivančič, dr. Ivan Kopač, dr. Vojteh Pertot, Tomaž Ažman in dr. Štefan Varga.
Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red:
1. odobritev zapisnika 16. seje enotnega zbora;
2. predlog družbenega načrta Jugoslavije za dobo od leta 1971—1975;
3. osnutek splošnega zakona o samoprispevku;
4. predlog odloka o dodelitvi sredstev iz rezervnega sklada SR Slovenije za
plačilo cepiva, nabavljenega za izvedbo obveznega cepljenja proti črnim kozam
v naši republiki. Pri tej točki nas bo članica izvršnega sveta Zora Tomič
seznanila s položajem in ukrepi v zvezi s črnimi kozami v SR Sloveniji.
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ima kdo
kakšno pripombo ali dopolnitev? (Ne.) Ugotavljam, da navzoči poslanci sprejemamo predlagani dnevni red in lahko nadaljujemo sejo.
Preden preidemo na dnevni red, vas prosim, da se k razpravi prijavljate
z listki ali pa pred nastopom poveste svoje ime.
Prav tako vas prosim, da se vpišete na prezenčno listo, s katero bomo
ugotovili navzočnost poslancev.
Na današnjo sejo sem povabil predstavnike izvršnega sveta, republiških
sekretariatov, zavoda SR Slovenije za gospodarsko planiranje, republiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi, republiškega sveta Zveze sindikatov
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Slovenije, gospodarske zbornice SR Slovenije, zasedanja delegatov občin in
ustavnega sodišča SR Slovenije.
Pri 1. točki dnevnega reda moramo odobriti zapisnik 16. seje
enotnega zbora delovnih skupnosti.
Osnutek zakona ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo k osnutku zapisnika?
(Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da se z osnutkom zapisnika prejšnje seje strinjate in je zapisnik s tem odobren.
Pri 2. točki dnevnega reda bomo obravnavali predlog družbenega
načrta Jugoslavije za dobo od leta 1971 do 1975, ki ga je poslala zvezna
skupščina.
K tej točki ste prejeli predlog družbenega načrta z ustreznim gradivom,
poročilo začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti ter poročilo in amandmaje odbora
za družbenoekonomske odnose, odbora za proizvodnjo in blagovni promet
republiškega zbora ter odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega
zbora.
Amandmaji, ki so jih dali omenjeni organi, so že bili poslani zvezni
skupščini.
K predlogu družbenega načrta Jugoslavije so dah poročila in mnenja še
odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega zbora,
republiška konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi, svet za družbenoekonomske odnose v gospodarstvu, republiška konferenca SZDL, sekcija za
družbeni plan Jugoslavije v času od 1971—1975, kar je začasna komisija že
upoštevala v svojem poročilu.
Sklepe in stališča so poslali tudi predsedstvo zvezne konference Socialistične zveze delovnih ljudi, sekcija zvezne konference SZDL za družbenoekonomske odnose družbenih dejavnosti in sekcija za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu in na vasi.
Besedo dajem poročevalcu začasne komisije enotnega zbora, poslancu
Antonu Zimšku. Prosim.
Anton Zimšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Začasna komisija enotnega zbora je trikrat razpravljala o predlogu družbenega načrta Jugoslavije za dobo od leta 1971—1975. Na tej osnovi sta danes
pred vami dva dokumenta, in sicer poročilo k predlogu družbenega načrta
Jugoslavije za dobo od leta 1971—1975 in mnenja in stališča skupščine Socialistične republike Slovenije, ki vam jih predlagamo v sprejem.
Mislim, da poročilo ne potrebuje obrazložitve, ker so vsi amandmaji
oziroma predlogi jasno napisani, le pri mnenjih in stališčih skupščine Socialistične republike je treba opozoriti na manjšo spremembo, ki smo jo sprejeli
na današnji seji začasne komisije našega zbora. Gre za spremembo na drugi
strani, v prvem stavku drugega odstavka, ki se glasi takole: »V poglavju o
družbenoekonomskem razvoju vsebuje predlog družbenega načrta še vedno
plansko-analitske elemente, ki bi sodili bolj v dokumentacijo k družbenemu
načrtu kot pa v sam družbeni načrt.« Začasna komlisija predlaga, da stavek
spremenimo takole: »V poglavju o družbenoekonomskem razvoju vsebuje predlog družbenega načrta še vedno plansko-analitske elemente, ki sodijo v do-
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kumentacijo k družbenemu načrtu, ne pa v sam družbeni načrt.« Začasna
komisija meni, da je potrebno na osnovi vseh teh razprav to misel povedati
v bolj eksplicitni obliki.
Na koncu bi povedal še to, da je začasna komisija delovala usklajeno
z odbori, ki so bili pristojni razpravljati o tej materiji. Danes pa se je komisija
sestala na skupnem sestanku tudi z odborom za družbenoekonomske odnose
republiškega zbora in rezultat tega sestanka je, da so mnenja in stališča odborov
usklajena oziroma da nastopamo z enotnimi stališči in enotnimi amandmaji.
Predsedujoči Miloš Poljanšek: Slišali smo poročilo začasne komisije. Pričenjam razpravo in vas vabim, da se je udeležite. Kdo želi besedo? (Ne
javi se nihče.)
Končujem razpravo in predlagam, da enotni zbor delovnih skupnosti
sprejme danes predložena mnenja in stališča. Kdor je za predlog mnenj in
stališč, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti predlagana mnenja in
stališča soglasno sprejel. Posredovali jih bomo zvezni skupščini.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda današnje seje, in sicer na
obravnavo osnutka splošnega zakona o samoprispevku, ki ga je poslal v obravnavo izvršni svet.
Pri tej točki sta predstavnika izvršnega sveta Marjan Ekart in Mara
Rovan.
Kot gradivo ste prejeli osnutek zakona, poročilo začasne komisije enotnega
zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih
odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti, poročilo zakonodajno-pravne komisije in zasedanja delegatov občin. Pripombe so dale še skupščine občin Celje, Koper, Krško, Ljubljana-Bežigrad in
poslanska pisarna mestne konference SZDL v Ljubljani. Začasna komisija
enotnega zbora jih je upoštevala.
Izvršni svet predlaga, da se predloženi zakon obravnava po skrajšanem
postopku kot zakonski osnutek v smislu 294. člena poslovnika skupščine, ker
skupščina pred tem ni obravnavala predloga za izdajo tega zakona.
Predlog za skrajšani postopek dajem v obravnavo. Zeli kdo razpravljati?
(Ne javi se nihče.) Predlog o skrajšanem postopku dajem na glasovanje. Kdor
je za skrajšani postopek, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.)
Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (7 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog za skrajšani postopek sprejet z večino glasov.
Tako lahko preidemo na razpravo o osnutku zakona. Zeli morda poročevalec začasne komisije enotnega zbora, tovariš Stane Pungerčar, še ustno
obrazložiti stališče komisije? (Da,) Besedo ima tovariš PUngerčar.
Stane Pungerčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ne bi obrazlagal vsega poročila, ampak samo dilemo, ki jo ugotavlja
začasna komisija, ali samoprispevka ne bi kazalo obravnavati tako, kot je
navedeno v 8. točki tega poročila; proučiti je treba, ali lahko tudi temeljne
organizacije združenega dela plačujejo samoprispevek iz svojih sredstev, če
se za to odločijo. Pred komisijo je ostalo to vprašanje popolnoma odprto!
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Sodim namreč, da bi kazalo v razpravi ugotoviti, ali je tako vprašanje primerno vključiti v zakon.
Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli morda tudi predstavnik zakonodajno-pravne komisije pojasniti stališče komisije? (Ne želi.) Tako lahko preidemo k razpravi. Kdo želi razpravljati? Prosim, tovariš Feldin!
Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ker pravzaprav
obravnavamo že osnutek, mislim, da bo pri nadaljnji obravnavi sestavljalec
zakona o samoprispevku upošteval tudi izrečene pripombe oziroma predloge
zakonodajno-pravne komisije in zasedanja delegatov občin.
Kljub temu bi želel poleg že navedenih stvari dodatno omeniti tudi nekatere dileme.
Pri 4. členu osnutka zakonodajno-pravne komisije navaja, da bi bilo
potrebno proučiti možnost kombiniranega samoprispevka. Zanimalo bi me,
ah ima sestavljalec osnutka kakšne pripombe k temu, kar sta predlagala
zakonodajno-pravna komisija in zasedanje delegatov občin. Da ne bi zastonj
govorili o popolnoma isti stvari, bi bilo dobro, če bi nam predstavnik predlagatelja že pred tem obrazložil, katere izmed pripomb so že kolikor toliko
sprejemljive.
Prav tako mislim., da bi v 5. členu tega zakona morali dodati, da se lahko
samoprispevek vpelje tudi za posamezne dele krajevnih skupnosti in ne samo
za eno ali več krajevnih skupnosti, prav tako pa tudi za del občin in ne
samo za vso občino ali več občin. To bi se moralo dodati, že iz čisto praktičnega
razloga, ker ni vedno potrebno, da se za samoprispevek odloči celotna krajevna skupnost, če je potrebno neko stvar urediti samo za del krajevne
skupnosti.
Nadalje imam pripombo k 6. členu, in sicer k variantnemu predlogu za
drugi odstavek. Mtenim, da bi bilo potrebno natančneje določiti, kdo ne
glasuje, ali drugače rečeno, kdo je oproščen glasovanja. Tu se poleg že navedenih
začasnih izseljencev navajajo tudi tisti, ki so začasno odjavljeni v kraju
svojega stalnega bivališča. Zakonodajno-pravna komisija meni, da je začasnost pogojena z enoletno odsotnostjo. To je seveda vprašljivo. Če gre
kdo v vojsko 14 dni pred glasovanjem, je res vprašljivo, ali ga je treba
vpisati v volilni imenik. Skratka, mislim, da bi bilo treba natančneje določiti,
kdaj koga ni potrebno vpisati v volilni imenik oziroma kdaj je koga imeti za
opravičeno odsotnega, če je na delu v tujini ali zunaj svojega stalnega bivališča, ali pa je začasno odjavljen, ker je v vojski, na študiju in podobno.
V 11. členu je vprašljiv drugi odstavek, na katerega opozarjam zato, ker
zadeva upokojence. V zvezi s tem ste prav gotovo čitah polemike v časopisju.
Mene zanima pravno mnenje, ali je res, kar piše v časopisih, da se pokojninam
ne sme odtegovati samoprispevek, ali pa je res, da se lahko. To bi bilo dobro
javno pojasniti, da bi preprečili nepotrebna nesoglasja. Naj povem, da lahko nejasnosti v zvezi s 6. in z 11. členom povzročijo precejšnje težave. V naši
občini je referendum o samoprispevku pred dobrim letom propadel prav
zaradi tega. Od 15 000 volivcev jih je bilo 1800 takih, ki so bili sicer začasno
odjavljeni, v volilnem imeniku pa so bih vpisani. K temu je treba prišteti
še 3000 upokojencev in če sedaj upoštevamo še njihove družinske člane, si lahko
mislimo, na kakšen odmev naletimo, če določene stvari niso razčiščene. Teh
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3000 in onih 1800 da skupaj 4800 volivcev ali skoraj 30% vseh volivcev,
ki stvar lahko temeljito obrnejo. V našem primeru so jo tudi obrnili in to
prav zaradi nerazčiščenih stvari. Mislim pa, da si ne bi smeli zatiskati oči
pred stvarmi, ki jih ljudje načenjajo in če so upokojenci to vprašanje sprožili,
mislim, da smo jim dolžni pravno pojasniti, kaj je s tem. Tega seveda jaz
ne morem, ker nisem za to niti usposobljen niti poklican.
V 10. členu je še variantni dodatek, po katerem naj bi tisti, ki so zaposleni v tujini, plačevali pavšalne zneske. Preden bi se za kaj takšnega odločili,
bi morali prek diplomatskih kanalov ugotoviti, ah je to sploh izvedljivo. Ce
to ni mogoče, potem me zanima, kako si predlagatelj predstavlja pobiranje
pavšalnega zneska, navedenega v drugi varianti drugega odstavka, oziroma
kako naj bi se to izterjevalo v drugi deželi. To so torej moje, pa tudi siceršnje
pripombe.
Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Franc Saga j.
Franc Sagaj: Tovarišice in tovariši poslanci! V ptredlo>ženem zakonu
pogrešam eno točko, in sicer materialno^pravne odnose, ki so najpomembnejši,
kadar uvajamo samoprispevek z referendumom. Zato bi predlagal, da se na
koncu besedila vstavi tudi materialno-pravna določba, ki se glasi: »Za odmero
in zbiranje denarnega samoprispevka iz kmetijske in obrtne dejavnosti ter
svobodnih poklicev se določijo uprave za dohodek pri občinskih skupščinah,
za zaposlene v gospodarskih in drugih organizacijah pa tista organizacija,
kjer je delavec zaposlen, tako da se na zadnji strani nakazila navede ime in
bivališče ter vsota nakazila za zaposlenega oziroma seznam za posebni račun.«
To utemeljujem takole: Večina naših delavcev dela zunaj sedeža občine.
V obrazložitvi je sicer rečeno, da so se materialno-pravne določbe namenoma
opustile in da se ta prepušča občinskim skupščinam in njihovim statutom ipd.,
kar pa se do sedaj ni izkazalo za učinkovito'. Stvar je v tem, da se referendum
razpiše — kot predvideva predlog zakona — v vaseh, naseljih, krajevnih
skupnostih ali v občinah. Delavci pa so na primer zaposleni izven občine
v bližnjih mestih in industrijskih centrih kot na primer v Mariboru, Murski
Soboti in podobno, stalno bivališče pa imajo v ljutomerski občini in so torej
zavezani plačilu feamoprispevka v občini Ljutomer. Ker pa podjetja oziroma
gospodarske organizacije, kjer so zavezanci zaposleni, pošiljajo te prispevke
v skupni vsoti na poseben račun pri upravi za dohodke občinske skupščine,
ni torej razvidno, za koga je samoprispevek plačan in za katere vasi oziroma
naselja ali krajevne skupnosti je namenjen.
Tako je sedaj v občini Ljutomer zaradi tega nastala precejšnja zmeda.
Uprava za dohodke denar sicer dobiva, vendar ne ve, kako naj ga razporedi
po posameznih naseljih, vaseh oziroma krajevnih skupnostih. Zaradi tega je
v zadnjem času uprava za dohodke občine Ljutomer te vsote razdelila tako,
kot se ji je zdelo najprimerneje. Prav zato je nujno, da se v zakon vstavijo
tudi materialno-pravne določbe.
Predsedujoči Miloš Poljanšek: Kdo še želi razpravljati? Tovariš
Makovec ima besedo.
21
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Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Čeprav se z osnutkom zakona o samoprispevku v celoti strinjam,
bi vendarle imel nekatere pripombe. Prej smo slišali vprašanje, ali naj samoprispevek plačuje tudi upokojenec. Osebno menim, da naj samoprispevek
plačujejo vsi občani. Sicer naj se samoprispevek plačuje po zmogljivostih,
da ne bi bilo kakih diskriminacij, vendar naj ga občani, ki živijo na določenem
območju, kjer je samoprispevek razpisan, plačujejo vsi.
Druga pripomba pa je tale. V celoti se strinjam s tem., da se samoprispevek
lahko razpiše bodisi za celotno občino ali pa samo za krajevno skupnost. Uvede
se lahko celo za posamezne dele krajevne skupnosti, ker se na podeželju
pojavljajo najrazličnejše potrebe zlasti na komunalnem področju. Zato so
občani često zainteresirani, da se prispevek uvede samo za del krajevnih skupnosti, ponekod pa za celotno krajevno skupnost.
In tretje vprašanje, ali je možno — to sprašujejo nekateri volivci, predvsem pa gospodarji na podeželju — da bi zakon dovoljeval, da se samoprispevek
lahko izglasuje tudi na zboru volivcev. To naj bi veljalo zlasti v primerih,
kadar gre za urejanje komunalnih vprašanj. Pogoj bi seveda bil, da je na
zboru navzoča večina volivcev take volilne enote, ki bi želela razpisati samoprispevek.
Predsedujoči Miloš Poljanšek: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se
nihče.) Vprašujem tovariša Ekarta, ali želi še kaj pojasniti? (Ne želi.)
Tako lahko končamo razpravo o osnutku zakona. Enotnemu zboru predlagam naslednji sklep:
1. Enotni zbor sprejema osnutek splošnega zakona o samoprispevku.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet skupščine SR Slovenije.
3. Pri obravnavi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe
in predloge, dane k osnutku zakona, ter predloži skupščini SR Slovenije obrazložen predlog zakona.
4. Izvršni svet naj pripravi predlog zakona do 15. maja letos.
Kdor je za sprejem takšnega sklepa, naj glasuje! (Večina poslancev dvigne
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.)
Ugotavljam, da je enotni zbor sprejel sklep z večino glasov.
Pri zadnji, to je 4. točki dnevnega reda, bomo obravnavali predlog odloka o dodelitvi sredstev iz rezervnega sklada SR Slovenije za plačilo
cepiva, nabavljenega za izvedbo obveznega cepljenja proti črnim kozam v naši
republiki.
Odlok je predložil izvršni svet. Predlog odloka ste prejeli. Začasna komisija
enotnega zbora in zakonodajno-pravna komisija sta ga obravnavali šele danes
zjutraj pred sejo zbora in bosta poročali ustno.
Izvršni svet predlaga, da odlok v smislu 298. in 316. člena poslovnika
skupščine obravnavamo po hitrem postopku.
Zeli kdo razpravljati o predlogu za izdajo odloka po hitrem postopku?
(Ne javi se nihče.)
Tako lahko preidemo na glasovanje o hitrem postopku. Kdor je za, naj
glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
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Ugotavljam, da je zbor predlog za hitri postopek sprejel soglasno.
Sedaj lahko preidemo na obravnavo odloka. Zeli morda besedo poročevalec
začasne komisije enotnega zbora? (Ne želi.) Zakonodajno-pravne komisije? (Ne
želi.)
Primimo razpravo! Zeli kdo razpravljati o odloku? (Nihče.)
Predlog odloka o dodelitvi sredstev iz rezervnega sklada SR Slovenije
za plačilo cepiva, nabavljenega za izvedbo obveznega cepljenja proti črnim
kozam., dajem na glasovanje.
Kdor je za predlog odloka, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno' sprejel.
Preden končam sejo enotnega zbora, bi prosil članico izvršnega sveta, tovarišioo Zoro Tomičevo, da nas seznani s stanjem in z ukrepi, ki smo jih v boju
proti črnim kozam sprejeli v naši republiki.
Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pojav črnih koz v Jugoslaviji je kot redkokateri zdravstveni problem razburkal
vso našo javnost in vplival na naše življenje, saj z njim niso povezane samo
zdravstvene naloge, temveč tudi izredni ukrepi, ki močno vplivajo na naš način
življenja in dela, posledice pa se čutijo zlasti na gospodarskem področju. Zaradi. tega moramo vsa prizadevanja oziroma ukrepe ocenjevati s tega vidika.
Čeprav danes celotne ocene tega pojava ne moremo dati — tudi za našo republiko ne — se nam vendarle zdi potrebno povedati, kaj smo storili za to, da se
črne koze ne bi pojavile tudi pri nas.
Zato mi dovolite, da vas seznanim s potekom dogodkov in z našimi sočasnimi ukrepi.
Dne 17. marca smo telefonično zvedeli od epidemiologa na zveznem sekretariatu za delo in socialno politiko, da so 14. marca v Prizrenu pri otrocih
romarjev, ki so se nedavno vrnili z avtobusom iz Izraela, Irana in Iraka, ugotovili prve primere bolezni, ki je močno kazala na črne koze in da so kasnejši
virološki, serološki in drugi pregledi ta sum potrdili. Sporočil je še, da so vse
bolnike osamili v bolnišnici v Prizrenu, da novih primerov ni, da so sprejeli
vse epidemiološke ukrepe, pri čemer je pomagala tudi vojaška saniteta, in da
kaže, da je epidemija omejena. O tem bodo obvestili svetovno zdravstveno
organizacijo in javnost in še ponovno republiške sekretariate za zdravstvo.
Istega dne je bilo na sestanku epidemiološke komisije odločeno, da se
aktivirajo komisije in štabi za boj proti karantenskim boleznim, da se strokovna navodila za preprečevanja in zatiranje črnih koz ponovno pošljejo vsem
zdravstvenim delovnim organizacijam, da se določijo primerni prostori za
morebitno izolacijo bolnikov in oseb, ki so prišle z njimi v stik in da se predlaga cepljenje proti črnim kozam za nekatere skupine zaposlenih — za zdravstvene delavce, miličnike, delavce v prometu in gostinske delavce.
Na sestanku republiških in pokrajinskih sekretarjev dne 21. marca v zveznem sekretariatu za delo in socialno politiko so bih predlogi zvezne epidemiološke komisije potrjeni, pri čemer smo bili kasneje še enkrat opozorjeni na nujnost upoštevanja ukrepov, ki jih predvideva zakon o preprečevanju in zatiranju
nalezljivih bolezni, na navodila zveznega zavoda za zdravstveno varstvo ter na
uporabo pooblastil, ki jih v zvezi s tem imamo.
21*
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V naši republiki smo takoj aktivirali komisijo za boj proti karantenskim
boleznim, hkrati pa že 20. marca obvestili zdravstvene delovne organizacije in
sanitarne inšpekcije o tem pojavu ter jim naročili izvajanje ukrepov predvsem
glede na izvajanje 10. člena pravilnika, to je evidenco ljudi iz ogroženih področij ipd. ter aktiviranje regionalnih komisij za boj proti karantenskim boleznim.
Epidemiološko stanje v Sloveniji glede na našo obveščenost o stanju drugod po Jugoslaviji takrat še ni terjala kakšnih posebnih ukrepov. Šele 23. marca smo glede na nova sporočila s seje zvezne epidemiološke komisije presodili,
da postaja tudi za nas epidemiološko stanje zelo vznemirljivo, zlasti ker se je
povečalo število okuženih območij. Poleg tega pa se je povečalo število ljudi,
ki so bili v stiku z bolniki, pa tudi potovanj iz ogroženih področij v Slovenijo
in nazaj je bilo veliko. Zaradi tega je obstajala možnost, da se obolenja za
črnimi kozami pojavijo tudi pri nas. Ugotovili smo, da epidemiološki ukrepi
žal niso bili povsem uspešni in da moramo v republiki odločno ukrepati.
Zato je republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo dne 24. marca predložil izvršnemu svetu poročilo komisije za boj proti karantenskim boleznim z namenom, da presodi ne le zdravstveno, temveč tudi ekonomsko in
politično upravičenost predlaganih ukrepov. Izvršni svet je še istega dne obravnaval poročilo in naročil republiškemu sekretariatu, naj sprejme vse ukrepe,
s katerimi bo mogoče preprečiti širjenje obolenja na območju Slovenije, zveznemu izvršnemu svetu pa je predlagal poostritev ukrepov za obvladovanje epidemiološkega stanja v Jugoslaviji. O njem je razpravljal zvezni izvršni svet
še istega dne, 24. marca.
Kar zadeva našo odločitev za najpomembnejši preventivni zdravstveni
ukrep —■ obvezno cepljenje vsega prebivalstva —■ je delo potekalo v treh smereh. Čeprav je imela naša republika na voljo le okoli 15 000 doz — proizvodnjo
cepiva v Zagrebu je zasegal zvezni sekretariat za delo in socialno politiko in
delil cepivo po razdelilniku glede na neposredno ogroženost prebivalstva — nas
pri delitvi niso upoštevali. Zato smo morali cepivo nabaviti sami, po najkrajši
poti, kar pa glede na celoten položaj v Jugoslaviji in preplah pri sosedih ni
bilo lahko. Prvo količino 500 000 doz cepiva in 30 litrov hiperimunega gamaglobulina smo s posebnim letalom pripeljali iz Švice že v nedeljo 26. marca
in jo takoj razdelili regionalnim zavodom za zdravstveno varstvo. Kasneje smo
s posredovanjem Kemofarmacije uvozili še ostale potrebne količine cepiva, tako
da je lahko akcija nemoteno tekla.
Tudi zvezni štab nam je kasneje poslal 256 000 doz ruskega cepiva. Tako
smo uvozili skupno 2 224 500 doz cepiva.
Za organizacijo obveznega cepljenja so bili imenovani štabi v republiki in
regijah pa tudi v posameznih občinah, ki so izpeljali vse organizacijske priprave za cepljenje, spiske, vabila, določili cepilna mesta in drugo. Ze na začetku akcije, ko smo dobili zadostno količino cepiva, je bila izdana in se je tudi
začela izvajati odredba o obveznem cepljenju prebivalstva.
Akcija cepljenja bi lahko po kadrovskih in organizacijskih sposobnostih
naše zdravstvene službe potekala še hitreje, še bolj organizirano in mirno, če
bi imeli že v začetku dovolj cepiva. Ko smo pričeli cepiti, smo imeli komaj četrtino potrebnega cepiva, preostala količina je bila sicer naročena, vendar zaradi
pomanjkanja cepiva v Evropi nihče ni mogel jamčiti, da jo bomo v dogovor-
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jenem, roku tudi dobili, zlasti še, ker zaradi velikonočnih praznikov tuji dobavitelji naročenega blaga niso odposlali.
Med akcijo je bil izdan tudi odlok o mobilizaciji zdravstvenih delavcev na
območju Slovenije, ker je bilo nujno potrebno zagotoviti nemoten potek akcije
tudi v soboto in nedeljo.
Pomoč občin, krajevnih skupnosti, delovnih organizacij, družbenopolitičnih organizacij, Rdečega križa in organov javne varnosti je bila pri uresničevanju te velike naloge za zdravstveno službo izredno pomembna. 2al pa moramo ugotoviti, da nekateri pomembni dejavniki na področju zdravstva niso
izpolnili naših pričakovanj.
Posebej je treba omeniti razumevanje samoupravnih organov zdravstvenega zavarovanja, ki so pozitivno ocenili našo odločitev ter predlagali, da se
za poravnavo stroškov cepljenja in drugih ukrepov za obvarovanje pred črnimi
kozami uporabijo imobilizirana sredstva zdravstvenega zavarovanja za leto
1971, in sicer za vse prebivalce naše republike. Ker pa sodijo, da bo prav gotovo potrebnih več sredstev, kot je imobiliziranih, se skupnosti zdravstvenega
zavarovanja zavezujejo, da bodo poravnale vse nadaljnje stroške za izvedbo
akcije.
Ob tej priložnosti sem dolžna povedati, da nam denar ni bil ovira za uspešno izvajanje akcije, čeprav to seveda hkrati ne pomeni skrbno* preverjanje vseh
izdatkov in obračun po končani akciji.
Tako je bilo med akcijo v naši republiki cepljenih 1 466 182 prebivalcev.
Glede na uspešnost cepljenja, ki znaša več kot 90%, in glede na dejstvo, da je
bilo sorazmerno precej prebivalstva že cepljenega po rednih programih cepljenja — otroci do treh let, dva osnovnošolska letnika, rekruti — pa tudi po
10. členu pravilnika o obvezni imunizaciji — lahko trdimo, da znaša prekuženost 85 do 90 %, kar je že izredno veliko-, saj se v bolezenskih žariščih zahteva 95-odstotna prekuženost. Seveda pa se moramo zavedati, da to ni le naložba za trenutek ob neposredni nevarnosti pred kozami, temveč je tako v
zdravstvnem kot tudi v narodnogospodarskem pogledu tudi naložba za prihodnost.
Izvajali smo tudi ukrepe za obvladovanje epidemiološke situacije in poskrbeli za druge ukrepe, ki naj bi preprečili pojav bolezni pri nas, od kontrole
potnikov in okuženih in ogroženih obmiočij do obravnave sumljivih primerov
cepljenja tujcev in podobno. Najbolj razburljivo za zdravstvene delavce kot
tudi za prebivalce je bilo odkrivanje bolj ali manj sumljivih primerov črnih
koz, saj je bilo treba pri vsakem primeru opraviti vrsto obsežnih ukrepov, ki
so prizadeli tudi številne prebivalce: zdravstveno nadzorstvo nad osebami, ki
so bile v stiku s sumljivim bolnikom, karantena, osamitev bolnika ipd. Na
srečo so se vsi sumljivi primeri razblinili in hitro pojasnili, saj obolenja niso
bila koze. Čedalje več upanja imamo, da bo tako tudi v prihodnje.
Čeprav je bil za nas v tej veliki in zahtevni akciji vsak zdravstveni delavec dragocen, pa smo že 23. marca poslali v pomoč na Kosovo našega izkušenega epidemiologa tovariša dr. Senkarja, 31. marca pa še infektologa dr. Bručana ter 6 ekip za cepljenje, v katerih je bilo 8 zdravnikov, 7 medicinskih sester in 4 sanitarni tehniki. Naše ekipe in naša strokovnjaka — epidemiolog in
infektolog — delajo prav v žarišču epidemije, in sicer v Djakovici in Peči.
Ob koncu le še to: Zdravstvena služba je v sodelovanju z vsemi drugimi
pokazala, da je dorasla tej nalogi, čeprav smo jo zlasti na epidemiološkem pod-
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ročju precej okrnili. To pa seveda še ne pomeni, da je vse naše delo potekalo
brezhibno. Sele temeljita analiza našega dela bo pokazala zlasti na tiste organizacijske pomanjkljivosti, ki jih kaže odpraviti, da bi lahko epidemiološko situacijo v prihodnje ne le obvladovali, temveč tako obsežne ukrepe tudi izvajali.
Zahvaljujem se tovarišu predsedniku, ki je omogočil, da vas lahko neposredno informiramo.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa za izčrpno poročilo o prizadevanjih za preprečitev epidemije črnih koz.
Preden končam, pa še tole obvestilo: Predsednik gospodarskega zbora me
prosi, naj obvestim poslance gospodarskega zbora, da se bo seja gospodarskega
zbora začela ob 10.30 v tej dvorani.
Končujem sejo enotnega zbora.
(Seja je bila končana ob 9.55.)

Z ASE DA NJ t: DELE CAtO;V;. OBČIN

19. zasedanje
(7. marca 1972)
Predsedoval: dr. Jože Brilej,
podpredsednik skupščine SR Slovenije
Začetek zasedanja ob 9.15.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Tovarišice in tovariši delegati! Na podlagi 11. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih
skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije začenjam 19.
zasedanje delegatov občin v skupščini SR Slovenije, ki ga je sklical predsednik
skupščine na podlagi določb 3. točke VII. amandmaja k ustavi SR Slovenije in
7. člena omenjenega odloka.
Dnevni red za današnje zasedanje je bil določen s sklicem in obsega naslednje točke:
1. predlog resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije;
2. akcijski program izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in republiških
upravnih organov v zvezi s sklepi 3. seje konference Zveze komunistov Slovenije o socialnem razlikovanju in
3. volitve članov iniciativnega odbora za ustanovitev republiške skupnosti
za ceste izmed predstavnikov občin, ki jih volijo delegati občin, zbrani na zasedanju v skupščini SR Slovenije.
Poleg delegatov občin in delegata mesta Ljubljane so bih na današnje zasedanje povabljeni predstavniki predlagateljev gradiva za današnjo razpravo:
komisije skupščine SR Slovenije za izdelavo resolucije o dolgoročnem družbenem razvoju Socialistične republike Slovenije, izvršnega sveta, skupnosti slovenskih občin ter predsedniki matičnih odborov pristojnih zborov.
Na sejo so bili vabljeni tudi člani predsedstva naše skupščine.
V smislu 12. člena omenjenega odloka predlagam, da izmed sebe izvolite
dva overitelja zapisnika. Ima kdo konkreten predlog? (Ni predlogov.) Ce nima,
potem dovolite, da grem po vrstnem redu in predlagam delegata občine Piran,
tovariša Jakoba Cemažarja, in delegata občine Postojna, tovariša Mirana Fajdiga. Se s predlogom strinjate? (Delegati se strinjajo.)
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Ugotavljam, da sta bila za overitelja zapisnika 19. zasedanja delegatov
občin v skupščini SR Slovenije soglasno izvoljena tovariša Jakob Cemažar in
Miran Fajdiga.
Pred prehodom na dnevni red zasedanja delegatov občin, bi prosil tovariša sekretarja zasedanja, da prebere obvestilo o navzočnosti delegatov občin.
Tovariš sekretar me opozarja, da manjkajo štirje delegati in da bi obvestilo
sestavil kasneje.
Preden preidemo na razpravo 1. točke dnevnega reda, pa moramo opraviti
še obveznost, ki nam je ostala z zadnjega, to je 18. zasedanja. Glede na to, da
po poslovniku naše skupščine preberejo in podpišejo tako poslanci, katerih
mandat je verificiran, kot tudi funkcionarji, ki jih izvoli skupščina, slovesno
izjavo na seji zbora, ki jih je izvolil, bi prosil tovariša Zdravka Krvino., ki je
bil na zadnjem zasedanju delegatov občin v smislu 5. točke II. amandmaja k
ustavi SR Slovenije izvoljen za člana predsedstva naše skupščine, pred delegati
občin prebere slovesno izjavo, ker zaradi odsotnosti tega ni mogel storiti na
zadnjem zasedanju.
Zdravko Krvina: Slovesna izjava! Izjavljam, da bom dolžnost člana
predsedstva skupščine Socialistične republike Slovenije opravljal vestno, da
bom delal po ustavi in zakonih ter da bom svojo moč posvetil nadaljnjemu
razvoju in uresničevanju ciljev samoupravne socialistične družbe v interesu
narodov in narodnosti ter delovnih ljudi in občanov Socialistične federativne
republike Jugoslavije in Socialistične republike Slovenije. (Ploskanje.)
Hkrati dovolite, da se zboru zahvalim za izvolitev. Pri svojem delu bom
poskušal z vašo pomločjo in s sodelovanjem opravljati to dolžnost čim bolje in
v korist razvoju samoupravljanja in razvoju celotne Slovenije, tako da bi s
skupnimi močmi res napredovali. Hvala lepa! (Ploskanje.)
Predsedujoči dr. Jože B r i 1 e j : Izrabljam priložnost in vas obveščam,
da bo tovariš Krvina v skladu z dogovorom o organizaciji dela v predsedstvu
skupščine ter v smislu 11. člena omenjenega odloka v prihodnje prevzel poleg
drugega dela v predsedstvu skupščine tudi skrb za pripravo in vodenje zasedanja delegatov občin.
Prehajamo na obravnavo 1. točke dnevnega reda, to je predloga
resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije, ki ga je
predložila v obravnavo komisija skupščine SR Slovenije za izdelavo resolucije
o dolgoro'čnem družbenem razvoju SR Slovenije.
Predlog resolucije smo vam poslali 2. februarja, poročilo skupine za spremljanje razprav o programu dolgoročnega razvoja SR Slovenije pa 4. februarja.
Predstavniki predlagatelja gradiva k tej točki dnevnega reda so tovariši Jože
Novinšek, direktor zavoda SR Slovenije za planiranje, Andrej Briški, svetovalec zavoda SR Slovenije za planiranje in Stane Marinič, podsekretar v izvršnem svetu. Na zasedanju je navzoč tudi predsednik izvršnega sveta tovariš
Stane Kavčič.
Prehajamo na razpravo o tej točki. Besedo ima tovariš Rudi Simac, delegat
občine Nova Gorica.
Rudi Simac: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, da uvodoma spregovorim nekaj besed. Ob koncu razprave o pred-
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logu resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije bi želel povedati nekaj
misli v zvezi z razpravo in z obveznostjo, ki jo je ta zbor naložil skupini za
spremljanje razprav o programu dolgoročnega razvoja SR Slovenije. Skupina
je imela 5 sej in je sodelovala tudi na več razpravah po vsej Sloveniji. Zbirala
je mnenja s teh razprav skupaj z mnenji in predlogi, ki so bih izraženi v tem
zboru.
Skupina za spremljanje razprave o programu dolgoročnega razvoja SR Slovenije je na 5. seji dne 14. 2. 1972 obravnavala predlog resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije in ugotovila, da so v njem vsebinsko upoštevane vse
bistvene pripombe, ki so bile dane tako v razpravah po vsej Sloveniji kot tudi
v tem zboru. Gre za drugače formuhrano besedilo o mestu delovnega človeka,
za bolj poudarjen in izražen pohcentrizem, obrambni moment, vprašanje meje,
energije — čeprav so v zvezi s tem. še določene pripombe — vprašanje hidro^
energije. Moram povedati, da je bilo zelo težko zajeti in formulirati vse pripombe, ki smo jih prejeli. Glede.na to mi dovolite, da sem nekoliko daljši. Ne
glede na to, je skupina sklenila in me obvestila, da predlagam še naslednje
amandmaje:
1. Stran 11, drugi odstavek v četrti vrsti naj se beseda »zemljepisni« nadomesti z besedo »prometni«. S to spremembo je jasneje poudarjeno., da se na
slovenskem ozemlju križajo pomembne poti in da leži ob morju. Gre torej za
prometni položaj Slovenije.
2. Stran 16, drugi odstavek, prva alinea, tretji stavek: »V turističnem gospodarstvu je treba izrabiti velike razvojne možnosti predvsem s koncentrirano
gradnjo kapacitet, ki omogočajo čim daljšo dobo letnega poslovanja.«
Za tem odstavkom naj bi dodah naslednje tri odstavke: »Vzporedno s tem
naj se gradijo objekti, ki povečujejo donosnost tranzitnega turizma, še posebej
pa maloobmejnega prometa. Za inozemski turizem naj se uvede ustreznejša
stimulacija, in to ne samo za stacionarni, temveč tudi za tranzitni in maloobmejni promet, z ustreznejšim retencijskim obračunom ah drugačna stimulacija, ki ne bi imela za osnovo le obseg inozemskih načrtov, temveč tudi obseg
restavracijskih storitev in drugih storitev, ki jih uporabljajo tujci v gostinstvu,
trgovini, prometu itd.
Ob upoštevanju prednjega naj se povečajo zmogljivosti ležišč... od ...
do . . .
Pri tem so navedeni odstotki.
Hkrati naj bi se povečala obseg in ekonomičnost prehrane izven gospodinjstev s čim močnejšim uveljavljanjem načela zdrave prehrane, ob upoštevanju raznovrstnosti zahtev posameznih kategorij potrošnikov.«
3. Stran 19, prvi odstavek: Stavek, ki se začenja z besedami: »Izobraževanje pomembno vpliva...«, se nadomesti z naslednjim besedilom: »Vzgoja in
izobraževanje naj bolj kot doslej omogočata in zagotavljata oblikovanje in razvoj samioupravljalske kritične osebnosti, zavesti in kulture učenca in študenta,
kar bo treba med drugim omogočiti tudi z ustrezno izbiro učiteljskih kadrov
ter s sistemom in vsebino njihovega izobraževanja in vzgoje.«.
4. V 11. vrsti prvega odstavka na 20. strani naj se črta stavek: »Hkrati pa
je treba postopoma uveljaviti izobraževanje vseh učiteljev na visokošolski
ravni« in nadomestiti z besedilom: »Hkrati je treba postopoma dvigovati raven
izobrazbe vseh učiteljev.«
Dosedanja četrti in peti odstavek na 21. strani se nadomestita z novim odstavkom: »Izobraževanje delavcev na delovnih mestih mora postati trajna in
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organizirana oblika verificiranega izobraževanja delavcev kot sestavnega dela
vzgojno-izobraževalnega sistema in politike.
Novi vzgojno-izobraževalni zavodi naj se razvijajo skladno s programi policentričnega, urbanega in regionalnega razvoja ter na podlagi družbenega dogovarjanja v posameznih regijah in republiki.
5. b) Sociabio-zdravstveni razvoj, stran 23, peta alinea: V četrti vrsti naj
se za besedo »zavarovanja« doda besedilo1: »in drugih zainteresiranih dejavnikov na podlagi družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov«.
Gre namreč za to, da se poleg skupnosti zdravstvenega zavarovanja vključijo v to nalogo tudi drugi zainteresirani dejavniki (družbenopolitične skupnosti,
delovne in druge organizacije).
6. d) Stanovanje. Za drugim odstavkom, stran 34, naj se doda nov odstavek: »Za racionalnejše gospodarjenje s prostorom in s sredstvi, namenjenimi
za stanovanjsko gospodarstvo in komunalno ureditev, je treba v stanovanjski
graditvi zagotoviti prednost graditve stanovanj v blokih«.
7. i) Kmetijska proizvodnja in živilska industrija. Na koncu prvega odstavka na 48. strani naj se doda: »Ob tem naj se ustrezno ukrepa zoper kmetijsko
proizvodnjo s preveliko uporabo kemičnih preparatov, ki škodujejo človeškemu
organizmu (pesticidi in drugo).«.
8. Na 48. strani naj se za petim odstavkom doda nov odstavek, ki naj poudari obmorski značaj Slovenije: »Obmorsko območje bo usmerjeno v večji
ulov rib, ki bodo pomemben element v strukturi prehrane, tako v svežem kot
v predelanem stanju. Modernizacija opreme bo omogočala večji učinek in večjo
konkurenčnost domačin v svetu.«. (Pripomba iz Kopra.)
9. Prvi odstavek na 49. strani je treba dopolniti z naslednjim besedilom:
»Pospešeno naj se razvija izbira prehrambenih polproizvodov za hitro pripravo
jedi. Pri proizvodnji konservirane hrane naj se omeji uporaba konservansov in
dodatkov, ki večinoma neugodno vplivajo na delovanje človekovega organizma.
Da bi se zagotovila čimbolj zdrava prehrana tudi v okviru gospodinjstev
in večja ekonomičnost gospodinjstev v celoti, naj se omogoči ustrezno gospodinjsko izobraževanje.«
10. Turistično gospodarstvo. Besedilo poglavja o turističnem gospodarstvu
na 52. strani naj se na podlagi priloženega poročila omenjene skupine, ki predlaga, naj se širša formulacija dopolni z besedilom:
»Vzporedno z višjo življenjsko ravnijo v Jugoslaviji, Evropi in drugod ter
povečanjem prostega časa delovnih ljudi je pričakovati še nadaljnje povečevanje turističnega prometa — tako domačega kot tujega. S široko zasnovano
in učinkovito turistično politiko bo mogoče bolje izkoristiti ugodne pogoje, ki
jih nudijo geografska lega Slovenije, morje, zdravilni vrelci, planine, bogastvo
spomenikov preteklosti in druge turistične zanimivosti na Slovenskem.
Se nadalje se bodo močno povečevale turistične zmogljivosti na slovenskem
obalnem območju. Posebno intenzivno se bodo razvijala zdraviliška turistična
območja. Z nadaljnjim povečevanjem in dopolnjevanjem naših gorskih turističnih središč bodo zagotovljeni ugodni pogoji tudi za zimsko-športni turizem. V
skladu z naravnimi in drugimi pogoji se bodo razvijale ustrezne oblike stacionarnega, tranzitnega in izletniškega turizma, kot tudi maloobmejni promet.
Za nenehno rast domačega in inozemskega turističnega prometa se bo ob
širši dejavnosti turističnih družbenih organizacij vključilo v turizem več prebivalstva, še posebno z razvijanjem kmečkega turizma, aktiviranjem zasebnih
gostišč in zasebnih turističnih ležišč.
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Turistično investicijska politika bo usmerjena zlasti v modernizacijo in
komplementiranje receptivnih zmogljivosti, ki bodo omogočale čim daljšo letno
dobo obratovanja in ki bodo ustrezale zahtevam sodobnega množičnega in mobilnega turističnega prometa, v kompleksno gradnjo turističnih območij in krajev (prometna mreža, trgovina, gostinstvo, uslužnost ter obrti, športno^rekreativni objekti, objekti za kulturo in zabavo in objekti komunalne ureditve), v
podporo razvoju kmečkega turizma in zasebnih obratov ter v izboljšanje turistične propagande in turistično informacijske službe.
Načrtnejšo izgradnjo turističnih objektov, večjo izrabo obstoječih in novih
turističnih zmogljivosti, kompleksne ponudbe turističnih storitev in boljše gospodarske uspehe bo omogočil tudi nadaljnji razvoj velikih nosilcev turistične
dejavnosti, združevanje gostinstva, trgovine, transporta in drugih dejavnosti.
Ta politika pa bo omogočila tudi smotrnejša vlaganja in ugodnejše kreditne
pogoje za gradnjo turističnih objektov.«.
11. Na 55. strani naj se sedanje besedilo po-d 3. c) dopolni tako, da se glasi:
»Za uresničevanje dolgoročnega programa izdelajo občine svoje dolgoročne
razvojne programe oziroma v medsebojnem sodelovanju medobčinske dolgoročne razvojne programe, regionalne načrte, srednjeročne načrte ter programe
in projekte, v katerih bodo konkretizirale svojo dolgoročno politiko in ki bodo
po vsebini usklajeni s programi drugih občin in območij ter s tem programom.«.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Tovariš Rudi Simac! So to formalni
predlogi za spremembe in dopolnitve predloga resolucije?
Rudi S i m a c (iz klopi): Gre za spremembe, ki jih predlaga omenjena
skupina. Skupina je menila, naj bi z amandmaji dopolnili predlog resolucije
povsod tam, kjer se s tem zajemajo predlogi in razprave. Prizadeval si je, da
bi bile dopolnitve čim" krajše. Daljši amandma je bil edino pri poglavju o
turizmu.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Predlagal bi, da tehnična služba razmnoži te predloge, tako da se bodo lahko delegati seznanili z njimi in sprejeli
svoja stališča.
Naj še pojasnim, kakšen postopek velja v takšnih primerih za to zasedanje.
Gre za predlog akta in bi bilo koristno, če v razpravi lahko pridemo do čim.
bolj konkretnih predlogov za morebitne dopolnitve ali spremembe formulacij
in do konkretnih stališč, kar seveda ne pomeni, da bi bila širša razprava izključena ah koristna.
Lahko pride do dveh situacij.
Po prvi, če gre samo za stališča oziroma mnenja in predloge delegatov k
predlogu akta, se le-ta zapišejo in se kot mnenja in predlogi posameznih delegatov pošljejo v pismeni obliki poslancem pristojnih zborov, da jih imajo pred
seboj, ko o njih razpravljajo.
Ta pravica delegatov občin se izvaja iz določbe prvega odstavka 3. točke
VII. amandmaja k ustavi SR Slovenije.
Drugačna situacija pa nastopi takrat, ko gre za stališča in mnenja k predlogu akta, glede katerih delegat zahteva oziroma predlaga, da o njih razpravlja
zasedanje delegatov občin kot celota in s katerimi se potem tudi dejansko strinja in jih sprejme večina delegatov občin.
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V tem primeru gre za pravico delegatov občin iz 3. točke VII. amandmaja
kot tudi IX. amandmaja k ustavi SR Slovenije, po kateri delegati občin, zbrani
na zasedanju v skupščini SR Slovenije lahko dajo predlog zakona in v okviru
te pravice tudi predlog za spremembo oziroma dopolnitev predlaganega akta.
Tak predlog se seveda potem, če ga zasedanje sprejme, v pristojnih zborih obravnava drugače kot siceršnja mnenja posameznih delegatov, do katerih se zasedanje kot celota ni opredelilo.
Kdo še želi besedo? Ptosim, tovariš Ferdo Papič, delegat občine Tolmin.
Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na
podlagi 20. člena poslovnika skupščine Socialistične republike Slovenije predlagam v imenu skupščine občine Tolmin amandma k predlogu resolucije o
dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije k poglavju j) Gozdarska
proizvodnja in lesno-predelovalna industrija. Na 49. strani naj se črtajo prvi
trije odstavki in nadomestijo z naslednjim besedilom:
»Razpoložljiv proizvodni potencial naših gozdov in čedalje večje potrebe
po lesu zahtevajo pospešena prizadevanja za postopno povečanje surovinske
osnove za potrebe lesno predelovalne industrije in kemične predelave lesa. Ta
cilj bo ob polnem upoštevanju trajnosti gozdne proizvodnje in donosov iz gozdov možno doseči z ohranitvijo že preizkušenih izhodišč sedanje sistemske
ureditve gospodarjenja z gozdovi ter z nekaterimi dopolnitvami in izboljšavami
te ureditve. Zlasti glede večjega upoštevanja interesov kmetov — lastnikov
gozdov in njihovih samoupravnih pravic pri skupnem gospodarjenju z njihovimi gozdovi.
Zaradi čedalje večjega družbenega pomena in splošno koristnih funkcij
gozdov bo moralo gozdarstvo svojo dejavnost razširiti ter jo uskladiti tudi s
širšimi družbenimi interesi.
Aktiviranje doslej še ne dovolj izkoriščenih proizvodnih možnosti razpoložljivega potenciala gozdov ter hitrejši razvoj gozdarstva v skladu s splošno
družbeno zainteresiranostjo nad tem izrazito družbenogospodarskim področjem
bo zagotovljeno s tako razvojno politiko, ki bo po eni strani omogočila učinkovitejši družbeni vpliv nad gospodarjenjem z gozdovi, po drugi strani pa vse
zainteresirane dejavnike obvezovala in spodbujala k večjim naložbam v razširitev gozdnosurovinskega zaledja.
Sem sodijo tudi naložbe v večjo gostoto gozdnocestnega omrežja, ki ni potrebna le za intenzivnejše gospodarjenje z gozdovi, ampak je namenjena tudi
razvoju kmetijstva in turizma, kakor tudi splošnemu dvigu gospodarske in življenjske rasti doslej slabo dostopnih in odročnih podeželskih predelov.« Obrazložitev :
Programiranje dolgoročnega razvoja je za gozdarstvo izredno pomembno,
saj je ugotavljanje razvojnih silnic in učinkovitosti predlaganih rešitev zaradi
dolgoročnosti gozdne proizvodnje v tej panogi možno le v daljših obdobjih.
Zato se je v oblikovanje dolgoročnega vejnega programa gozdarstvo za obdobje
od 1965. do 1985. leta kakor tudi v sestavo srednjeročnega programa razvoja za
obdobje od 1971.—1975. leta vključil širok krog strokovnih sodelavcev iz vrst
raziskovalnih institucij in gozdnogospodarske operative. Oba programa sta prejela pozitivno oceno v republiških družbenogospodarskih institucijah, pred
katerimi sta že bila v presoji, zlasti glede temeljnih izhodišč razvojnega koncepta in razvojnih možnosti, ki jih nakazujeta. Snovanje bodočega razvoja gospodarstva je po eni strani slonelo na odkrivanju vseh možnosti za intenziv-

19. zasedanje

333

nejše izkoriščanje razpoložljivega potenciala gozdov, po drugi strani pa na
ugotavljanju in razčlenitvi razvojne politike, ki naj bi ob upoštevanju predlaganih ukrepov organizacijske, ekonomske in institucionalne narave zagotovila
realizacijo teh možnosti.
Sedanje besedilo predloga resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije
tega osrednjega koncepta bodočega razvoja gozdarstva ne povzema, pač pa se
zadovoljuje le z enostranskim ugotavljanjem razvojnih možnosti, medtem ko
se razvojne politike in nalog, s katerimi je pogojena uresničitev teh možnosti,
ne dotika. S sedanjo formulacijo predlog resolucije bodočemu razvoju gozdarstva ne bi ničesar prispeval.
Zato je potrebno ustrezen del predloga resolucije nadomestiti s predlagano
vsebino. Z njo bi predlog resolucije pri približno enakem obsegu, kot ga je
namienil gozdarstvu, objektivno in obojestransko začrtal bodoči razvoj te dejavnosti, hkrati pa bil usklajen tudi s sklepi in priporočili, ki jih je glede
gospodarjenja z gozdovi ob koncu javne razprave sprejela skupščina SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39./70). Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Besedo ima tovariš Ivan Zivič, delegat
občine Brežice.
Ivan Zivič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Ob današnji
razpravi o predlogu resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije, ki je po
svoji vsebini izredno pomembna, bi želel v imenu brežiške občine izreči vso
podporo prizadevanjem v SR Sloveniji, da pridemo do načrtnejšega razvijanja
naše republike. Koncept je tudi osnova za koncipiranje razvoja posameznih
regij in občin. Veliko je bilo vloženega truda, strokovnega in političnega dela
v to, da imamo danes v razpravi predlog resolucije o dolgoročnem razvoju
republike. Gre za dokument, ki je povzetek vseh spoznanj, do katerih smo prišli na podlagi mnogih strokovnih del o našem bodočem razvoju. Pomisleki so
samo o formalni obliki tega dokumenta. Vprašanje je, ali je oblika resolucije
dovolj obvezujoča za vse dejavnike v SR Sloveniji. Res pa je, da gre tudi v
tem primeru za najširši družbeni dogovor o konceptu našega prihodnjega razvoja in verjeti moramo, da je pomembna vsebina in ne toliko oblika in naslov
tega dokumenta.
Tudi regija Spodnjega Posavja se je lotila izdelave svojega dolgoročnega
družbenoekonomskega koncepta in hkrati tudi izdelave regionalnega načrta
Posavja. V Posavju smo ugotovili skupni interes, ki temelji na spoznanju, da
je dolgoročno programiranje in programiranje nasploh temelj vsake, predvsem
pa naše samoupravne družbe. Prepričani smo, da se lahko razvijamo le pod
pogojem, če spoznamo svoje mesto in vlogo, ki jo ima Posavje danes, in vlogo,
ki si jo lahko pridobi v širšem prostoru v bodoče. Iz takega spoznanja so se
občine Sevnica, Krško in Brežice lotile izdelave dolgoročnih in srednjeročnih
programov. S takim pristopom k načrtovanju razvoja Posavja želimo postaviti
temelje za kar najboljši družbeni dogovor o naših ključnih razvojnih interesih.
Želimo tudi, da se naši programi vključijo v programe razvoja širših družbenopolitičnih skupnosti.
Posavske občine so se lotile tudi izdelave dolgoročnega razvojnega koncepta Kozjanskega. Predlog resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije kot
tudi gradiva, na katera se opira, nam bodo koristno pomagali pri naši usmeritvi
v programiranju. V Posavju smo spoznali, da smo sami poklicani načrtovati
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svoj razvoj v regionalnem, in občinskem merilu, to pa nam daje osnovo pri
programiranju v delovnih organizacijah, krajevnih skupnostih in interesnih
skupnostih. Programiranje v republiki pa bi moralo biti najtesneje povezano
z občinami kot temeljnimi družbenopolitičnimi skupnostmi. Programi bi bili
najširša samoupravna oblika dogovora. Zato menim, da je ravno programiranje
v SR Sloveniji zelo primerno področje, kjer se občina lahko aktivno vključi
kot eden izmed pomembnih dejavnikov v oblikovanju in sprejemanju programov.
Postavljanje koncepta razvoja republike brez resnejšega upoštevanja koncepta občin; brez usklajevanja z občinami postavlja slednje v položaj podrejenosti, republika pa se znajde v položaju, ki je nad občinami, ne predstavlja
pa oblike širše družbenopolitične skupnosti.
Sodim, da je zelo pomembno, če je ustvarjeno sodelovanje v procesu nastajanja programov, predvsem pa je pomembno informiranje. Zagotoviti bi
morali vzporedno pripravljanje izdelovanja koncepta in programov. Edino po
tej poti je mogoče pričakovati in doseči, da bo republika močna in tesno povezana z nosilci temeljne samouprave v družbenopohtičnih skupnostih in interesnih skupnostih. Tako bi trasirali pot k dejanski samoupravni skupnosti slovenskega naroda.
Mnogi pomembni koncepti, ki so zapisani v predlogu resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije in ki so osnova naši razpravi, so dejstvo in se o
njih ni mogoče več pogovarjati kot o nečem, kar je mogoče dopolniti oziroma
spremeniti. Ce so taki koncepti rezultat najširšega dogovora, so tudi politično
sprejemljivi, sicer pa pomenijo nesamoupravno poseganje v samoupravne pravice komune kot temeljne družbenopolitične skupnosti. Nekateri koncepti prizadenejo koncepte občine in nastopijo posledice, ki negativno delujejo na bodoči razvoj. Ob tem se postavlja resno vprašanje, kako naj občina koncipira
svoj razvoj, če ni vključena v krog aktivnih soustvarjalcev koncepta na nekem
področju.
Iz tega stanja se poraja nesmisel samostojnega programiranja tudi tedaj,
če izhajamo iz naravnih in drugih objektivnih pogojev. Položaj občine je tak,
da smo v mnogočem odvisni od obnašanja drugih. Na primer: Sava je najbolj
onesnažena prav pri Brežicah. Krka, ki naj bi postala jedro turističnega razvoja,
je prav v spodjem toku že tako onesnažena, da jo bomo morali črtati iz seznama
čistih rek v Sloveniji, če dogovorjeni ukrepi ne bodo uresničeni. Kako naj
občina na spodnjem koncu Slovenije vpliva na obnašanje njenih sosedov ob
gornjem toku, ko pa je izvajanje predpisov neučinkovito. Kako si sicer lahko
razlagamo neučinkovitost republiških organov, ki naj bi skrbeli glede onesnaženja vode, zraka in okolja. Gre za nekaj več. Iz takega stanja rastejo konflikti, ki so prisotni v širšem slovenskem prostoru in se kažejo v povsem
konkretnih pojavnih oblikah kot konflikti med ožjim iin širšimi interesi, med
kratkoročnim in dolgoročnim, mlajšo in starejšo generacijo in podobno. Td,
kar je za nekoga korist, je lahko za drugega škoda, kar je za nekoga napredek,
je za drugega stagnacija in podobno.
Določanje republiškega koncepta ima na nekaterih področjih negativne
posledice na koncept občine. Postavlja se vprašanje, ali je občina sama poklicana
nositi breme posledic za vse slovenske interese. Napotek: »Oslonite se na lastne
sile!« je relativen pojem. Pomeniti mora spoštovanje konceptov regije ali občine
in pomeniti mora družno nastopanje v akciji. Nemogoče je pričakovati, da bi
naša občina sama zase dosegla razvoj, če ob naslonitvi na lastne sile ni
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deležna tudi družbene podpore. Ce pa se prizadene koncept občine za račun
širše družbene skupnosti, bi moral nositi posledice prav tisti del naše skupnosti,
ki ima od tega neposredne koristi. Na primer: Prek naših površin gredo
in so predvideni električni daljnovodi in plinovod. Sava in Krka sta onesnaženi,
kar prizadene naše turistične načrte. Od vsega tega že imajo in bodo imeli
ekonomske koristi predvsem bolj razviti. Menim, da je taka občina ali regija
upravičena zahteva ustrezno nadomestilo, posebno še v primerih, ko so zaradi
širših interesov prizadeti osnovni koncepti komune. Logično je, da predlog
resolucije o dolgoročnem razvoju ne more deliti vloge posameznim regijam
ah občinam, vendar pa mora ustvarjati enako startno osnovo ali omogočiti
vsaj to, da ta ne slabi. Vse večja odvisnost ob obnašanja drugih, na kar pa
občina nima vpliva, vpliva na to, da postajamo vse bolj odvisni in zainteresirani
za obnašanje drugih.
Dogaja pa se, da gredo pomembni koncepti, ki neposredno ah posredno
posegajo v naš prostor, mimo vsake informacije prizadetih družbenopolitičnih
skupnosti. Možnosti starta slabijo. Pogoji neenakega starta pa ustvarjajo
oziroma klasificirajo ljudi na tiste za kramp in lopato in druge. Ti neenaki
pogoji so opazni že na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok, kar se
kaže v tem, da je v naši občini 2517 otrok, v predšolsko varstvo pa je zajetih
115 ali 4,6%. V Sloveniji je ta odstotek 10,3.
Na področju izobraževanja so kritični problemi. Zaradi neenakih materialnih in drugih pogojev so prizadeti otroci, kar dokazuje podatek, da kar
36,9 % otrok iste generacije vpisa ni izdelalo .osnovne šole v šolskem letu
1969/70. Najbrž ne bi mogli trditi, da gre v odstotku otrok, ki ne izdelajo
osnovne šole, za otroke, ki ne bi bili sposobni uspešno zaključiti šole in si tako
ustvariti pogoje za nadaljnje izobraževanje v poklicu ali pa fakulteti. Problem pa je veliko težji. Iz občine odhajajo tisti, ki so dosegli ustrezno izobrazbo
ali kvalifikacijo in le manjši del jih ostaja doma. Zaradi nizke materialne
osnove ni ustreznih delovnih mest, ki bi spodbudno vplivala na zaposlovanje
doma.
Odhajanje na delo v tujino je številno'. 1359 naših občanov ah 5,5 odstotka
vsega prebivalstva dela v tujini in ustvarja devizna sredstva, ki se stekajo
ponovno v centre in razlika v startu se povečuje. Velik je tudi odliv kvalificiranih delavcev v centre, zato je siromašenje province vse večje. Ob nizki
materialni osnovi smo omejeni v razvijanju dejavnosti, ki imajo nedvomne
prednosti. Zato je resno vprašanje, kako prebiti začarani krog revščine. Delež
kmečkega prebivalstva v občini je 39,5 odstotka, v Sloveniji 22,8 %', kar spet
pojasnjuje našo1 trditev. Vse to so1 problemi, ki jih brez družbenega sodelovanja
nismo zmožni rešiti.
Pričakujemo, da bo uresničevanje resolucije omogočilo ekonomsko sodelovanje s tistimi, ki smo jim in jim še pomagamo v razvoju. Na primer: Z zaposlenimi v tujini in njihovimi deviznimi sredstvi, s štipendiranjem kadrov, ki
odhajajo po končani šoli v centre, s prevzemom socialnih podpirancev, ostarelih
in zapuščenih na kmetijah, ker so mlajši odšli na delo drugam in podobno.
Kmečkega prebivalstva je v občini 39,5 "/o. Starih nad 60 let je v Sloveniji
okrog 12%, v naši občini 14,1%. To je po popisu iz leta 1961. Danes je to
stanje še slabše. Naša občina in Posavje se praznita. Porast prebivalcev
v letih 1953 do 1971 je za Posavje negativen, in sicer za 2,6%, za Slovenijo
pa pozitiven, in sicer za 5,8'°/». Ugotovitev: Rast števila prebivalcev v Posavju
močno zaostaja za Slovenijo. Ce pa vzamemo za merilo podatke vitalne stati-
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stike za Slovenijo, potem bi Posavje štelo 1961. leta 87 909 prebivalcev. Posavje je imelo v preteklih letih za 17 342 ljudi ali za 20 % močnejše izseljevanje. Srečujemo se s porazno ugotovitvijo, da je Posavje štelo pred 17 leti
72 437 prebivalcev, danes pa ima 2000 ljudi manj.
Naša občina in Posavje sta agrarno prenaseljena, v deležu aktivnega prebivalstva pa je Posavje pod slovenskim povprečjem. Odstotek zaposlenih v
skupnem' številu prebivalstva Posavja je po podatkih za 1969. leto 17,6, v
Sloveniji pa 31,2. Sklep, do katerega smo prišli, je naslednji:
Že danes potrebuje Posavje okoli 2000 novih zaposlitev, do 1976. leta
4000, do 1981. leta 7500 in do 1986. leta 10 000 novih zaposlitev ali okoli 500
delovnih mest na leto.
Iz vseh naštetih razlogov sodimo, da so naši koncepti regionalnega razvoja
utemeljeni in uresničljivi, seveda če nam jih ne porušijo republiški koncepti.
Seveda pa morajo biti deležni vsestranske in s tem tudi materialne podpore
slovenske skupnosti. Ne sprejeti takšnega koncepta, pomeni zapostavljati takšna območja. Seveda morajo biti konkretni programi in projekti ekonomsko
utemeljeni. Menimo, da spoštovanje in uresničevanje naših konceptov krepita
slovensko skupnost in etnično utrjujeta tudi ta del Slovenije.
Zato menimo, da problem ni samo ekonomski. Vendar menim, da ni
potrebno naštevati ostalih vidikov. Odločno se zavzemamo za to, da ustvarimo
psihozo Ostajanja doma in ne psihozo odhajanja v tujino. Zavzemamo se torej
za aktivno nacionalno ekonomsko politiko, ki bo preprečevala, da bi vse več
naših rojakov prevzemalo nemško državljanstvo.
Naj končam z mislijo: Ali smo sklenili izprazniti svoj prostor do poslednje
trdnjave, ali pa ga bomo razvijali in branili?
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima
tovariš Sergej Vošnjak, delegat mesta Ljubljane.
S erge j Vošnjak: Predlagal bi, da se v predlogu resolucije na 19.
strani za predzadnjim odstavkom, kjer gre za prostore za srednje šolstvo
in dijaške domove, doda stavek: »Zato bo potrebno sistemsko urediti investicijsko vlaganje v srednje šole in dijaške domove.«.
Predlog resolucije kot tudi akcijski program izvršnega sveta posvečata
dovolj pozornosti uresničevanju socialističnih ciljev na področju vzgoje in
izobraževanja. Vendar pa nečesa ne vemo, to je, kako uresničiti zastavljeni
program.
Izvršni svet v svojem akcijskem programu sicer predvideva, da bo skrbel
za finančno soudeležbo republike pri gradnji osnovnih in srednjih šol ter
dijaških domov, vendar s tem ni nakazana rešitev, kako urediti ta problem.
Investicijsko vlaganje v srednje šole je bilo v zadnjih desetih letih popolnoma
zanemarjeno. Zadnji investitorji v srednje šole, in to strokovne, so bile okrajne
gospodarske zbornice, za katere vemo, da že nekaj časa ne obstajajo več.
Popolno zanemarjanje tega problema je privedlo do nevzdržnega stanja,
da je danes pretežni del srednjih šol v neprimerno vzdrževanih stavbah. Tako
bi samo na območju Ljubljane na primer potrebovali okoli sto milijonov dinarjev za nujno adaptacijo obstoječih srednjih šol, če pri tem sploh ne upoštevamo, da imamo na primer šolo, kot je srednja administrativna, ki sploh
nima svojih prostorov, ampak gostuje v raznih drugih šolah in se iz leta v leto
bojuje zoper razne sodne odpovedi, da vrsta šol vsako leto odklanja vpis dolo-
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čenega števila kandidatov, ker nima prostorov, in da smo daleč od pogojev za
uresničevanje resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije,
ki predvideva organizirano zajemanje v srednje šole, in sicer 70 l0/o mladine med
15. in 19. letom'.
Tudi opremljenost srednjih šol z; učili ni mnogo boljša od stanja samih
stavb. Se slabše pa je stanje dijaških domov, ki so bili skoraj vsa povojna leta
brez primerne družbene skrbi. V Sloveniji se je število razpoložljivih mest
v dijaških domovih od 1946. do 1971. leta zmanjšalo od 17 330 na 10 520. Večina
dijaških domov pa ima izredno slabe pogoje za bivanje in učenje.
V Ljubljani na primer pride v večini dijaških domov na gojenca okoli
3 m2 bivalnega prostora in okoli 0,5 m2 prostora za učenje. So pa tudi v Ljubljani
domovi, kot na primer dom Ivana Cankarja, kjer prideta le 2 m2 bivalnega
prostora na gojenca, in dom. železniških šol, kjer pride le 1 m2 učnega prostora
kar na 5 gojencev.
Pri zmanjševanju socialnih razlik med ljudmi je prav gotovo velikega
pomena možnost študija tudi za otroke iz ekonomsko nerazvitih predelov
in iz socialno šibkejših družin. Prav dijaški domovi so pomemben dejavnik
za zmanjševanje teh razlik, ker so pač namenjeni otrokom zunaj središč in ker
so namenjeni tistim .družinam, ki ne morejo plačevati dragih sob pri zasebnikih.
Ugotovimo lahko, da so ob obstoječem stanju dijaških domov otroci iz
nerazvitih območij in iz socialno šibkih družin večkrat prizadeti. Prizadeti
so že s tem, ker prihajajo zelo pogosto v srednjo šolo iz osemletk, kjer kakovost
znanja in splošne razgledanosti ni povsem enaka kot pri otrocih, ki so obiskovali osemletke v .večjih središčih s kvalitetnim poukom in kjer je na njihovo
znanje in razgledanost poleg šole vplivala še vrsta drugih dejavnikov. Ti
otroci so prizadeti tudi zaradi tega, ker je študij v domovih zaradi tolikšne
gneče in neprimernih pogojev težavnejši kot študij otrok, ki prebivajo pri
starših.
Prizadeti pa so predvsem tisti otroci, ki zaradi pomanjkanja prostorov
niso bili sprejeti niti v takšne domove, kakršne imamo., in jim je zato študij
na srednji šoli sploh onemogočen.
Zato teh problemov ne more urejati niti sama štipendijska politika niti
jih ne moremo začeti urejati šele na univerzi. Ce ne bomo znali urediti vmesne
stopnje študija, to je šolanje na drugi stopnji, in ga omogočili tisti mladini,
ki ima sposobnosti in veselje do študija, pa ji gmotni pogoji tega pogosto
ne omogočajo, tudi strukture univerz ne bomo mogli spremeniti.
Prav kritično stanje investicijskih vlaganj v šole druge stopnje in dijaške
domove je vodilo predstavnike Celja, Kopra, Kranja, Maribora, Novega mesta
in Ljubljane, da so na posvetovanju, ki je bilo 7. februarja 1972. leta v prostorih ljubljanske mestne skupščine, ocenili ta problem in izoblikovah enotno
Stališče, kako se ga je treba lotiti. Problem je namreč tudi v tem, da osnovno
dejavnost za šole druge stopnje financira republika, za investicije pa prav zaradi tega nihče več ne skrbi, ker ni niti dovolj razčiščeno, kdo je za to
odgovoren in kako.
Investicije v srednje šole in dijaške domove so dejansko že tako pereč
problem, da zahtevajo nujno sistemsko rešitev, saj gre za usposabljanje kadrov,
ki so pogoj za razvoj in delo v delovnih organizacijah. Zato se morajo sredstva
za investicije v šolstvo druge stopnje in dijaške domove obravnavati predvsem
kot ekonomska investicija, in to dobro naložena in utemeljena ekonomska
22
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investicija, ki je enako pomembna, kot investicije v objekte, stroje, energetiko itd.
Zato bi bilo najprimerneje, da se pri tem uveljavi enako načelo in enak
način, kot smo ga uveljavili za zbiranje sredstev za investicijsko vlaganje
v energetiko. Ce smo spoznali, da je vsak razvoj gospodarstva pogojen s hkratnim večanjem energetskih virov, naj isto spoznanje velja tudi za usposabljanje
kadrov. Takšna sistemska ureditev bi bila edina možna pot, da se razreši
danes nevzdržna situacija pri investicijskih vlaganjih v šolstvo druge stopnje
in dijaške idomove. Predvidena soudeležba republike ne daje zadovoljive perspektive, saj je bila republiška izobraževalna skupnost že doslej pripravljena
pomagati s kreditom v višini tretjine potrebnih investicijskih sredstev. Takšna
politika pa je ustvarjala le nesporazume med samimi srednjimi šolami in
družbenopolitičnimi skupnostmi, problemov pa ni rešila.
Sistemska ureditev investicij v srednje šole in dijaške domove je možna
v več variantah:
Lahko bi se ustanovili enotni skladi za nove investicije in investicijsko
vzdrževanje srednjega šolstva in dijaških domov, kamor bi se stekal določen
odstotek vseh gospodarskih in negospodarskih investicij, razen investicij
v stanovanjsko gradnjo in šole. Sredstva bi se zbirala za območja občine oziroma mesta ali regije. Dodala bi se proračunska sredstva občin in mest za
amortizacijo srednjih šol, katerih tri četrtine se zbirajo v republiki in se upo>rabljajo kot sredstva za kredite. Združeval bi se lahko tudi del dohodka,
ustvarjenega s proizvodnim delom v šolskih delavnicah in poklicnih šolah,
in dohodek od oddajanja šolskih prostorov drugim uporabnikom.
Lahko bi se oblikovale posebne izobraževalne skupnosti, ki bi prevzele
tudi investicije v šolstvu druge stopnje. V tem primeru bi se sredstva za
strokovne šole in domove zbirala le iz gospodarstva ter po enakem načelu
kot v prvem primeru, ali pa bi posamezne panoge zbirale denar le toliko časa,
dokler ne bi bile urejene šole in domovi za njihojve kadre. Za splošno izobraževalno šolo pa bi zbirali sredstva z namensko povečano stopnjo za izobraževanje, kot smo storili z gradnjo kliničnega centra.
Investicije za dijaške domove in za splošno izobraževalne šole pa bi morala
zbrati republika. Ti domovi so namreč namenjeni predvsem za druga območja,
ne pa za tista, v katerih stojijo. Tako imamo v ljubljanskih dijaških domovih
3924 dijakov, od tega le 21 z območja ljubljanskih občin.
Investicijsko vzdrževanje bi se potem moralo pokrivati iz amortizacije, ki
bi morala biti občutno večja, kot je sedanja. Možnost bi bila tudi v tem, da
se v okviru prispevne stopnje za izobraževanje v srednjem šolstvu vključi
delež za te šole, ki pa bi moral biti natančno določen tako v odstotku kot tudi
teritorialno za šole na območju mesta, občine, regije. Ta delež bi se stekal
v sklad, ki bi bil ustanovljen na tem obmloeju.
Prav tako bi bilo potrebno določiti, kaj naj bo osnova prispevne stopnje
za investicije v šolstvu, ah delovna intenzivnost ali kapitalna intenzivnost,
če bi se oblikoval drugačen sistem od določenega odstotka investicij.
Variant je torej več, vsaka pa zahteva sistemsko ureditev z rednim pritokom sredstev. Ker pa je primanjkljaj velik, bi ob startu kazalo dobiti še
dodatna sredstva. Šolstvo druge stopnje in dijaške domove bi lahko glede
pogojev za sredstva izenačili z gospodarskimi organizacijami, ki delajo z
izgubo, v skladu za investicije v srednje šolstvo pa namenjali blokirana sredstva
proračunskih presežkov nad limitiranimi stopnjami, vsaj s področja vzgoje
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in izobraževanja, to je iz blokiranih presežkov republiške in temeljne izobraževalne skupnosti.
Prav tako bi morali med posameznima, gospodarskimi panogami v okviru
gospodarske zbornice ali v okviru poslovnih združenj takoj proučiti možnosti
za zbiranje sredstev za strokovne šole in domov zanje.
Amortizacija za srednje šole bi morala biti občutno večja kot sedaj in bi
se delila neposredno med šolo in skladom. Zato bi bilo nujno ugotoviti dejansko
vrednost šolskih objektov in na to objektivno revalorizacijo določiti primerno
stopnjo amortizacije, ki bi se obvezno zbirala v občini, mestu ali v regiji,
kakor bi se pač oblikovala skrb za šolstvo druge stopnje.. Šolam bi se lahko
prepuščal le nujno potreben del amortizacije. Kolikšen bi ostal šoli in kolikšen
bi se združeval, bi določal tisti organ, ki bi prevzel odgovornost za investicijsko vzdrževanje šol in domov. Verjetno pa bi bilo potrebno to določati
konkretno za vsako šolo, ker dobi danes nova šola mnogo višjo amortizacijo
kot stara, potrebe po vzdrževanju pa so za staro šolo mnogo večje kot za
novo.
Dohodek od proizvodnega dela v šolskih delavnicah in poklicnih šolah bi
morali nameniti zgolj za investicijsko vzdrževanje šole, tako stavbe kot tudi
učil. Takoj bi bilo potrebno odpraviti 30-odstotni polog za investicije v šolstvo.
Gospodarstvo je treba še z dodatnimi dogovori vključiti v hitrejše urejanje
pogojev za šolstvo druge stopnje. Večje angažiranje gospodarstva pri investicijah za srednjo šolo hi se moralo povezovati z večjim vplivom gospodarstva
predvsem na strokovno šolstvo, to pa tako pri usmerjanju v posamezne šole
kot tudi pri oblikovanju profilov potrebnega strokovnega kadra in s tem pri
oblikovanju učnih programov.
V investicijsko urejanje srednjih šol in domov se seveda vključuje tudi
opremljenost šol z učili, čeprav še ni izoblikovanih meril, kakšna učila mora
imeti posamezna vrsta šol.
To je nekaj temeljnih stališč, glede katerih so si bili predstavniki imenovanih šestih slovenskih mest povsem edini. Skupnost slovenskih občin pa bo
predvidoma še v tem mesecu pripravila posvetovanje na to temo in prepričan
sem, da bo razprava te temeljne konkretne rešitve še obogatila in jih izpopolnila, potrdila pa tudi temeljna načelna stališča za urejanje tega problema.
Bistveno je pač to, da je v teh šestih mestih koncentrirano največ šol druge
stopnje in da zato pravilna sistemska ureditev, ki je nakazana v stališčih
teh mest, prispevka k ureditvi izobraževanja na drugi stopnji v vsej Sloveniji.
Samo Ljubljana ima skoraj petino šol druge stopnje na Slovenskem in skoraj
tretjino vseh slovenskih dijakov. Predlagana teritorialna razširitev mreže šol
druge stopnje je vsekakor izredno pozitivna in hvalevredna ne samo za to
območje, ampak tudi za same centre, ker bo morda vsaj nekoliko zmanjšala vpis
na srednje šole v centrih. Vendar je že sedaj potrebno opozoriti na vprašanje
kadrov za pouk na teh šolah, saj že sedaj niti v centrih ni mogoče dobiti predavateljev za nekatere predmete.
Predstavniki navedenih šestih slovenskih mest smo se tudi dogovorili, da
bomo v kratkem obravnavali problem vzgoje pedagoških kadrov. Že danes
je tovariš Rudi Simac opozoril na problem, ki kaže na to dejavnost in če bo
njegov predlog sprejet, bo s tem olajšal urejanje tega problema v bodoče1. Na
tem posvetovanju smo namreč ugotovili, da sedanji sistem ne zagotavlja dovolj
pedagoških kadrov in da lahko postane položaj čez 7 do 10 let naravnost
katastrofalen. Sedanji sistem usposabljanja pedagoških kadrov izraža predvsem
22*
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želje po profilu pedagoških kadrov, ne izraža pa dejanskih potreb po njih.
To pa povzroča zaostajanje kakovosti šolstva zaradi pomanjkanja pedagoških
delavcev, predvsem na ekonomsko nerazvitih območjih in na podeželju nasploh. S tem ustvarjamo še bolj neenake pogoje za možnosti študija, kar je eden
bistvenih razlogov socialne neenakosti. Čeprav bi moralo biti urejanje tega
problema prvenstvena skrb pristojnih organov, predvsem zavodov za šolstvo in
republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, bodo predstavniki teh mest
predlagali skupnosti občin, da o teh problemih razpravlja, svoje ugotovitve
in stališča pa bodo posredovali izvršnemu svetu in temu zboru.
Zadržal bi se še pri problemu, za katerega mislim, da bi moral najti svoje
mesto tako v predlogu resolucije kot tudi v akcijskem programu izvršnega
sveta. Pogrešamo namreč temeljna načela v zvezi s komunalnimi dejavnostmi,
kakšno naj bo stališče do politike komunalnih storitev in pa odnos do pravilnega
izoblikovanja cen na tem področju. Potrebno bi bilo izoblikovati stališče,
kaj veča in kaj zmanjšuje socialne razlike na področju komunalnih dejavnosti.
Ali nizke cene komunalnih storitev zmanjšujejo socialne razlike?
Vzemimo na primer vodo. Z nizko ceno vode bomo tistim porabnikom,
ki že imajo vodovod, omogočili ceneno in s tem neomejeno trošenje vode.
Tistim, ki vodovoda sploh še nimajo, pa z nizkimi cenami vode ne bomo
omogočili, da bi dobili vodo in uživali to komunalno storitev. Zaradi navidez
socialno utemeljenih nizkih cen zapostavljamo predvsem tiste, katerih komunalni standard je že tako ali tako najnižji. Ce pa bi morali ob nizkih cenah
iz proračunskih sredstev dotirati komunalno dejavnost, bi za plačevanje komunalnih storitev morali prispevati tudi tisti, ki jim te storitve sploh še niso
dostopne. Isto velja za toplifikacijo, kanalizacijo1, za cene stanarin in drugo.
Mislim, da bi bilo prav, če bi v predlogu resolucije in v akcijskem programu
izvršnega sveta o tem izoblikovali temeljna načela.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Želel bi opozoriti samo toliko, da ne
gre za kakšen republiški program, ampak gre za dolgoročni razvoj celotne
Slovenije, v katerem bodo občine prav gotovo imele izredno pomembno vlogo.
V predlogu resolucije je to poudarjeno na številnih mestih; na 1. strani
predloga resolucije je na začetku besedila drugega odstavka navedeno1: »Zato
skupščina SR Slovenije poziva vse organizacije združenega dela, vse organe
družbenopolitičnih skupnosti..., da še naprej izpolnjujejo lastne zasnove in
v medsebojnem sodelovanju... ; z načrtovanjem lastnih razvojnih perspektiv ...«. Pozneje se ponovno omenja: »2. Osnovni nosilec družbenega razvoja
bodo delovni ljudje v organizacijah združenega dela, združenjih, interesnih in
družbenopolitičnih skupnostih«. Mislim, da je v predlogu resolucije dovolj
jasno poudarjena vloga občin, Pred neposrednim odločanjem o predlogu resolucije moramo temu posvetiti vso pozornost.
Ali želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Ali je predstavnik predlagatelja
pripravljen pojasniti stališča komisije do predlogov, ki so bili doslej dani.
Besedo ima tovariš Jože Novinšek.
Jože Novinšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Ne bom dolgo razpravljal. Povedal bi le to, da je treba vse predloge, ki so bih
dani v razpravi in tudi druge, ki smiselno sodijo k njim, uskladiti. Vse predloge bo komisija pregledala in zavzela ob njih svoje stališče. Če predlogi ne
bodo v celoti upoštevani ali bodo usklajeni z drugimi predlogi, je seveda še
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zmeraj mogoče vztrajati pri določenih formulacijah. Sodelavci menimo1, da je
večina predlogov sprejemljiva. Vprašanje je le, koliko naj nekatera poglavja
razširimo in koliko naj nekatere formulacije ožimo. Vendar pa lahko vsebino
teh formulacij kljub temu zadržimo.
Predsedujoči dr, Jože Brilej: Situacija je sedaj naslednja: Konkretne
predloge so dali tovariš Rudi Simac, tovariš Ferdo Papič in tovariš Sergej
Vošnjak. Medtem so bili predlogi, ki jih je dal tovariš Rudi Simac, že razmnoženi in jih imate na klopi.
O preostalih krajših predlogih pa lahko glasujemo na podlagi še enkrat
ponovljenega besedila.
Ali lahko preidemo na glasovanje o predlogih, ki jih je posredoval predsednik skupine za spremljanje razprav o dolgoročnem razvoju SR Slovenije,
tovariš Rudi Simac? (Da.) Gremo po vrstnem redu. Glasovali bomo za vsak
predlog posebej.
Prvi predlog se nanaša na 11. stran, drugi odstavek; v četrti vrsti naj se
beseda »zemljepisni« nadomesti z besedo »prometni«. Se strinjate s tem?
Je potrebno glasovanje?
Danilo Sbrizaj (iz klopi): Oprostite, mislil sem, da je splošna razprava končana. Ali sedaj ne moremo več razpravljati?
Predsedujoči dr. Jože Brilej : O čem bi razpravljal? Ali o predlogih?
Danilo Sbrizaj (iz klopi): Razpravljal bi o tem prvem predlogu.
Predsedujoči .dr. Jože Brilej : Besedo ima Danilo Sbrizaj, delegat občine
L j ubij ana-Siška.
Danilo Sbrizaj: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Mislim da je
po strokovni plati v zvezi z besedo »zemljepisni« oziroma »prometni« že bolj
prav, da je na tistem mestu beseda »zemljepisni«. Beseda »zemljepisni« namreč
vključuje tudi promet. Ce je navedeno, da gre za »zemljepisni položaj Slovenije«, to ne pomeni, da gre le za njeno prometno lego, ampak za zemljepisni
položaj tudi glede na njeno klimo, vegetacijo, ki je povezana s tem itd. Skratka,
mislim, da gre pri tem za povsem strokovno stvar in da je primernejši izraz
»zemljepisni«, ker vključuje tudi promet oziroma ker promet spada v okvir
pojma »zemljepisni«. Najbrž s to besedo ni mišljen promet, ampak je mišljeno
vse, kar je v zvezi z zemljepisnim položajem neke dežele. Vztrajam pri tem,
da ostane sedanja beseda, in tudi ne morem glasovati za to, da se z besedo
»prometni« nadomesti beseda »zemljepisni«.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Slišali ste argumente za in argumente
zoper ta amandma.
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog tovariša Rudija Šimca, da se
beseda »zemljepisni« nadomesti z besedo »prometni«, naj dvigne roko ! (4 delegati dvignejo roko.) Kdo je proti? (Večina delegatov.)
Ugotavljam, da besedilo tega amandmaja ni sprejeto-.
Prehajamo na drugi amandma, ki se nanaša na drugi odstavek prve
alinee na 16. strani. Gre za besedilo treh odstavkov. Prosil bi tovariša Rudija
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Siroca za obrazložitev, in sicer glede besedila predzadnjega odstavka, ki se
glasi: »Ob upoštevanju prednjega naj se povečajo zmogljivosti ležišč od...
do...« Vprašanje je, kaj je konkretno njegov predlog oziroma kaj predlaga. Mleni ni jasno-, kdo naj izpolni ta odstavek s konkretnimi številkami?
Rudi Simac (iz klopi): To je formulacija, ki jo je pripravljal tovariš
Ivanetič. Komisija je odločala o tem bolj konkretno. S tem je hotela, da
formulacija ne bi bila le splošna. Odstavek bi moral dopolniti tisti, ki ga je
sestavil.
Predsedujoči dr. Jože Brile j : Moram vprašati predstavnika predlagatelja, ali je komisija pripravljena, da to dopolni oziroma sprejme oziroma
kakšno je njeno stališče do tega.
Jože Nlovinšek (iz klopi): Mislim, da ne bi bil problem, kako te podatke vključiti. Te ocene se lahko dajo. Ne vem, kako se bo komisija odločila.
Ne vem, če lahko gremo v predlogu resolucije v take podrobnosti. V srednjeročnem planu bi morali biti konkretnejši. Možno pa je tudi, da to sprejmete.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Prehajamo na glasovanje o celotnem
drugem amandmaju tovariša Rudija Šimca. Očitno pri tem ni ovir, ker komisija
tega ne zavrača. Kdor je za drugi predlog tovariša Rudija Šimca, naj dvigne
roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Dva delegata.)
Ugotavljam, da je predlog tovariša Rudija Šimca sprejet.
Prehajamo na tretji predlog, to je na amandma na 19. strani pirvi odstavek.
Dobili ste besedilo tega amindmaja.
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog tovariša Rudija Šimca, naj
dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog tovariša Rudija Šimca sprejet.
Prehajamo na glasovanje o predlogu tovariša Rudija Šimca glede materije,
ki se nanaša na socialno-zdravstveni razvoj. Na 23. strani naj se v peti alinei
v četrti vrsti doda besedilo »in drugih zainteresiranih dejavnikov na podlagi
družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov«. Kdor je za predlog, naj
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju, ki se nanaša na materijo o stanovanju, in sicer da se doda nov odstavek na 34. strani. Ker imate besedilo pred
seboj, tega ne bi bral. Kdor je za predlog, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko'.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je tudi ta predlog sprejet.
Prehajamo na glasovanje o predlogih v zvezi z materijo, ki je v predlogu
resolucije vsebovana pod naslovom i) kmetijska proizvodnja in živilska industrija na 48. in 49. strani. Tovariš Rudi Šimac predlaga dopolnitve z besedili,
ki jih imate pred seboj. Tovariš sekretar predlaga, da bi morda o vsakem
besedilu oziroma o vsakem posameznem predlogu posebej glasovali.
Prvi predlog je, naj se na koncu prvega odstavka na 48. strani doda: »Ob
tem naj se ustrezno ukrepa zoper kmetijsko proizvodnjo s preveliko uporabo

19. zasedanje

343

kemičnih preparatov, ki škodujejo človekovemu organizmu (pesticidi in drugo).
Kdor je za predlog, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog sprejet.
Na koncu 48. strani naj se doda nov odstavek: »Obmorsko območje bo
usmerjeno1 v večji ulov rib...«. Gre za vprašanje ribištva. Kdor je za predlog,
naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je tudi ta predlog sprejet.
Na 49. strani tovariš Rudi Šimac predlaga, naj se prvi odstavek dopolni
z naslednjim besedilom: »Pospešeno naj se razvija asortiment prehrambenih
proizvodov za hitro pripravo jedi...«. Kdor je za predlog; naj dvigne roko !
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so tudi predlogi, ki se nanašajo na kmetijsko proizvodnjo
in živilsko industrijo, sprejeti.
Prehajamo na amandmaje, ki se nanašajo na materijo turističnega gospodarstva. Gre za enotno materijo1, v zvezi s katero tovariš Rudi Simac predlaga
precejšnje spremembe.
Rudi Simac (iz klopi): Ker je bilo precej pripomb, sem bil na seji komisije nekoliko v zagati. Zato sem predlagal, naj se sestavi novo besedilo: Ce
komisija ne bi mogla vztrajati pri takšnem amandmaju oziroma široki formulaciji, naj bi vsaj ustrezno izoblikovala njegovo vsebino.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Prosim za mnenje tovariša Jožeta Novinska, predstavnika komisije.
Jože Novinšek(iz klopi): Mislim, da bi v zvezi s tem amandmajem
lahko sprejeli nekaj podobnega kot pri materiji o gozdarstvu.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Po tem pojasnilu bi zasedanje delegatov
občin glasovalo o stališčih do vsebine amandmajev, ne pa o dokončnih formulacijah.
Prosim, kdo je za stališča do vsebine teh amandmajev? (Vsi delegati
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Prehajamo na glasovanje še četrtega predloga oziroma amandmaja na 55.
strani, da se sedanje besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »za
uresničevanje tega dolgoročnega programa izdelajo občine svoje dolgoročne razvojne programe oziroma v medsebojnem sodelovanju medobčinske razvojne
dolgoročne programe, regionalne načrte, srednjeročne načrte ter programe
in projekte, v katerih bodo konkretizirale svojo dolgoročno politiko in ki bodo
po vsebini usklajeni s programi drugih občin in območij ter s tem programom.«
Mislim, da je amandma precejšnjega pomena za same občine.
Prosim, kdor je za amandma, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je tudi ta amandma sprejet.
Glasovah bomo še o dveh amandmajih, in sicer o tistem, ki ga je dal tovariš
Ferdo Papič, in o tistem, ki ga je dal tovariš Ivan Ždvič. Zal ga naša tehniška
služba še ni mogla razmnožiti. Besedo ima tovariš Sergej Vošnjak.
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Sergej V o š n j a k : Amandma se glasi: Na 19. strani se predzadnji
odstavek dopolni z naslednjim stavkom:
»Zaito bo potrebno sistemsko urediti investicijsko vlaganje v srednje šole
in dijaške domove.«
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Dajem ta predlog na glasovanje. Kdor
je zanj, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog tovariša Sergeja Vošnjaka sprejet.
Ker še nimamo besedila amandmaja, ki ga je dal tovariš Ferdo Papič in ki
se še razmnožuje, predlagam četrtumi odmor.
(Zasedanje je bilo prekinjeno ob 10.40 in se je nadaljevalo ob 11.05.)
Predsedujoči dr. Jože Brilej : V zvezi s 1. točko dnevnega reda bomo
glasovah o predlogu delegata občine Tolmin, tovariša Ferda Papiča. Mtedtem
ste dobili na klopi besedilo tega predloga.
Mislim, da lahko preidemo na glasovanje. Tovariš Jože Novinšek, ali bi
se komisija hotela o tem besedilu predloga izreči? (Ne.) Za ta amandma
torej velja, kot smo sprejeli glede vseh preostalih amandmajev, namreč, da
komisija pri tem nima načelnih pomislekov, da pa bo to besedilo preformulirala oziroma ga uskladila s celotnim predlogom resolucije.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju tovariša Ferda Papiča. Kdor je za
predlog, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet.
S tem smo končali razpravo o 1. točki dnevnega reda.
Preden preidemo na razpravo o 2. točki dnevnega reda, bi prosil tovariša
sekretarja, da nam poroča o navzočnosti delegatov.
Savin Jogan: Iz pooblastil, ki smo jih dobili do začetka zasedanja
in po začetku zasedanja, izhaja, da se zasedanja udeležujejo delegati občin v
SR Sloveniji, razen delegati občine Slovenske Konjice, navzoč pa je tudi delegat
mesta Ljubljane.
Po družbenih funkcijah, ki jih navzoči opravljajo v občinah oziroma v
skupnostih, katere predstavljajo, je sestava delegatov naslednja: 33 delegatov
je izvoljenih iz vrst predsednikov in podpredsednikov v občinske skupščine
ter predsednikov zborov občinske skupščine, 11 delegatov je izvoljenih iz vrst
predsednikov ter članov svetov in odbornikov občinske skupščine, 5 delegatov
je izvoljenih iz vrst predstavnikov organizacij združenega dela, 8 delegatov
je po svojem položaju v občinski skupščini tajnikov oziroma načelnikov posameznih služb, 4 delegati pa so izvoljeni iz vrst drugih občanov.
Glede na to, da obravnavamo na današnjem zasedanju različne točke
dnevnega reda, zastopata občino Velenje dva delegata, vse druge občine in
mesto Ljubljana pa po en delegat za vse točke dnevnega reda.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Dovolite, da k 1. točki dnevnega reda
omenim še naslednje. Glede na to, da smo sprejeli konkretne formulirane
predloge, in glede na to, da je bila razprava nekoliko širša — predvsem raz-
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prava tovariša Ivana Živiča, delegata občine Brežice, in tudi razprava tovariša
Sergeja Vošnjaka — menim, da ni razlogov in potrebe za to, da ustanovimo
še kakšno posebno redakcijsko skupino, pač pa prepustimo overiteljem zapisnika, da strneta razpravo in navedeta predloge, ki so se izrazili na zasedanju.
Se strinjate s tem? (Delegati se strinjajo.)
Prehajamo' na 2. točko dnevnega sreda, to je na obravnavo
akcijskega programa izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in republiških
upravnih organov v zvezi s sklepi 3. konference ZK Slovenije o socialnem
razlikovanju. Pri tej točki dnevnega reda je prisoten predstavnik predlagatelja,
to je izvršnega sveta, in sicer dr. France Hočevar, podpredsednik izvršnega
sveta.
Besedo ima dr. France Hočevar.
Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Svojo
razpravo bi skrajšal. Ker predvidevam, da vam je akcijski program znan, ne bi
govoril o vsebini, ampak bi bilo za uvod bolje povedati nekaj informacij in
opozoril.
Najprej bi želel ugotoviti, da je problematika socialnega razlikovanja zanimiva za vsako družbo in je seveda še posebej zanimiva za našo socialistično
samoupravno družbo. Zato problemi v zvezi z njo niso novi ne za našo družbo
ne za njene organizme, pa tudi ne za to skupščino in izvršni svet. S temi problemi smo se ukvarjali in jih reševali. Moram pa reči, da jih je 3. seja konference Zveze komunistov Slovenije, ki se je ukvarjala s to problematiko, vendar
osvetlila v vseh razsežnostih ter pokazala, da jih moramo v naši dolgoročni,
srednjeročni in dnevni politiki še bolj upoštevati kot doslej.
Zato se je izvršni svet lotil sestave akcijskega programa, v katerem bi
zajel vso problematiko, ki zadeva delovanje izvršnega sveta in republiških
upravnih organov. Namen akcijskega programa ni v tem, da deluje dolgoročno,
ker menimo, da mora biti ta problematika sestavni del vseh dokumentov, ki jih
bomo sprejemali, in sicer tako plana o srednjeročnem razvoju kot tudi projekcije dolgoročnega razvoja SR Slovenije. Namen akcijskega programa je, da
v vseh razsežnostih, ki pridejo v poštev za našo delo, zajamemo to problematiko v naše tekoče delo. Da jo nekako na enem mestu, v enem akcijskem programu sistematiziramo in upoštevamo.
Kot ste opazili, vprašanj in problemov ter razsežnosti v zvezi s to problematiko ni malo. Na vsakem področju imamo opravka tudi s problemi socialnega razlikovanja, ki se jih moramo zavedati.
Kot veste, je 3. seja konference ZK Slovenije osvetlila to problematiko
z vseh vidikov in ugotovila, da nas bo ta problematika še dolgo spremljala.
V določenem delu je tudi dolgoročna, in za zdaj še ne moremo doseči želenih
rezultatov v zvezi z nekaterimi področji.
Nekateri problemi pa so takšni, da se lahko z njimi že danes uspešno
spopademo. Da ne govorim tudi o tisti strani povzročanja socialnih razlik,
ki obsega nedovoljeno bogatenje, kriminal in tako naprej in do katerih je
treba prav gotovo zaostriti naša stališča in našo politiko in se s temi pojavi
uspešneje spopadati, kot smo se spopadali doslej.
Namen akcijskega programa torej je, da to problematiko zbere v vseh njenih razsežnostih in v vseh njenih komponentah. V tem smislu je treba posa-
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mezna vprašanja proučiti in v tem smislu se je treba takoj lotiti reševanja
tistih vprašanj, ki so že zrela za reševanje.
Na vašem zasedanju bi bilo treba akcijski program proučiti predvsem v
dveh smereh:
1. Preizkusiti ga, ali res zajema vse tisto, kar je že danes rešljivo- oziroma,
kar lahko že danes proučujemo v praktično-politične namene. Ali je to, kar je
v programu zajeto, pravilno postavljeno, oziroma ali so pri tem pravilno postavljena izhodišča?
Nas v izvršnem svetu manj moti, če je za reševanje nekaterih stvari potrebno več časa. Toda tudi v 1972. letu se da nekaj napraviti. To naj bo zajeto
v programu in je potrebno pač to napraviti v 1972. letu.
Gre torej za preizkus dokumenta in za obogatitev dokumenta;
Drugi namen razprave na današnjem zasedanju je po mojem ta, da bo
akcijski proigram imel svojo vrednost, če bo spodbudil tudi občinske skupščine,
samoupravne skupnosti, organizacije združenega dela in druge samoupravne
organizme v naši družbi, da se lotijo sistematičnega reševanja teh vprašanj
tako v aktualnem smislu kot v smislu vključevanja te problematike v plan
srednjeročnega razvoja ali pa v koncept dolgoročnega regionalnega občinskega
ali kakršnegakoli dokumenta o razvoju.
Predsedujoči dr. Jože Brile j: Hvala lepa. Pričenjam razpravo k tej
točki dnevnega reda. Kdo še želi razpravljati? Tovariš Sergej Vošnjak, delegat
mesta Ljubljane.
Sergej Vošnjak: Bom zelo kratek. V zvezi z razpravo k 1. točki
dnevnega reda, kjer sem obravnaval tudi akcijski program izvršnega sveta, bi
predlagal, naj bi izvršni svet, ki posveča sicer v akcijskem programu dovolj
pozornosti področju vzgoje in izobraževanja kot enemu izmed vzrokov socialne
neenakosti oziroma kot možnosti za zmanjševanje socialnih razlik med ljudmi,
sprejel v program sklep, da bi že v prvi polovici letošnjega leta poskušali
sistemsko urediti financiranje gradnje srednjih šol in dijaških domov. Prav
tako naj bi se letos proučilo in tudi rešilo vprašanje zagotovitve usposabljanja
pedagoških kadrov skladno s potrebami celotne SR Slovenije. Prav tako naj
bi izoblikoval stališče do komunalnih dejavnosti in cen na področju komunalnih
storitev.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima
tovariš Franjo Muršec, delegat občine Lenart.
Franjo Muršec: V zvezi z akcijskim programom izvršnega sveta bi
rad omenil področje otroškega varstva in šolstva, in sicer predvsem investicijska vlaganja. Dvomim, da bomo prizadevanja izvršnega sveta dosledno izvršili, če ne bomo skupno- z zveznimi organi čimprej rešili vprašanja depozita
pri investicijah v otroškovarstvene ustanove in šolske objekte. Ce izhajamo iz
primera v naši občini, moram reči, da imamo odobrene kredite za otroškovarstveno ustanovo in da je v bistvu vse pripravljeno, nismo pa tako bogati,
da bi lahko zagotovili 30°/o depozit. Skratka, gre za odpoved letošnje investicije
za gradnjo tega vrtca, čeprav vemo, da bomo obstoječi vrtec, ki je v starejši
kmečki hiši, morali zapreti, ker je na podlagi inšpekcijskih pregledov bivanje
otrok v takih objektih iz varnostnih razlogov prepovedano.
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Čeprav vem,, da je to v pristojnosti federacije in da so se organi z naše
republike zavzemali za rešitev tega problema, predlagam, da bi izvršni svet
tudi v svojem akcijskem programu nakazal možnost za zagotovitev sredstev
za najbolj akutne probleme na področju otroškega varstva. Na ustrezen način
bi naj s kakršnimikoli intervencijskimi sredstvi skušal zagotoviti manj razvitim
občinam možnost, da bi si lahko najele primeren dolgoročen kredit.
Ta predlog velja tudi za sanacije starih šolskih zgradb. Gre za naš primer.
Bred tremi tedni smio morali v šoli v Cerkvenjah izprazniti in podpreti dve učilnici, otroke smo poslali v druge začasne učilnice v sosedne kmečke hiše:
Skratka, gre za investicijska sredstva za izredne primere. Zato bi bilo prav,
da bi izvršni svet nekoliko konkretneje postavil svoj akcijski program in skupaj
z občinami skušal rešiti te probleme.
Predlagam, da bi naj za vse te izjemne primere ugotovile dejansko stanje
posebne strokovne komisije republiških organov. Tako bi odpadli morebitni
očitki ali pa celo da izrabljamo trenutno stanje.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Besedo ima tovariš Avgust Špat, delegat občine Litija.
Avgust Spat: Posredoval bi samo stališča, ki jih je v zvezi z akcijskim
programom obravnavala naša skupščina.
V akcijskem programu je treba jasneje določiti, katere naloge so dolgoročne in katere kratkoročne. Hkrati je treba določiti višino in vire sredstev za
uresničitev posameznih nalog.
V programu je treba natančneje določiti nosilce in roke za izvajanje nalog.
Predvideti je treba tudi ukrepe, ki bodo postopno zmanjševali poglabljanje
socialnih razlik med občinami. Sedanji zakon o ukrepih za razvoj nerazvitih
območij skuša to problematiko reševati samo za omejeno število občin, medtem
ko se zunaj tega sistema pušča večje število občin.
Predložiti je treba zahtevo za izdelavo metodologije po kriterijih, da bi
lahko izračunali eksistenčni in družbeni minimum.
V programu je treba opredeliti, da se sistemlsko z zakonom rešuje problem enotnega zdravstvenega varstva, kar pomeni enake pravice tudi za
kmečko prebivalstvo.
Z zakonom naj se uredi način zdravljenja alkoholikov, ker se nam humana
družbena akcija pri prevzgoji alkoholikov mnogokrat ne posreči.
Za realizacijo koncepta policentričnega razvoja je treba pripraviti program,
ki bo podrobneje opredelil naloge na relaciji republika—občine.
V akcijskem programu je treba postaviti roke za hitrejšo uresničitev ustavnih določb o osebnem delu.
Predsedujoči dr. Jože Brilej: Zeli še kdo razpravljati? Ugotavljam,
da ne. Zato lahko razpravo o tej točki dnevnega reda končamo z ugotovitvijo,
da nihče izmed razpravljalcev oziroma prisotnih delegatov ni zavzel negativnega stališča do akcijskega programa, pač pa so trije delegati, in sicer delegat
mesta Ljubljane, delegat občine Šent Lenart in delegati občine Litija dali dopolnilne sugestije.
Zato predlagam, da tudi tokrat pooblastimo overitelja zapisnika, naj ugotovitve, opozorila in sugestije, ki so bile dane v razpravi, strneta v stališča
in jih posredujeta pristojnim zborom naše skupščine.
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S tem je za nami tudi 2. točka dnevnega reda in prehajamo na 3. točko
dnevnega reda, to je na volitve članov iniciativnega odbora za ustanovitev republiške skupnosti za ceste izmed predstavnikov občin, ki jih volijo
delegati občin, zbrani na zasedanju v skupščini SR Slovenije.
Vse občine so dodatno prejele le prejšnje vabilo zasedanja delegatov občin, s katerim je bil dopolnjen tudi predlog kandidatov za člane iniciativnega
odbora za ustanovitev republiške skupnosti za ceste, kot ga je poslal izvršni
odbor skupnosti slovenskih občin.
Poleg tega ste danes dobili na klop še stališče občinske skupščine Trbovlje
do predloga za izvolitev iniciativnega odbora za ustanovitev republiške skupnosti za ceste. Ali želi predstavnik občine Trbovlje to stališče še ustno obrazložiti? (Da.) Besedo' ima Peter Polič.
Peter Polič: Tovariš predsednik, tovariši delegati!
K predlaganim kandidatom za imenovanje v inicitiavni odbor nimamo
nobene pripombe, ker smo prepričani, da so pač izbrani v najboljši veri in da
so to najprimernejši kandidati za člane iniciativnega odbora.
Pač pa imamo pripombe k postopku pri usklajevanju in dogovarjanju glede
regionalne zastopanosti kandidatov. Ce gre za 25-članski iniciativni odbor, je
Zasavje — ne glede na to, ali ga kdo prizna za regijo ali ne — vendar takšno
območje, ki bi v 25-članskem iniciativnem odboru lahko imela svojega predstavnika.. Predstavniki občin Zasavja, Notranjske, Kočevske in Ljubljane, ki so
se sestali v mestni skupščini Ljubljane, so sprejeli stališče, da je treba upoštevati tudi teritorialno zastopanost. Ker pa s tega območja zasedanje delegatov
občin imenuje le dva člana, takega predloga seveda ni bilo mogoče sestaviti že
na sestanku, zato je bila dokončna odločitev zaupana komisiji za volitve in
imenovanja skupščine SR Slovenije, ki naj bi to upoštevala pri predlogu za
sestavo iniciativnega odbora.
Po prejetih oziroma razpoložljivih informacijah to sploh ni bilo upoštevano, sicer se ne bi zgodilo, da je neko območje zastopano kar s 7 člani, Zasavje
pa ni zastopano niti z enim.
Kot ste opažih, v pismu tudi sicer ni nobenega predloga, da bi se kakšen
kandidat zamenjal s kandidatom z našega območja. Predlagan je bil Polde
Ravnikar, diplomirani ekonomist, ki dela v strojni tovarni.
Gre pa bolj za opozorilo, da se to kolikor je mogoče upošteva pri kompletnem predlogu za imenovanje v ta odbor, če pa tudi to ni več mogoče oziroma je že prepozno, pa vsaj pri bodočem sestavu skupščine republiške skupnosti za ceste. Mislim, da je to upravičena zahteva, je Zasavje1 dovolj specifično
ne glede na to, koliko je veliko in koliko odtehta v republiškem gospodarstvu.
Zato bi bilo prav, če bi bil v tej samoupravni skupnosti tudi njegov predstavnik.
Predsedujoči dr. Jože Brilej : Ali še kdo želi razpravljati o tem predlogu? Morda izmed predlagateljev? (Ne javi se nihče.)
Seveda ima vsaka občinska skupščina vso pravico, da pove svoje mnenje.
Moje mnenje je, da je tako opozorilo upravičeno.
Predstavnik občine Trbovlje je sam rekel, da ne daje nobenega spreminjevalnega predloga in da je to samo opozorilo. Potemtakem naj bi zasedanje
delegatov občin vzelo ta predlog na znanje. Overitelja zapisnika naj o tem predlogu obvestita pristojne zbore in komisijo za volitve in imenovanja skupščine
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SR Slovenije, da ga bodo v skladu s položajem, ki ga ima zasedanje delegatov
občin, tudi upoštevali.
Po predlogu, ki je pred vami, gre za 6 delegatov. Naj omenim samo še to,
da gre samo za začasen iniciativni odbor, ki bo dva ali tri mesece pripravljal
redno skupščino republiške skupnosti za ceste.
Ker smo razpravo končali, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog,
naj dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (En delegat.)
Ugotavljam, da je predlog sprejet.
S tem smo izčrpali dnevni red današnjega zasedanja. Kot je bilo poudarjeno, pri vsaki posamezni točki dnevnega reda, sta overitelja zapisnika pooblaščena, da strneta mnenja, stališča in predloge iz današnje razprave in jih
posredujeta pristojnim zborom naše skupščine.
Zasedanje je končano. Zahvaljujem se za udeležbo.
(Zasedanje je bilo končano ob 11.35.)

ZASEDANJE DEIECATOV OSČfN

20. zasedanje
(30. marca 1972)
Predsedoval: Zdravko. Krvina,
član predsedstva skupščine SR Slovenije
Začetek zasedanja ob 9.15.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovarišice in tovariši delegati! Na
podlagi 11. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije začenjam 20. zasedanje delegatov občin v skupščini Socialistične republike Slovenije,
ki ga je sklical predsednik skupščine Socialistične republike Slovenije na podlagi določb 3. točke VII. amandmaja k ustavi SR Slovenije in 7. člena omenjenega odloka.
Dnevni red zasedanja je bil določen s sklicem in obsega naslednje točke:
1. osnutek splošnega zakona o samoprispevku ;
2. sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1972;
3. sklep o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in
izobraževalnih zavodov; in
4. srednjeročni načrt vodnega gospodarstva Socialistične republike Slovenije za obdobje 1971—1975.
Poleg delegatov občin in delegata mesta Ljubljane so bili na današnje
zasedanje povabljeni predstavniki predlagateljev gradiva za današnjo razpravo
in sicer: izvršnega sveta, izobraževalne skupnosti, Socialistične republike Slovenije, vodnega sklada Socialistične republike Slovenije in predstavniki matičnih odborov pristojnih zborov skupščine SR Slovenije. Na zasedanje so bili
povabljeni tudi člani predsedstva naše skupščine.
V smislu 12. člena omenjenega odloka predlagam, da izmed sebe izvolite
dva overitelja zapisnika. Ima kdo konkreten predlog? Ker nima, predlagam^
da izvolimo overitelja po abecedni razvrstitvi občin, in sicer delegata občin
Ptuj in Radlje ob Dravi, tovariša Alojza Cučka in Draga Luknerja. Se strinjate
s tem predlogom. (Da.)
Ugotavljam, da je predlog sprejet.
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Prehajamo na obravnavo 1. tO'čke dnevnega reda, in sicer
osnutka splošnega zakona o samoprispevku, ki ga je v obravnavo predložil izvršni svet.
Osnutek zakona smo vam poslali dne 30. 12. 1971. Predstavnik predlagatelja
pravi, da ne bo imel uvodne besede. Pričenjam obravnavo o prvi točki dnevnega reda. Predstavnik predlagatelja tovariš Mjarjan Ekart, pomočnik republiškega sekretarja za finance.
Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Janez Sušnik, delegat občine Kiranj.
Janez Sušnik: Tovarišice in tovariši delegati! K osnutku splošnega
zakona o samoprispevku z dne 23. 11. 1971 dajemo naslednje pripombe in
predloge:
1. Po 5. členu se samoprispevek lahko vpelje za območje ene ali več krajevnih skupnosti, občine ah več občin. V praksi se dogaja, da krajevne skupnosti vpeljejo samoprispevek tudi za del območja krajevne skupnosti, upoštevajoč, da ima kaka krajevna skupnost več naselij in je samoprispevek predviden le za nekatera in ne za vsa naselja. Podobno je tudi v krajevni skupnosti
na območju mesta, kjer gre za uvedbo samoprispevka samo za določen del ulice
ah skupine blokov. Glede na to naj bi se 5. člen dopolnil tako, da se samoprispevek lahko vpelje tudi za del območja krajevne skupnosti ali del območja
več krajevnih skupnosti.
2. Po drugem odstavku 6. člena se samoprispevek lahko uvede, če se zanj
izjavi večina vseh vpisanih volivcev z območja, za katerega se uvaja samoprispevek, po variantnem odstavku pa z izjemo tistih, ki so na začasnem' delu
v tujini.
Menimo,, da niti prva niti druga varianta tega odstavka nista primerni.
V obeh primerih naj o samoprispevku odločajo vpisani volivci, čeprav zavezanci za plačevanje samoprispevka ne bi bili vsi.
Po 11. členu je število zavezancev glede na število volivcev omejeno, po
drugi strani pa, kadar gre za samoprispevek od dohodka, nastopajo kot zavezanci tudi nevolivci, to je občani, ki so v delovnem razmerju od 15. leta dalje.
Glede na uvodoma navedeno formulacijo drugega odstavka 6. člena odloča
o samoprispevku določeno število volivcev, čeprav ne bi bili zavezanci. Uvedbo
samoprispevka je razumeti kot dogovor zavezancev za plačilo samoprispevka.
Zato bi bilo prav, da o tem odločajo samo zavezanci, ne pa vsi volivci. Pravice
odločanja na referendumu za uvedbo samoprispevka zato ni mogoče istovetiti
z ustavno pravico oziroma volilno pravico.
Sprejemljivejša je varianta k drugemu odstavku 6. člena, ker izloča tiste,
ki so na začasnem delu v tujini. V to kategorijo občanov pa je treba šteti tudi
druge odsotne občane, to je tiste, ki so na odsluženju vojaškega roka, morda
pa tudi tiste, ki so na prestajanju daljše prostostne kazni.
Glede na navedeno predlagamo, naj bi se drugi odstavek 6. člena glasil:
»Samoprispevek se uvede, če se zanj izjavi večina vpisanih zavezancev z območja, za katero se uvaja samoprispevek, z izjemo tistih, ki so na začasnem
delu v tujini, na odsluženju vojaškega roka ali pa so iz drugega razloga odsotni več kot leto dni.«
Analogno z dopolnitvijo 5. člena je treba dopolniti tudi 7. člen.
3. Člen 9 govori o objavi odloka oziroma sklepa o uvedbi samoprispevka in
poročila o izidu glasovanja. Poročilo o izidu glasovanja običajno objavlja organ,
ki skrbi za izvajanje referenduma, to je v občini občinska volilna komisija, v
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krajevni skupnosti pa bi to lahko bila krajevna volilna komisija. Glede na to
naj bi se ta člen dopolnil tako, da poročilo o izidu glasovanja objavi organ, ki
skrbi za izvajanje referenduma in ugotavlja izid glasovanja, ne pa občinska
skupščina oziroma svet krajevne skupnosti.
4. Po drugem odstavku 10. člena so zavezanci prispevka, uvedenega samo
v denarju, le tisti občani, ki imajo lastne dohodke. »Ce organ, ki vpelje samoprispevek, določa zavezance po virih, dohodka, je taka določba sprejemljiva.
V praksi pa se samoprispevek določa tudi glede na člane družine zasebnega
kmetovalca in člane družine zasebnega obrtnika ter druge osebe, ki opravljajo
samostojno delo.
Tudi take osebe je šteti med tiste, ki imajo dohodke, ker se preživljajo iz
dohodkov kmetijske in druge dejavnosti. Zato predlagamo, da se 10. člen
dopolni z novim tretjim odstavkom, ki naj bi se glasil: »Med občane, ki imajo
lastne dohodke, se štejejo tudi člani gospodinjstva, zasebni kmetovalci, obrtniki
ali druge osebe, ki se ukvarjajo s samostojnim delom.«
5. Pri plačevanju samoprispevka je v dosedanji praksi nastal problem pri
tistih zavezancih, ki so se odselili z območja, na katerem je bil samoprispevek
uveden. Pri tem ni bilo jasne določbe, ali so ti zavezanci še dolžni odvajati
samoprispevek v kraju svojega prejšnjega bivališča ali ne oziroma, ali se je
lahko ta samoprispevek prisilno izterjal ah ne. Menimo, da občanu, ki se je
odselil z območja, za katero je bil samoprispevek uveden, preneha obveznost,
ker na novem območju lahko zopet postane zavezanec, če je samoprispevek že
uveden ali bo šele uveden. Zato predlagamo, da se za 14. členom doda nov
člen, ki naj se glasi:
»Zavezancu, ki se je odselil z območja, za katero je bil uveden samoprispevek, preden je potekel čas obveznosti plačevanja samoprispevka, preneha
z odselitvijo nadaljnja obveznost plačevanja sajnoprispevka.
Določba prejšnjega odstavka pa ne velja za zapadli in še neporavnani
del samoprispevka.«
6. Po variantnem dodatku za 14. členom, naj bi bili zavezanci samoprispevka tudi občani, ki so na začasnem delu v tujini. Upoštevajoč, da bodo ti
občani, ki se bodo vrnili z začasnega dela v tujini, uporabljali storitve ali
naprave, ki bodo zgrajene s samoprispevkom;, bi bila taka obveznost povsem
sprejemljiva. Dejstvo pa je, da od občanov, ki so na začasnem delu v tujini,
v tem času praktično ne bi mogli pobrati samoprispevka niti ga ne bi mogli
prisilno izterjati. Po drugi strani ti občani tudi ne bi mogli odločati na referendumu o uvedbi samoprispevka. Zato menimo, naj bi ta dodatek odpadel. Če
pa se občan vrne z začasnega dela v tujini še v času, ko se samoprispevek
plačuje, pa naj avtomatično postane zavezanec, če je samoprispevek uveden,
ker menimo, da se bo tak občan po vrnitvi zaposlil ali začel samostojno
delati.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima delegat občine Ravne
na Koroškem, tovariš Feldin.
Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Obravnavo o
splošnem zakonu o samoprispevku želim delno povezati z zakonom o referendumu, katerega predlog je 6. 3. 1972 ponovno predložil izvršni svet. Dejansko
se zakona dopolnjujeta, kolikor ne gre za nadomestitev z enim zakonom, pripombe pa imamo naslednje.
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1. V osnutku splošnega zakona o samoprispevku naj bi se drugi odstavek
6. člena glasil: ».. .z izjemo tistih, ki so v tujini in tistih, ki so začasno odjavljeni«, kar pomeni, da gre za tiste, ki so v tujini, v vojski, morebiti študente
in tiste, ki so dalj časa odsotni iz svojega kraja, V zvezi s tem predlogom je
bilo v enotnem zboru delovnih skupnosti rečeno, da se ti vrnejo in nato plačujejo samoprispevek.
To je res. Po drugi strani pa je tudi res, da bodo med plačevanjem samoprispevka verjetno prihajali tudi drugi občani v občino, v kateri se samoprispevek plačuje. Poleg tega se bodo začeli v tej občini zaposlovati tudi mlajši
in bi po tej logiki v to plačevanje morali za obdobje 5 let zajeti tudi mlajše.
Zato bi morah že prej imeti pravico odločanja o tistem, kar bodo pozneje plačevali. Vsaj v našem primeru je bilo na referendumu ugotovljeno, da je med
15 000 prebivalci 1800 takih, ki so bili v tujini, v vojski in začasno odjavljeni.
To je več kot 10'%>.
2. Podpiram tudi predlog tovariša Janeza Sušnika k prvemu odstavku 7.
člena, da samoprispevka ni mogoče uvajati samo za območje ene krajevne
skupnosti, ampak tudi za del krajevne skupnosti, oziroma ne samo za celotno
krajevno skupnost.
3. V 11. členu je navedeno, da se samoprispevek ne plačuje od minimalnih
pokojnin. Spomnili se boste časopisa »Nedeljski dnevnik«, v katerem so upokojenci precej ostro napadli samoprispevek. Ker na članek ni nihče odgovoril, bi
bilo dobro, da bi nam pravniki, ki so v republiki, vendar jasno obrazložili, ali
je uvajanje samoprispevka za upokojence res nezakonito ali ni, da ne bi pozneje
prihajalo do nejasnosti. Za primer lahko povem, da je od 15 000 volivcev v
naši občini 3000 upokojencev. In če ti nasprotujejo plačevanju samoprispevka,
skupaj s svojimi družinami, svojimi zakonci in otroki itd., je posledica velik
polom, kar se nam je enkrat že zgodilo.
Prav tako so pri nas postavili vprašanje, kako bi se dalo v plačevanje samo^prispevka vključiti tiste, ki so v tujini, imajo družine pri nas, ne plačujejo pa
samoprispevka. Tovariš Janez Sušnik je rekel, da bi to verjetno bilo res težko,
■ker ne odločajo o samoprispevku. Vendar bi le kazalo razmisliti, ali se to ne bi
dalo urediti kako drugače. Za občane, ki so v tujini, naj bi se po diplomatskih
kanalih vendarle domenili z državami, kjer prebivajo, da bi nam povrnile del
stroškov. Ugotavljali smo že, da stroške za šolanje otrok zdomcev nosimo mi
sami, da pa zdomci vse prispevke plačujejo le v tisti državi, kjer prebivajo.
Ali se o tem ne bi dogovarjali z državami, kjer prebivajo naši občani?
Predsedujoči Zdrav ko K r vina : Kdo še želi besedo? Besedo ima delegat občine Ilirska Bistrica, tovariš Radoslav Skrlj.
Radoslav Skrlj: Osnutek tega zakona ne predvideva možnosti uvedbe samoprispevka na podlagi sklepa zbora volivcev —• kar je bila doslej pogosto
praksa — oziroma uvedbe samoprispevka na zboru volivcev z večino vseh navzočih vohvcev. Referendum je sicer zahtevnejša formalna oblika, uvedba
samoprispevka pa zato ni nič bolj demokratična. Menimo, da so volivci intenzivneje udeleženi oziroma obveščeni, če o referendumu odločajo kar na zboru
volivcev. Referendum naj bi bil obvezen le takrat, če skupščina občine uvede
samoprispevek za celotno občino ali za več občin ali pa za krajevne skupnosti,
torej za območje tistih krajev, kjer krajevne skupnosti ni.
23
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Za krajevno skupnost in za naselja v krajevni skupnosti naj bi bil referendum fakultativen, torej ali z zborom volivcev ali z referendumom. Torej bi
bil referendum le tedaj, ko bi bilo težko sklicati zbor volivcev z večinsko udeležbo.
Najpogostejša oblika samoprispevka na vasi je namenjena vzdrževanju
vaških komunalnih naprav. Redkejša pa je v zvezi z novimi javnimi objekti.
Po našem1 mnenju bi moral zakon nedvomno določiti možnost uvedbe samoprispevka za vzdrževanje in obnovo obstoječih komunalnih objektov na vasi.
Zelo redki bodo primeri uvedbe samoprispevka za območje celotne občine
ali več občin, pa tudi za celotno območje ene krajevne skupnosti; zelo pogosto
se bo uveljavila uvedba samoprispevka na vasi ali za dvoje naselij. To pomeni,
da ne smemo zanemariti tega dejstva in da moramo v besedilo zakona vnesti
tako možnost. Strinjam se s takim predlogom, kot tudi s predlogoma prejšnjih
govornikov, ki sta predlagala spremembo oziromia dopolnitev 5. člen.
Predlagam:
1. Člen naj se dopolni tako, da se za besedami »samoprispevek se lahko
vpelje za zgraditev« doda še besedilo »in vzdrževanje ali obnovo«.
2. Besedilo 5. člena naj se glasi: »Samoprispevek se lahko vpelje za območje enega ah več naselij v krajevni skupnosti, za eno ali več krajevnih skupnosti za eno ali več občin«.
3. Besedilo 6. člena naj bi se glasilo: »O uvedbi samoprispevka odločajo
občani na zboru volivcev z večino glasov vseh volivcev ali z referendumom.«
Preostalo besedilo osnutka zakona naj bi se spremenilo v skladu s predloženimi dopolnitvami oziroma spremembami.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Zeli še kdo razpravljati o prvi točki
dnevnega reda? Mogoče želi razpravljati predstavnik predlagatelja? (Ne želi.)
Lahko potem razpravo o prvi točki dnevnega reda končamo? (Lahko.)
Predlagam, naj overitelja, izvoljena na današnjem zasedanju, strneta mnenja, stališča in predloge današnje razprave in jih pošljeta pristojnim zborom
naše skupščine ter vsem občinskim skupščinam in skupščini mesta Ljubljane.
Se strinjate s predlogom? Lahko glasujemo? Kdor je za predlog, na dvigne
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet.
Prehajamo na obravnavo 2. točke dnevnega reda, to je sklepa o
merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim
izobraževalnim skupnostim v letu 1972.
K sklepu dajeta svoje soglasje pristojna skupščina zbora, mi pa bomo k
sklepu dali naša mnenja, pripombe in predloge. Gradivo o tem smo vam poslali dne 15. 3. 1972. Predstavnik predlagatelja pri tej točki dnevnega reda je
tovariš Ludvik Zaje, predsednik izvršnega odbora izobraževalne skupnosti SR
Slovenije. Ker bo dal dodatne obrazložitve, pričenjam razpravo. Besedo ima
Jože Jan, delegat občine Žalec.
Jože Jan: V imenu občine Žalec posredujem pripombe predvsem glede
7. točke sklepa o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1972, ki določa, da »posebna
dopolnilna sredstva ne pripadajo tistim temeljnim izobraževalnim skupnostim,
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kjer znašajo ta sredstva manj kot 10 % vseh potrebnih sredstev za financiranje
vzgoje in izobraževanja«.
Občina Žalec namreč v zadnjih letih kljub visokim prispevnim stopnjam
prispevkov in davkov in kljub teimu, da daje več kot 50 % od vseh proračunskih
sredstev za financiranje področja vzgoje in izobraževanja ni bila zmožna pokriti vseh potreb na tem področju.
Podobna situacija pa je tudi letos. V tem primeru nas prizadene zlasti omenjena 7. točka, saj nam tudi letos primanjkuje okoli 10'% sredstev za financiranje vzgoje in izobraževanja. Poleg tega je nerešeno tudi vprašanje financiranja posameznih oblik tako imenovanega B programa. Mislim predvsem na
otroško varstvo, ki je glede na visoko zaposlenost žena v občini — 46 !°/o vseh
zaposlenih — dokaj razvidno. Del manjkajočih sredstev za redno dejavnost
otroškega varstva nam je doslej uspelo zbrati s posebnim družbenim dogovorom z delovnimi organizacijami, prispevki staršev za varstvo pa so med
najvišjimi v celjski regiji.
Pripominjamo tudi to, da je dokaj krivičen tudi izračun posebnih sredstev
za materialne izdatke, saj predvideva le 20-odstotno zvišanje lanske osnove, ki
pa je žal po posameznih občinah dokaj različna. V naši občini materialni stroški hitro naraščajo tudi zaradi tega, ker na podlagi sprejetega samoprispevka
občanov že peto leto obnavljamo in dograjujemo šolske stavbe. Prehod na kabinetni pouk, centralno ogrevanje in druge izboljšave pa terjajo večje materialne izdatke.
Na navedene probleme je, skupščina Žalec s posebno resolucijo opozorila
republiško skupščino že novembra 1971. leta.
Zato predlagamo, da se 7. točka tega sklepa črta kot nesprejemljiv kriterij.
Vsaj za občino, ki daje tako visok odstotek proračunskih sredstev za vzgojo in
izobraževanje, pogosto tudi na račun drugih proračunskih uporabnikov, kot je
socialno varstvo in podobno, pomeni 10®/o veliko sredstev, ki jih ni zmožna
nadoknaditi. Ce pa točke ni mogoče črtati, predlagamo, da se dopolnjevanje v
takšnih občinah rešuje s posebnimi premostitvenimi sredstvi.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi razpravljati o drugi točki dnevnega reda? Besedo ima delegat občine Ilirska Bistrica, tovariš Radoslav
Skrlj.
Radoslav Skrlj: Predlagamo-, da se sklep o merilih in pogojih za
zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1972 dopolni takole:
Pod II naj bi se za postavko c) dodali še dve postavki, ki bi se glasili: »c 1)
Sredstva za izobraževanje pedagoškega kadra; in c 2) Sredstva za vzgojno
dejavnost.«
Pod III naj bi se besedilo pod c 1) dopolnilo tako, da gre za »sredstva za
izobraževanje pedagoškega kadra, predvsem za štipendiranje pedagoškega kadra, izredno in dopolnilno izobraževanje pedagoškega kadra.«; in pod c 2) da
gre za »sredstva za vzgojno dejavnost, to je za vzgojno^svetovalno delo, za
vzgojno-izobraževalno dejavnost male šole in za šolo v naravi, ki je sicer samo
nadaljevanje osnovnošolskega programa v naravi namesto v šoli.«
Pod postavko č) naj bi se na koncu stavka dodalo še besedilo: »in pomoč
pri nabavi učbenikov.«
23»
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Vse dejavnosti, ki sem jih omenil, so namreč fakultativnega značaja oziroma neobvezne. Če bi jih morali zanemarjati zaradi možnega pomanjkanja
sredstev, ki jih občine ne morejo v celoti pokrivati, ali vsaj tako ne, kot so
programirane pri temeljni izobraževalni skupnosti, bi lahko to povzročilo večje
motnje v delovanju osnovnega obveznega šolstva. Opuščanje štipendiranja
kakor tudi izrednega in dopolnilnega izobraževanja pedagoških delavcev bi
lahko povzročilo težave v osnovnih šolah.
Prav tako menimo, da gre tudi za vprašanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Gre torej za delovanje malih šol, čeprav so sedaj šele poskusno uvedene
v nekaterih šolah. Vendar mislimi, da bi do 1975. leta morale to obliko uvesti
vse šole. Drugače bi prišli na konec obdobja programa nepripravljeni, če bi za
male šole veljalo neobvezno financiranje.
Za šolo v naravi menimo, da gre le za nadaljevanje osnovnega obveznega
šolstva v drugi obliki. Ce bi zanemarili tudi to vzgojno dejavnost, bi se nam
to pozneje maščevalo oziroma bi s tem prav gotovo osiromašili tako osnovno
obvezno šolstvo kot izobraževanje in vzgojo.
Predsedujoči Zdravko Krvina : Kdo še želi besedo? Morda želi razpravljati predstavnik predlagatelja? (Ne želi.) Potem lahko končamo razpravo
o 2. točki dnevnega reda.
Oblikovanje mnenj in pripomb na današnji razpravi zaupajmo overiteljema
zapisnika. Se strinjate s tem predlogom? Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Niihče.)
Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo'sklepa
o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih
zavodov.
Gradivo smo vam poslali dne 15. 3. 1972. Zeli morda razpravljati predstavnik predlagatelja? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ali nihče ne želi
razpravljati o 3. točki dnevnega reda?
Se delegati .občin strinjate s tem sklepom? (Da.) To pomeni, da glasovanje
ni potrebno, ker se z besedilom strinjate.
Preden preidemo na 4. točko dnevnega reda, prosim sekretarja zasedanja
delegatov občin, da poroča o navzočnosti na današnjem zasedanju.
Sav in Jogan : Iz pooblastil, ki smo jih dobili ob začetku zasedanja
oziroma do tega trenutka, izhaja, da so se zasedanja udeležili delegati vseh
občin v Sloveniji, razen delegatov občin Novo mesto, Sežana in Trbovlje. Zasedanja se udeležuje tudi delegat mesta Ljubljane.
Po svojih družbenih funkcijah v občini oziroma v občinski skupščini je sestav prisotnih delegatov naslednji:
34 delegatov je izvoljenih iz vrst predsednikov ter podpredsednikov občinske skupščine in predsednikov zborov občinske skupščine. Iz vrst predsednikov svetov, članov in svetov in odbornikov je 12 delegatov, 10 delegatov je
predstavnikov temeljnih samoupravnih interesnih skupnosti, krajevnih skupnosti in organizacij združenega dela; 3 delegati so po svoji družbeni funkciji
V občini predsedniki oziroma sekretarji občinskih konferenc Socialistične zveze
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delovnega ljudstva; 2 delegata sta izvoljena iz vrst drugih občanov; 8 delegatov
je izvoljenih izmed tajnikov občinske skupščine ter delavcev v občinski upravi.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Slišali smo poročilo o navzočnosti.
Nadaljujmo delo!
Prehajamo na obravnavo 4. točke dnevnega reda, to je srednjeročnega načrta vodnega gospodarstva Socialistične republike Slovenije za obdobje 1971—1975, ki ga je skupščini predložil v obravnavo vodni sklad Socialistične republike Slovenije.
Gradivo smo vam poslali dne 20. 3. 1972. S strani predlagatelja se današnjega zasedanja udeležuje tovariš Jože Tramšek, predsednik upravnega odbora
vodnega sklada Socialistične republike Slovenije. (Ni navzoč!)
Predlagam 15 minut odmora, da počakamo na prihod tovariša Tramška.
Se strinjate s tem predlogom? (Da.)
(Seja je bila prekinjena ob 9.45 in se je nadaljevala ob 10.15.)
Predsedujoči Zdravko Krvina: Nadaljujemo zasedanje. Predlagam:,
da tovariš Jože Tramšek, predsednik upravnega odbora vodnega sklada Socialistične republike Slovenije, prebere uvodno obrazložitev. Besedo ima tovariš
Jože Tramšek.
Jože Tramšek: Tovariš predsednik in tovariši delegati! Pred vami je
srednjeročni načrt vodnega gospodarstva SR Slovenije za obdobje 1971—1975,
ki ga je upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije sprejel po trimesečni javni
razpravi, ki je bila v vseh občinah in v vseh vodnih skupnostih v naši republiki. Šele po javni razpravi je upravni odbor skušal v največji možni meri
upoštevati vse tiste predloge in pripombe, ki so se pokazali kot izraz volje
večine na območju celotne Slovenije ali vsaj na območju ene same vodne skupnosti ah celo občine, če niso prizadele celovitosti projekta ah kako drugače
nenačelno prizadele preostalih območij.
Ze v uvodu srednjeročnega načrta je rečeno, da ga je upravni odbor utemeljil na dolgoročnem načrtu razvoja vodnega gospodarstva v SR Sloveniji in
na orientacijski srednjeročni zasnovi vodnega gospodarstva SR Slovenije, ki
je bila v slovenski skupščini obravnavana in potrjena že leta 1970.
Prav tako želim ponovno poudariti in opozoriti tovariše delegate na dejstvo, da načrt obravnava le tisti del vodnogospodarske dejavnosti, ki je posebnega družbenega pomena in se v celoti ali deloma financira iz sredstev, ki se
zbirajo iz naslova vodnega prispevka in ki se stekajo v vodni sklad SR Slovenije na podlagi zakonske prisile in manj na podlagi tržne zakonitosti. Zato se
večji del teh sredstev uporablja predvsem za financiranje tistih vodnogospodarskih del, ki se izvajajo zaradi varstva pred škodljivim delovanjem voda,
poplav, hudourništva, erozije, vrednosti teh del pa ni mogoče neposredno aprobirati na prostem trgu. V vseh drugih primerih, kjer so znani uporabnik in
njegove potrebe ali pa povzročitelj onesnaženja in njegov konkretni delež v
tem — kot se to večinoma dogaja pri uporabnikih pitne in tehnološke vode —
pa s temi sredstvi le deloma sodelujemo.
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Načrt temelji na 400 milijonih dinarjev, ki bi jih pridobili na podlagi vodnega prispevka. Iz tabel II in III, ki sta načrtu priloženi, je razvidno, da smo
v preteklem obdobju porabili za financiranje vodnogospodarske dejavnosti 210
milijonov dinarjev. Glede na stopnje inflacije in velikanski skok cen predstavlja 100-odstotno povečanje v resnici le minimalno povečanje vlaganj v vodno
gospodarstvo, ki ne odtehta niti tistega dela, ki bi ga morali povečati glede na
planirano povečano proizvodnjo. S takšno stvarnostjo se je mogoče sprijazniti
le, če upoštevamo:
1. skrajno resnost in obveznost vseh dejavnikov pri njihovem odpovedovanju za stabilizacijo našega gospodarstva, ki mora pozneje odpreti tudi boljše
možnosti za vodno gospodarstvo ; in
2. začasnost ali prehodnost sedanjega sistema financiranja in organizacije
vodnega gospodarstva, ki mora biti v kratkem — to je v tem planskem obdobju — postopoma nadomeščen s popolnejšo organizacijo in popolnejšim sistemom financiranja, zlasti pa za našo samoupravno družbo bolj prilagojen, in
sistemom, kar je že v pripravi.
Zato je razumljivo, da predloženi načrt še zdaleč ne zadovoljuje vseh ambicij za vodno gospodarstvo zagretih strokovnjakov, kakor tudi ne ambicij
uporabnikov vode in sploh vseh tistih, ki jim je voda prijatelj ali sovražnik.
S tem je moral računati tudi upravni odbor vodnega sklada, ko je usmeril razporeditev predvidenih 400 milijonov dinarjev na posamezne vodnogospodarske
veje. Razporeditev je v globalu prikazana na priloženi tabeli številka IV in je
v grobem naslednja:
1. 46'% vseh sredstev ali 184 milijonov dinarjev je namenjenih rednemu
vzdrževanju vodnega režima v Sloveniji za varstvo pred škodljivim delovanjem
voda na podlagi strokovno objektiviziranih kriterijev.
Že v prejšnjem petletnem obdobju smo si fizično in finančno zelo prizadevali preprečiti propadanje varstvenih sistemov, ki so bili zgrajeni v preteklosti, in ohraniti tisti vodni režim, ki še vedno temelji na naravnih vodnih
strugah oziroma neurejenih vodnih strugah. To nam je kar uspelo, deloma tudi
po srečnem naključju zaradi relativno neagresivnih vodnih let brez večjih poplavnih katastrof v zadnjih petih letih.
Upravni odbor smatra, da je to prva in neodložljiva naloga tudi za v prihodnje. Ves naš aktivni gospodarski potencial, vse pomembne prometne zveze
in številna urbana naselja so locirana ob naših vodotokih in so usodno odvisna
od rednega vzdrževanja vodnih objektov v vrednosti 1,5 milijarde dinarjev,
kakor tudi vzdrževanja naravnih strug v dolžini skoraj 10 000 km. Mišljene so
samo pomembnejše vodne struge. Omenjena sredstva so po mnenju upravnega
odbora skrajni minimum, pri katerem še lahko prevzame odgovornost za naš
vodni režim v smislu varstva pred škodljivim delovanjem voda, pod pogojem
in na podlagi cen za gradbene storitve iz leta 1971. Prav zaradi tega je bilo
mogoče rezervirati za zboljšanje vodnega režima in za varstvo pred škodljivim
delovanjem voda le borih 90 milijonov dinarjev ah 22 % razpoložljivih sredstev, ki pa se bodo uporabila predvsem za ureditve visokovodnih, deloma pa
tudi nizkovodnih razmer na mnogih še neurejenih vodnih vozliščih SR Slovenije.
2. V tem planskem obdobju prvič namenjamo manjša sredstva — okoli 30
milijonov dinarjev ah okoli 8 % — za varstvo vodnih količin in pomoč pri gradnji objektov za vodno oskrbo, vendar le na deficitarnih in gospodarsko nerazvitih območjih. V obrazložitvi smo postregli z nekaterimi podatki, iz katerih se
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vidi, rekel bi, nezaslišano nizka vodooskrbovalna kulturna raven nekaterih
naših prebivalcev oziroma slovenskih delovnih ljudi na nekaterih območjih,
zlasti na nerazvitih območjih SR Slovenije, ki so daleč pod slovenskim povprečjem in prav gotovo pomenijo nenehno zdravstveno ogroženost in močno
zavoro gospodarskega, kulturnega in vsakega drugega razvoja v teh krajih.
3. S predvidevanji tega srednjemčnega programa se vključujemo v splošne
napore za varstvo naše narave in okolja, z znatno večjo angažiranostjo v sanaciji naših relativno močno onesnaženih voda. Prvič se načrtneje lotevamo čiščenja voda, in sicer po načelu:
1. od izliva navzdol;
2. najprej očistiti pritoke naših glavnih rek, s čimer zagotovimo:
a) čistost naših voda na veliki površini slovenske zemlje in prispevamo k
zboljšanju kakovosti voda naših glavnih rek, ob katerih so locirani največji
naši in tuji onesnaževalci;
b) takšna usmeritev ustreza tudi našim trenutnim ekonomskim možnostim,
kajti sanacijski ukrepi na pritokih so relativno manj zahtevni od tistih na
glavnih vodotokih.
Povsem razumljivo je, da je dokončna sanacija naših onesnaženih voda,
zlasti v glavnih rekah, odvisna od angažiranja okoli 1,5 milijarde dinarjev, s
čimer moramo naše gospodarstvo obremenjevati le postopoma v večjih srednjeročnih planskih obdobjih, upoštevaje medsebojno pomoč in načelo solidarnosti.
Planska sanacija naših do sedaj onesnaženih voda pa bo uspešna le, če
bomo poslej dosledno upoštevali zakonsko prepoved onesnaženja voda pri vsaki
novi ali povečani proizvodnji ter preprečili vsako stopnjevanje onesnaženosti
voda. To pomieni, da moramo v vsakdanji praksi uveljaviti načelo, da je vsaka
nova in dopolnjena proizvodnja investicija, ki ne čisti svojih odpadnih voda,
nerentabilna in za družbo škodljiva investicija, ki se ne sme realizirati.
Po predvidevanjih tega plana bomo v te namene angažirali okoli 54 milijonov 'dinarjev ali 13
vseh razpoložljivih sredstev, ne upoštevaje sredstev, ki
bodo uporabljena za gradnjo akumulacij, ki bogatijo nizke vode in tako povečujejo samočistilno sposobnost naših voda. Prav tako v ta znesek niso zajeta
sredstva, ki bodo uporabljena za študijsko-raziskovalno dejavnost na tem področju.
Pri tem želim opozoriti na to, kar sem že omenil uvodoma, da je vodni
sklad pri gradnji čistilnih sistemov le deloma, in sicer na podlagi sklepa upravnega odbora, kot je to razvidno iz predloženega načrta, pri gradnji glavnih kanalizacijskih zbiralnikov s 25-odstotno udeležbo^, pri čistilnih napravah pa s 50odstotno udeležbo. Pri tem je treba poudariti, da za predčistilne naprave v
tovarnah sklad ne prispeva svojih sredstev in je delež tovarn seveda treba prišteti k sredstvom, o katerih sem govoril.
Končno dovolite, da obrazložim še načela, ki so vodila omenjeni upravni
odbor pri razporejanju razpoložljivih sredstev po regijah v SR Sloveniji. Ta
politika je razvidna iz tabele številka 1, ki je priložena načrtu. Da bi se izognil najrazličnejšemu podtikanju, sumničenju in povzročanju nepotrebnih sporov, je upravni odbor sprejel stališče, da je potrebno do maksimalne možne
meje upoštevati lastne napore posameznih območij pri zbiranju sredstev za
vode oziroma z drugimi besedami, dovoliti le minimalno prelivanje sredstev v
republiko in prek nje na druga območja.
Da bi obveljala takšna usmerjenost, je upravni odbor najprej določil vodnogospodarske dejavnosti, ki se morajo financirati neposredno iz centra, in za
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kakšne vrste naložb je sploh mogoče preliti sredstva iz enega območja na drugega. Te pa so:
1. Studijsko-raziskovalna dejavnost in vodnogospodarske službe v republiki. V ta namen je upravni odbor sklenil centralizirati okoli 10 °/o razpoložljivih sredstev ali 40 milijonov dinarjev. Želim poudariti, da v naši javni razpravi na terenu ta postavka ni bila nikjer predmet kritike.
2. Vsa hudourniška in protierozijska dejavnost v hudourniških območjih
zgornje Save, Soče, Savinje in zgornje Drave z nekaterimi manjšimi enklavami
na pritokih srednje Save in na Primorskem. Iz tabele 1 je razvidno, da se bo
v ta namen centraliziralo okoli 6 % sredstev ah 23,5 milijona dinarjev. Tudi
ta postavka ni bila nikjer predmet kritike.
3. V zakonu o ukrepih za hitrejši razvoj manj razvitih območij v SR Sloveniji so skladu naložene določene obveznosti, ki jih je upravni odbor skušal
realizirati tako, da sredstva, ki sicer po zakonu pripadajo manj razvitim območjem, obogati z namensko dotacijo, ki se sme uporabiti le za hitrejše urejanje vodnih problemov na tem področju. V ta namen smo lahko od prvotno
predvidenih 60 milijonov v zadnji fazi dodelili le 45 milijonov dinarjev oziroma okoli 11 %> sredstev sklada.
V zvezi s to postavko je bilo nekaj kritik v nekaterih občinah, vendar
lahko mirno rečem, da je velika večina podprla upravni odbor pri takem načinu reševanja njegove obveznosti do nerazvitih območij.
4. Upravni odbor meni, da bodo na območju republike potrebni tudi taki
vodnogospodarski posegi, ki so iz teh ali drugih upravičenih razlogov neodložljivi, finančno pa prezahtevni, da bi jih lahko realizirali po doslej obrazloženih
kriterijih in je zato potrebno včasih narediti izjemo. To izjemo smo tokrat
uveljavili v tem petletnem načrtu s tako imenovano posebno dotacijo, ki jo
obravnavamo v koloni 8 tabele I. Dejansko gre le za dva večja problema, o
katerih sem uvodoma govoril, in sicer:
1. Poseben prispevek k sanaciji voda reke Reke na Krasu. Problem je slovenski javnosti bolj ali manj znan in je v javni razpravi prav tako doživel
delno kritiko. Vendar se je večina slovenskih občin oziroma udeležencev teh
razprav izrekla za takšno politiko upravnega odbora vodnega sklada.
2. Poseben prispevek k sanaciji naše morske obale tudi glede čiščenja.
Največ kritik je bilo izrečenih prav na račun naše posebne dotacije za čiščenje
morske obale.
V obeh primerih pomeni naša dotacija največ skromnih 20'% vsaj 80%
lastni udeležbi na terenu.
Ti dve postavki, zlasti zadnja sta doživeli največ kritike tudi v javni razpravi. Glede na to, da se je večina, po naši oceni, vendar izrekla za, je tudi
upravni odbor vztrajal pri prvotni zasnovi z manjšimi korekturami pri regulaciji Vipave, vodni oskrbi na Krasu in pomoči pri sanaciji edinstvene Logarske doline v nerazvitem mozirskem območju, ki prej ni bilo dovoj upoštevano.
Z dotacijo za primanjkljaj Soče in Dragodnje k rednemu vzdrževanju, kar je
seveda obveznost po tem sistemu, znaša ta postavka 29 milijonov dinarjev ali
8 °/o vseh razpoložljivih sredstev.
Tako smo torej ugotovili, da je nujno potrebno centralizirati 138 milijonov
dinarjev od predvidenih 400 milijonov, ali 34,5 '%> zbranih sredstev. Kakor vidite iz tabele št. 1, smo centralizacijo ali participacijo republike, kakor pač
hočete to imenovati, izvedli glede vseh območij v enakem odstotku, ne glede
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na večja ali manjša zbrana sredstva in celo ne glede na morebitno pasivnost, ki
smo jo raje reševali posebej prek te posebne dotacije.
Kolona 5 tabele I nam pokaže, s kakšnimi sredstvi razpolaga posamezno
območje po odbitku republiške participacije. V koloni 10 pa so nakazana celotna sredstva, potem ko je bila posameznemu območju dotacija dodeljena po
treh kriterijih, o katerih sem prej govoril, in za katere je upravičeno.
Končno naj v opravičilo opravljene delitve sredstev po območjih navedem
še podatek, ki iz priloženih tabel ni neposredno viden, da pa se izračunati na
podlagi tabele IV.
Po dokončni razporeditvi sredstev po namenu in območjih bo razmerje
sredstev v celotni republiki, ki gredo za enostavno reprodukcijo oziroma redno
vzdrževanje in za razširjeno reprodukcijo oziroma izboljšanje vodnega režima,
56 proti 44. Pri tem pomeni prav številka enostavno, druga pa razširjeno reprodukcijo.
Na območju Drave in Mure je to razmerje 51 proti 49; celotnemu območju
Save 51 nasproti 49, kar je enako kot na območju Drave; na Sociči in morski
obali 54 proti 46, kar pomeni kljub dotaciji slabše razmerje glede investicij.
Pri vodnih skupnosti za Savo — ker imamo za Savo 4 vodne skupnosti, medtem ko imamo za Dravo in Muro samo eno — bi povedal podatke še za posamezno vodno skupnost:
Za Savinjo je razmerje 46 proti 54, Gorenjsko 68 proti 32, Dolenjsko 65
proti 35 in Ljubljanico —• Savo 42 proti 58.
Iz razmerja je razvidno, da ima območje vodne skupnosti Ljubljanica —•
Sava, kjer smo doživljali največ kritik in kjer je tudi inkrimirana dotacija za
obmorski predel doživljala največ kritik — namenoma poudarjam to številko
—• največji delež v investicijah v primerjavi s preostalimi območji v Sloveniji.
Menim, da tudi ti podatki kažejo na pravično porazdelitev sredstev vodnega
sklada po območjih v SR Sloveniji.
Prosim tovariše delegate občin, da slovenski skupščini priporočijo potrditev srednjeročnega načrta vodnega gospodarstva SR Slovenije za obdobje
1971—1975 v besedilu, ki ga je sprejel in predložil upravni odbor vodnega
sklada SR Slovenije.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Slišali ste uvodno obrazložitev. Prehajamo na razpravo. Kdo želi besedo? Delegat mesta Ljubljane, tovariš Marjan
Prežel j.
Marjan Prežel j : To<variš predsednik, tovar išice in tovariši delegati!
Govorim v imenu petih ljubljanskih občin in skupščine mesta Ljubljane.
V obdobju 1966 do 1970 je znašal preliv sredstev v vodni sklad SR Slovenije na območju splošne vodne skupnosti Ljubljanica-Sava 58 739 847 dinarjev. Iz istih sredstev pa se je vložilo na območju vodne skupnosti LjubljanicaSava le 34 181 504 dinarjev ali 58 %> od vsega priliva. Z območja vodne skupnosti Ljubljanica-Sava se je torej prelilo 24 588 343 dinarjev ah skoraj 2,5
milijarde starih dinarjev. Vlaganja so bila namenjena predvsem vzdrževanju
obstoječih vodnogospodarskih objektov v naši regiji, le manjši del je šel za
gradnjo novih objektov, predvsem za gradnjo velikega zbiralnika ob levem
bregu Ljubljanice, ki naj odvaja odpadne vode iz mesta Ljubljane, dokler ne
dobimo čistilne naprave.
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S tem bosta Ljubljanica in Sava obvarovani pred neprečiščenimi odpadnimi vodami prebivalcev in industrije z območja mesta Ljubljane. Odpadne
vode je okoli 600 litrov na sekundo ali skoraj 18 milijonov m3 na leto. V njej
je okoli 500 ton sušine. Za zbiralnik je mesto Ljubljana vložilo že 19 milijonov
novih dinarjev, vodni sklad pa je prispeval le 2 370 000 dinarjev ali komaj
12 o/o.
Seveda to ni edini vodnogospodarski problem na območju mesta Ljubljane.
Opozoril bi rad še na nerešen problem ljubljanskega barja in na neregulirane
vodotoke v ljubljanski kotlini, ki so že nekajkrat pokazali svojo razdiralno
moč, to je Iška, Mali graben, Gradaščica, Glinščica in njihovi pritoki. Zaradi
hitre urbanizacije predelov v območju Dravelj, Kozarij, Viča in Rakove jelše,
je zaradi visokih voda sicer neurejenih vodotokov ogroženo imetje in morda
tudi življenje velikega števila prebivalcev. Podobne primere bi lahko navedel
še za občine Ljubljana-Siška, Moste^Polje in Bežigrad.
Ce pogledamo srednjeročni načrt za obdobje 1971—1975 glede oblikovanja
in razdelitve sredstev, po območjih vodnih skupnosti v tabeli 1, vidimo, da se
pričakuje samo na območju vodne skupnosti Ljubljanica-Sava vodni prispe^
vek v višini 128 milijonov novih dinarjev. Od zbranih sredstev se bo vrnilo le
84 900 000 dinarjev ali 66,3 '%». Torej se bo na druga območja prelilo 44 100 000
dinarjev ali skoraj 4,5 milijarde starih dinarjev, oziroma skoraj 17 600 000 več
kot v obdobju 1966—1970.
Strinjamo se s financiranjem skupnih republiških potreb, to je vodnogospodarskih služb, raziskovanj, vlaganj v hudournike in v nerazvita območja. Nismo pa za to', da se k skupnim republiškim potrebam štejejo nekateri regionalni
projekti, kot so kanalizacijske naprave in objekti v obalnem območju in naprave za čiščenje odpadnih vod reke Reke. Utemeljevanje, da bomo z gradnjo
na območju Kopra, Pirana in Portoroža obvarovali morje pred nadaljnjim onesnaženjem ter s tem rešili slovenski problem, nas ne zadovoljuje, ker se sredstva prelivajo samo iz ljubljanske regije, ne pa tudi iz preostalih predelov
Slovenije.
Isto velja za reko Reko, ki odteka skozi Škocjanske jame v sosednjo državo
in je zaradi tega mo'čno onesnažena, ker industrija v Ilirski Bistrici hkrati z
gradnjo samih tovarn ni zgradila tudi čistilnih naprav. Zaradi onesnažene reke
Reke, iz katere se oskrbujejo s pitno vodo Tržačani, je nastal mednarodni problem. Ni nam jasno, zakaj bi morala ljubljanska regija plačevati za neodgovorno početje tistih, ki so dovolili gradnjo tovarn brez čistilnih naprav in dopustili odtok neprečiščenih odpadnih vod v reko Reko.
Zato predlagam v imenu skupščine mesta Ljubljane in vseh petih ljubljanskih občin, da se iz srednjeročnega načrta vodnega gospodarstva črtajo vse
regionalne in lokalne investicije. Tako prihranjena sredstva v koloni 8 pa naj
se porabijo za hitrejše reševanje odvajanja in čiščenja odpalih vod v ljubljanski regiji, za zbiralnik in čistilne naprave v Kamniku in Domžalah, čistilno
napravo na Vrhniki, zbiralnike v Ljubljani, za pospešeno regulacijo Malega
grabna in Gradaščice s pritoki, za ureditev sotočja Kamniške Bistrice in Save,
da omenim le nekatere vodnogospodarske vire večjega pomena.
Pri tem moram še opozoriti, da delovne organizacije na območju mesta
Ljubljane, predvsem v industrijsko razviti občini Moste-Polje, zahtevajo, da se
vsa sredstva, ki se zberejo zaradi uporabe in onesnaževanja vode, namenjajo
le za reševanje problemov v zvezi z oskrbo z vodo in za čiščenje odpadnih vod,
ne pa da se prelivajo za druge potrebe vodnega gospodarstva.
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Ob koncu bi rad opozoril še na to, da je v pripravi nov zakon o vodah, ki
vsebuje teze, ki niso popolnoma v skladu z metodologijo in konstrukcijo predloga srednjeročnega načrta glede razvoja vodnega gospodarstva v obdobju
1971—1975. Zato menimo, da bi bilo treba razmisliti o odložitvi sprejema srednjeročnega načrta vodnega gospodarstva SR Slovenije, dokler ne bo sprejet nov
zakon in ta načrt usklajen z njim. Sprejme naj se le letni načrt za leto 1972,
kot je storil cestni sklad Socialistične republike Slovenije, ker ni bil sprejet
zakon o javnih cestah.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? Besedo ima
Pavel Vrhovnik, delegat občine Piran.
Pavel Vrhovnik: Delegat mesta Ljubljane me je v svojem govoru
prav gotovo že nekoliko pobil, vendar bi kljub temu posredoval pripombe, ki
jih je k načrtu srednjeročnega razvoja vodnega gospodarstva v SR Sloveniji
imela skupščina občine Piran.
Iz predloženega srednjeročnega načrta vodnega gospodarstva je razvidno,
da gre res za priliv sredstev na naše območje, vendar je treba upoštevati, da je
bil pretekli petletni načrt zasnovan tako, da je pretežni del sredstev namenil
proti poplavni dejavnosti, zato je bilo obalno območje skoraj izvzeto. Ker je
bilo urejanje vodnega gospodarstva skrčeno na najmanjši obseg, ima to območje vrsto problemov, ki jih zaradi sedanjega stanja in bodočega razvoja ne
bi smeli prezreti.
K srednjeročnemu načrtu vodnega gospodarstva SR Slovenije za obdobje
1971—1975 daje skupščina občine Piran naslednje pripombe:
1. K točki 1/00: Varstvo pred vodo:
Menimo, da je problematika morja v slovenskem vodnem gospodarstvu
premalo poudarjena. Pri obravnavanju varstva pred vodo bi moralo biti upoštevano tudi poplavljanje morja, zaradi česar je obalno območje pretrpelo že
precejšnjo škodo, zlasti Piran in Koper. Srednjeročni načrt bi moral upoštevati,
da je tudi morska obala območje, kjer povodnji niso tako redke. Gre predvsem
za depresijska območja in za neurejeno obalno področje, to je za erozijo<.
2. K točki 2/00: Varstvo vode:
K točki 2/01: Kanalizacija in čistilne naprave; Kanalizacija:
V srednjeročnem načrtu je investicija za kanalski zbiralnik v Portorožu in
Piranu ocenjena na 11 milijonov dinarjev, dejansko pa bo samo v obdobju, ki
ga obravnava srednjeročni načrt, to je 1971—1975, presegla 16 milijonov dinarjev. Vodni sklad SR Slovenije je tudi zagotovil udeležbo s 3 100 000 dinarji, kar
ni niti 20 °/o vrednosti investicije. Ker je v srednjeročnem načrtu predvidena
stopnja udeležbe 25 ®/o vrednosti zbiralnika in ker je to za piransko območje
hkrati edina postavka, kjer je vodni sklad zagotovil svojo udeležbo, menimo,
da je takšna stopnja udeležbe prenizka.
Hkrati predlagamo, da se spremeni terminski plan črpanja sredstev. To je
nujno, ker je gradnja kanalizacije, ki je med drugim postavljena kot eden izmed pogojev za gradnjo turističnega kompleksa »Bernardin«, vezana na roke,
ki se ne smejo prekoračiti. Zato predlagamo, da bi se v okviru zagotovljenih
sredstev omogočil v letih 1972—1975 večji dotok, v letih 1974—1975 pa naj bo
dotok sredstev ustrezno manjši.
Čistilne naprave v Piranu pomenijo bistveni sestavni del kanalizacije in
bodo morale začeti obratovati takoj po končani kanalizaciji. Glede pogojev, ki
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jih za soudeležbo pri gradnji čistilne naprave navaja srednjeročni načrt, pa moramo omeniti naslednje:
a) čistilna naprava v Piranu bo regionalnega pomena;
b) v čistilni napravi se bodo čistile odpadne vode, ki onesnažujejo površinske vode, namenjene za rekreacijo;
c) kanalska mreža bo v tem obdobju zgrajena do take mere, da bo smotrnost čistilne naprave zagotovljena.
V zvezi s polaganjem kanalizacije predlagamo, naj skuša vodni sklad zagotoviti udeležbo pri gradnji čistilnih naprav.
3. K točki 2.20 — Vodna oskrba:
Srednjeročni načrt obravnava tudi gradnjo nekaterih regionalnih vodo<vodov, predvsem na območjih, ki so deficitarna zavodu, in kjer bodo stroški
gradnje tako visoki, da jih ne bo mogoče kriti z ekonomsko ceno vode. Tak
tipičen primer je tudi višinski vodovod na obalnem območju. Pri tem je treba
upoštevati, da je na tem območju cena vode najvišja v SR Sloveniji in jo bo
treba še zvišati, če hočemo začeti reševati probleme. Zato predlagamo, da se
vodovod v okviru možnosti vključi v načrt oziroma, da se zanj zagotovijo potrebna sredstva.
K točki 3.00 — Študije in raziskave ter vodnogospodarske službe.
4. K točki 3.11 — načrtna kompleksna študija republiškega pomena: točka
c) študije, ki obravnavajo vodne zaloge:
Menimo, da bi bilo smotrno izdelati primerjalno študijo, ki bi pokazala,
ali je za vodno oskrbo obalnega območja bolj ekonomično' pridobivanje vode z
razsoljevanjem morja ali pa dovajanje vode iz akumulacije na Padežu.
K točki 3.12 načrta —• Vodnogospodarske študije važnejših hidrografskih
območij:
Za vse tri doline v piranski občini: Strunjan, Lucija in Sečovlje bi bila
potrebna študija, ki bi bila osnova za načrtno vodnogospodarsko urejanje. Ker
se ponekod že začenja podrobno urbanistično načrtovanje, to je v Luciji, Strunjanu, pri projektu »Gornji Jadran-«, bi bila študija tudi pomembna in nujna
orientacija pri izdelavi urbanističnega načrta.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? Besedo' ima delegat občine Slovenske Konjice, tovariš Franjo Tepej.
Franjo Tepej : Tovarišice in tovariši delegati! Ne bom dolg. Ustrezni
svet naše občinske skupščine je razpravljal o predloženem načrtu in ga je načeloma podprl. Pri tem smo tudi menih, da kljub temu, da pričakujemo nov
zakon o vodah, z načrtom ne kaže čakati na sprejem zakona, ker bi s tem izgubili preveč dragocenega časa in verjetno pretrpeli preveč škode.
V zvezi s pripombami o prelivanju sredstev, ki jih je dal delegat mesta
Ljubljane, glede prelivanja sredstev, mislim, da je petletno obdobje premalo
pomenljivo, za tako prelivanje. Če hočemo natančno ugotoviti, kam gredo sredstva iz posameznih območij, bi bilo treba razčleniti 10- ali morda celo 15-letno
obdobje. Le tako bi prišli do konkretnejših rezultatov.
Glede območja naše občine imam le eno pripombo. Tovariš, predsednik
upravnega odbora vodnega sklada SR Slovenije, Jože Tramšek je bil pred ne-
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davnim pri nas. V poglavju, ki govori o varstvu pred vodami, ne vidim našega,
če ne makro, pa vsaj mini projekta, akumulacije na zgornjem porečju Dravinje.
Ob Dravin j i je namreč z dvema kolenoma dalje del Oplotnišice in tudi trije
glavni pritoki na zgornjem delu so regulirani. Ker pa je spodnji del Dravinjske
doline nižji od Konjic — to je loško območje proti Poljčanam — že tako ali
tako poplavljeno, bo to povzročilo še večjo verjetnost poplav, saj je opaziti na
tem območju že tako ali tako vsako leto vsaj manjšo, če ne večjo poplavo.
Zato predlagam, da bi se ta del vključil v petletni načrt.
Predsedujoči Zdravko K r vina: Kdo še želi besedo? Besedo ima delegat občine Kranj, tovariš Janez Sušnik.
Janez Sušnik: Tovari, šice in tovariši! Tu sem predvsem zaradi tega,
ker me je nekoliko presenetila številka, da bo Gorenjska porabila 68 °/o sredstev samo za enoistavno reprodukcijo, kot je omenil tovariš Jože Tramšek, in le
32 % za tako imenovano razširjeno reprodukcijo. V slovenskih razmerah je to
razmerje precej drugačno. Gre za približno razmerje 50 : 50. Takega razmerja
oziroma takšnega deleža za enostavno reprodukcijo oziroma za vzdrževanje ni
pravzaprav nikjer drugod kot samo na Gorenjskem.
To me ne zadovoljuje in seveda tudi ne zadovoljuje ljudi, ki jih zastopam.
Zakaj? Vsi veste, da je Gorenjska alpski gorski svet, ki ima pri tem veliko
težav celo z elementarnimi zadevami in sicer glede varstva pred hudourniki, ki
bo zahtevalo četrtino predvidenih sredstev oziroma skoraj milijardo-. To torej
pomeni — ker drugi tega nimajo, razen Savinje — da je Gorenjska že zaradi
tega na slabšem.
Gorenjska je kot veste, tudi industrijsko območje. Pa vendar imamo na
tem starem industrijskem območju še vedno težave s poplavami, na primer v
Kranju. Kranjski industrijski bazen je od časa do časa poplavljen tako, kot v
srednjem veku.
S pomočjo republiškega vodnega sklada sta kranjska občina in kranjska industrija naročili modelno študijo Save. Na podlagi teh načrtov se sedaj poglablja in celo prestavlja struga Save, kar pa financira predvsem kranjsko,
gospodarstvo, nekaj pa prispeva republiški vodni sklad.
Torej se tudi na razvitem Gorenjskem še vedno ubadamo z najosnovnejšimi stvarmi, s hudourniki in poplavami.
Industrija povzroča tudi onesnaženje vode. Teh problemov na Gorenjskem
pravzaprav nimamo rešenih nikjer, in sicer niti v industriji niti ni zgrajena
taka kanalizacija iz gospodinjstev, da bi lahko že govorili o sistematičnem delu
ali pa o določenih perspektivah, tako da bi imeli ta vprašanja rešena.
Govorim predvsem za mesto Kranj, ker mora najprej poskrbeti za poglobitev in prestavitev struge Save, nato za zbirne kanale in šele nato za centralno čistilno napravo, ki bo stala tam, kjer danes še teče Sava.
Kranjsko gospodarstvo daje denar za rešitev teh vprašanj na podlagi samoupravnega sporazuma med občinsko skupščino in delovnimi organizacijami.
Velike težave pri zbiranju denarja so tudi zaradi tega, ker se ve, da se drugje
z republiškimi sredstvi dela marsikaj drugega, ne rešujejo pa se elementarna
vprašanja. Tudi v predlogu tega načrta je precej sredstev namenjenih čiščenju
vode, kanalizaciji itd. Vendar se nam zdi, da je treba najprej rešiti temeljne
stvari, in sicer varstvo pred poplavami, nato pa organizirati obrambo pred po-
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sledicami, ki jih prinaša naš gospodarski razvoj, ne pa več toliko narava sama
po sebi.
Opozoriti moram še na nekaj, Gorenjska je tudi turistična dežela. Pravimo, da je turizem ena izmed pomembnih gospodarskih panog. Pogoj, da se
bo turizem1 lahko razvijal, pa so čiste vode. Sedaj govorim o tistem, o čemer
sem dejal, da ni prvenstvena naloga. Se zmeraj pa kljub temu trdim, da je prva
naloga preprečiti poplave, nato pa čistiti vode. Zdi se mp., da to velja tudi za
Gorenjsko.
Naslednje, kar je pomembno*, je to, da ima Gorenjska tudi velike vodne
rezervoarje za širše območje in ne samo za Gorenjsko.
Za celotno Ljubljansko kotlino, zlasti za mesto Ljubljano, je rezervat Sorško polje, kamor se zliva del odplak iz Kiranja. Obstojijo določeni programi o
regulaciji teh voda, ki onesnažujejo Sorsko polje. Gre za program regulacije
potoka Žabnice, za katerega je namenjeno v tem petletnem načrtu le 60 milijonov starih dinarjev, potrebna pa bi bila milijarda.
Se enkrat poudarjam: Na Gorenjskem nismo zadovoljni z razmerjem: enostavna reprodukcija 68 %, razširjena 32%. Takega primera ni nikjer za nobeno
slovensko pokrajino. Ker dajemo precej velika sredstva, si želimo tudi večji
delež za razširjeno reprodukcijo1, s čimer naj se odpravljajo predvsem težave,
ki jih povzroča narava. Sele nato moramo poskrbeti za sistematično čiščenje
vode, kot je rekel tovariš Jože Tramšek in sicer od izvira navzdol.
Predsedujoči Zdr avko Krvina : Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš Jože Tramšek.
Jože Tramšek: Tovariš predsednik! Glede intervencije ljubljanskih
občin bi rekel samo to, kar sem že prej omenil.
Mislim, da stvari kratko malo ni mogoče urediti drugače. Poleg tega mislim, da tovariši delegati tudi nimajo prav, ko menijo, da bi del dotacije črtali.
Ce bi za milijardo 200 milijonov starih dinarjev zmanjšali dotacijo koprskemu
območju, ker je za več gotovo ne bi bilo mogoče zmanjšati oziroma je to maksimum, bi to območje hudo prizadeli. To bi pomenilo v petih letih za območje
ljubljanskih, občin 2 milijona dinarjev. To pomeni 40 milijonov starih dinarjev
na leto. Mjislim, in prepričan sem, da se ljubljanskim občinam ne gre za 40 milijonov starih dinarjev. Preostali znesek krijejo drugi predeli Slovenije. Pokazal
sem, da jemljemo vsem 34,5 °/«. Če bi 138 milijonov zmanjšali za 12 milijonov
dinarjev, potem ne bi bilo več 34,5 %» republiške participacije, ampak 31,5%,
kar pomeni za ljubljanske občine 2 milijona novih dinarjev v petih letih. Mislim, da nima smisla, da pri tem karkoli spreminjamo'. V imenu upravnega
odbora vodnega sklada SR Slovenije moram reči, da ne bo sprejel tega predloga. Tovariš Marjan Prežel j, ki je tudi član našega upravnega odbora, je zavrnitev predloga že doživel na samem upravnem odboru, kjer je lahko opazil,
da so — kljub vztrajanju ljubljanskih članov upravnega odbora — preostali
člani odklonili to intervencijo.
V zvezi z Gorenjsko se strinjam, da je tokrat potegnila nekoliko krajši
konec. Dejstvo pa je, da so problemi zaradi poplav veliki skoraj povsod v SR
Sloveniji in ne samo na Gorenjskem. Teh 400 milijonov dinarjev je vsekakor
premalo, da bi lahko začeli bolj sistematično reševati samo področje varstva
pred vodo. Vemo pa, da moramo izvajati določene ukrepe tudi na področju varstva vode, tako glede njene kakovosti kot tudi glede njene količine. Tako nam
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res nič drugega ne preostane, kot da ostanemo v tem okviru. Vprašanje je, ali
lahko uvedemo večja bremena na podlagi zakona za delovne organizacije glede
na stabilizacijsko politiko. Mislim, da je to približno vse, kar smo v tem trenutku dosegli. Bili bi zelo neskromni »vodarji«, če bi sedaj zahtevali od naših
delovnih organizacij še večje napore. Moramo počakati na učinke stabilizacije
in potem videti, kaj se bo dalo narediti.
Sicer pa je treba tako ali tako ves sistem financiranja v petletnem obdobju
spremeniti tako, da bo urejanje voda odvisno predvsem od regije oziroma od
tistih ljudi, od tistih kapacitet in od tistih dejavnikov, ki tam živijo in ki imajo
neposredno korist in škodo od voda. Republika pa bo opravljala funkcijo urejanja največjih vodotokov v Sloveniji, sicer pa le takšno prelivanje sredstev, za
kakršno se bomo dogovorih na republiški ravni. Zato menim, da ugovora gorenjskih občin ne bi mogel sprejeti.
Glede Konjic moramo reči, da je bil to prav tak problem in smo ga morali
odložiti na prihodnje petletno obdobje. Takrat bomo videli, kaj se da narediti,
medtem pa bomo pripravili vse potrebne načrte in vse potrebne študije.
Predsedujoči Zdrav k o Krvina: 2eli še kdo besedo? Ugotavljam, da
nihče več.
Sedaj imamo samo dve možnosti: Ah naj tudi pri tej točki dnevnega reda
overitelja zapisnika strneta mnenja in stališča in jih posredujeta pristojnima
zboroma naše skupščine ali pa določimo posebno skupino delegatov, ki bi strnila ta mnenja. Sem za prvo možnost.
Se strinjate s tem? Kdor je za, naj dvigne roko>. (Vsi delegati dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet.
Končujem 20. zasedanje delegatov občin v skupščini Socialistične republike
Slovenije ter se vsem zahvaljujem za udeležbo in sodelovanje. Hvala lepa.
(Zasedanje je bilo končano ob 11. uri.)
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Svečana seja
(ob 60-letnici rojstva Borisa Kidriča)
10. aprila 1972
Delovno predsedstvo zbora: Sergej Kraigher, predsednik skupščine SR Slovenije, France Popit, predsednik ZK Slovenije, Janez Vipotnik,
predsednik republiške konference SZDL Slovenije, Janko Rudolf, predsednik
Zveze združenj borcev NOV Slovenije, Tone Kropušek, predsednik Zveze sindikatov Slovenije, in Živko Pregelj, predsednik Zveze mladine Slovenije.
Začetek seje ob 18.30.
Predsedujoči Sergej Kraigher: Tovariši in tovarišice, dragi gostje!
Pričenjam svečano sejo splošnega zbora skupščine SR Slovenije, ki sem jo
sklical na pobudo republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva
Slovenije in v skladu z 61. členom ustave in 378. členom poslovnika skupščine
SR Slovenije.
Današnji,splošni zbor skupščine SR Slovenije sestavljajo poslanci vseh zborov skupščine SR Slovenije, delegacije vseh slovenskih občin in mesta Ljubljane, člani predsedstva in izvršnega odbora, republiške konference Socialistične
zveze delovnega ljudstva Slovenije, člani centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, člani predsedstva republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije,
člani predsedstva republiškega odbora Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojske Slovenije, člani predsedstva republiške konference Zveze mladine
Slovenije, delegacije samoupravnih skupnosti, kulturnih in znanstvenih ustanov
ter družbenih organizacij in društev Slovenije.
Poleg članov splošnega zbora so bili na svečano sejo povabljeni: delegacija
federacije, ki jo sestavljajo predstavniki predsedstva Socialistične federativne
republike Jugoslavije, zvezne skupščine, sveta federacije, predsedstva Zveze
komunistov Jugoslavije, predsedstva zvezne konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Jugoslavije, konference za družbeno aktivnost žensk Jugoslavije, predsedstva Zveze mladine Jugoslavije, predsedstva Zveze združenj borcev NOV Jugoslavije in predsedstva Zveze sindikatov Jugoslavije; delegacijo
drugih socialističnih republik in socialističnih pokrajin, ki jih sestavljajo predstavniki republiških skupščin, družbenopolitičnih organizacij, institucij ter
delovnih in drugih organizacij, ki se imenujejo po Borisu Kidriču; člani sveta
federacije iz SR Slovenije; člani predsedstva Socialistične federativne repu-
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blike Jugoslavije iz SR Slovenije; predstavniki Slovencev iz zamejstva; delegacija Jugoslovanske ljudske armade in delegacija štaba za splošni ljudski
odpor SR Slovenije; nosilci spomenice 1941 iz SR Slovenije, prejemniki republiškega priznanja Osvobodilne fronte slovenskega naroda in drugih odlikovanj; predstavniki Zveze skupnosti študentov Slovenije; delegacije delovnih
in drugih organizacij SR Slovenije, ki se imenujejo po Borisu Kidriču, delegacija delavcev in predstavnikov družbenopolitičnih, organizacij iz Kidričevega
in dolgoletni najožji sodelavci pokojnega Borisa Kidriča.
Na sejo je bila vabljena tudi tovarišica Zdenka Kidrič, ki pa se je zaradi
obolelosti ni mogla udeležiti.
Tovarišice in tovariši! Zbrali smo se, da počastimo 60. rojstni dan nam
vsem nepozabnega tovariša in revolucionarja Borisa Kidriča. Rezultati nje^
govega revolucionarnega življenja in dela, njegove neugnane ustvarjalnosti so
del temeljev socialistične Jugoslavije in družbenega razvoja vseh njenih nan>dov in narodnosti in predstavljajo eno od njihovih n era združi j ivih medsebojnih
vezi, vgrajeni so v temelje položaja Jugoslavije v mednarodnih političnih odnosih in v mednarodnem delavskem gibanju, pričajo o njegovem delu in
obenem! spodbujajo in obvezujejo pri izpolnjevanju novih nalog, ki jih prinaša
razvoj.
To še posebno velja za nas Slovence ter napredno in delavsko gibanje v
Sloveniji, kjer je Boris Kidrič zrastel in se oblikoval kot revolucionar in
komunist v najusodnejših časih našega obstoja in razvoja. Tu se je s svojim
revolucionarnim delom razvil v vodilno politično osebnost. Med obema vojnama, med narodnoosvobodilno vojno in socialistično revolucijo je s svojim
revolucionarnim delom odločilno prispeval k temu, da smo se Slovenci z
drugimi narodi Jugoslavije enakovredno vključili v napredna gibanja v svetu
in odgovorili zahtevam zgodovine v vsakem razdobju socialistične revolucije,
v narodnoosvobodilnem boju in v socialistični graditvi.
Bil je komunist, z vsem svojim bistvom predan uresničevanju zgodovinske
naloge delavskega razreda — osvoboditvi dela. S svojim znanjem marksizmaleninizma, s svojo široko razgledanostjo, s širino ter neposrednostjo svoje osebnosti, s svojo zagnanostjo znanstvenika in revolucionarja ter z izrednim smislom za realne pogoje in organizacijo dela in akcij se je z vsem svojim revolucionarnim. žarom predal brezkompromisnemu uresničevanju politike Komunistične partije povsod, v vsakem času in v vseh okoliščinah in njenemu
ustvarjalnemu oblikovanju.
Ko danes, na mnogo višji stopnji razvoja Jugoslavije kot celote in vsake
njene republike in pokrajine postavljamo odnose med narodi in narodnostmi
Jugoslavije, med republikami in pokrajinami dosledno na temelje, kot jih
zahtevajo samoupravni družbenoekonomski odnosi in suvereno razpolaganje
vsake republike in pokrajine s presežnim delom, ki ga ustvari, ko si še naprej prizadevamo', da v razvoju družbenega, ekonomskega in političnega sistema omogočimo in zagotovimo dosledno uresničevanje velike Marxove misli
— ki je v Kidriču nenehno tlela tako kot velike izkušnje Pariške komune —
da je osvoboditev delavskega razreda lahko samo delo delavskega razreda, —
ko danes v skladu s tem odpravljamo moč od delavcev in delovnih ljudi ločenih
in osamostaljenih centrov družbene, politične in gospodarske moči, — ko si
danes prizadevamo, da Socialistična zveza in sindikati postanejo v resnici tribuna in organizacija najširše aktivnosti množic delavcev, kmetov in vseh
delovnih ljudi in uveljavljanje pobud in stališč v njih, njihova ustavna pravica,
24
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— ko sodelujemo v naporih Zveze komunistov, da oblike in vsebino svojega
dela prilagodi že doseženi stopnji samoupravnega socializma in socialistične
demokracije, — ko z vsem tem tudi danes uveljavljamo nove poti v mednarodnih odnosih in v mednarodnem delavskem gibanju še posebej — lahko
rečemo, da so nam prav te. naloge še bolj približale njegovo ustvarjalno revolucionarno' osebnost, neločljivo povezano z osnovnimi množicami delavcev
in kmetov in vseh delovnih ljudi, in še posebej njegovo veliko pionirsko delo, ko>
se je z njemu lastno' vztrajnostjo lotil odkrivanja zakonitosti blagovne proizvodnje v pogojih socialističnega samoupravljanja, polaganja temeljev gospodarskega sistema in njegovega usklajevanja s samoupravnimi socialističnimi
družbenoekonomskimi odnosi.
Sredi široko zastavljenega dela, v katero je vključil najširši krog političnih,
strokovnih in znanstvenih delavcev in institucij ter nanje prenesel svoj polet
in ustvarjalni žar, ga je pred 19 leti smrt iztrgala iz naših vrst.
Vendar danes lahko trdimo, da nas na poteh našega razvoja spremljata
in da nas bosta stalno spremljala njegov revolucionarni lik in njegovo delo,
saj sta vgrajena v temelje naše socialistične samoupravne družbe in njenega
razvoja.
Splošnemu zboru predlagam, da izvolimo petčlansko delegacijo, ki bo položila venec na grobnico narodnih herojev.
V delegacijo -predlagam naslednje tovariše in tovarišice: Žigo Kimovca,
dr. Aleksandro Kornhauser, Zdravka Krvino, Zvoneta Dragana in Mihaelo
Verbič.
Se strinjate s predlagano delegacijo? (Strinjamo.)
Besedo dajem predsedniku centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije tovarišu Francu Popitu.
France Popit: Tovarišice in tovariši! Danes poteka šele 60 let, kar se
je rodil Boris Kidrič, in skoraj hkrati že 19 let, kar nam je umrl. Vsak dan
nas znova spominja na Borisa Kidriča kot enega najvidnejših zgodovinskih
tvorcev naše sodobnosti, vsak dan se znova zavedamo njegove navzočnosti v
naših današnjih naporih pri graditvi demokratične socialistične družbe in vsak
dan znova občutimo njegovo odsotnost pri razreševanju problemov naših dni.
Smrt ni zaton v nič, po smrti ostane —• kot;pravi France Prešeren — človek s
tem, kar je napravil za človeštvo.
Delovanje Borisa Kidriča je bistveno prispevalo k temu, da je slovensko
ljudstvo preokrenilo tradicionalni tok slovenske zgodovine; Kidričev osebni
prispevek k temu preobratu je izreden. Ze v srednji šoli je politično deloval
med delavci in vajensko mladino. Leto dni zapora ga ni omajalo. Takoj po
njem je bistveno sodeloval pri obnavljanju Komunistične partije Slovenije in
Zveze komunistične mladine Jugoslavije. Daljnovidno je presodil, da ljudska
fronta, ki jo je v boju proti fašizmu in imperializmu snovala Komunistična
partija, ne pomeni le nove taktike, marveč tudi novo, višje obdobje delavskega
gibanja. V naši deželi in v komunistični mladinski internacionali se je prepričljivo zavzemal za to, da široko povezovanje socialno, politično in nacionalno
zatiranih množic v ljudsko fronto ne bi ostalo le pri novih geslih in metodah
Komunistične partije, marveč naj bi komunisti iz novih spoznanj začrtali novo,
dobi in nalogam progresivnih sil ustrezno miselnost.
Vsestranska ustvarjalnost in revolucionarnost Borisa Kidriča se je lahko
hitro in uspešno razmahnila toliko bolj, ker se je v Sloveniji in Jugoslaviji
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začela idejno, politično in organizacijsko utrjevati Komunistična partija, potem
ko je odgovornost za politiko jugoslovanskih komunistov prevzel tovariš Tito.
Razmahnila se je ob politični prodornosti cele vrste danes že mrtvih in še
živih revolucionarjev. V živem stiku z ljudskimi množicami, v posluhu za
odziv množic na partijska stališča, s študijem marksizma in z marksistično
analizo svetovnih in naših razmer, z utrjevanjem ilegalne organizacije in nenehnim prodiranjem v legalno politično delovanje, v vsakdanjem boju za pravice delovih ljudi — tako se je v naši deželi oblikovalo jedro komunistov, ki je
na čelu delavskega razreda lahko vodilo slovenski narod v boj za obstanek,
osvoboditev in socializem. Osebni prispevek vsakega k skupnim prizadevanjem
je dajal moč posamezniku in celotni organizaciji. Zato se ob Borisu Kidriču,
ob njegovem izrednem prispevku k naši revoluciji, ob prodornem vplivu njegovega dela na vsakega posameznika v celotnem gibanju nujno spominjamo
velikega števila njegovih soborcev: vsak zase in vsi skupaj so opravili pomembno delo.
Tovarišice in tovariši! Pot komunistične organizacije na Slovenskem in v
Jugoslaviji, s tem pa tudi delovanje Borisa Kidriča po sestojanuarski diktaturi,
lahko delimo v pet etap: obnavljanje partijske organizacije, ostvarjanje ljudske
fronte, narodnoosvobodilni boj s socialistično revolucijo, utrjevanje socialistične
države ob obnovi in izgradnji dežele ter graditev neposredne samoupravne
socialistične demokracije. Vsaka izmed teh etap je bila nujna za naslednjo.
Vsaka je zahtevala svojo taktiko in se izražala z drugačnimi aktualnimi političnimi gesli.
Različnost osnovnih gesel v teh etapah — kot so osvoboditev delavskega
razreda v boju za oblast in nov družbeni red in nato ostvarjanje enotnosti
demokratičnih in narodnih sil v boju za mir, neodvisnost in demokracijo;
geslo o državi kot orodju sociahstičnih sil in nato boj proti etatizmu in
graditev neposredne demokracije — ter razlike kažejo na moč komunistov, da
so ob pravem času spoznali, kje so temeljni problemi sodobnosti in kako
mobilizirati množice za njihovo progresivno razreševanje. Bistvo strategije in
taktike Komunistične partije je v tem, da na temelju marksistične analize
stvarnosti, z ustvarjalno uporabo marksizma kot znanosti o spreminjanju
družbe in sveta vodi praktično dejavnost milijonskih množic. S tem tudi sama
spreminja pogoje njihovega vsakdanjega boja.
Smisel za spremembe v objektivnih razmerah, zvestoba težnjam delavskega razreda in trdnost v boju za njegove svetle cilje, vse to je dajalo moč
Komunistični partiji Jugoslavije. V tem je tudi — ob različnih aktualnih geslih
— kontinuiteta naše revolucije. Naj za primer vzamemo samo nekaj značilnih
črt delovanja Borisa Kidriča, to pa se pravi tudi slovenskih in jugoslovanskih
komunistov. V vsem njegovem organizacijskem, političnem in publicističnem
delovanju lahko spremljamo več spoznanj, ki so bila odločilna za njegovo delo
in ki so pomembna še danes. Naj znova opozorimo' samo na nekatera:
Predvsem občutimo v vsem Kidričevem delovanju neomajno vero v moč
ljudskih množic. Stvar, za katero se bodo zavzele množice, zato ker ustreza
njihovim resničnim interesom in vzbuja njihovo energijo in iniciativo*, mora
zmagati. Ta misel preveva že Kidričevo predvojno delovanje in pisanje. Nenehno je usmerjal komuniste in aktiviste Osvobodilne fronte k delu, ki izvira
iz take zavesti. Kot prvi predsednik slovenske vlade je poudarjal, da je izhod
iz gospodarsko zaostale in porušene dežele mogoč samo z največjo aktivizacijo
množic, in z isto zavestjo je vodil jugoslovansko gospodarstvo. Graditev socia24*
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listlčne samoupravne družbe, katere sotvorec je Boris Kidrič, je logičen izraz
tega zaupanja v ljudstvo.
Gibalna sila ljudskih množic je v sodobnem svetu lahko samo delavski
razred, že zaradi svoje organiziranosti in po svojem položaju v družbi in
družbeni proizvodnji. V novejiši slovenski zgodovini — je pisal Boris Kidrič —
je vse odvisno od razvitosti delavskega razreda. Njegovo zavest in njegovo
borbeno organizacijsko jedro je v tedanjih razmerah lahko predstavljala samo
Komunistična partija. Obnovitev Komunistične partije in SKOJ — ki sodi v
začetek Kidričevega političnega delovanje — je bila potemtakem izhodišče
za osvoboditev slovenske in jugoslovanske družbe od razrednega izkoriščanja,
nacionalnega zatiranja in politične nesvobode. Oblikovanje razredne zavesti
delavcev z osvobajanjem delavskega razreda tujih vplivov: revizionističnih,
malomeščanskih in meščanskih, je bil prvi pogoj za to, da je delavski razred
lahko prevzel vodilno vlogo in da je uspešno izpeljal osvobodilni boj ljudskih
množic. Ljudska fronta za boj proti fašizmu in kasnejši narodnoosvobodilni
boj sta namreč imela globoko ljudski značaj in sta že s tem dajala družbenemu
dogajanju novo vsebino. Iz političnega delovanja in pisanja Borisa Kidriča je
razvidno, da je Komunistična partija že od vsega začetka spoznavala in poudarjala, da se bodo v boju za nacionalno osvoboditev na svoj način izražale razredne zakonitosti družbenega razvoja. Boj za osvoboditev vodijo iz nacionalnih
in. svobodoljubnih pobud osnovne ljudske množice, delovno ljudstvo. S požrtvo^
valnostjo, organiziranostjo ter discipliniranostjo je v tem boju prevzel vodilno
vlogo delavski razred in to tako praktično kot politično. S tem se je utrdila
tudi vodilna vloga Komunistične partije Slovenije v Osvobodilni fronti. Zmaga
nad okupatorjem je bila zato hkrati zmaga socialnih in političnih teželj delavskega razreda ter s tem osnovnih ljudskih plasti. Na drugi strani pa so reakcionarne sile iz razrednih pobud prešle v zavezništvo z okupatorjem:. Poraz okupatorja je zato pomenil tudi poraz njihovega izkoriščevalskega položaja.
Znano in znamenito je Kidričevo gesto, ki poudarja,, kako se je ob vodilni
vlogi delavskega razreda zaradi političnega vpliva Komunistične partije in v
Osvobodilni fronti slovenski narod —■ narod hlapcev — prebudil v narod junakov. Partizanska vojska, vsestransko povezana s politično organiziranim terenom, mu je bila najvidnejši izraz ljudskih sil. Na teh temeljih je kot komisar
glavnega štaba gradil in razvijal narodnoosvobodilno vojsko in partizanske
odrede kot oboroženo moč ljudstva. Odlo-čno se je bojeval proti vsem pojavom,
ki bi izražali podcenjevanje zavestne discipline', katera izhaja iz dejstva, da
se ta vojska bojuje za ljudske interese. Poudarjal je, da nič ne more nadomestiti
energije in iniciative oboroženih množic. Iniciativa vseh mora. biti sestavni
del vojaških zamisli, celotne strategije in taktike. Iniciativa ni v nasprotju z
vojaško disciplino, marveč je njeno dopolnilo. Tudi v njej se kaže nov značaj
ljudske vojske. Naš današnji koncept vseljudske obrambe mora rasti iz te žive
tradicije in se nanjo navezovati.
Z revolucionarno silovitostjo se je Boris Kidrič spopadal z vsemi pojavi, ki
bi lahko slabili zaupanje delovnih množic v lastno moč in tako krnili njihovo
iniciativo. Naj je šlo za sektaštvo ali omahljivost, za oblastvenost in birokratizem, za »strokovnjaške« pisarniške račune brez upoštevanja energije, interesov in teženj množic, za etatizem ali tehnokratizem, za karierizem in špekulantstvo ali drugačne nemoralne pojave — za vse to je odkrival vzrok v odtrganosti njihovih nosilcev od množic. Praktična posledica nebudnosti do takih
pojavov bi bila počasna demobilizacija množic — ljudska oblast bi se sprevrgla
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v oblast nad ljudstvom. Zato — je pisal Boris Kidrič — moramo aktivnost"
posameznega organa oblasti in posameznega funkcionarja presojati po tem,
koliko je aktivizirana vsa njegova okolica, vse njegovo področje.
Pot slovenskega ljudstva, ki je temeljila na takih pogledih in delovanju
njegovega komunističnega vodstva, je bila objektivno — čeprav ne vselej spoznano — v nasprotju s stalinsko velikodržavno birokratsko politiko. 2e pred
resolucijo Informbiroja je Boris Kidrič kot gospodarski voditelj Jugoslavije preprečeval poskuse, da bi prišlo jugoslovansko gospodarstvo v kakršnokoli podrejenost. Na V; kongresu KPJ je prepričljivo dokazal, da je napad Informbiroja
naperjen proti interesom delavskega gibanja, da pomeni manipulacijo z ljudmi,
kar se je kazalo med drugim v veliki razliki med Stalinovimi besedami ter
njegovo praktično politiko, še posebej v odnosu do Jugoslavije. Boj proti politiki
podrejanja drugih narodov, bog za to, da je vsaka komunistična partija odgovorna svojemu delavskemu razredu in ljudstvu, je v interesu socialističnega
razvoja Jugoslavije in mednarodnega socializma, je dokaz naše zvestobe mednarodnemu delavskemu gibanju, je naš dolg internacionalizmu.
Zaradi vse dotedanje politike tudi tisti težki dnevi niso terjali spremembe
načelne politike Komunistične partije, vodili so jo k še hitrejšemu, še odločnejšemu odpravljanju ovir za razvoj socialističnih sil, h graditvi socialistične
samoupravne demokracije.
Zaupanje v ljudske sile, spoznanje, da je družbeno dogajanje na najboljši
poti takrat, kadar postane akcija ljudstva, vse do danes ni prav nič zgubilo
svoje veljave. Ostati nam mora temeljno vodilo za družbeno delovanje.
Druga značilna črta v Kidričevem mišljenju in delovanju, ki je pomembna
tudi za naše današnje delo, je dialektično razumevanje pojavov, napor torej,
ki je značilen za znanstvenika pri odkrivanju objektivnih zakonitosti družbe in
sveta. 2e v prvih polemičnih spisih o slovenskem nacionalnem, socialnem in
kulturnem problemu je terjal proučevanje pojavov v njihovi vsestranski zvezi
in odvisnosti, v procesu, v zgodovinskem razvoju. Le tako lahko odkrijemo
družbeno bistvo problema, s tem pa tudi dobimo odgovor na vprašanje, kateri
razred je glede na svoj položaj lahko nosilec progresivne razrešitve problema
in v kakšni socialni zvezi lahko realizira svoje težnje. Uspešnost in prepričljivost
marksističnega dialektičnega proučevanja je dokazal v razpravah o položaju
in možnosti slovenskega naroda v času evropskih kriz, o zgodovinskem liku in
sodobnih možnostih slovenskega intelektualca ter drugod.
Dialektika, torej bistvena sestavina marksizma kot družbene znanosti, je
Borisa Kidriča in druge vodilne aktiviste Osvobodilne fronte vodila, da so
pravočasno odkrivali obstoječa, pa tudi komaj nastajajoča protislovja v razvoju
osvobodilnega gibanja in da so pravočasno odpirali nova pota in nove naloge.
To je razvidno v analizah Borisa Kidriča ob obletnicah Osvobodilne fronte, pa
tudi v kratkih, akcijsko udarnih člankih v tisku partije in Osvobodilne fronte.
Pomemben primer dialektike je pravočasno spoznanje protislovja med enotnimi
cilji in dejansko enotnostjo- temeljnih organizacij in članstva Osvobodilne
fronte ter koalicijskim značajem njegovega vodstva. To spoznanje je omogočalo
odkrivanje vseh posledic, ki bi jih za nadaljnji razvoj narodnoosvobodilnega
boja vzdrževanje takšnega stanja imelo tudi še po nastopu bele garde. Ne
moreta namreč dolgo, obstajati drug ob drugem dva koncepta družbenopolitične organiziranosti, Odprta je bila dilema, ali bodo prevladali rkupni cilji
in dejanska enotnost množic ter članstva Osvobodilne fronte, kar pcm.?n;, da
se bo morala taka enotnost izražati tudi v vodstvu osvobodilnega bo/a, ali pa
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se bodo posamezne skupine s posebno organizacijo1 svojih privržencev oblikovale
kot politične stranke, s tem zavirale enotnost ljudstva in omogočile sovražniku
različne politične špekulacije. Rezultati že dosežene delavske enotnosti so dokazovali, da je v interesu ljudskih množic in njihovega osvobodilnega boja samo
prva pot. S prepričljivimi argumenti je tako takrat partija bistveno prispevala
k enotnosti slovenskih osvobodilnih sil.
Kakor hitro so to dovoljevale mednarodne in domače razmere ter terjale
potrebe narodnoosvobodilnega boja, kakor hitro so torej bile dane objektivne
možnosti, je začela Osvobodilna fronta bolj načrtno, bolj sistematično in z daljšo
perspektivo graditi ljudsko oblast. Razmere so že terjale, da osvobodilne sile
ne mislijo le na poraz okupatorja, marveč tudi na to, kako zavarovati osvobojenim narodom in širokim ljudskim množicam njihove narodne in človeške
pravice. Hkrati s tem, ko je poudarjal to nalogo, je Boris Kidrič opozarjal na
nove probleme, ki se bodo odpirali, če bi ostajali pri stari miselnosti in starih
metodah oblasti. Med novimi nasprotji je glavno nevarnost videl v birokratizmu in pojavih, ki bi jih danes imenovah tehnokratizem,.
Značilen zgled Kidričeve dialektične prodornosti je eden izmed njegovih
zadnjih člankov, v katerem piše o nekaterih teoretičnih vprašanjih novega gospodarskega sistema in kjer pravi: »... Družbeno določanje razdelitve nacionalnega dohodka še zmerom vsebuje moment posrednosti oziroma elemente državnokapitalističnega prisvajanja presežnega dela. Kolikor so ti elementi naperjeni
proti privatno kapitalističnim ostankom, zaostalosti in ekonomski odvisnosti
dežele, učinkujejo — v danih pogojih — socialistično>; kolikor pa bi trčili ob
že obstoječe objektivne možnosti za poglabljanje in nadaljnje razvijanje socialistične demokracije, bi učinkovali reakcionarno.-«
Smisel za novo, ki raste iz protislovij družbenega gibanja, pravočasno realiziranje možnosti za višje družbene odnose, ki jih nudijo vsakokratne družbene
razmere, razumevanje dialektike družbenega gibanja, marksistična znanstvena
družbena misel nasploh — mora biti tudi danes pomembno sredstvo komunistov pri vodenju akcije delovnih ljudi. Le tako jim dnevne skrbi in težave
ne bodo zaprle pogled v prihodnost, pa tudi ne na bližnjo preteklost z njenimi
izrednimi sadovi.
Poudariti velja, da delo Borisa Kidriča teoretično in praktično izraža in
poglablja spoznanje KPJ o razmerju med razrednim in nacionalnim, med
slovenstvom in jugoslovanstvom. Že zelo zgodaj si je zastavil vprašanje, zakaj
se v slovenskem javnem življenju socialni problem pojavlja kot nacionalno
vprašanje, in nanj odgovoril, da pač zato, ker oba izhajata iz istih razrednih
korenin. Kot sekretar Zveze komunistične mladine Jugoslavije je ostvarjal
enotnost mladine vseh narodov Jugoslavije s širjenjem zavesti, da isti razred,
ki nacionalno zatira druge narode, zatira in izkorišča delovne ljudi lastnega
naroda. Osvoboditev narodov se potemtakem ne more doseči s spopadom med
njimi, z ostvarjanjem nekakšne nacionalne enotnosti na temelju sovraštva do
drugih narodov, marveč le s tem, da prevzamejo odgovornost za življenje vsakega naroda ljudske sile in se pri tem povezujejo z delovnimi ljudmi drugih
narodov.
V narodnoosvobodilnem boju je Boris Kidrič videl konkretno uresničevanje tega spoznanja. Cas, ki pomeni najvišji vzpon slovenske nacionalne zavesti, čas, ko se je slovenski narod z orožjem boril in si priboril svojo svobodo, ga je hkrati najtesneje povezal z drugimi jugoslovanskimi narodi. »Novi
patriotizem je ljudski patriotizem, je v svojem bistvu patriotizem delovnega
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ljudstva, ki si je izbojevalo svojo resnično domovino.« Družbena osnova bratstva in enotnosti jugoslovanskih narodov je potemtakem enotnost delovnega
ljudstva Jugoslavije.
Kakorkoli je Boris Kidrič verjel, da je nacionalno vprašanje Slovenije v
socialistični Jugoslaviji rešeno in da novi družbeni in mednacionalni odnosi ne
dopuščajo nacionalistične omejenosti, se je zavedal pritiska tradicije v smeri
nacionalizma, provincializma in šovinizma. Na to tradicijo se bodo naslanjale
premagane reakcionarne sile. V njej bodo našle oporo tudi protiljudske sile, ki
se bodo kot birokracija porajale v nedrih nove družbe. Cim bolj bodo prevladovale ljudske množice kot dejanski nosilec oblasti, tem manj je nevarnosti za
svobodo narodov in s tem za bratstvo in enotnost jugoslovanskih narodov.
Ugotovimo lahko, da je ves novejši razvoj potrdil takšen pogled na razmerje med razrednim in nacionalnim ter na položaj Slovencev v zvezi z drugimi
narodi in narodnostmi v socialistični Jugoslaviji.
Izreden je bil Kidričev smisel za pomen progresivne kulturne tradicije, za
kulturno ustvarjalnost in za kulturno življenje množic. Že zgodaj je izpovedal
prepričanje, da umetnost je in mora biti pomemben dejavnik v gibanju delovnega ljudstva. Zanj je zahteval najvrednejše, kar je ustvaril in kar mora
ustvariti umetnik. »Kajti« ■—■ je napisal leta 1935 — »malo koristiš proletarski
kulturi, če pošlješ med delovno ljudstvo slabe leposlovne proizvode, ki jih
obvezno prepleskaš z zunanjo tendenco in nateguješ po mehanično materialističnih natezalnicah.«
Tako kot povsod drugod je tudi tu Borisu Kidriču spoznanje hkrati že
delovanje. Visoko je cenil sodelovanje skorajda vseh pomembnih slovenskih
kulturnih delavcev v Osvobodilni fronti, ki so s tem potrdili, da je osvobodilni
boj veliko kulturno dejanje slovenskega naroda in pomembno osvobodilno
dejanje slovenske kulture. Prodoren in občutljiv za slovensko kulturno tradicijo in za pomen kulture pri oblikovanju človeka je podpiral in organiziral
kulturno življenje v narodnoosvobodilni vojski in na osvobojenem ozemlju.
Mnoge kulturne ustanove, umetniške šole in mnoga kulturna dejanja po osvoboditvi zgovorno pričajo, da je v gospodarsko najtežjih razmerah in v času,
ko je bilo treba predvsem utrjevati novo ljudsko državo>, Boris Kidrič zavzeto
ustvarjal širše temelje za razvoj kulturnega življenja ljudi in za kulturno
ustvarjanje.
Vse, prav vse, kar je v prid osvoboditvi človeka, je našlo v Borisu Kidriču
vnetega sodelavca, pobudnika in zagovornika. Vidno mesto v družbenem življenju je zato priznaval znanosti. Marksizem kot družbena znanost je trajna
vsebina njegovih misli in akcije. Nenehno se je trudil za širjenje marksističnega
znanja, ki naj omogoči ljudem*, da bodo globlje prodrli v zakonitosti družbenih
procesov, kar je pogoj, da jih bodo lahko svobodno oblikovali.
Skrb za razvoj družbenih in drugih znanosti je kazal že v času NOB z
ustanovitvijo Znanstvenega društva, kasneje s širokim konceptom razvoja
Slovenske akademije znanosti in umetnosti, izpolnitvijo univerze, z ustanovitvijo
cele vrste znanstvenih institucij. Z vso silovitostjo svoje osebnosti se je spopadal z vsako tendenco, ki bi podcenjevala družbeni pomen znanosti ali delo
znanstvenika, z druge strani pa tudi s težnjami po odtrganosti znanosti od
družbe, z elitističnim pojmovanjem družbene vloge znanosti. Družbene znanosti
je znal povezovati z akcijo množic, prirodne in tehnične znanosti s hitrejšim
razvojem gospodarstva, torej spoznanje s prakso.
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Celovitost Kidričeve osebnosti, ki se je izražala v marksistični znanstveni
podatnosti, smislu za akcijsko praktično dejavnost in sposobnosti za mobilizacijo množic na temelju njihovega interesa in spoznanja, je prišlo do polne veljave tudi v času, ko je prevzel odgovornost za jugoslovansko gospodarstvo. Že v
prvih dneh po osvoboditvi dežele je poudarjal, da se glavna bitka za socializem
vodi na gospodarskem področju, zato — je pozival — naj se aktivisti Osvobodilne fronte preusmerijo': včeraj so bih politiki-vojaki, sedaj morajo biti politiki-gospodarstveniki. S hitro krepitvijo socialističnega gospodarstva je bilo v
osnovi rešeno vprašanje »kdo bo koga?«, ah bodo torej zmagale socialistične
ali kontrarevolucionarne sile. V tem boju se je nujno krepila gospodarska
moč socialistične države. Boris Kidrič je kmalu spoznal, da na tem temelju
nastajajo nova nasprotja, ki izhajajo iz socialistične družbe, ko je z marksistično analizo prodiral v bistvo pojavov in se ni ustavil na njihovi površini.
Z znanstveno vestnostjo je podvrgel kritiki dotedanji gospodarski sistem in
začel graditi novega na temelju delavskega samoupravljanja. Vsebino tega sistema je določil v zadnjem letu svojega življenja: »Ta vsebina je preprosto v
naslednjem: v naših konkretnih družbenih odnosih je kljub temu, da obstajajo
še močni elementi preteklosti — tako privatnokapitalistični kakor državnokapitalistični, birokratski — prebila led tendenca in postala osnovni gibalni
princip našega nadaljnjega družbenega razvoja, da družba čim bolj neposredno
določa tako globalno presežno delo kakor tudi njegovo parcialno uporabo s tem,
da ga prepušča oziroma vrača (kolikor gre za njegov prebitek) v iniciativno
upravljanje delovnim -kolektivom in njihovim združevanjem.« Se na smrtni
postelji je poudarjal, da mora biti strokovno reševanje problematike novega
gospodarskega sistema, ki je sicer nujno, podrejeno načelnim stališčem o nadaljnji socialistični graditvi.
Znanstven in načelen pristop k pojavom, globlje razumevanje družbenih
procesov ostaja prav tako kot temeljna smer, za katero se je v gospodarstvu
zavzel Boris Kidrič, še danes veljavna metoda in vsebina dejanj, ki jih od nas
terjajo množice.
Iz obsežnega političnega in teoretičnega delovanja Borisa Kidriča smo zarisali le nekaj potez, ki poudarjajo navzočnost'njegovih spoznanj in njegove
osebnosti v našem današnjem političnem življenju.
Tovarišice in tovariši! Spoznavne sposobnosti so bile v Borisu Kidriču
neposredno povezane z njegovo akcijsko silo. Ves čas je bil eden najvidnejših
aktivistov Komunistične partije. Naj iz tega področja Kidričevega delovanja
zarišem samo eno značilnost, to je njegova skrb za kadre. Ne mishm pri tem
na tisto, sicer zelo izrazito potezo, ki se je kazala v smislu za življenje in
življenjske razmere, za težave in slabosti, za pravilno razporeditev kadrov po
njihovi sposobnosti ali priznanje za napore in uspehe kadrov. Poudariti želim
njegovo skrb za družbenopolitično in idejno podobo aktivista. Njeno bistvo je
zavest, da mora biti komunist marksistični politik, ne pa politikant in manipulant z ljudmi.
Sami komunist je največ terjal od komunistov. Komunist mora ostati vselej
borec delavskega razreda in s tem borec demokratičnih ljudskih množic. Če
naj zasluži ime komunist, mora pokazati vso vztrajnost, vso čvrstost, vso neomahljivost partijca. Svojo moralo mora vzdrževati na višini in jo še stopnjevati. Z neuklonljivim osebnim zgledom, z organizacijskim delom, pa tudi s
plamenečo borbeno besedo mora dvigati borbeno moralo ljudskih množic, podžigati njihov odpor in jih voditi skozi vse napore boja. Z lastno iniciativo
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mora vzbujati iniciativo drugih. Sposoben mora biti spoznavati in razkrinkati
sovražnike ljudstva, naj nosijo kakršnokoli krinko že. Borec takega kova se
lahko oblikuje le v boju razreda in ljudstva.
Da pa se lahko razvija, mora nenehno izpopolnjevati marksistično znanje,
oblikovati in preverjati svoja stališča v partijski organizaciji in občutiti pomoč in moč, ki mu jo nudi komunistična organizacija. Piri naporih za oblikovanje takega kadra komunistov naj se spomnimo samo na dejstvo, da v nobenem prejšnjem obdobju delavskega gibanja ni izšlo na Slovenskem toliko
marksističnih del, kot v zadnjem desetletju pred okupacijo Jugoslavije. Skrb
za marksistično vzgojo komunistov je Boris Kidrič poudarjal in organiziral
do konca svojega življenja.
Politik in borec, s tema dvema besedama je Boris Kidrič označil aktivista
osvobodilne borbe. Vzbujati mora samozavest množic in razvijati njihovo politično zavest na temelju njihovih lastnih izkušenj. Stik z množico bi zgubil
človek, ki bi v novih razmerah skušal metodo samozavestnega prepričevanja
zamenjati z metodo pritiska. Zato ■—■ je pisal leta 1944 —• mora biti osnovna
značilnost za miselno^, delovno vsebino in delovni stil aktiva Osvobodilne
fronte »večno nezadovoljstvo' z doseženimi uspehi, neumorno iskanje novih in
novih poti za nove in nove uspehe in zmage ob istočasnem železno doslednem
zasledovanju našega svetlega smotra; živ stik s konkretnim razvojem in
ustvarjalno poseganje v razvoj.«
Boris Kidrič je terjal od vseh vodstev organizacije Osvobodilne fronte, da
zagotavljajo nenehen razvoj aktiva in trajno rast politične zavesti množic s tem,
da bodo člani stalno analizirali lastno delovanje in obravnavali načelna stališča
vodstva osvobodilnega gibanja. Hkrati morajo doseči, da bodo informacije
o dogajanju doma in v svetu prišle do vsakega borca in člana OF. Veliko
število študijskih iri političnih sestankov, veliko število publikacij, časopisov in
informacij iz tega časa dokazuje, da ni ostalo le pri stališčih. Osvobodilni
boj je bil čas najgloblje politizacije slovenskega ljudstva.
Politični delavec v družbi, ki gradi socializem, ostaja po Kidričevih besedah
aktivist ljudskih množic. Ostati mora živo nasprotje politiku meščanskih strank.
Ne obrača se na ljudstvo z demagoškim! obljubami, da bi si zagotovil oblast
nad njimi, pač pa jih opozarja na naloge, ki so pred njimi. Neposredno po
osvoboditvi je Boris Kidrič govoril: »Mi ne dajemo nikakih obljub. Nasprotno,
m;i pravimo: povojno stanje je težko stanje in ne bo še kmalu dobrih gospodarskih prilik. . . Namesto obljub dajemo trdno zavest, da je ljudstvo tisto, ki
vlada. Pozivam vas, da se svojih pravic zavedate, da po svojih pravicah posežete,
da našo javno stvar napravite za svojo ljudsko stvar.« Odklanjal je vsako misel
na to, da bi se Osvobodilna fronta oblikovala kot državna partija: »Osvobodilna
fronta mora ostati in postati središče ljudskega udejstvovanja, nuditi mora
ljudskim množicam in posameznikom vse, kar zahteva politično razgiban državljan. Biti mora visoka politična šola ljudskih množic. Razviti se mora v najbolj
dinamično silo našega javnega življenja.
Velik pomen je Boris Kidrič kot gospodarski voditelj socialistične Jugoslavije polagal na rast strokovnih kadrov iz delavskega razreda in osnovnih
ljudskih slojev. Poudarjal je, da so taki kadri potrebni delovnemu ljudstvu,
ker bodo imeli največ pogojev za izpolnitev zgodovinske naloge delavskega razreda. Z ene strani je treba zato zagotoviti širše možnosti za njihovo izobraževanje v šolskem sistemu vse do visokih šol, z druge strani pa najti možnost,
da se bo delavec izpopolnjeval ob delu v tečajih, seminarjih, večernih šolah in

378

Splošni zbor skupščine SR Slovenije

podobno; vsem, ki kažejo voljo in uspehe pri strokovnem izpopolnjevanju, moramo zagotoviti možnost, da si pridobijo višjo in najvišjo izobrazbo.
Skrb za kadre je Borisu Kidriču vselej pomenila skrb za to, da ostaneta
politika in oblast stvar ljudstva. Taka je politična vsebina njegovih besed in
dejanj na tem področju. Hkrati je v neposredni zvezi s posamezniki, s tovariši,
ki so se borili za iste cilje, kazal živ interes dn izreden posluh za razvoj in
probleme posameznika. To pa je moralna, človeška vsebina njegove skrbi za
kadre.
Zaupanje v ljudske množice in delavski razred ter opiranje nanj, smisel
za dejanske ekonomske odnose med ljudmi in njihovo socialistično spreminjanje,
zato tudi boj proti tehnokratizmu in birokratizmu, proti zakrivanju rutinerstva
in prakticizma, za racionalnost in strokovnost, to je bila včeraj in mora biti še
danes in jutri značilnost našega kadra.
Tovarišice in tovariši! Ni mogoče v kratkih besedah orisati delo človekakomunista, ki je tako kot Boris Kidrič vsestransko in silovito sooblikoval
čas, ko je slovensko ljudstvo spremenilo dotedanjo pot svoje zgodovine in si
priborilo pravico do svobodnega razvoja. Dejanja so močnejša od besed. Z dejanji bomo dokazali svojo privrženost k stvari delovnega človeka naše ožje in
širše domovine in tako izpričali, da hočemo in moramo nadaljevati pot, ki smo
jo skupaj z Borisem Kidričem gradili v času očiščevanja in prebujanja svojega
naroda. (Ploskanje.)
Predsedujoči S erge j Kraigher: Tovarišu Popitu se zahvaljujem
za slavnostni govor.
V nadaljevanju bomo .prisostvovali kulturnemu programu, ki je bil pripravljen v počastitev spomina in dela Borisa Kidriča.
V kulturnem programu so sodelovali: akademski pevski zbor »Tone Tomšič« pod vodstvom Marka Muniha, partizanski invalidski pevski zbor pod vodstvom Radovana Gobca, otroški zbor osnovne šole »Borisa Kidriča« pod vodstvom Vide Varga, pihalni orkester milice pod vodstvom Jožeta Hriberška in
člani Slovenskega narodnega gledališča Majda Potokar, Polde Bibič in Danilo
Benedičič.
(Svečana seja je bila končana ob 20. uri.)
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Poročila odborov in komisij, ki k temeljnemu aktu ne predlagajo sprememb
ali dopolnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vsebinsko novih argumentov, so v prilogah označena samo z navedbo odbora ali komisije, ki je poročilo
pripravil, ter z datumom in opravilno številko poročila

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV
Zdravko Dolinšek,
poslanec republiškega zbora
V zimskih mesecih, ko zapade sneg, cestna podjetja neusmiljeno posipava jo
naše ceste s soljo. Zato nastaja na cestah brozga, ki zelo ovira promet in je
mnogokrat celo vzrok prometnih nesreč. Voda staljenega snega prodira med
asfaltne pore, kjer v spomladanskih mesecih nastajajo luknje, ki so strah in
trepet slehernega voznika.
V mnogih evropskih in drugih državah so pričeli proti soljenju cest akcije,
ker mnogi strokovnjaki trdijo, da sol razjeda avtomobile in da se uničujejo
fasade obcestnih hiš bodisi na podeželju ah v mestu. Raziskovalci okolja so
ugotovili, da obstajajo še resnejše posledice zaradi onesnaženja podtalne vode,
zastrupljanja vegetacije in ogrožanja živalskih vrst.
Pri nas v zvezi s škodo, ki jo vsako leto povzroči sol za posipavanje cest,
nisem slišal za nobene podatke. Mislim, da podatki obstajajo, saj so po temeljitih raziskavah v mnogih naprednih državah soljenje cest že prepovedali.
Zato postavljam izvršnemu svetu naslednje poslansko vprašanje:
»Ah pristojni organi spremljajo posledice posipavanja cest s soljo, zlasti
glede števila prometnih nesreč, zastrupljanja vegetacije, onesnaženja podtalnih
vod, uničenja fasad in podobno? Ce so taki podatki zbrani, ali se v zvezi s tem
pripravljajo kakršnikoli ukrepi?«
Za odgovor se najlepše zahvaljujem.
Dušan Horjak,
poslanec republiškega zbora
Prvo vprašanje
V zvezi z mojim poslanskim vprašanjem z dne 10. 2. 1972 vam pošiljam
tekst vprašanja:
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1. Kakšne ukrepe bo sprejel republiški izvršni svet, da se v skladu z obstoječimi predpisi v najkrajšem času odpravi nemogoče stanje v konsignacijskih
skladiščih?
Uvozna podjetja, pri katerih so konsignacijska skladišča, so ustavila ves
promet in že dalj časa ne prodajajo zalog, zato morajo tovarne zmanjševati
proizvodnjo in pošiljati delavce na dopust.
2. Zaradi nerešenih problemov cen se mnoga podjetja, ki predelujejo
uvožene surovine, prenehala proizvajati pomožna sredstva in se moramo zato
preusmeriti v nabavo enakih surovin iz uvoza. S tem nastaja zopet problem
v tovarnah, ker traja uvozna manipulacija mesec in več dni, v tem času pa
tovarne ne morejo redno obratovati in se znižuje proizvodnja.
Oba nerešena problema močno vplivata predvsem na zmanjševanje izvoza
in na dobavo blaga po pogodbenih rokih, s čimer lahko nastanejo nadaljnje
škode v tovarnah, ker nas inozemski kupci lahko tožijo zaradi neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti.
Drugo vprašanje
Prosim-, da v smislu poslovnika skupščine SR Slovenije posredujete sekretariatu za finance naslednje poslansko vprašanje:
Znano je, da federacija po novih ustavnih določilih ne jamči več za hranilne vloge vlagateljev pri bankah in drugih denarnih zavodih. Ta sprememba
je povzročila močan odliv vlog predvsem v južnih delih naše države.
Varčevanje je bistven element stabilizacije našega gospodarstva in še
posebej v SRS, kjer so hranilne vloge v povprečju najvišje v državi in so
konec lanskega leta dosegle višino 3779 milijonov dinarjev. Hranilne vloge so
lani kljub raznim težavam v zvezi z raestabilizacijo in devalvacijo dinarja
narasle za 20 °/o.
Ker po novih določilih ustanovitelji bank jamčijo tudi za hranilne vloge,
zanima prebivalce, v koliki meri republika Slovenija jamči za hranilne vloge
pri bankah in denarnih zavodih naše republike.
Prosim sekretariat za finance, če lahko dobim ustrezno pojasnilo.
Ivan Kreft,
poslanec republiškega zbora
Prvo vprašanje
Vljudno prosim, da posredujete izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije
naslednje poslansko vprašanje:
1. Po noveliranih prehodnih določbah temeljnega zakona o zavarovanju
in zavarovalnih organizacijah (Ur. 1. SFRJ št. 20/69) in avtentični razlagi 128.
člena navedenega zakona (Ur. 1. SFRJ št. 28/70) je bila SDK dolžna opraviti
kontrolo in ugotoviti, katera sredstva bivše Jugoslovanske zavarovalne skupnosti
od 16. 5. 1969 nezakonito uporablja zavarovalnica Jugoslavija, ter izdati odločbo
po 45. členu zakona o SDK.
To nalogo je SDK ■— podružnica 608 v Beogradu izvršila šele devet mesecev
po objavi avtentične razlage in sicer z odločbo UP/I št. 1-306 z dne 9. 4. 1971. Po
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tej odločbi bi morala »Jugoslavija« plačati komisiji za likvidacijo obveznosti
bivše JZZ znesek 24 495 936,37.
Po obračunu Združenja zavarovalnih organizacij Jugoslavije bi ta znesek
moral znašati 76 465 736,07 dim, po nekaterih drugih obračunih pa celo -okrog
90 milijonov ali celo 120 milijonov. Zato je komisija vložila pritožbo zoper
odločbo SDK. SDK SR Srbije je pritožbo zavrnila, nato pa je glavna centrala
SDK v revizijskem postopku pritožbi ugodila in odločbo prve stopnje spremenila
tako, da je bilo »Jugoslaviji« naloženo plačilo zneska okrog 76 milijonov
dinarjev.
Zoper to odločbo je »Jugoslavija« sprožila upravnosračunski spor pri višjem
gospodarskem sodišču v Beogradu, ki je tožbi ugodilo (v 3 dneh), odločbo glavne
centrale SDK razveljavilo in vrnilo zadevo SDK Beograd v nov postopek.
Zoper to sodbo se je pritožila komisija na vrhovno gospodarsko sodišče,
ki pa pritožbe do sedaj še ni rešilo.
— Vprašujem, kako je mogoče, da se tako počasi rešuje zadeva, ki je bila
že večkrat pred našim zborom in izvršnim svetom Slovenije? Ali ne gre za
očitno podcenjevanje tudi najvišjih samoupravnih organov naše republike?
2. Iz naslova preveč plačanega prispevka za potresni sklad dolguje zavarovalnica Jugoslavija zavarovalnici Savi, centrala Ljubljana, znesek 9 302 372,69
din. Ker »Jugoslavija« dolga kljub pismeni obljubi ni plačala, je Sava, centrala
Ljubljana, 26. 7. 1968 vložila tožbo pri višjem gospodarskem sodišču v Beogradu. Podrobnosti so razvidne iz priložene kopije dopisa predsedniku vrhovnega gospodarskega sodišča v Beogradu z dne 25. junija 1971, ki je bila poslana
tudi zvezni skupščini, zveznemu izvršnemu svetu in izvršnemu svetu SR
Slovenije.
Pripominjam, da zadeva še danes ni končana. Predsednik vrhovnega sodišča pa na nadzorstveno pritožbo sploh ni odgovoril, čeprav ga je zavarovalnica Sava še dvakrat (21. 9. 1971, 15. 11. 1971) prosila za odgovor. Prav tako
niso odgovorile ustanove, ki so jim to pritožbo poslali v vednost.
Gospodarskemu sodišču torej niti v treh letih in pol ni uspelo rešiti tega
spora.
— Vljudno vprašujem, kako naj zavarovalnica Sava ukrepa, da bo prišla
do omenjenih sredstev, ki zaradi inflacije sproti izgubljajo vrednost, pri tem
pa je nesporno, da gre za preveč plačana sredstva, ki »Savi« morajo biti
vrnjena?
Drugo vprašanje
Republiški informativni bilten, ki ga izdaja sekretariat za informacije v
izvršnem svetu Slovenije, je objavil naslednjo informacijo:
»Dolg federacije Jugobanki — prek milijarde — Politika, 26. februarja.
Direktor Jugobanke dr. Božidar Linhart je izjavil, da se Jugobanka bori za
likvidnost, ker ji federacija dolguje milijardo 240 milijonov dinarjev. Pri tem
pa je devizni potencial Jugobanke za zadolževanje v tujini ostal na ravni
1969. leta. Največji del dolga federacije izhaja iz kurznih razlik po dveh devalvacijah dinarja in spremembe paritet svetovnih valut. Linhart je izjavil,
da so opozorili vlado na posledice, ki lahko nastanejo zaradi položaja Jugobanke, ki prvič v svojem poslovanju ne more izpolniti obveznosti do tujine
in do domačih komitentov. Jugobamka opravlja polovico plačilnega prometa s
tujino. (Izvršni svet.)«
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Delo z dne 1. marca 1972 pa poroča, da znaša neporavnani dolg Ljubljanski
banki 620 milijonov dinarjev.
Vljudno vprašujem:
Ali je tolikšne obveznosti sploh mogoče poravnati, ne da bi segli po sredstvih iz emisije?
Ali je realno zagotavljati, da cene v letošnjem letu ne bodo narasle za več
kot 5 oziroma 6 °/o, ko pa se je — še pred splošnim odmrznjenjem cen —
,na primer samo olje podražilo za več kot 50 '%>?
Ali je realno računati z zmanjšanjem socialne' diferenciacije, ki je že sedaj
zaskrbljujoča?
Tretje vprašanje
Kako ocenjuje slovenski izvršni svet poskus zapiranja trga v škodo nekaterih delovnih skupnosti na slovenskem manj razvitem območju?
V ilustracijo položaja navajam, da je v Sarajevu praktično za druge republike že devetdesetodstotno zaprt trg za pivo, suhomesnate proizvode in
slatino. Kot je znano, je radenska mineralna voda glavno tržno blago manj
razvite radgonske občine, prizadeta pa je tudi še slabše razvita občina Šmarje
pri Jelšah oziroma slatinski obrat v zdravilišču Rogaška Slatina.
Ce se naša socialistična samoupravna družba ne bo takoj v začetku odločno
uprla taki in podobni samovolji, kot si jo je dovolilo integrirano podjetje
UPI s pridruženimi Bosnaplod Željeznica, Simex, Sarajevska pivovara, Sarajevski kiseljak, IKK Sarajevo, Zora in Bosanska Doboja, bo sčasoma do kraja
izigrano ustavno načelo o enotnem jugoslovanskem gospodarskem prostoru.
Na podlagi dokumentacije, katero prilagam, si upam trditi, da ni prvič,
ko se skušajo uveljaviti take in podobne avtarkične težnje. Spremenile so se
le metode. Ptred petnajstimi in več leti so se posluževali posrednega zapiranja,
ki sem ga obsodil v obliki poslanskega vprašanja v zveznem zboru zvezne
skupščine dne 14. aprila 1959. Takrat sem protestiral proti temu, da je Jugoslovanska investicijska banka zavlačevala odobritev kreditov za razširitev in
modernizacijo radenskih polnilnic, medtem ko jih je odobrila konkurentom in
celo pivovarnam, ki svojih obstoječih proizvodnih kapacitet v celoti skozi
vse leto niso mogle izkoristiti, radenske pa so bile stoodstotno izkoriščene,
vendar so lahko dobili kupci le 50 %> naročene slatine, tako da so morali dokupovati drugod 50% slatine oziroma umetnih nadomestkov slabe in najslabše kvalitete, radenska pa je v milijonih litrov tekla v onesnaženo Muro!
Komu v korist je nerazvita občina toliko let izgubljala težke milijarde?
Prosim predsednika zbora, da upošteva dokumentacijo kot sestavni del
poslanskega vprašanja, da bi jo tako dobili vsi poslanci našega zbora.
Četrto vprašanje
Skoraj v vseh dnevnikih smo brali Tanjugovo novioo, da bo naša menjava
z ZSSR do leta 1975 za 50 %> večja, kot je bila v obdobju 1966—1970.
O uresničevanju in nadaljnjem razširjanju gospodarskega sodelovanja se
bosta podrobneje pogovorili naša in sovjetska delegacija na VIII. rednem
zasedanju medvladnega komiteja, ki se bo začelo 27. marca letos v Moskvi.
Glede na to, da si Slovenija želi zagotoviti večjo količino sovjetskega
zemeljskega plina, kar bi praktično omogočil plinovod, ki naj bi ga do leta
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1974 zgradili iz Sovjetske zveze do porabnikov v Avstriji in Italiji, tako da bi
se Slovenija lahko nanj priključila bre-z velikih investicijskih stroškov, vljudno
sprašujem:
— Kakšne rezultate so dala dosedanja pogajanja o tem in ali ima naša
delegacija, ki jo vodi članica ZIS Mirjana Krstinič, nalogo', da to vprašanje
do kraja reši na sedanjem zasedanju medvladnega komiteja v Moskvi, ker bo
sicer prepozno?
Rado Pušenjak,
poslanec republiškega zbora

I

Po podatkih republiške skupnosti otroškega varstva naj bi se v letošnjih
spomladanskih mesecih pričelo graditi v naši republiki 20 otroških vrtcev.
Objekti bodo večinoma montažni in bodo lahko služili svojemu namenu že v
letošnji jeseni.
Precejšen del otroških vrtcev naj bi se zgradil v gospodarsko manj razvitih občinah.
Investitorji imajo zagotovljena finančna sredstva za kritje stroškov gradnje,
nimajo pa pokritja za dodatni polog 30 %. Marsikdo teh sredstev ne more
zbrati. Na splošno pa se je računalo s tem, da bo zahteva po dodatnem pologu
30% odpravljena, saj so bile v tem smislu podane izjave tako predstavnikov
zveznega kakor tudi republiškega izvršnega sveta.
Razumljivo je, da program gradnje novih otroškovarstvenih ustanov ne bo
izpolnjen, če se v najkrajšem času ne spremenijo' zvezni predpisi o navedenem
pologu.
V zvezi s tem postavljam izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije naslednje poslansko vprašanje:
— Kaj so ukrenili odgovorni dejavniki republike Slovenije, da bi se
odpravila zahteva po položitvi pologa 30 a/o od predračunske vrednosti investicije v otroškovarstvene objekte ter v osnovne šole? Ali in kdaj je pričakovati,
da bo zvezni predpis odpravljen? Če za to ni obetov, kaj namerava ukreniti
izvršni svet, da se kljub težavam zgradi v naši republiki v letošnjem letu
čim več otroških vrtcev?
Lojzka Stropnik,
poslanka republiškega zbora
Skupščina SR Slovenije je junija 1971 sprejela zakon o pogojih za prodajo
stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini. Republiško javno pravobranilstvo pa je na osnovi poročil občinskih javnih pravobranilstev izdelalo
informacijo o izvajanju tega zakona (1. februar 1972). V tem poročilu ugotavlja,
da nobena občinska skupščina do 30. 11. 1971 ni izdala svojih predpisov, s
katerimi bi določila vrednost posameznih elementov za izračun valorizirane
vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja. To močno ovira izvajanje
ukrepov pristojnih občinskih javnih pravobranilstev, zlasti pa onemogoča
vlaganje tožb za razveljavitev pogodb, s katerimi so bile kršene določbe tega
zakona glede prodajne cene.
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Glede na to postavljam izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije naslednje
vprašanje:
— Kakšne ukrepe je sprejel oziroma namerava sprejeti za izvajanje in
realizacijo določb tega zakona?
Lojze F o rtu na,
poslanec gospodarskega zbora
V Uradnem listu SFRJ št. 11/72 z dne 26. 2. 1972 je objavljen odlok o delu
deviz, ki ga smejo delovne organizacije uporabiti po čl. 16 ZDP. S tem odlokom
je razveljavljen stari istoimenski odlok iz leta 1966 (Ur. 1. SFRJ št. 32/66).
Na osnovi navedene spremembe je NB Jugoslavije izdala cirkular, po
katerem trgovinske gospodarske organizacije, ki prodajajo blago v Jugoslaviji
za devize v smislu odloka o prodaji blaga za devize v Jugoslaviji in o načinu
razpolaganja s temi devizami (Ur. 1. SFRJ št. 45/66), nimajo več pravice na
retencijo.
Ne da bi ocenjeval pravno osnovo za tak ukrep NB — saj z navedeno
spremembo niso razveljavljene tudi pravice po odloku o prodaji blaga za devize
v Jugoslaviji in o načinu razpolaganja s temi devizami (Ur. 1. SFRJ št. 45/66) —
se sprašujem, kakšna je ekonomska utemeljitev ukrepa NB.
Priliv deviz iz prodaje blaga za tuja plačilna sredstva v trgovini predstavlja pomembno postavko v plačilni bilanci. To lahko sklepamo iz podatka,
da predstavlja konkretno v SR Sloveniji prodaja za devize že okoli 2,3 %>
celotnega blagovnega prometa na drobno. Znano pa je tudi, da je ta oblika
prodaje najcenejši izvoz.
Vsak ukrep, ki destimulira take oblike prodaje — navedeni ukrep pa je
tak, saj odvzema trgovinskim delovnim organizacijam pravico do retencije,
ki so jo uporabljale predvsem za uvoz specifične opreme, potrebne za modernizacijo in razširitev maloprodajnih zmogljivosti — je zato po mojem mnenju
v nasprotju s prizadevanji za izboljšanje trgovinske in plačilne bilance. Zato
postavljam izvršnemu svetu naslednji vprašanji:
1. Kako ocenjuje izvršni svet ukrep Narodne banke Jugoslavije, ki ukinja
pravico do retencije pri prodaji blaga za devize v trgovini?
2. Kakšna stališča je oziroma bo izvršni svet zastopal v medrepubliškem
komiteju pri obravnavi navedenega vprašanja?
Dimitrij Furlan,
poslanec gospodarskega zbora
Z izvajanjem odloka o soglasju, ki je potrebno za uvoz posameznih vrst
blaga (Ur. 1. SFRJ 57/1971), nastopajo ah bodo v kratkem nastopili v pohištveni
industriji tolikšni problemi, da je ogrožena ne le redna proizvodnja, temveč
celo obstoj nekaterih obratov z vsemi spremljajočimi posledicami. V sklopu
tega odloka so namreč tudi vse vrste lesnih plošč, med katerimi so zlasti
iverne osnovno tvorivo v proizvodnji ploskovnega pohištva.
Razumem, da je bil omenjeni odlok sprejet kot administrativen iz plačilnobilančnih razlogov, ne razumem in ne akceptiram ter postavljam vprašanja pri
tem k naslednjemu:

Priloge

385

1. Kako je mogoče, da se temeljno reprodukcijsko tvorivo za propulzivno
in tipično izvozno usmerjeno, pohištveno industrijo istoveti z »luksuznim,«
blagom (na seznamu v istem odloku so npr. tudi viski, gin, razglednice, vžigalniki ipd.)?
2. Domača proizvodnja tovrstnih plošč bo v letu 1972 glede na potrebe
deficitarna za 158 000 m3; po kriteriju SSST, da se v letu 1972 lahko uvozi le
60 % količine, uvožene v letu 1971, bo primanjkljaj v SFRJ znašal 81 300 m3.
Kako kriti primanjkljaj? Kdo bo odgovoren za vse iz tega izvirajoče ekonomske
in tudi politične posledice, če se zadeva ne uredi? Naj pripomnim, da realizacija odloka in kriterija »60%< pomeni samo v Meblo odpustitev 340 delavcev (!)
in izpad proizvodnje v vrednosti 8 milijard starih dinarjev.
Vprašujem, ali je izvršni svet SRS seznanjen s to problematiko in ali je v
zvezi s tem že kaj ukrenil?
Jože Pogačnik,
poslanec gospodarskega zbora
O težavah tekstilne industrije, ki so nastale po devalvaciji dinarja in revalvaciji nekaterih tujih valut, je bilo že mnogo povedanega. O izredno težki
situaciji tekstilne industrije je v februarju letos razpravljal tudi odbor za
tekstilno industrijo pri gospodarski zbornici SR Slovenije. Ugotovljeno je
bilo, da je tekstilno industrijo zelo prizadelo povečanje cen surovin. Zlasti
so se povečale cene bombaža. Svetovne cene so se dvignile za 28,6 %, vpliv
devalvacije oziroma revalvacije pa je tolikšen, da je skupna po'dražitev za
bombaž kar za 55%. Da bi se situacija nekoliko izboljšala, je z odlokom o
dopolnitvi odloka o maksimiranju cen, Uradni list SFRJ št. 12, možno proizvajalnim delovnim organizacijam povečati svoje prodajne cene in sicer:
— za prejo z več kot 5% bombaža za 18 '°/ci,
—• za druge izdelke tekstilne industrije pa za 4%.
S tem bodo gotovo še vedno prizadete predilnice, ker je tako dovoljeno
zvišanje cen prenizko.
Nerazumljivo pa je samo 4% povišanje cen za druge izdelke, kar vsekakor
ni v odnosu s povečanjem cen za prejo. Omenjeni odlok prinaša parcialne rešitve, ki so nesprejemljive zlasti še za tkalnice in druge predelovalce bombaža,
posebno pa še za proizvodnjo sanitetnih izdelkov, ki pri uporabi iste surovine,
to je bombaža, po tem odloku ne smejo povečati cen.
Tudi O'dlok o dopolnitvi odloka o določitvi blaga, za katero se pri uvozu
plačuje posebna taksa, je nepopoln, ker je taksa za uvoz, po tem odloku, znižana
le za nekatere surovine tekstilne industrije. Izpuščen je celulozni acetat, potreben za izdelavo cigaretnih filtrov.
Večji del tekstilne industrije zato ne more rentabilno poslovati in bo v
določenem času, če se situacija ne spremeni, postala v celoti nerentabilna.
V zvezi s tem postavljam vprašanje izvršnemu svetu:
— Ah je izvršni svet informiran o težavnem položaju tekstilne industrije
Slovenije?
—■ Kakšni ukrepi so predvideni za rešitev problemov v tekstilni industriji?
— Ali so v Sloveniji možnosti za razbremenitev tekstilne industrije, kot
je to v drugih republikah in pokrajinah (BiH in Vojvodina)?
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Janez Ker č mar,
poslanec prosvetno-kulturnega zbora
Iz obmejnih krajev odhaja mnogo ljudi v tujino na delo. Dve skupini
teh ljudi sta v večini. Ena skupina so delavci, ki ostanejo daljše obdobje
v tujini, druga skupina pa so delavci, ki delajo v tujini ves teden, ob sobotah
se vračajo na svoje domove, ob ponedeljkih pa zopet odhajajo. Obe skupini
delavcev sta se večinoma zaposlili prek zavoda za zaposlovanje in imata
urejene vsaj osnovne zadeve in pravice.
V ožjih obmejnih predelih pa je vedno večja skupina ljudi, ki vsak dan
prestopajo mejo (v Avstrijo) in iščejo priložnostno in neorganizirano delo>.
Lahko bi jih imenovali neke vrste dninarji.
Ta vrsta delavcev ne odhaja delat prek zavoda za zaposlovanje, niti o njih
zavod za zaposlovanje (tudi nihče drugi ne) ne vodi evidence.
Ugotavlja se, da so ti delavci izredno zaposleni in morajo pod silo prilik
opravljati najslabša dela.
Vezi zaposlitve iščejo prek posameznikov in predvsem prek poznanstev.
Včasih imajo delo dogovorjeno za krajše obdobje.
V zbirnih krajih prodajajo svojo delovno silo pod kakršnimikoli pogoji —
bistveno jim je, da lahko tisti dan delajo in »nekaj zaslužijo«.
So brez zavarovanja in brez pravic.
Vprašanje takih dninarjev ni rešeno — nihče pri nas tega problema ne
spremlja in organizirano in sistematično ne rešuje.
Vprašujem;
1. Kdaj se bo začelo sistematično reševanje te problematike?
2. Ce bo reševanje možno, kdo bo reševal in kako?
3. Ali je možno, da bi spremljanje tudi te problematike prevzeli zavodi za
zaposlovanje?
4. V koliki meri je možno nadaljnje reševanje tudi obojestransko s pravnim reguliranjem — s konvencijo?
Po ustno podanem odgovoru na seji prosim tudi pismeni odgovor!
Miloš P o 1 j a n š e k,
poslanec prosvetno-kulturnega zbora
V letošnjem letu (1972) so se zaradi povišanih bančnih obresti (oziroma
odprave beneficiranih obresti) povečale obremenitve slovenskega založništva.
Po podatkih, ki so na voljo, je osem naših založniških podjetij (Mladinska knjiga, Državna založba, Cankarjeva založba, Založba Obzorja, Lipa Koper, Tehniška založba, Založba Borec in Centralni zavod za napredek gospodinjstva)
plačalo v letu 1971 na račun bančnih obresti 8 285 000 din.
V tem letu (1972) pa bi morala omenjena podjetja po grobem izračunu
— zaradi zvišanja obresti na kredite za pripravo knjig in financiranje zalog
od prejšnjih 3% na sedanjih 11 °/o plačati še okoli 10 000 000 din več obresti.
Ker pomeni dodatna obremenitev slovenskega založništva v mednarodnem
letu knjige resen udarec že tako zelo omejenim možnostim izdajateljske dejavnosti pri nas, vprašujem:
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1. Ali je izvršni svet skupščine SR Slovenije seznanjen z odpravo beneficiranih obresti v založništvu?
2. Ali je v sredstvih, ki jih je predvidel za kulturno skupnost Slovenije,
predvidel znesek, s katerim bi bile slovenskim založbam zagotovljene kreditne
olajšave?
3. Ce to ni storjeno, vprašujem izvršni svet skupščine SR Slovenije, s
katerimi ukrepi bo založbam na Slovenskem zagotovil dosedanje kreditne
olajšave?
PREDLOG RESOLUCIJE
o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije
Republiški zbor in enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije
sta na skupni seji sprejela
RESOLUCIJO
o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije
Družbenopolitično in strokovno-znanstveno prizadevanje za izoblikovanje
koncepta prihodnjega družbenega razvoja Slovenije je potekalo v skladu s sklepi
skupščine SR Slovenije, sprejetimi pred letom in pol, o izhodiščih za resolucijo
o dolgoročnem ekonomskot-političnem razvoju Slovenije. Pred sprejemom, teh
stališč so postali očitni pozitivni rezultati začetnih razprav o perspektivah
slovenskega družbenega razvoja za naslednjih 15 let. Namen razprav v
družb enopohtičnih skupnostih, v družbenopolitičnih organizacijah, v strokovnih
in znanstvenih krogih in v delovnih organizacijah je bil, kako tvorno vključiti
čim širšo javnost v načrtovanje skladnega in hitrejšega razvoja slovenske
družbe, ki bo odsev sedanjih in dolgoročnih interesov delavskega razreda in
vseh delovnih ljudi Slovenije. Vedno večja zavest o potrebi odgovornega in
ustvarjalnega sodelovanja pri snovanju in dopolnjevanju slovenskega razvojnega programa se izpričuje v konkretnem angažiranju posameznikov in organizacij pri njegovem načrtovanju. Se zlasti je v teh prizadevanjih pomembna
aktivna in zavzeta navzočnost raziskovalnih ustanov in posameznih raziskovalcev ter strokovnih delavcev. Nenehno in odgovorno razmišljanje, iskanje in.
snovanje optimalnih možnosti prihodnjega razvoja postaja sestavni del slovenske družbene, samoupravne in socialistične zavesti, kar je najpomembnejši
plod doslej opravljenega dela pri koncipiranju dolgoročnega razvoja Slovenije
in znamenje, da bo načrtovanje razvoja postalo nova kakovost družbenega
gibanja in našega stremljenja k socialističnim ciljem.
Zato skupščina SR Slovenije poziva vse organizacije združenega dela, vse
organe družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitične organizacije in interesne skupnosti, da na temelju spoznanj, do katerih smo doslej pri oblikovanju
koncepta dolgoročnega razvoja prišli in ki so vsebovana tudi v tej resoluciji,
še naprej izpopolnjujejo lastne zasnove in v medsebojnem sodelovanju ter dopolnjevanju po poti samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja iščejo optimalne lastne in skupne razvojne možnosti; z načrtovanjem
lastnih razvojnih perspektiv pa naj se aktivno vključujejo v načrtovanje splošnega slovenskega razvoja.
25*
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Doseči je treba tesnejšo povezanost in večjo medsebojno odvisnost raziskovalnih institucij in delovnih organizacij. Le tako bo mogoče nenehno dopolnjevati obstoječe programske študije, izdelovati nove na podlagi novih spoznanj,
vse pa nenehno primerjati in preverjati v praksi ter vnašati v vsakodnevno
prakso nova spoznanja in skozi vrsto posameznih bližnjih ciljev neprestano
uresničevati dolgoročne cilje slovenske družbe.
I.
1. Izhodišče za opredelitev temeljnih ciljev in razvojne smeri Socialistične
republike Slovenije za naslednjih petnajst let in še dlje izhaja iz naše dosedanje resničnosti ter sedanjih in zgodovinskih interesov delavskega razreda in
vseh delovnih ljudi, ki postajajo na podlagi našega samoupravnega socializma
interesi vse družbe in vsega slovenskega naroda. Zato lahko delovno, socialno
in ideološko ka,r najbolj točno opredelimo integrirano slovensko socialistično
družbo, ki edina lahko Slovencem omogoči in jamči obstoj, vsestranski napredek in svobodo. Taka Slovenija bo kot del Socialistične federativne Jugoslavije
spodbujala in krepila medsebojno sodelovanje in dopolnjevanje jugoslovanskih
republik in se bo skupaj z njimi uveljavljala v svetu kot dejavnik mednarodnega sodelovanja in napredka.
Ustvarjalna vloga Slovenije v okviru skupnosti narodov in narodnosti Jugoslavije izhaja iz soodgovornosti za jugoslovanski razvoj, ki jo prevzema z
ustavo SFRJ.
2. Osnovni nosilec družbenega razvoja bodo delovni ljudje v organizacijah
združenega dela, združenjih, interesnih in družbenopolitičnih skupnostih. Družbeni razvoj bo slonel na njihovem delovanju v osnovnih družbenih celicah, v
katerih bodo neposredno uresničevali svoje samoupravne pravice, del teh pa
prek samoupravnih organov vse do republike, ki bo uresničevala njihovo voljo
v zadevah, ki jih je potrebno uresničevati v okviru republike. Samoupravna
republika bo del svojih obveznosti uresničevala skupaj z drugimi republikami
in, pokrajinami Jugoslavije na ravni federacije.
Razvojni napori in uspehi naprednih sil Slovenije bodo spodbudili tudi
narodno zavest in ustvarjalni zanos Slovencev zunaj slovenskih meja in tako
vplivali na njihov hitrejši napredek. Tako se naši ljudje uvrščajo v veliko svetovno gibanje, ki prevzema raznovrstne oblike, toda sorodna prizadevanja za
socialistično podobo sveta dokazujejo skupnost temeljnih ciljev, za katere prvič
v zgodovini obstoje v svetu in pri nas objektivne in subjektivne možnosti.
Pogoj za oblikovanje socialistične družbe je krepitev samostojnosti, neodvisnosti- in socialne varnosti delovnih ljudi ob čim večjem zadovoljevanju in
razvijanju njihovih potreb in njihovega medsebojnega usklajevanja. Vedno
večji doseg njihovega znanja, izkušenj in spoznanj, pridobljenih pri ustvarjanju materialnih in duhovnih pogojev življenja, bo krepil njihovo družbeno
moč in odgovornost in jih usposabljal za kvalitetno sodelovanje pri družbenih
odločitvah, s katerimi razvijajo in zadovoljujejo svoje potrebe in interese, obenem pa potrebe in interese vse družbe.
V procesu vedno bolj zavestnega vključevanja v delo in v upravljanje
bodo delovni ljudje razvijali svojo ustvarjalnost in možnost pobude in tako
tudi ustvarjali nove pogoje osebne in družbene svobode.
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3. Taka zasnova je realna in uporabna samo, če spoznavamo objektivne
pogoje, ki v celoti določajo naš sedanji družbeni položaj. Ko izhajamo iz obstoječega, želimo to obstoječe spreminjati in s tem še razširjati obseg družbene
in človekove svobode. Hkrati moramo pri začrtovanju razvoja realno oceniti,
kateri subjektivni dejavniki so najbolj pripravljeni in zmožni spreminjati sedanjo stvarnost, obvladovati probleme, ki zavirajo naš razvoj, in kakšna je
njihova dejanska moč, da bi lahko dosegli svoje cilje1. Ti dejavniki so predvsem
zavedni delovni ljudje in občani, ki uresničujejo zgodovinski interes delavskega
razreda, naslonjeno na znanstveno misel. Zato načrtovanje dolgoročnega razvoja ni predvsem napoved tega, kar bo, marveč ustvarjalna kritika tistega, kar
je, torej sedanjosti, ki še ne zadovoljuje potreb človeške in družbene eksistence.
4. Naš program ni sen o harmonični in brezkonfliktni ter popolni slovenski
družbi, marveč njen dosegljiv cilj. Uresničili ga bomo z radikalnim spreminjanjem obstoječega, z visoko stopnjo integriranosti med ljudmi v socialnem, delovnem in ideološkem pogledu, z ljudmi, ki se kot svobodni in ustvarjalni posamezniki s tako slovensko družbo ne le strinjajo', ampak se zanjo tudi bore,
z ljudmi, ki so povezani z usodo in napredkom samoupravnega socializma, ker
vidijo v njem jamstvo svojega svobodnega življenja in ustvarjalne eksistence.
Našo prihodnost vidimo v materialno in duhovno bogatejših in svobodnejših slovenskih delovnih ljudeh. Zato naš namen ni civilizacija potrošnje,
ampak civilizacija ljudi, odnosov in vrednot, kot so: svoboda, socialna trdnost,
delovna ustvarjalnost, narodna socialistična zavest, izobrazba, kultura, solidarnost in enakost, ki temelje na zavestnem hotenju vse družbe in na njenih materialno trdnih temeljih.
Na teh načelih bomo zviševali osebni in družbeni standard, zmanjševali
socialne razlike v družbi ter usklajevali razvoj gospodarstva in družbene nadgradnje.
Razvijati in spodbujati moramo znanje, talente in ustvarjalnega duha,
omogočati in pospeševati nenehna medsebojna soočanja, ki prinašajo nova Spoznanja in dognanja. Samo taka pot lahko Slovencem zagotovi bogastvo- življenja
in samo tako se lahko približamo družbi funkcionalno sicer različnih, a družbeno enakih ljudi.
5. Slovenci smo v minulem četrtstoletju dosegli pomembne razvojne rezultate, vseeno pa nadaljnjo preobrazbo in napredek slovenske družbe snujemo
ob sorazmerno nizki produktivnosti dela, v razmerah dokaj omejenih materialnih možnosti, kar vse odseva tudi v družbeni zavesti in v zdaj nastajajočih
družbenih protislovjih. Ta del slovenske resničnosti je posledica nekaterih splošnih in posebnih pogojev družbenega razvoja, ki se kažejo zlasti v delitvi na
umsko in fizično delo, v neskladju med posameznimi področji družbene reprodukcije, v različnih stopnjah tehnične opremljenosti in organiziranosti ter učinkovitosti gospodarstva, v neskladju med različnimi panogami znotraj gospodarstva in to tudi zaradi slabosti gospodarskega sistema, v neogibnem, a vendar progresivnem procesu preslojevanja vasi, v delovanju tržnih zakonov ob
še vedno preveliki avtarkiji, kar zlasti odseva v dohodkih, ki niso vedno rezultat dela, v ostankih raznih oblik prisvajanja dohodka na podlagi lastnine in
rente, v obstoječih razločkih v gospodarski, socialni in kulturni razvitosti med
posameznimi teritorialnimi območji.
6. Pred nas se kot osrednja naloga postavlja hitrejša socializacija družbe.
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Na podlagi socialistične solidarnosti moramo razvijati bolj humane odnose
med ljudmi. Socialistični odnosi in zavest se morajo izražati v odkritih, tovariških, neposrednih in odgovornih odnosih med delovnimi ljudmi in občani, v
njihovem medsebojnem spoštovanju in vzajemnem sodelovanju po oblikovanju
skupnih in individualnih potreb in interesov. V skladu s samoupravnimi načeli
se bodo delovni ljudje in občani odločali za splet ukrepov, ki bodo vse bolj
izravnavali pogoje za osebno eksistenco in razvoj, jim omogočali čim hitrejše
vključevanje v družbene tokove ter jim zagotavljali socialno varnost. Materialna razvitost se mora poleg višjega osebnega standarda izraziti tudi v bogastvu
odnosov, kadrov in objektov, ki tvorijo celovit sistem nosilcev skrbi in razumevanja za človeka in njegovih najbolj subtilnih problemov ter ustvarjati
stanje in občutek, da družba kot celota ni pozabila tudi na navidez drobna
vprašanja človeka.
Socialna neenakost, ki jo povzročajo nizko razvite proizvajalne sile in družbena neenakost ljudi za pridobivanje dohodka in za delo, omejuje razvoj in
izrabo družbenih razvojnih potencialov, ustvarja nesorazmerja med področji
združenega dela in posamezniki ter povzroča socialne in politične konflikte.
Zato jo bomo zavestno obvladovali in z vrsto sistemskih ukrepov na ekonomskem, davčnem, vzgojnoizobraževalnem in socialnovarstvenem področju ter v
konkretni politiki težili k materialnemu ravnovesju sfer družbene reprodukcije
in k vse večji enakosti posameznikov glede na enak delovni prispevek, kar bo
pospešilo izenačevanje osnovnih pogojev za razvoj njihovih delovnih sposobnosti. Nujno je večje sodelovanje in sporazumevanje med različnimi področji
dela, usklajevanje različnih potreb ter sporazumno odpravljanje razlik med
razvitimi in nerazvitimi, ki naj spodbuja tako prve kot druge.
Bistvena vzvoda, ki omogočata izpolnitev te naloge, sta:
— razvijanje proizvajalnih sil z izrabljanjem vseh dosežkov sodobne znanosti, tehnike in tehnologije, z nenehno modernizacijo in racionalizacijo delovnih procesov; s stalnim iskanjem optimalne perspektive, da se poveča produktivnost dela in dvigne akumulativnost gospodarstva, da le-to zadovoljuje potrebe domačega trga, obenem pa konkurenčno nastopa v mednarodni delitvi
dela na zunanjem trgu;
— razvijanje samoupravljanja na temelju družbene lastnine produkcijskih
sredstev kot oblike odnosov, v katerih delovni ljudje zavestno ustvarjajo socialne, ekonomske in kulturne pogoje skupnega življenja v razmerah moderne
civilizacije, razvijajo nov odnos do družbene stvarnosti, spreminjajo svojo
vsakokratno resničnost, pri tem pa dobivajo nove izkušnje, nova spoznanja in
se vedno bolj zavedajo potreb in možnosti, ki se kažejo kot napredek in osvobajanje delovnega človeka.
Čimbolj razvite proizvajalne sile in čimbolj razvito samoupravljanje —
samo oboje skupaj, kot organska celota družbenoekonomskih temeljev naše
družbe — je hkrati tudi pot k novim, ugodnejšim pogojem osebne in skupne
eksistence slovenskega delovnega človeka. Za družbeno celovitost, ki spreminja
delovnega človeka tako, da postane zavesten subjekt vseh družbenih dogajanj,
ni značilna samb kakovost novih družbenih samoupravnih odnosov, ampak tudi
čim večja produktivnost dela kot njegova vsakodnevna in zgodovinska potrditev. Objektivni pogoji za razvoj samoupravljanja se torej krepijo z razvojem
ekonomskih osnov. Vendar je za to potrebna zavestna družbena akcija, da bi
na tleh razvite ekonomike oblikovala nove proizvodne in družbene odnose, ki
vzvratno vplivajo na revolucioniranje same ekonomske baze.
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7. Prihodnji razvoj v Sloveniji bo še naprej potekal pod takimi notranjimi
in zunanjimi pogoji, ki bodo zahtevali integracijo vseh ustvarjalnih sil slovenske družbe. Znanstveno-tehnološki napredek ustvarja velike spremembe v mednarodni delitvi dela. Zato bo treba intenzivirati gospodarjenje na vseh področjih, razvijati politiko odprtega gospodarstva, čim večje mednarodne konkurence
in neogibne selekcije. Se posebej se morajo razvijati tiste gospodarske in družbene dejavnosti, ki imajo največ možnosti, da se konkurenčno pojavljajo na
svetovnem in domačem trgu. Gospodarski sistem mora zagotoviti, da se bo
gospodarstvo prožno prilagajalo mednarodnim gospodarskim dogajanjem. Slovensko gospodarstvo se mora na svetovnem trgu uveljavljati na podlagi raznih
oblik sodelovanja v okviru gospodarstva Jugoslavije, ki bo usmerjeno k ustreznemu usklajevanju gospodarske strukture, predvsem razmerja med surovinsko
in predelovalno industrijo. Industrijska tradicija, znanje, kadri, delovne navade in visoka produktivnost so faktorji, ki bodo opredeljevali naše mesto v
delitvi dela tako v jugoslovanskem kot tudi v širšem okviru. To bo obenem
prispevalo k ravnovesju v plačilni bilanci s tujino. Instrumentov gospodarske
politike pa ne smemo nikoli podrejati ozkim interesom posameznih področij
dela in posameznih regij, temveč morajo vselej odsevati dolgoročno usmerjenost naše družbe in njenih koristi. Samoupravne in družbenopolitične skupnosti bodo morale bolj kot doslej usklajevati posamezna področja dela v skladu
s sprejetimi gospodarskimi družbenimi in političnimi cilji.
8. Nedograjenost ekonomskega sistema ovira hitrejši razvoj slovenske in
jugoslovanske družbene skupnosti. Največji del sistemskih ukrepov bomo morali za slovenski prostor izdelati v okviru republike. Republiški samoupravni
organi bodo morah spodbujati spoznanja in dogovore delovnih ljudi ter njihovih združenj o skupnih nalogah, o prioriteti, načinu in poteku združevanja
slovenskih razvojnih sil in možnosti za njihovo uresničevanje. Trajno in načrtno bodo morali omogočati in pospeševati razširjanje ter uveljavljanje naprednih dosežkov delovnih ljudi v posameznih sredinah na območju vse republike in ustvarjati pogoje za uravnovešen razvoj Socialistične republike Slovenije. Na tej osnovi bo treba izdelati sistem financiranja družbenopolitičnih
in samoupravnih interesnih skupnosti, sistem prispevkov in davkov, usmerjanja delitve dohodka in osebnih dohodkov, izravnavanja strukturnih neskladnosti v gospodarstvu in drugo. Skupaj z drugimi republikami bomo v federaciji
oblikovali ekonomske odnose s tujino, kreditno monetarno politiko1, politiko
cen, razvoj manj razvitih področij in podobno.
Osnovne značilnosti gospodarskega sistema bo tudi v prihodnje opredeljevala socialistična blagovna proizvodnja, ki temelji na družbeni lastnim sredstev za proizvodnjo in samoupravljanje, ob zavestnem usmerjanju delovanja
tržnega načina gospodarstva in na dejstvu, da so osnovni nosilci družbene reprodukcije in predvsem razširjene reprodukcije delovni ljudje v organizacijah
združenega dela, v njihovih združenjih, interesnih in. družbenopolitičnih skupnostih, vključno z republiko.
Pogoj za take odnose je krepitev vpliva združenih proizvajalcev na delitev
družbenega proizvoda.
Enotno jugoslovansko tržišče je med bistvenimi faktorji našega nadaljnjega razvoja. Delovanje in razvijanje enotnega tržišča bo odvisno od tega,
koliko se bo slovensko gospodarstvo na samoupravnih osnovah integriralo na
vseh stopnjah in v vseh fazah delitve dela z gospodarstvi drugih republik. Proces družbene reprodukcije bo tako terjal samoupravno povezovanje, tehnološko
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in ekonomsko sodelovanje organizacij združenega dela in bo tako najbolj učinkovito zoževal manevrski prostor s samoupravljanjem neskladnih družbenih
odnosov.
9. Na doseženih materialnih temeljih, na obstoječi kakovosti družbenih
odnosov in na podlagi dosedanjih izkušenj in prakse samoupravljanja bodo
lahko nastajale nove oblike samoupravnega sodelovanja proizvajalcev in samoupravnega uravnavanja delovnih procesov in to take, ki ustrezajo čedalje višji
stopnji razvoja proizvajalnih sil, potrebam ekonomske in tehnološke integracije
in. potrebam po sodelovanju med gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem,
kulturo in politiko. Samoupravna integracija vseh področij družbene reprodukcije je neogibna nuja ustvarjalnega položaja delovnega človeka v združenem
delu in pogoj za razvoj vsestranske in celovite socialistične osebnosti, katere
dejavnosti ni mogoče omejevati z institucionalnim zapiranjem in medsebojnim
ločevanjem posameznih družbenih sfer. Vsem oblikam združenega dela je treba
omogočiti, da se na načelih dohodka —• ne samo s tekočim, ampak tudi z delom,
opravljenim v preteklosti — čim bolj vsestransko povezujejo in sodelujejo tako
s finančnimi sredstvi kot tudi z delovnimi, organizacijskimi, znanstvenimi in
tehničnimi izkušnjami. Tako se bo s samoupravnim povezovanjem področij
združenega dela na vsakem izmed njih zaostrilo vprašanje naprednega in smotrnega, kar je prvi pogoj za odločilni vpliv, ki ga morajo imeti združeni proizvajalci na vse družbene dejavnosti.
10. S sistemskimi rešitvami bomo zagotovili, da se bo na podlagi jasne
politike razvoja zasebni sektor razvijal v skladu s svojo značilnostjo in možnostmi. To zlasti velja za področja, ki jih je na posameznih razvojnih stopnjah
zaradi njegove specifične narave mogoče racionalneje razviti na zasebnem sektorju. Nastajale bodo nove oblike povezovanja z družbenim sektorjem, medsebojnega povezovanja zasebnih proizvajalcev in razvijanja njihovega kolektivnega in samoupravnega statusa, pri čemer je treba tudi v zasebnem sektorju
dosledno uresničevati samoupravne pravice in dolžnosti združenih proizvajalcev.
11. Razvoj tehnologije v sodobnem svetu in tudi v naši družbi zmanjšuje
pomen in vlogo klasičnih produkcijskih tvorcev. Izobraženi in strokovno usposobljeni delovni ljudje postajajo vse bolj pomemben faktor v razvoju. Odločujoča postaja splošna raven izobraženosti in kulturne razgledanosti. Iskati in
uveljavljati bo treba optimalne oblike načrtovanja in izvajanja izobraževanja
za vse delovne profile in izobraževanje nenehno razvijati, tako da bo vsebovalo
vse nove pogoje in hkrati spodbujalo njihov napredek. Zato je potrebno uresničiti socialistično angažirano šolo, ki bo na osnovi znanstvene misli in tesne
povezanosti z okoljem usposabljala tiste, ki se šolajo, za kritiko družbe in posploševanje naprednih družbenih izkušenj in dognanj. Potrebno bo pospeševati
znanstvene oblike stalnega dopolnilnega izobraževanja in obveščanja o vsem,
kar se na posameznih področjih pomembnejšega dogaja v svetu in je nepogrešljivo za človeka v sodobnem detovnem procesu, v proizvodnji materialnih
in duhovnih dobrin.
*
Na eni strani je treba ustvariti pogoje, ki bodo vsakomur dajali enake
možnosti izobraževanja, in preseči stanje, ko socialni sloji reproducirajo obstoječe razlike, ker nimajo vsi enakih možnosti; na drugi pa je treba sicer postopno, vendar vztrajno oblikovati tak odprt in prožen sistem celotnega izobraževanja, ki se bo lahko prilagajal novim družbenim in individualnim potrebam.
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12. Podobno mora biti v središču pozornosti vprašanje razvoja raziskovalne
dejavnosti, ker vse bolj postaja produktivna sila, oblika in način človeške dejavnosti, ki ima univerzalen značaj in nastopa kot dejavnik integracije gospodarskega, družbenega in kulturnega življenja. Zaradi take njene objektivne
vloge se bo morala raziskovalna dejavnost neposredno vključevati v reševanje
problemov družbenega razvoja.
Raziskovalno delo v naši družbi se mora usmeriti zlasti v odkrivanje novega znanja o človeku, o družbi in naravi. V preučevanju zdravstvenih, socialnih in kulturnih pogojev življenja naj pomaga oblikovati družbeno zavest in
dvigati raven izobrazbe, poleg tega pa mora neposredno vplivati na organizacijo dela in izpopolnjevanje tehnologije ter sodelovati pri snovanju družbenega
razvoja.
13. Podobno velja za kulturni razvoj. Njegova funkcija je spodbujati
ustvarjalnost človeka, ga osvobajati in usposabljati. Kultura je tudi dejavnik,
ki sodeluje pri oblikovanju sistema vrednot in njegovem spreminjanju; ob
tradicionalnih vrednotah nastajajo nove kot del sodobne slovenske kulturne
zavesti. Funkcija kulture je, da jih posreduje ljudem in jih tako bogati in usposablja. Pomembna sestavina celovitosti vrednot delovnega človeka v samoupravni družbi je njegova privrženost nacionalni svobodi na socialistični
osnovi.
14. Povečanje produktivnosti dela in materialne blaginje bo omogočilo izrboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva. Zato bo treba zajeti vse prebivalstvo v enoten sistem zdravstvenega zavarovanja, okrepiti kadrovske in povečati prostorne in tehnične zmogljivosti zdravstvene dejavnosti ter jo funkcionalno integrirati na osnovi racionalne delitve dela.
15. Pomembna sestavina celovitosti vrednot delovnega človeka v samoupravni družbi je njegova privrženost nacionalni svobodi na socialistični osnovi in nedotakljivosti ozemeljske celovitosti socialistične Jugoslavije. Se naprej
je v skladu s tem potrebno razvijati in uresničevati koncepcijo splošnega ljudskega odpora, ki — vzporedno z našimi prizadevanji za svetovni miir — delovnemu človeku nalaga pravico in dolžnost, da brani svoj samoupravni, ekonomski in socialni položaj ter nacionalno svobodo in neodvisnost. Dopolnjevati
je treba materialne temelje splošnega ljudskega odpora in hitreje razvijati dejavnosti, ki človeku nudijo strokovna znanja in fizične sposobnosti in so pomembne tako za njegov osebni razvoj kot tudi za potrebe splošnega ljudskega
odpora.
II. DRUŽBENI RAZVOJ
Temeljne značilnosti sedanjega razvoja v razvitem svetu so nagel vzpon
produktivnosti dela, ki ga omogoča koncentracija kapitala in dela, široka uporaba znanstvenih dosežkov v gospodarstvu pa tudi zavestno usmerjanje socialnoekonomskega razvoja. Znanstveno-tehnična revolucija je omogočila, da je
nacionalna gospodarstva zajel širok proces integracije. V novejšem času se tehnološko med seboj vse bolj povezujejo mednacionalne velike gospodarske
združbe.
Zaradi odprtosti naše družbe in zaradi naše politike vključevanja v konkurenčno tekmo na mednarodnem trgu je to odločilen zunanji faktor našega
razvoja.
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Kriteriji, ki usmerjajo uspešnost gospodarjenja, terjajo pri nas moderno
tehnologijo in organizacijo dela. To pa je mogoče doseči le z vsestranskim in
specializiranim^ izobraževanjem, s tvornim povezovanjem gospodarstva in znanja v procesu preobrazbe gospodarske in socialne strukture, s smotrno rabo
materialnih dobrin, z angažiranjem intelektualnih potencialov ter z razvijanjem samoupravnega družbenoekonomskega sistema.
V prihodnjem obdobju bo predstavljala enega izmed temeljnih dejavnikov
socialne in gospodarske rasti prav relativna stabilnost v pogojih gospodarjenja.
Zaradi tega se bo Slovenija odločno zavzemala za konsolidacijo tržnih odnosov
kot realne osnove za pričakovanja, da bodo zakonitosti tržne ekonomike predstavljale pomemben vzvod dinamike in mobilnosti dela, znanja in sredstev.
Na osnovi zavestnega spoznanja in akcije družbenih in gospodarskih subjektov bodo ustrezno aktivirani naši naravni in ljudski faktorji razvoja: naravna bogastva, z infrastrukturo opremljen prostor, mednarodni geopolitični
položaj, akumuhrana bogastva ter delovna in ustvarjalna sposobnost naših
ljudi, njihov samoupravni položaj in vloga pri odločanju, možnosti izobraževanja, kulturnega razvoja in razvoja v zdravstveni zaščiti. V tem tiče tudi izhodišča za program gospodarskega, socialnega in regionalnega razvoja.
Predvideni razvoj temelji predvsem na povečanju produktivnosti. Poglavitni dejavnik povečevanja materialne podlage družbenega razvoja je večja
reproduktivna sposobnost gospodarstva. Zato je treba uveljaviti tak sistem reprodukcije in upravljanja s sredstvi, da bo okrepil udeležbo gospodarstva v
delitvi družbenega proizvoda. Tako bodo dani tudi. pogoji za boljši materialni
položaj nosilcev socialnega razvoja in pogoji za njihovo še aktivnejšo vlogo
pri ustvarjanju družbenega proizvoda.
Tvornejši medsebojni odnos gospodarskega in socialnega področja ter hitrejša rast materialne osnove družbe pa bo terjala racionalno gospodarjenje in
varčevanje s sredstvi, angažiranje zasebnih sredstev in zmanjševanje družbene
režije ter večjo uspešnost investicijskih naložb na vseh področjih.
Globalna projekcija gospodarskega in socialnega razvoja
1. Projekcija gospodarskega razvoja
a) Materialna podlaga in okviri gospodarskega razvoja
Predvideni dolgoročni gospodarski in družbenopolitični razvoj izhaja iz
sedanje materialne podlage, to je iz razpoložljivega družbenega bogastva v
Sloveniji.
Slovensko naravno bogastvo je omejeno na gozdove, premoge slabše kakovosti ter nahajališča nekaterih rud, zato ne narekuje posebne usmerjenosti
naše proizvodnje. K temu pa moramo dodati ugodni zemljepisni položaj Slovenije, ki bo prav tako vplival na naš dolgoročni razvoj. Zaradi tega je pri
izrabljanju obstoječega naravnega bogastva treba nujno upoštevati tudi ta
vidik.
Akumulirano bogastvo, ki ga ima Slovenija, se bo v prihodnjih 15 letih
povečalo in moderniziralo. Brez modernizacije osnovnih sredstev ni mogoče
računati s povečanjem produktivnosti. Obnova in povečanje osnovnih sredstev
morata pri svoji prostorski razmejitvi slediti namenom policentričnega razvoja Slovenije.
Z uspešnim gospodarjenjem, racionalnim izkoristkom zmogljivosti kapacitet, večjo produktivnostjo, boljšimi delovnimi navadami, polno zaposlenostjo,
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z večjo uspešnostjo naložb in ob stabilnejših gospodarskih pogojih ter ugodnejših razmerjih v mednarodni in medregionalni menjavi bo družbeni proizvod narastel od 18 000 milijonov dinarjev, kolikor je znašal leta 1969, računano po cenah iz leta 1966, na 49 200 milijonov dinarjev v letu 1985, računano
prav tako po ocenah iz leta 1966.
Poprečna stopnja rasti družbenega proizvoda bo predvidoma 6,6% letno;
v začetku obdobja 7,1%, ob koncu obdobja pa 6,2 %. S tako stopnjo rasti bo
leta 1985 doseženo verjetno 3000 $ družbenega proizvoda na prebivalca, računano po notranji kupni moči dinarja.
Večja rast družbenega proizvoda bo omogočala spremembe v njegovi delitvi. Rast osebnega in družbenega standarda, odprto tržišče, vpliv naglega razvoja sosednih ekonomij in drugi faktorji bodo terjali povečevanje deleža osebnega dohodka v družbenem proizvodu. Dinamika razvoja in intenzivno spreminjanje organske sestave sredstev za proizvodnjo ter oblikovanje novih
produktivnih delovnih mest pa bodo odvisni predvsem od obsega in uspešnosti
investicijskih vlaganj. Vse večje pa bodo tudi potrebe na mnogih področjih
kolektivne in splošne porabe.
V takem osnovnem spletu razvojnih potreb in razmer bo v nadaljnjem
obdobju pri delitvi družbenega proizvoda prihajalo do strukturnih sprememb.
Delež dohodkov prebivalstva bo še naprej rastel in dosegel približno 58 '%
družbenega proizvoda ob 53 % v letu 1970. Vsaj 4,5 točke v tem okviru bi
moralo znašati čisto varčevanje prebivalstva kot pomemben dodatni vir investicijskih vlaganj. Prizadevati bi si morali, da bi razne oblike varčevanja prebivalstva predstavljale ne samo pomemben faktor socialne varnosti občanov,
temveč tudi pomemben vir sredstev za financiranje investicij. Delež osebne
porabe v družbenem proizvodu bi se povečal od 48,6% v letu 1969 na 53,4 %
v letu 1985. Delež splošne porabe (materialni del izdatkov) bi se povečal od
7,4% v letu 1969 na 9,8% v letu 1985, medtem ko bi delež bruto investicij od
25,1 % narasel na 27,5 %.
Predvidena povečanja deležev navedenih kategorij finalne porabe razpoložljivih sredstev so možna, ker bo :
— odpravljen primanjkljaj v slovenski zunanjetrgovinski menjavi ob njenem bistvenem povečanju;
— povečana medrepubliška menjava, ki se bo ustrezno izravnavala glede
na razvoj enotnega jugoslovanskega tržišča, mednarodne blagovne menjave in
razvojnih potreb Slovenije;
— zmanjšan neto odliv sredstev za skupne potrebe v federaciji.
Tako bo za notranjo porabo leta 1985 na razpolago predvidoma okoli 91 %
družbenega proizvoda, medtem ko ga je danes približno 86,5 %.
Glede mednarodne menjave je pomembno spoznanje, da je nujno treba
razviti širše sodelovanje s tujimi partnerji na podlagi skupnih vlaganj in interesov za tekoče tehnično izpopolnjevanje, za uvajanje nove proizvodnje in
skupno razvijanje surovinskih osnov ter uvoznih in izvoznih poslov. V prihodnje bodo torej skupna vlaganja osnovna oblika uvoza tujega kapitala. Izvoz
našega kapitala bo usmerjen zlasti v tiste namene in na tista področja, kjer
bo imel ugodne dolgoročne posledice na našo zunanjetrgovinsko menjavo.
V prihodnjem petnajstletnem obdobju bodo znašale skupne bruto investicije v osnovna sredstva gospodarstva predvidoma 83 600 milijonov dinarjev.
Od tega odpade na nove investicije 52 500 milijonov dinarjev, na zamenjavo
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obstoječih zmogljivosti pa 31 100 milijonov dinarjev. Približno 2/3 naših sedanjih proizvodnih zmogljivosti bodo zamenjale modernejše.
Na hitrejše naraščanje družbenega proizvoda bodo vplivali večji uspehi v
izkoriščanju vseh osnovnih sredstev. Približni kvantitativni odsev tega je sprememba v poprečnem kapitalnem koeficientu. Za en din letnega družbenega
proizvoda je bilo leta 1960 uporabljenih 3,3 din osnovnih sredstev, v letu 1965
2,8 din, v letu 1970 pa 2,4 din. Poprečno pa bo v prihodnje za en din družbenega proizvoda predvidoma potrebnih 2,0 din osnovnih sredstev.
Delež bruto investicij negospodarskih dejavnosti v družbenem proizvodu
bo v obdobju od 1971 do 1985 ostal približno na sedanji ravni. Vsota bruto
investicij za negospodarske dejavnosti bi znašala za to obdobje 27 400 milijonov dinarjev. Od tega bi porabili za zamenjavo 5000 milijonov dinarjev.
Investicije v obratna sredstva bodo naraščale po poprečni letni stopnji
5,9'%. Taka dinamika temelji tudi na izboljšavah v poslovanju, s katerimi bodo
proizvodne dejavnosti dosegle prihranke.
Usmeritev na izvozno gospodarstvo je bistveni pogoj za hitrejšo rast. Slovenija ima zdaj večji uvoz od izvoza. Do leta 1985 bo treba to razliko vsaj
izravnati. Do leta 1985 je možno za več kot trikrat povečati blagovni in ne^
blagovni izvoz, deloma zaradi povečane produkcije blaga, zaradi povečanja
storitev in zlasti tudi zaradi dosledne usmeritve skupne gospodarske politike
na izvoz.
Zunanjetrgovinska, posebno pa uvozna politika, mora temeljiti na krepitvi
tehnološke sposobnosti pred vsem. proizvodnega sektorja. Zunanjetrgovinska bilanca se bo izravnavala s povečanim izvozom in racionalnim nadomeščanjem
uvoza z domačimi konkurenčnimi proizvodi.
Blagovni in neblagovni izvoz Slovenije, ki znaša zdaj okoli 31bo v letu
1985 predstavljal okoli 36 % družbenega proizvoda. V tem je realna možnost
izravnave primanjkljaja, lahko pa bi v skupni menjavi s tujino zabeležili že
določene presežke.
b) Predviden razvoj po sektorjih gospodarstva
Razvoj po sektorjih proizvodnje bo v naslednjih petnajstih letih po predvidevanjih takle:
—• primarni sektor (kmetijstvo, gozdarstvo) bo povečal svojo proizvodnjo po sorazmerno nižji stopnji. Pri ustvarjanju družbenega proizvoda se bo
njegov delež predvidoma zmanjšal od sedanjih (1969) 13 !0/o na okrog 6 °/o, za
več kot polovico pa se bo v primarnem sektorju zmanjšal delež delovnega prebivalstva (od tedanjih 35 % na okoli 16 %).
V razvoju kmetijstva bodo imele prednost tiste dejavnosti, za katere
— so ugodni naravni pogoji;
—■ obstoje velike domače potrebe, ki so pomembne za življenjsko raven
prebivalstva;
— obstajajo možnosti ugodnega in trajnejšega izvoza.
Družbeni posegi bodo ekonomsko spodbujali modernizacijo družbenega in
zasebnega kmetijstva, njuno medsebojno povezovanje in sodelovanje, naraščanje produktivnosti in tako tudi naraščanje dohodka. Povečana materialna
osnova kmetijstva bo skupaj z uveljavljanjem načel solidarnosti omogočila
hitrejše reševanje socialnih razlik na vasi.
Zaradi rastočega primanjkljaja v oskrbi z lastno surovino je v gozdarstvu
potrebna usmeritev k povečanju proizvodnega potenciala naših gozdov in k
njegovemu boljšemu in bolj intenzivnemu izrabljanju.
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Večja družbena skrb mora biti posvečena racionalni rabi kmetijskega in
gozdnega prostora, da bo primarni sektor izpolnjeval tudi svoje reprodukcijske,
splošno družbene funkcije, kot so zaščita pred erozijo, videz krajine, rekreativnost bivalnega prostora, turizem, obrambne funkcije prostora.
■—• sekundarni sektor (industrija, gradbeništvo, proizvodna obrt) se bo razvijal po obsegu proizvodnje hitreje od poprečja, njegov delež pri ustvarjanju
družbenega proizvoda bo narastel od 55 '% na 58'% v letu 1985, zvišal pa se bo
tudi delež zaposlenih od 39 % na 45 °/o v letu 1985. Sekundarni sektor bo še
naprej najpomembnejši sektor ustvarjanja družbenega proizvoda.
Industrija bo še naprej dominantna gospodarska dejavnost. Večina njenih
panog se intenzivno vključuje v mednarodno blagovno menjavo. Realna ocena
njihove konkurenčnosti na tujem tržišču privede do ugotovitve, da imajo kovinskopredelovabia, električna, lesna in kemična industrija ugodnejšo perspektivo. Znotraj industrijskih vej se bodo najuspešneje razvijale tiste ožje proizvodne grupacije in delovne organizacije, ki imajo ustrezne objektivne pogoje
in bodo izboljševale svojo poslovno sposobnost. Uspešnost in propulzivnost takih organizacij in proizvodnih grupacij bo vplivala na postopno spreminjanje
strukture industrijske proizvodnje. V takem razvojnem procesu ima pomembno
mesto tak vodstveni in strokovni kader, ki je dovolj strokovno izobražen, razgledan in ima smisel za poslovnost in za dobro gospodarjenje.
Gradbeništvo kot drugo najvažnejše področje v sekundarnem sektorju bo
predvidoma zadržalo dosedanji delež pri ustvarjanju družbenega proizvoda in
v številu zaposlenosti. Zaradi potreb intenzivnega razvoja v Sloveniji in v Jugoslaviji ter možnosti, ki se kažejo na tujih trgih, obstajajo pogoji za preraščanje gradbeništva v sodobno industrijsko proizvodnjo. V prihodnjih letih bo
imelo pomembno vlogo pri graditvi cest, energetskih objektov, stanovanj, pri
modernizaciji cestnega omrežja ter v izvozu.
Proizvodna obrt, ki še zaostaja, bo v perspektivi povečala delež v družbenem proizvodu in v številu zaposlenih. Ob bolj stabilni in bolj smotrni politiki
do obrti in ob večji možnosti angažiranja tudi zasebnih investicij in iniciative
lahko proizvodna obrt doseže v perspektivi pomembno mesto kot dopolnilo
industrijske, gradbene in druge proizvodnje.
— Terciarni sektor — promet, trgovina, gostinstvo, turizem, obrt, stanovanjsko-komunalna dejavnost — bo izdatno razširil svoj obseg. Njegov delež
v družbenem proizvodu bo, kot kažejo napovedi, narastel od sedanjih 32 '% na
približno 37 %. Zlasti se bo v terciarnih dejavnostih povečal delež zaposlenih,
in sicer od sedanjih 15% na približno 25'%. Z večjim deležem zaposlenih v
suiperstrukturnih dejavnostih — od sedanjih 11'% na 14% — se bo skupni delež zaposlenih v terciarnem in kvartarnem sektorju povečal od sedanjih 26 %
na 40 %. To je bistveni premik k terciarizacdji družbeno-gospodarske strukture,
kot jo danes že imajo razvite države.
Predvsem se bodo hitro razvijah trgovina, gostinstvo in turizem. Nekajkrat se bosta povečala obseg zaposlenosti in ustvarjalni družbeni proizvod. V
turističnem gospodarstvu je treba izrabiti velike razvojne možnosti predvsem
s koncentrirano gradnjo kapacitet, ki so v rabi vse leto.
Obrt, zlasti storitvena, spremlja in dopolnjuje veliko proizvodnjo, odseva
pa tudi potrebe razvitejše družbe. Glede na dosedanje zaostajanje bo v prihodnje hitreje napredovala in bolje zadovoljevala potrebe gospodarstva, negospodarskih dejavnosti in potrebe prebivalstva.
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Prometno gospodarstvo bo imelo glede na delež zaposlenosti in pri družbenem proizvodu podobne značilnosti kot ves terciarni sektor in ima. v našem
gospodarskem prostoru zelo ugodne razvojne možnosti.
c) Infrastruktura
Sodoben družbeni razvoj je vse bolj odvisen od ustrezno razvite infrastrukture, to je od prometnega in energetskega omrežja ter od vodnega gospodarstva. Zato bodo ukrepi na področju infrastrukturnega gospodarstva močno
vplivali na uresničevanje ciljev našega dolgoročnega družbenega razvoja.
Pospešeni razvoj infrastrukturnega omrežja bo nudil objektivne pogoje za
uspešno aktiviranje gospodarskih in socialnih potencialov za enakomernejši
regionalni razvoj ter za hitrejšo integracijo slovenskega gospodarstva, večjo
dinamiko njegovega razvoja ter njegovo konkurenčno sposobnost na jugoslovanskem in mednarodnem trgu. Razvita infrastruktura bo omogočala večjo
mobilnost produkcijskih tvorcev. Ustrezna razvitost omrežja infrastrukture je
obenem pogoj za pospešen socialni razvoj na vseh ravneh in območjih.
V prihodnjem obdobju bo morala družba z zavestno in načrtno akcijo poseči na to področje gospodarstva. Organizirano bo vplivala na hitrejše povezovanje skupnih interesov raznih subjektov z gospodarskega in socialnega
področja do infrastrukture.
Odgovorni republiški organi bodo pobudnik družbenih dogovorov med občinami, poslovnimi bankami in drugimi delovnimi organizacijami za zbiranje
sredstev za gradnjo in vzdrževanje infrastrukture, predvsem po načelu zavestnega in sporazumnega zbiranja sredstev.
Na tem področju se mora v prihodnjem obdobju uveljaviti sporazumna
politika načrtovanja in gradnje ter racionalnega izkoriščanja, ki bo temeljila
na skupnih interesih narodnega gospodarstva in socialnega razvoja ter bo zasledovala cilje medsebojnega in mednarodnega povezovanja, posebej glede na
geopolitični položaj Slovenije.
2. Projekcija socialnega razvoja
Bistvena sestavina programa dolgoročnega razvoja Slovenije je projekcija
socialnega razvoja, ki hkrati z razvojem narodnega gospodarstva postaja vse
pomembnejša za celotno družbeno ekonomiko. Narodno gospodarstvo in socialni razvoj sta v takem medsebojnem odnosu, da samo njuna povezanost omogoča hitrejši in celovitejši razvoj družbe. Socialni razvoj kot sestavni del
splošne družbene politike odseva stopnjo ekonomskega razvoja, hkrati pa vpliva
na ekonomski razvoj družbe in ga usmerja. Zadovoljevanje potreb na socialnem področju (kultura, izobraževanje, zdravstvo, raziskovalno delo in drugo)
je odvisno od razpoložljivih sredstev, katerih delitev je družbeno dogovorjena
v skladu z razvojnimi cilji. Dosedanji razvoj in pomen posameznih dejavnosti
socialnega področja pa terja tudi ustrezne strukturne spremembe v delitvi
sredstev med posameznimi področji kot tudi znotraj posameznih dejavnosti.
Preširoko zastavljeni cilji lahko ob omejeni materialni osnovi prav tako povzroče težave v družbenem razvoju, kot ga lahko povzroči pretirano zoževanje
materialne osnove socialnega razvoja.
Različna dostopnost in različne materialne možnosti v izkoriščanju dobrin
socialnih dejavnosti, ki so temeljnega pomena za človeka, terjajo široko uveljavitev načela solidarnosti. To načelo moremo objektivno upoštevati pri izvajanju politike dohodka in politike policentričnega sistema, in sicer na temeljih
samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja.
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a) Izobraževanje
Za naš razvoj so življenjskega pomena kakovost, obseg in struktura izobraževanja vsega prebivalstva, a še posebej tistih kadrov, na katerih bo slonela
teža prihodnje kadrovske reprodukcije.
Proces stalnega izobraževanja vseh ljudi postaja eden izmed temeljnih dejavnikov gospodarskega in družbenega razvoja. Zato bo v naslednjem obdobju
veljala učinkovitosti, obsegu in strukturi izobraževanja osrednja pozornost naše
dolgoročne razvojne politike.
Izobraževanje pa ni le podlaga za učinkovito gospodarjenje, za uvajanje
sodobne tehnologije in znanosti in za sodelovanje v znanstveno-tehnološki revoluciji, marveč ima tudi tehtne humanistične razsežnosti. Izobraževanje pomembno vpliva na oblikovanje osebnosti, medčloveških in družbenih odnosov.
V okviru samoupravne družbene ureditve in ob doslednem uveljavljanju enakega odnosa do vseh ljudi omogoča razvoj svobodnega odgovornega kritičnega
in ustvarjalnega človeka, oblikuje njegovo zavest in kulturo. Z enakimi minimalnimi izobraževalnimi možnostmi za vse nastopa kot učinkovito sredstvo
proti številnim oblikam materialne in socialne zaostalosti.
Hitrejši napredek na izobraževalnem področju in uresničevanje naših
dolgoročnih ciljev zavirajo zlasti visoka stopnja osipa, različne možnosti izobraževanja glede na ekonomsko-socialni in teritorialni položaj ljudi, zastarele
metode in tehnična sredstva za učenje, neustrezni učni kadri idr. — vse to
časovno odmika uresničevanje naših dolgoročnih ciljev. Tako stanje reproducira
socialno diferenciacijo med posameznimi sloji prebivalstva in med regijami,
povzroča negativne politične posledice, posredno pa odtujuje človeka in vzdržuje nizko raven produktivnosti dela.
V prihodnjem obdobju bo treba nujno reformirati sistem izobraževanja,
da bo stalno izobraževanje postalo podlaga celotnega sistema. Vpeljane bodo
sodobne metode pouka, kot so programirano učenje, pouk s pomočjo radia,
televizije, filma, računalnikov, z bogatejšo učno vsebino in z izostrenim posluhom za spremembe v materialni in duhovni sferi, družbenih aktivnosti. Pouk
v šolah se mora preusmeriti tako, da bo pri učencu razvijal intelektualne sposobnosti, smisel za solidarno in skupno reševanje nalog in oblikoval osnovo
tudi za samoizobraževanje in samovzgojo'. Z ukrepi v izobraževalni, socialni in
ekonomski politiki je potrebno doseči, da bodo imeli vsi ljudje enake sposobnosti, enake minimalne možnosti za učenje na vseh stopnjah šolanja, kakor
tudi kasneje na delovnem mestu. Naraščanje obsega in kakovosti izobraževanja
bo terjalo povečevanje sodobnemu pouku in vse večjemu številu absolventov
osnovnih šol prilagojenega šolskega prostora in zmogljivosti dijaških in študentskih domov.
Vzporedno s problematiko izobrazbe in zaposlovanja se postavlja vprašanje emigracije naših strokovnjakov. Njihov večkrat neustrezen položaj in
stimulacija terjata zaradi pomanjkanja strokovnih kadrov —• kot primarnega
produkcijskega faktorja — hitre in učinkovite spremembe. Pristojni republiški
organi bodo pripravili predloge o tem, kako bi se v prihodnjih letih naši strokovni kadri začeli vračati iz tujine.
Spremembe v vsebini, metodiki, tehnologiji in organizaciji izobraževalnega
procesa vseh vrst, na vseh stopnjah v predšolskem in šolskem obdobju, na
delovnem mestu in v družbenem življenju, zahtevajo tudi novo vsebino, metodiko in tehnologijo oblikovanja pedagoškega kadra, spremenjene odnose med
učiteljem in učencem ter zagotavljanje ustreznega socialnega in materialnega
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položaja tega poklica. Hkrati pa je treba postopoma uveljaviti izobraževanje
vseh učiteljev na visokošolski ravni. Višja raven splošne osnovne izobrazbe
prebivalstva bo dosežena tako, da bo vsa predšolska mladina vključena v tako
imenovano malo šolo, ki bo postopoma časovno podaljšana. V vzgojno varstvene
zavode bodo zajeti otroci v mestih in industrijskih središčih ter iz tistih socialnih sredin, ki zaradi svoje ekonomske in kulturne nerazvitosti ne ustvarjajo
ugodnih pogojev za otrokov razvoj. V prihodnjem srednjeročnem obdobju bo
potrebno pripraviti vse materialne, vsebinske dn kadrovske elemente za postopno vključevanje otrok v osnovno šolo s 6. letom starosti. Hkrati je treba
ustvariti pogoje, da se bo vsak, ki konča obvezno šolanje, izobraževal naprej
v skladu s svojimi zmožnostmi. Da bi bilo to mogoče doseči, bo treba načrtno
premagovati materialne ovire izobraževanja in sicer z ustrezno politiko štipendiranja, materialnega in moralnega spodbujanja ter z drugimi ugodnostmi za
šolanje, upoštevaje pri tem programiranje kadrov.
V okviru izobraževalnega sistema bo prav tako zagotovljeno enotno in
medsebojno povezano izobraževanje na srednji stopnji, tako da bo mogoče vsebinsko smiselno prehajanje, napredovanje in zaključevanje šolanja v srednjih
šolah. V srednjestopenjsko izobraževanje bo zajet večji del mlade generacije,
da bi tako čimprej premostili pomanjkanje srednje izobraženih kadrov. V organizirano srednješolsko izobraževanje bo postopoma zajetih okrog 70°/o mladine,
stare od 15 do 19 let. Že med osnovnošolskim in srednješolskim izobraževanjem
pa bo močneje poudarjeno oblikovanje tvornega duha in poklicno usmerjanje
mladine.
Višje in visoko šolstvo bo tudi v prihodnjem obdobju pomemben vir temeljite prenovitve kvalifikacijske sestave zaposlenih na področjih družbenih in
gospodarskih dejavnosti. Reformirana univerza, visoke in višje šole bodo na
temelju demokratičnih samoupravnih odnosov omogočile kvalitetnejši študij
z novo tehniko in metodami izobraževanja. Z materialnimi, pravnimi in drugimi sredstvi bo univerzitetnemu učnemu kadru omogočeno dopolnilno izobraževanje, obsežnejše, tesnejše in učinkovito povezovanje pedagoškega dela s temeljnim raziskovalnim in aplikativnim delom;. Tako bo še več možnosti za
delovno integracijo visokega šolstva, raziskovalnih inštitutov in delovnih organizacij s področja gospodarstva in družbenih dejavnosti. Take razvojne usmeritve visokošolskega študija bodo zagotovile, da bo v gospodarstvu in pri drugih uporabnikih več kritične strokovnosti, trajno in učinkovito dopolnilno
izobraževanje in bodo tako prilagoditvene sposobnosti diplomantov zahtevam
dela večje.
Do leta 1985 bo višji in visokošolski študij postopoma zajel okoli četrtino
prebivalstva med 19. in 24. letom starosti. To pomeni, da bo število vpisanih
študentov doseglo čez 15 let približno 30 do 40 tisoč.
Slovenija naj bi do 1985. leta imela dvoje univerzitetnih središč po 12 do
15 tisoč študentov, pri čemer bomo upoštevali potrebe, načelo racionalnosti in
smotrno delitev dela. Razen v Ljubljani in Mariboru naj bi v prihodnjem obdobju razvijali posamezne oblike visokošolskega izobraževanja tudi v drugih
središčih. Pri tem ne bi smeli prezreti tudi možnosti povezovanja z univerzitetnimi središči drugih republik, kar še posebej velja za številne različne specializacije, podiplomski študij in interdisciplinarni študij.
V prihodnje mora izobraževanje delavcev na delovnih mestih postati trajnejša in bolj organizirana oblika dopolnjevanja ter verifikacije znanja. Pro-
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gramsko in institucionalno je treba izobraževanje odraslih vključiti v celovit
izobraževalni proces.
Pri lociranju novih izobrazbenih institucij bo deležna podpore policentrična politika urbanskega in regionalnega razvoja.
Da bi bila uresničena zamisel o »trajno učeči se družbi«, se bo delež sredstev za izobraževanje povečeval hitreje, kot bo rastel družbeni proizvod.
b) Socialno-zdravstveni razvoj
V pokojninsko-invalidskem zavarovanju kot pomembni obliki zagotavljanja socialne varnosti delovnih ljudi je treba v prihodnjih petnajstih letih
uresničiti predvsem naslednje konkretne cilje:
— z izpolnitvijo sistema invalidsko-pokojninskega zavarovanja, z zagotovitvijo stabilnih finančnih virov, krepitvijo samoupravljanj a zavarovancev in
z drugimi ukrepi utrditi socialno varnost človeka, zasnovano na delu in njegovih rezultatih ter na povezanost in solidarnosti delovnih ljudi;
— zagotoviti osnovno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za vse prebivalstvo, kar pomeni, da bo dobil vsak občan ob določeni starosti ali v invalidnosti temeljno pokojnino, ki mu bo zagotavljala osnovno življenjsko eksistenco; višina posamične pokojnine pa bo odvisna od konkretnega delovnega
prispevka posameznika v združenem delu oziroma od njegovega prispevka
pokojninsko-invalidskemu skladu;
— stalno usklajevanje pokojnin s povečanjem osebnih dohodkov, torej
usklajevanje življenjskega standarda upokojencev s standardom aktivnih zavarovancev ;
— z izpopolnitvijo sistema invalidskega zavarovanja, varstva delavcev pri
delu ter medicinske in poklicne rehabilitacije bistveno zmanjšati obseg invalidiziranja, pospešiti vračanje invalidov v delovni proces in tako v naslednjem
petnajstletnem' obdobju občutno spremeniti sedanje zelo neugodno razmerje
med številom starostnih in invalidskih upokojencev.
Znatno povečanje produktivnosti dela in celotne materialne blaginje v prihodnjem petnajstletnem obdobju bo terjalo in obenem omogočilo tudi občutno
povečanje ravni zdravstvenega varstva prebivalstva. To se bo pokazalo med
drugim tudi v daljši življenjski dobi prebivalstva, v večji delovni sposobnosti
in v bolj trdnem občutku splošne življenjske in socialne varnosti. Da bi vse to
dosegli, je potrebno uresničiti v prihodnjih petnajstih letih zlasti tele konkretne cilje:
— uveljaviti za vse prebivalstvo enoten sistem zdravstvenega zavarovanja
ter enoten obseg pravic iz zdravstvenega zavarovanja in raven zdravstvenega
varstva, zasnovanega na splošni vzajemnosti in solidarnosti zavarovancev ter
njihovem samoupravnem odločanju o pravicah in obveznostih;
— razvijati in organizirati zdravstvo kot izrazito socializirano dejavnost,
kar je dokazalo svojo prednost že v dosedanjem razvoju zdravstvenega varstva. Zasebna zdravniška praksa je lahko le izjemna dopolnitev družbene zdravstvene dejavnosti in se ne more opravljati z družbenimi sredstvi;
— okrepiti kadrovsko zmogljivost zdravstvene dejavnosti, tako da bo na
voljo dovolj zdravnikov, poleg tega pa bo bistveno več tudi drugih zdravstvenih
delavcev;
—• povečati in mbdernizirati prostorne in tehnične zmogljivosti zdravstvene
dejavnosti, kakršne bodo ustrezale občutnemu povečanju potreb po zdravstvenih storitvah in naglemu napredku medicinske znanosti. Pri tem je treba dati
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v prihodnjem obdobju prednost modernizaciji bolnišnične mreže, tako da bi
bile bolnišnične zmogljivosti sodobno opremljene;
—• celotno zdravstveno mrežo je treba funkcionalno integrirati na osnovi
racionalne delitve dela. Bistveno je treba okrepiti vpliv in finančno udeležbo
skupnosti zdravstvenega zavarovanja za gradnjo in modernizacijo zdravstvenih
zmogljivosti;
— posvetiti posebno pozornost preventivni zdravstveni dejavnosti, zlasti
preventivnemu varstvu otrok oziroma mladini in aktivnih delavcev; načrtno
preprečevati uničevanje življenjskega okolja, ki se kaže v vse hujšem onesnaženju zraka in vode, naraščanju hrupa in podobno.
Ob takih potrebah in razvoju zdravstvenega varstva je treba predvideti
nadaljnje povečanje celotnih izdatkov za zdravstveno varstvo. Predvideti pa
je treba tudi povečanje neposredne udeležbe prebivalstva pri plačevanju zdravstvenih storitev; vendar pa ta udeležba ne bi smela rušiti načela solidarnosti
oziroma otežiti socialno šibkejšim slojem prebivalstva, da si zagotove popolno
zdravstveno varstvo.
Zelo pomembne so tudi naloge in cilji na področju varstva otrok. Eden
izmed bistvenih ciljev socialnega razvoja v naslednjih petnajstih letih je krepitev vseh oblik družbene skrbi za otroke in družine ter njihov razvoj. To ima
daljnosežen pomen za naš celoten družbeni razvoj tako zaradi uresničevanja
humanih vrednot naše družbe kot tudi zaradi povečanja socialne mobilnosti
vseh slojev prebivalstva in čim boljšega izkoriščanja vseh človeških zmogljivosti za optimalni družbenoekonomski napredek. Ta cilj bomo dosegli predvsem z naslednjimi prizadevanji:
— ustvariti vsem otrokom čimbolj enotne temeljne pogoje za življenjski
razvoj z usklajenim družbenim delovanjem na področju otroškega varstva,
izobraževanja, zdravstva, stanovanjske gradnje in urbanizacije;
— povečati odstotek predšolskih otrok v dnevnem varstvu na 30 °/o oziroma okrepiti zmogljivost otroškovarstvenih ustanov od sedanjih 23 000 na
okoli 80 000 mest. V enakem obsegu moramo zajeti tudi osnovnošolske otroke
s celodnevnim bivanjem v šoli. To je nujno tako zaradi vzgojnih in socialno
varstvenih potreb kot tudi z ekonomskih vidikov, zlasti zaradi visokega odstotka zaposlenih žensk, ki ga je možno zadržati in povečati le ob bistveno
večjem obsegu dnevnega varstva predšolskih in šolskih otrok. Tolikšno zmogljivost otroško varstvenih ustanov pa bo mogoče doseči le ob usklajenih finančnih naporih delovnih organizacij, občin oziroma krajevnih skupnosti in
staršev, ob zelo racionalni gradnji otroško varstvenih zmogljivosti ter ob taki
organizaciji in financiranju njihove osnovne dejavnosti, ki bo upoštevala potrebe in materialne možnosti staršev in družbe;
— razlike v osnovnih eksistenčnih pogojih med otroki je treba zmanjševati
z otroškim dodatkom kot obliko pomoči družinam z nižjimi dohodki in tudi
z drugimi oblikami neposredne pomoči otrokom (prehrana, šolske potrebščine,
oskrbnine ipd.).
V naslednjem petnajstletnem obdobju je treba občutno okrepiti obseg in
kakovost varstva starih ljudi in tako uspešneje reševati probleme, ki se v sodobni družbi zaradi občutnega podaljšanja življenjske dobe prebivalstva, razpadanja patriarhalnih družinskih vezi in hitrega razslojevanja vasi čedalje bolj
zaostrujejo. Zato bodo v prihodnjih 15 letih povečane in modernizirane zmogljivosti domiov za stare ljudi od sedanjih 3700 ležišč na približno 8000 ležišč,
kar bo zadostovalo za domsko varstvo okoli 5 °/o ljudi, starih nad 65 let. Bistvo
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celotnih družbenih naporov pa bo oblikovanje pozitivnega odnosa do starih
ljudi nasploh, do njihovega delovnega in družbenega angažiranja, do spoštovanja njihovih življenjskih izkušenj in ustvarjalnega dela v preteklosti.
Z ukrepi ekonomske in socialne politike bo v prihodnjih 15 letih mogoče
bistveno omejiti že znane izvore revščine. Dokler tega še ne bo moglo zagotoviti splošno pokojninsko zavarovanje vsega prebivalstva, bo potrebno učinkovitejše dodeljevanje družbene denarne pomoči socialno ogroženim občanom.
V prihodnjem petnajstletnem obdobju se bodo znatno povečale kadrovske
zmogljivosti in obseg ter materialni pogoji delovanja socialnih služb, da bodo
ob podpori vseh družbenih in samoupravnih dejavnikov sposobne uspešno
reševati vse širšo socialno problematiko in organizirati socialno preventivo.
c) Raziskovalna dejavnost
Skupno z izobraževanjem opredeljuje raziskovalna dejavnost raven znanja
v družbeni skupnosti. Raziskovalna dejavnost je eden izmed temeljnih dejavnikov družbenega napredka, zato bo treba v prihodnjem obdobju obenem z
reformo izobraževanja okrepiti in razvijati zlasti raziskovalno dejavnost, spodbujati inovatorstvo in razviti informatiko.
Zaradi integracije znanstvenega in raziskovalnega dela z družbenim, še posebej gospodarskim in tehnološkim razvojem, je potrebno čimbolj ekonomično
in racionalno razvijati in organizirati tako izobraževalno kot raziskovalno dejavnost. V prihodnje se mora zato univerza skupaj z visokimi šolami uveljaviti
tudi kot odgovoren dejavnik spodbujanja, programiranja, organiziranja in razvijanja raziskovalnega dela na vseh področjih. Pri tem ni osrednje vprašanje
organizacijska povezanost univerze z raziskovalnimi institucijami, marveč take
funkcionalne komunikacije med univerzo in visokimi šolami ter raziskovalnimi
zavodi, ki bodo dejansko, ne pa le formalno, omogočile in zagotavljale, da se
visoke šole uveljavijo v tej funkciji. Gre predvsem za pretok kadrov in povezavo med raziskovalnim in izobraževalnim procesom.
Naša, raziskovalna politika bo morala še naprej upoštevati oba temeljna
aspekta raziskovalnega dela, ki sta podrejena cilju, da se Slovenija uveljavlja
kot enakopraven subjekt v političnem, gospodarskem, znanstvenem in kulturnem pogledu tako v okviru Jugoslavije kakor tudi v svetu. En aspekt take
raziskovalne politike mora prispevati h krepitvi naše ekonomske moči, ki nam
bo omogočila, da gremo vštric s svetovnim razvojem; ta ekonomska moč pa
bo narod krepila tudi v boju zoper provincializacijo in odvisnost.
Ob bogatejšem in integriranem gospodarstvu, ob čedalje večjem vplivu
tržnih zahtev in mednarodne delitve dela ter ob preseženem tradicionalizmu,
ob premagani zaprtosti in odmaknjenosti naše raziskovalne dejavnosti, ob svetovni in tudi pri nas že prisotni znanstveno^tehnični revoluciji bo potrebna
vse tesnejša povezanost gospodarstva z raziskovalno dejavnostjo. Organizacije
združenega dela bodo v hotenju po čim višji stopnji tehnološkega razvoja in
proizvodnih rezultatov same pospeševale vraščanje znanstvenih spoznanj v
prakso. Hkrati bodo spodbujale delavce k iskanju tehničnih izboljšav in inovacij. Taka spodbuda bo zagotovljena predvsem tako, da bodo organizacije
združenega dela z avtonomnimi predpisi vnaprej zagotovile ustrezna moralna
in materialna priznanja delavcem, avtorjem tehničnih izboljšav. Avtorjem je
potrebno zagotoviti tudi ustrezno pravno varnost.
Slovenska raziskovalna misel bo morala biti tudi v prihodnje navzoča na
vseh področjih raziskovalne dejavnosti. Naši izvirni ustvarjalnosti gre posebna skrb zlasti tam, kjer to zahtevajo naše nacionalne posebnosti, posebnosti
26»
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našega družbenega razvoja, programiranja in planiranja pa tudi tam, kjer bodo
na voljo materialne, predvsem pa kadrovske možnosti za izvirnost na svetovni
ravni. Sicer pa bo pri večini, znanstvenih disciplin in na večini znanstvenih
področij v ospredju predvsem zavestno in organizirano spremljanje razvoja v
svetu, pri čemer bo treba s posebno pozornostjo spremljati najnovejše znanstvene discipline, kot so kibemetika, informatika itd. in se v ta razvoj tudi
vključevati.
Taka raziskovalna politika nas bo usposabljala za enakopraven dialog,
pretok idej, izmenjavo spoznanj pa tudi kadrov.
Z najrazličnejšimi oblikami bo treba skrbeti, da bo naša raziskovalna dejavnost odprta V svetovni in jugoslovanski prostor, in ustvariti razne organizirane oblike, ki bi tehnološke dosežke pomagale kar najhitreje vnašati v našo
proizvodnjo.
Že zdaj v marsičem neustrezna struktura raziskovalnih institucij se bo
mprala prilagoditi potrebam modernega raziskovalnega dela, predvsem v smislu učinkovitejše integracije kapacitet, kadrov in interdisciplinarnosti.
Enega izmed elementov raziskovalne politike bodo morali predstavljati
ukrepi in prizadevanja za povezovanje naših raziskovalcev, ki delajo na tujem,
s slovenskimi potrebami in problemi, kot tudi ukrepi za njihovo vračanje v
naše raziskovalne in visokošolske institucije.
Razmere, v katerih se razvijata slovensko gospodarstvo in raziskovalna
dejavnost, zahtevajo v prihodnje večjo mobilnost raziskovalnega kadra, pri
čemer merimo na izmenjavo strokovnjakov med raziskovalnimi institucijami,
visokimi šolami, gospodarstvom in družbenimi službami.
Drugi aspekt raziskovalne politike, ki bo slovenski družbi zagotavljal, da
se bo pojavljala enakopravno v jugoslovanski in mednarodni skupnosti držav
in. narodov, pa zahteva razvijanje družboslovnih znanstvenih disciplin. Še posebej pomemben prispevek tako našemu lastnemu družbenemu razvoju kot
razvoju drugih jugoslovanskih narodov in naprednemu družbenemu razvoju v
svetu pomeni v tem okviru preučevanje in spremljanje posebnih oblik in poti
našega socialističnega razvoja in razvoja samoupravljanja.
Sredstva za raziskovalno dejavnost bodo naraščala hitreje, kot bo rastel
družbeni proizvod. To pa bo glede na ostale potrebe vsekakor izjemen napor
slovenske družbe, ki obenem zahteva uveljavitev najstrožje kvalitetne selekcije in skrajne racionalnosti pri uporabi sredstev-za raziskovalno dejavnost.
V skladu s predvidenim razvojem visokošolskih kapacitet in v skladu s
potrebamji po raziskovalnem kadru bo do leta 1985 raziskovalcev približno trikrat več. 25—28 raziskovalcev na 10 000 prebivalcev bi pomenilo, da naš razvoj poteka približno vzporedno z razvojem večine evropskih držav. Potrebna
bo izjemna racionalnost na področju raziskovalnega dela, koordinacija pri nabavi opreme, ustvarjanje skupnih inštitutov in seveda skupne naložbe v večje
inštitutske kapacitete in naprave.
Računalništvo in informatika kot kompleks informacijskih, dokumentacijskih in komunikacijskih dejavnosti sta nepogrešljiv sestavni del našega družbenega razvoja. Zaradi samoupravnih produkcijskih odnosov, nadaljnje demokratizacije družbe, podružbljanja politike in zaradi vse širšega uveljavljanja
načela javnosti dela se mora bistveno spremeniti družbena vloga in položaj
informatike in informacijskih sredstev vseh vrst.
Pomembno vlogo morata odigrati računalništvo in informatika tudi v poslovno tehnološki in raziskovalni sferi. Postati morata aktivna dejavnika v
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uresničevanju strategije in taktike dolgoročnega razvoja, Zato bo potrebno na
vseh ravneh naše družbe in še posebej v delovnih organizacijah in njihovih
asociacijah vseh področij združenega dela zagotavljati uporabo in razvoj ter
racionalnost in uspešnost teh dejavnosti,
V naslednjih 15 letih bo potrebno realizirati informacijske sisteme za gospodarstvo, javno upravo, statistiko, socialno zavarovanje, službo družbenega
knjigovodstva in študijske knjižnice in dokumentalistiko. Bistveni premik bo
potrebno doseči pri vzgoji kadra. Zato bo potrebna srednja, višja in visoka
šola, kot most k temu pa v začetku posebna smer univerzitetnega študija. Najkasneje v petih letih bo v slovenske srednje šole vpeljan osnovni pouk iz računalništva in informatike.
Podpirati bo treba tudi vključitev slovenskega in jugoslovanskega računalniškega sistema v evropsko omrežje in v najpomembnejše mednarodne
organizacije, programske biblioteke in izobraževalne centre
d) Kultura
Ob nezadržanem tehnološkem razvoju, ki terja hitrejše oblikovanje široke
in poglobljene izobrazbe in znanja, je kultura nepogrešljiv soustvarjalec proizvodnega procesa in nujna duhovna sestavina v življenju današnjega delovnega človeka — široko razgledanega in aktivnega samoupravljalca, Pri oblikovanju njegove osebnosti je potrebno izraziteje poudariti moralno etične vrednote, da bi dosegli višjo raven v medčloveških in delovnih odnosih. Njen razvoj je zato pogoj za celotno družbeno rast in eden njenih bistvenih ciljev.
Prek trajnega povezovanja bo povečana izmenjava kulturnih in umetniških
dosežkov med posameznimi kulturami jugoslovanskih narodov in narodnosti.
Uspehe, dosežene v mednarodnem kulturnem svetu, kaže v prihodnje nadaljevati bolj sistematično. Kulturnemu delovanju italijanske in madžarske narodnosti bo v načrtovanem obdobju dana enaka pozornost kot doslej. Posebna
pozornost bo namenjena tudi kulturnemu delovanju zamejskih Slovencev ter
slovenskih delavcev in izseljencev v tujini.
Kulturne dejavnosti naj obsegajo ves slovenski prostor; da bi bile kulturne vrednote dostopne vsem občanom in da bi se moglo bogatiti njihovo
kulturno življenje, bodo kulturne skupnosti načrtno in selektivno razvijale tudi
regionalne centre. Tako bo mogoče zmanjševati razliko kulturnega vpliva in
postopno odpravljati »prazen kulturni prostor«. Pbleg tega pa bo mogoče povsod
spodbujati kakovostne in uspešne oblike kulturnega dela.
Umetniški ustvarjalci, predvsem mladi, morajo dobiti ustrezne materialne
in druge možnosti, da se v družbi ustvarjalno uveljavijo in enakopravno vključijo v samoupravne odnose. Tako bo odprta nadaljnja pot kvalitetni rasti slovenske umetnosti ;in ustvarjalni pogoji za njeno vedno uspešnejše uveljavljanje. Posebna skrb bo posvečena sodobni vzgoji neposrednih umetniških
ustvarjalcev kot tudi animatorjev kulturnega življenja.
Cilji kulturnega razvoja terjajo nadaljnje uveljavljanje kulturnih medijev
in možnosti za njihovo spremljanje; razširitev vrednega dela tiska in programska obogatitev radia, filma in televizije sodita med bistvene sestavine našega
nacionalnega kulturnega razvoja.
Delovanje in razvoj kulture in njenih dejavnosti, zadovoljevanje kulturnih
potreb delovnega človeka in vseh občanov, kulturno delo in umetniška ustvarjalnost, varovanje kulturne dediščine in integriranost kulture v celotno družbeno življenje so doseženi na podlagi samoupravnega povezovanja vseh za kulturo zainteresiranih dejavnikov; to pa hkrati pomeni sodelovanje vseh za druž-
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beni razvoj zainteresiranih ljudi. Zato je potrebno organizacijsko in programsko
razvijati kulturne skupnosti kot temeljno celico kulturne politike in nosilca
kulturnega dela.
Družbeni dogovori in samoupravni sporazumi kot najbolj primerna oblika
za določanje družbenega in ekonomskega položaja kulturnih dejavnosti in njihovega razvoja so pot za urejanje razmerij med nosilci kulturnih dejavnosti.
Ti dogovori omogočajo medsebojni vpliv in spodbudo vseh dejavnikov družbenega razvoja.
Zaradi šibke materialne podlage za rast kulture v prejšnjem obdobju se
bodo v prihodnjih petnajstih letih sredstva, namenjena kulturi, občutneje povečala. Pri razporeditvi za kulturo namenjenih sredstev bo potrebno odmeriti
več kot doslej izboljšanju prostorov, ki so namenjeni kulturnemu življenju in
delu.
e) Telesna kultura
V prihodnjih petnajstih letih mora postati telesna kultura resnična potreba in uresničljiva pravica vseh ljudi v naši republiki.
Temeljni cilji telesne kulture so: oblikovanje celovite osebnosti in razvijanje njenih ustvarjalnih sposobnosti, zdravje, podaljšanje aktivnega življenja,
krepitev delovnih in obrambnih sposobnosti, vzgoja, aktiven počitek in razvedrilo. Ti atributi dajejo telesni kulturi tolikšen pomen, da ji mora družba
posvečati ustrezno pozornost, zlasti še, ker so današnje razmere izredno kritične
in raven razvitosti telesne kulture zaostaja za razvojem drugih področij.
Ob smotrnejšem izkoriščanju sredstev, ki so danes že namenjena telesni
kulturi, je pomembno tudi hitreje krepiti njene materialne osnove. Razmik
med razvitostjo telesne kulture in potrebami bo treba postopoma zmanjševati.
Nujna je odločna krepitev samoupravnega položaja telesne kulture v družbi
in resnično samoupravnih odnosov znotraj nje.
S postopnim premagovanjem vsebinskih, materialnih in kadrovskih težav
bodo ustvarjene možnosti za redno telesnokulturno aktivnost od vzgojnovarstvenih ustanov do univerze. Tako bo tudi v praksi največji poudarek na telesni kulturi v naših vzgojnoizobraževalnih ustanovah kot temelju telesne
kulture.
Samoupravni organi in strokovne službe so odgovorni, da bo telesna kultura v delovnih organizacijah postopoma postala uresničljiva pravica vseh zaposlenih. V ta-namen bo potrebnih več kadrov in več objektov; potrebna pa
bo tudi visoka stopnja povezanosti s telesnokulturnimi centri in športnimi
organizacijami.
Za hitrejši razvoj telesne kulture je treba zagotoviti ustrezno izobraževanje
strokovnih kadrov in raziskovalno delo, ki bo predvsem koristilo potrebam
prakse.
Poleg pozornosti materialni, vsebinski, kadrovski in organizacijski krepitvi
telesmokultumih organizacij je treba razviti široko mrežo rekreacijskih in
športno-turističnih centrov, hkrati pa v urbanističnem planiranju zagotoviti
primerne površine za graditev ustreznih objektov.
Vprašanje kakovostnega in vrhunskega športa je kot odsev stopnje razvitosti telesne kulture treba preučiti ter opredeliti njuno mesto.
3. Demografski razvoj, zaposlovanje, življenjska raven in stanovanjsko
gospodarstvo
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a) Prebivalstvo in zaposlovanje
,
Na naravno gibanje prebivalstva bodo vplivali predvsem naslednji dejavniki:
— rast realne življenjske ravni prebivalstva,
— izboljševanje zdravstvene zaščite prebivalstva,
— podaljševanje poprečne življenjske dobe ljudi,
— večja skrb za družino in varstvo otrok.
Za aktivno demografsko politiko obstoje objektivni materialni pogoji.
Treba jo je izoblikovati in predvideti načine in sredstva za njeno uveljavitev.
Pričakovati je, da se bodo tudi v prihodnjih petnajstih letih uveljavljale
družbene in gospodarske zakonitosti, ki vplivajo na večjo mobilnost delovne
sile in na družbeno-gospodarsko preobrazbo prebivalstva. Priseljevanje z drugih jugoslovanskih območij bo potekalo ob hkratnem manjšem odhajanju domačih delavcev v tujino. Z ekonomskimi in pohtičnimi ukrepi bo treba odpravljati vzroke, ki spodbujajo ekonomsko emigracijo, in pospeševati vračanje
zaposlenih v tujini. Prebivalstvo iz drugih republik se bo še vedno priseljevalo
v Slovenijo', vendar spričo hitrejšega razvoja manj razvitih območij v manjšem številu kot doslej.
Navedene predpostavke nakazujejo, da se bo ob aktivni demografski politiki, ki naj rezultira v povečanju števila rojstev in zmanjšanju umrljivosti,
skupno število prebivalstva do leta 1985 povečalo od sedanjih milijon 726 tisoč
na milijon 930 tisoč oziroma do leta 1991 na približno milijon 985 tisoč. Poprečni prirastek bo znašal 8,1 promila. Število prebivalcev v starosti od 19 do
59 let pa se bo povečalo od sedanjih 910 tisoč na milijon 50 tisoč.
Na obseg' zaposlovanja bodo v prihodnjih petnajstih letih bistveno vplivali
predvsem naslednji dejavniki:
— spremembe v gospodarski in regionalni strukturi Slovenije;
— nova delovna mesta na osnovi neto investicij;
— tehnični napredek in tehnološke spremembe, ki vplivajo na proizvodnost dela;
— formiranje ustreznih izobrazbenih profilov glede na potrebe sodobnih
delovnih postopkov na vseh področjih družbene reprodukcije;
— zmožnost prilagajanja delovnih ljudi novim potrebam;
— zmanjšanje zaposlovanja v tujini;
— mobilnost delovne sile.
Tehnološki napredek bo omogočil večjo storilnost dela in boljše splošne
delovne pogoje. Možno bo skrajševati delovni čas predvsem v dejavnostih z
zahtevnejšimi delovnimi pogoji in poskrbeti za boljšo delovno zaščito mater in
žensk, za razširjeno varstvo otrok, za izboljšanje pogojev prihajanja na delo
in za primerno izrabo dopustov širšemu krogu delovnih ljudi.
Mehanizacija kmetijstva in tehnični napredek, ki jo spremlja, bosta poleg
drugih vplivov v slovenskem kmetijstvu do leta 1985 sprostila okoli 100 tisoč
delovnih ljudi, ki jih bo treba zaposliti v nekmetijskih dejavnostih. Več delovne sile bo zaposlil tudi razvitejši nekmetijski zasebni sektor.
Predvidoma bo v naslednjih 15 letih znašala poprečna stopnja rasti delovnega prebivalstva v Sloveniji okoli 1 °/o.
b) Družbeno-gospodarska preobrazba prebivalstva
Naraščanje števila prebivalstva in zaposlenih, predvsem pa pričakovane
spremembe v gospodarski strukturi ter prostorska politika bodo močno vpli-
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vali na obseg družbeno gospodarske preobrazbe. Pričakovani so premiki delovnega prebivalstva iz primarnega sektorja, predvsem iz kmetijstva, v sekundarne, zlasti pa terciarne in kvartarne dejavnosti. Pričakujemo, da bo delež
kmečkega prebivalstva v skupnem številu .prebivalstva padel na okrog 12 do
15 %. Poleg politike bolj uravnoteženega razvoja in zaviranja procesa emigracije v tujino, ki terja večjo mobilnost delovnega prebivalstva prek dnevne migracije, je treba — kjer je to gospodarsko smotrno — skrbeti tudi za približevanje delovnih mest domicilu delovnega prebivalstva.
Spremembe v gospodarski strukturi se bodo kazale predvsem v nadaljnjem
relativnem zmanjševanju podeželskega prebivalstva in povečevanju mestnega
prebivalstva. Poleg tega pa bo občutno narastlo število urbaniziranih prebivalcev.
c) Življenjska raven
Ras,t življenjske ravni zadeva vse njene sestavne dele:
— rast osebne in kolektivne porabe,
— večanje obsega trajnih potrošnih dobrin,
— izboljšanje delovnih in življenjskih pogojev,
— večanje vseh oblik materialne in socialne varnosti,
— razvoj človekove osebnosti in krepitev njegove vloge pri odločanju o
skupnih zadevah,
—• večja skladnost med navedenimi elementi življenjske ravni.
V splošno rast življenjske ravni mora biti vključeno še posebej prebivalstvo z nižjimi dohodki. Tako se bodo zmanjševale socialne razlike v materialnih življenjskih pogojih pa tudi razlike v znanju, delovnih navadah, kulturni
stopnji, v možnostih izobraževanja in zaposlitve.
Naraščanje življenjske ravni mora temeljiti na večanju produktivnosti. Ta
bo naraščala s spreminjanjem socialnoekonomske strukture, ki bo s tehničnim
napredkom in tehnološkimi spremembami omogočala večjo usposobljenost
delavca.
Predvideno približno trikratno povečanje sredstev osebne porabe bo spremenilo strukturo splošne porabe, izboljšala pa se bo tudi struktura porabe
v gospodinjstvih. Predvidene spremembe v strukturi in obsegu osebne potrošnje zahtevajo večjo ponudbo terciarnih dejavnosti. Do leta 1985 bo v strukturi osebne potrošnje narastel delež za kulturo in rekreacijo od sedanjih 3,6 na
11,2 <%, delež vseh storitev pa od sedanjih 14 %> na približno 18 %.
d) Stanovanje
Stanovanje je kot trajna ekonomska in socialna dobrina in kot eden
osnovnih elementov življenjske ravni pomemben instrument dolgoročne politike rasti produktivnosti, urbanizacije in demografskega razvoja. Zato je stanovanjsko gospodarstvo dejavnost posebnega družbenega pomena in ga je potrebno družbeno usmerjati.
Na področju te dejavnosti se bodo vse bolj uveljavljala ekonomska načela:
za stanovanje skrbi predvsem porabnik sam, družba pa mu pri tem pomaga.
Uveljavljala pa se bodo tudi načela solidarnosti: družba bo organizirano
pomagala tistim občanom, ki zavoljo nizkih dohodkov ne zmorejo ekonomskih
stroškov stanovanja.
Za uresničevanje teh načel je treba razvijati oblike samoupravnega sodelovanja čim širšega kroga interesentov, kot so hišni sveti, interesne skupnosti
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na raznih ravneh, oblike upravljanja s stanovanjskim fondom, stanovanjska
in komunalna podjetja in oblike upravljanja s sredstvi za gradnjo stanovanj.
Ti samoupravni subjekti in oblike upravljanja bodo poglavitana opora stanovanjski, komunalni, zemljiški in urbanizacijski politiki občin, ki bodo ob sodelovanju republike osnovni nosilci stanovanjskega gospodarstva.
Občinska politika stanovanjskega gospodarstva bo s pomločjo take samoupravne strukture omogočila realne pogoje za modernizacijo projektiranja in
gradnje, racionalno gospodarjenje s stanovanjskim, komunalnim in zemljiškim
fondom.
Uresničevanje tako zasnovane politike in predvidena rast sredstev za
osebno porabo bo skupaj z organiziranim zbiranjem zasebnih in družbenih
sredstev za stanovanjsko graditev postopoma izboljšala razmerje med kupno
močjo interesentov in stroški stanovanja. Tako se odpirajo realne možnosti
za bolj učinkovito reševanje socialnih razlik ter stanovanjske problematike
mladih ljudi in družin.
Realno je pričakovati, da bo v naslednjih petnajstih letih zgrajenih okoli
12 milijonov mE novih stanovanjskih površin, bistveno bo manjši sedanji stanovanjski primanjkljaj in občutno večja opremljenost stanovanjskega fonda. Do
leta 1985 bi tako dosegli poprečno 16 m2 stanovanjskega prostora na prebivalca.
Globalna projekcija regionalnega razvoja
Zaradi izčrpnega izkoristka realnih pogojev in sodelovanja razvojnih ustvarjalnih faktorjev v celotnem slovenskem prostoru in zaradi nujne potrebe
postopnega zmanjševanja medregionalnih razlik v razvitosti bo zavestno usmerjanje regionalnega razvoja vse bolj pomembna metoda družbenoekonomske
politike Slovenije.
Enakomernejši ekonomskosocialni razvoj bo obenem pomemben element
za celovitejšo in čvrstejšo integracijo slovenskega prostora.
a) Človekovo okolje in kulturna krajina
Močnejši kurs na regionalno in prostorsko politiko razvoja zahteva tudi
zavarovanje ekološkega ravnotežja, krajinskih značilnosti in drugih prednosti
okolja, kakor tudi močnejšo valorizacijo teh prednosti kot faktorjev prihodnjega družbenoekonomskega razvoja.
Hitra urbanizacija, gospodarski in tehnološki razvoj povzročajo, da so
življenjski pogoji slabši. Zrak, voda, plodne površine, gozdovi in druge vrednote
okolja postajajo vedno očitnejši limitirajoči razvojni faktorji; očitno je namreč,
da kvarjenje teh vrednot, naraščanje hrupa, smradu, odpadkov, erozije in
poplave začenjajo resno ogrožati zdravje in življenje človeka.
Zato je potrebno:
— zavarovanje ekološkega ravnovesja, pokrajinskih značilnosti in drugih
kvalitet okolja ter
— takšno usmerjanje regionalnega razvoja, ki bo upoštevalo obstoječe
naravne vrednote;
— predvideti ustrezne površine za stanovanjsko in komunalno gradnjo,
za ohranitev okolja in naravnih ugodnosti zunaj mestnega prostora;
— upoštevati naravne in druge kvalitete okolja pri alokaciji gospodarskih
in drugih dejavnostih;
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— kmetijske in gozdne površine je treba bolj upoštevati kot pogoj osnovne
biološke eksistence prebivalstva in kot enega pomembnih dolgoročnih faktorjev razvoja;
— povezovati kmetijski razvoj in razvoj gozdarstva z narodno-obrambnimi
interesi;
— pospeševati razvoj višinskih kmetij in kmečkega turizma;
— pospeševati razvoj obmejnih predelov;
— podobno je tudi pri gozdarski in vodnogospodarski politiki mimo neposrednih gospodarskih koristi, treba upoštevati tudi vedno večji družbeni
pomen naravnovarstvene funkcije.
b) Policentrični sistem
Dosežena stopnja urbanizacije, poselitve in gospodarskih dejavnosti, infrastrukturno omrežje, pojav regionalne polarizacije razvojnih tendenc zahtevajo,
da policentrični razvoj ni samo najsprejemljivejši z vidika učinkovitejšega gospodarskega razvoja, temveč je logična posledica in edina možnost samoupravnega sistema, ki že v dosedanjem razvoju potrjuje zastavljeni koncept.
Policentrični urbani sistem bo v funkcionalni prometni povezavi pripomogel k učinkovitejšemu ekonomskosocialnemu razvoju, obenem pa zagotavljal
večjo enakomemost življenjskih pogojev prebivalstva.
Tak sistem se bo v skladu z načeli družbenoekonomske uspešnosti uveljavljal prek več mestnih središč, ki bodo s svojo gravitacijo pokrila celoten
slovenski prostor.
Potrebna bo sistematična krepitev gospodarskih in socialnih funkcij ter
središč. Z njihovo funkcionalno povezavo v celovit urbanski sistem bodo
ustvarjeni pogoji, da bodo vse bolj nosilci gospodarskega, znanstvenega, izobrazbenega in kulturnega napredka posameznih regij ob samoupravnem povezovanju občin.
c) Razvoj manj razvitih območij
Regionalna politika na podlagi razvoja in povezovanja proizvodnih tvorcev v regijah ter urbanistična politika več med seboj povezanih regionalnih
centrov odpirata pota povezovanja med mestom in vasjo, povezovanja med
regijami in ustvarjata pogoje za bolj uravnovešen razvoj na območju vse Slovenije. Ob tem bo imelo pomembno vlogo tudi družbeno usmerjanje na podlagi
zakona o pospeševanju manj razvitih območij v Sloveniji. Intenzivnejša vključitev manj razvitih območij v proces družbene reprodukcije bo v okviru
realnih možnosti in pogojev, ki jih imajo posamezna območja, dosežena zlasti
takole:
— prek ustreznejše infrastrukture in izobraževanja;
— s pomočjo pri izdelavi razvojnih projektov in programov;
— s postopno polistruktumo usmeritvijo zlasti na industrijo, kmetijstvo
v vseh fazah reprodukcije in turizem, in na pospeševanje razvoja dislociranih
obratov;
— z zagotavljanjem namenskih sredstev za manj razvite;
— z ustrezno kreditno in davčno politiko ter s politiko splošne ter skupne
porabe;
— s povezovanjem samoupravnih skupnosti, bank in drugih delovnih
organizacij pri uresničevanju programov;
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— s povečanjem prostorske mobilnosti prebivalstva;
— s pospeševanjem regionalne povezanosti med razvitejšimi in manj razvitimi območji.
III. PROJEKCIJA RAZVOJA PO GOSPODARSKIH DEJAVNOSTIH
Razvoj gospodarskih dejavnosti je zasnovan na dolgoročnih programih posameznih vej, področij in grupacij. Ti programi predstavljajo širše in popolnejše strokovne informacije, ki nudijo delovnim organizacijam izhodišča za
izbiro razvojnih smeri in jim omogočajo gibko prilagajanje vsakokratnim
razmeram in zahtevam na tržišču.
Pomembna bo usposobljenost delovnih organizacij za razvijanje take proizvodnje, ki bo, ustrezajoč standardom, kakovosti in ceni, zadovoljila tržna
merila na notranjem in zunanjem trgu. Uveljavile pa se bodo tudi primerjalne
prednosti z vidikov razpoložljivosti in strukture delovne sile, surovinske osnove,
plačilne bilance, ugodni mednarodni prometni položaj in podobno. Specifična
diverzifikacija slovenskega gospodarstva, posebno industrije, že danes nudi
objektivne pogoje za večji prodor nekaterih zvrsti proizvodnje na mednarodni
trg; te zvrsti proizvodnje bodo v prihodnje lahko osnova naše izvozne ekspanzije, zlasti na konvertibilno tržišče.
V naslednjem obdobju bo vse bolj nujen proces različnih oblik povezovanja,
kooperacije ter integracije v Sloveniji, v jugoslovanskem prostoru in z večjimi
tujimi partnerji. Take pobude je treba pričakovati posebno od gospodarskih
organizacij z najboljšo kadrovsko strukturo.
a) Energetsko gospodarstvo
V Sloveniji vedno bolj primanjkuje energije. Brez izgradnje in pravočasnega obratovanja potrebnih energetskih objektov se bo pomanjkanje energije kazalo na vseh področjih družbenega življenja.
Leta 1985 bo potrebnih predvidoma 54 000 T cal. Struktura primarne energije se bo spremenila tako, da bo približno naslednja: trda goriva 22 %, tekoča
goriva 48%, plinasta goriva 3'%, elektroenergija 25 %, pare za ogrevanje 2 %.
Po porabi primarne energije bosta do leta 1985 prevzela nafta in plin vodilno vlogo, saj bo njen delež znašal okoli 40 %. Delež trdih goriv bo predvidoma
30®/», vodne energije 4% in jedrske energije 26'%.
Primanjkljaj bo možno pokriti:
— z antracitom in črnim premogom iz uvoza. Rjavega premoga je glede
na sedanjo stopnjo raziskanosti in glede na ugotovljene rezerve (rezerve A
in B) dovolj za približno 20 let;
— zalog lignita je v Sloveniji okoli 310 milijonov ton;
— nafto bo treba uvažati, vložiti pa tudi potrebna sredstva v zmogljivosti
za predelavo nafte;
— zaloge zemeljskega plina cenijo v Jugoslaviji na okoli 100 milijard
N m3. Slovenija si mora zagotoviti dolgoročno in stalno dobavo iz jugoslovanskih virov in iz uvoza. Zgraditi je treba osnovne plinovode;
— tehnični, gospodarski in pokrajinsko kulturni razlogi narekujejo, da
se bo treba poleg racionalne izrabe vodnega potenciala usmeriti na termoenergetske vire na osnovi tekočih, plinastih, trdih in jedrskih goriv;
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. — za pokrivanje potreb s konstantno energijo nam najbolj ustreza jedrska
energija. Poleg prve jedrske elektrarne z močjo 600 MW je treba za slovenske
potrebe do leta 1985 zgraditi vsaj še 600 MW jedrskih zmogljivosti.
b) Vodno gospodarstvo
Zaradi širjenja gospodarskih zmogljivositi, hitre urbanizacije in povećavanja
življenjske ravni prebivalstva poraba vode v SR Sloveniji izredno hitro
narašča..
Ob nespremenjenih naravnih virih se manjšajo zaloge uporabne vode
tudi zaradi hitrejšega površinskega odtoka in večjega onesnaženja.
Ob nizkih vodah, ob največjih sušah, je pretok vode, ki odteče iz Slovenije, približno 160 m3/sek. Pri tem je vključenih 35 mč/sek že uporabljenih in
vrnjenih vod. Tako je prizadet že biološki minimum, ki znaša npr. na republiški meji samo za Savo 125 m3/sek.
Se vedno je precej zamočvirjenih in pogosto preplavljenih površin ter
površin, na katerih bi bilo potrebno zgraditi namakalne sisteme. Zelo obsežna
so tudi območja, ki jih ogrožajo erozija, hudourniki in plazovi. Zaradi neurejenosti teh površin nastajajo občutne gospodarske škode, oviran pa je tudi
razvoj gospodarstva, predvsem industrije, turizma, kmetijstva in urbanizacije.
Te neurejene površine nenehno ogrožajo rastlinstvo, zdravje ljudi in živali.
V prihodnje bo treba torej zajeti nove vodne vire v regionalnem sistemu
vodne oskrbe; poskrbeti pa bo treba, da bo čiščenje odpadnih vod uspešnejše;
še naprej pa bo treba urejati vodne tokove in erozijska področja.
Pri tem bo treba uporabljati sodobnejše vodnogospodarske ukrepe, zlasti
take, ki rabijo hkrati več namenom. To so zlasti akumulacije v gornjih tokovih
vodnih tokov, s katerimi je mogoče urejati prodonosnost, zmanjšati poplavne
valove, znižati stroške za regulacije in obrambne nasipe, bogatiti nizke vode,
bistveno izboljšati kakovost nizkih vod in ustvarjati pogoje za razvoj ribištva,
rekreacije in turizma.
c) Prometno gospodarstvo
Pri načrtovanju dolgoročnega razvoja prometnega gospodarstva je važno
predvsem dejstvo, da se kompleksen promet v svetovnem merilu nahaja v revolucionarni tehnološki preobrazbi. Bistvena obeležja sodobnega prometa so komplementarnost prometnega sistema in integralnost transportnega procesa, ki
temelji na strnjenih transportno-tehničnih verigah kot elementarnih sistemih.
Sloveniji je ugoden geopolitični položaj še vtisnil izrazit transportni pečat.
To dejstvo odpira možnosti, da se prek našega ozemlja povezujejo veliki gospodarski bazeni in da je tudi na tej podlagi mogoče načrtovati prihodnji razvoj.
Dosedanji gospodarski in družbeni razvoj je močno prerasel zmogljivosti
obstoječe prometne infrastrukture v Sloveniji. Slednja že ovira hitrejši razvoj
in onemogoča, da bi bolje izrabljali izredno ugoden geopolitični položaj naše
republike.
V svetovnem merilu napreduje transportna in komunikacijska tehnologija
tako hitro, da klasični načini pri urejanju tega problema povsem odpovedujejo.
V najbolj razvitih državah napovedujejo, da bodo v naslednjih treh do petih
letih že dosegli tako razvojno raven, da bodo le še tretjino vsega tovora prepeljevali s klasičnimi prevoznimi sredstvi ob klasični prometni organizaciji.
V tej dejavnosti se uveljavljajo nova spoznanja tako hitro, da dosedanji
razvoj (kontejnerizacije, paletizacije, roll-on roll-off-sistema, huckepacka, naftovodov in plinovodov, maršrutnih vlakov, letalskega prometa ter organizacije

Priloge

413

velikih obmorskih in suhozemskih terminalov) že nakazuje uresničevanje velikih medkontinentalnih in medoceanskih transportnih in prometnih sistemov.
Nove tehnologije in novi načini organizacije prometne infrastrukture bodo
postopno odpravili tradicionalne oblike transporta in komunikacij. V nasprotju
s hitrim razvojem te gospodarske dejavnosti po vsem svetu pa smo se v Sloveniji in v Jugoslaviji komaj začeli prilagajati sodobnim transportnim sistemom
in organizacijam.
— Železnice bodo še vnaprej okostje kompleksnega prometnega sistema,
glavni nosilec mednarodnega prometa in povezave Slovenije z gospodarstvi, ki
obkrožajo našo deželo. Zato je treba slovenske železnice docela rekonstruirati
in modernizirati ter usposobiti za izvajanje sodobne tehnologije transportnega
procesa. Nujna je modernizacija osnovnih relacij Jesenice—Zagreb, Šentilj—
Sežana—Koper, modernizacija voznega parka, gradnje sodobnih terminalov za
integralne sisteme ter sistemov sodobnega disponiranja ter kontrole transportnega procesa.
Tehnološko in gospodarsko sodelovanje med železnico in drugimi transportnimi vejami se bo najbolj izpričalo pri gradnji skupnih transportnih terminalov v Ljubljani, v Mariboru, v Sežani in Novi Gorici, na Jesenicah in v
Kopru.
Tako se bo Slovenija prometno reorganizirala in povezala v suhozemnem
prometu. Povezala pa bo tudi naše morje s suhozemskim zaledjem, kar je pomembno predvsem za daljinski notranji in mednarodni blagovni in potniški
promet. V obmejnih krajih bo potrebno ustvarjati tudi. pogoje, ki bodo omogočali hitrejšo mednarodno povezavo, delitev dela in menjavo.
—• Gospodarsko in družbeno je v sodobnih razvojnih tokovih izredno pomemben cestni promet, saj povezuje najrazličnejša področja in območja. Investicijski posegi v cestnoprometno infrastrukturo morajo zagotoviti gradnjo
sistema hitrih cest z visoko propustnostjo, torej cest, ki dopuščajo velike vozne
hitrosti in velike obremenitve, koncentrirajo -promet in so namenjene predvsem
daljinskemu prometu. Mimo tega pa bo treba modernizirati in rekonstruirati
sekundarno cestnoprometno omrežje v Sloveniji. Predvideni posegi v cestnoprometno omrežje bodo spremenili razvrstitev gospodarskega potenciala, kar
bo odsevalo v načinih in v obsegu izrabe slovenskega gospodarskega prostora.
V prihodnjem dolgoročnem obdobju bo nujno potrebno postopoma, glede
na razpoložljiva sredstva ter v izvedbi in zaporedju, ki bosta najbolje ustrezala
našim potrebam in možnostim', modernizirati oziroma zgraditi naslednje cestnoprometno ožilje:
— magistralno cestno omrežje, ki povezuje Slovenijo z jugoslovanskim,
italijanskim, avstrijskim in madžarskim cestnim omrežjem, in sicer:
•—• Šentilj—Ljubljana-—Razdrto—Nova Gorica^—Sežana—Koper—Reka;
— predor Karavanke—Ljubljana—Zagreb;
— Maribor—Ptuj—Zagreb;
— Dravograd—Maribor—Pomur je;
— regionalno cestno omrežje, predvsem tiste ceste, ki omogočajo povezavo
naših mestnih središč v policentrični urbani sistem in tiste regionalne cestne
prometnice, ki odpirajo razvojne možnosti manj razvitim področjem.
Te orientacije so utemeljene z ekonomskoHprometnimi m razvojnimi faktorji tako z vidika komunikacijskih povezav Slovenije z Jugoslavijo in Evropo
kot tudi z vidika našega policentričnega urbanega razvoja.
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— V pomorskem gospodarstvu bo treba razmahniti luško dejavnost in povečati obseg obmorskega prometa predvsem v okviru integralnih transportnih
sistemov, ki povezujejo kopno in morje. Za pospešeno vključevanje našega
gospodarstva v mednarodni trg je treba izrabiti vse ugodnosti, ki jih prinaša
pomorski promet, in v ta namen dopolnjevati našo pomorsko prevozniško organizacijo ter bolj upoštevati transportne potrebe našega gospodarstva. Obnoviti
in pomnožiti je treba ladjevje in osvojiti sodobno tehnologijo, ki prevladuje
v pomorskem transportu.
V okviru luške dejavnosti je treba bolje izrabiti tranzitno-prometni položaj
luke Koper in pospešeno dograjevati njeno industrijsko cono. Specializacija,
kontejnerizacija, razširitev dodelave in predelave blaga v prosti coni in podobno — vse to bo predvidoma povečalo promet V luki, in sicer od sedanjih
2,2 milijona ton na 10 do 15 milijonov ton v letu 1985. Za realizacijo tega bo
treba čimprej izdelati koncept in program .gradnje in razvoja industrijske
cone z domačimi in tujimi vlaganji. Pri tem bosta pomembna izbor in struktura
dejavnosti, ki se bodo morale razvijati v najugodnejših ekonomskih kombinacijah domačih in tujih gospodarskih interesov na tem širšem gravitacijskem
področju.
— V svetovnem merilu je zračni promet ena najbolj razgibanih in obetajočih prometnih vej. Slovenija se mora čimbolj vključiti v notranji in v mednarodni zračni promet ter ustvariti sodobne letalskoprometne pogoje, ki bodo
omogočali hitro rast turizma, poslovnega prometa in blagovnega prevoza. Zato
je treba v prihodnjih petnajstih letih nadaljevati gradnjo slovenske letalske
infrastrukture, večati letalske prevozne zmogljivosti in zagotoviti ustrezne
pogoje za razvoj helikopterskih prevozov. V ta namen bo treba zgraditi primerno mrežo alpskih, obmorskih in obmestnih helikopterskih pristajališč.
Glede na energetske in surovinske vire za bazno in predelovalno industrijo
je potrebno vpeljati cevni transport (naftovodi, plinovodi). Geopolitična lega
Slovenije sicer dovoljuje, da je mogoče izbirati energetske surovine in si oskrbeti napajanje iz več smeri: iz Italije, Avstrije, Hrvatske in iz koprskega terminala, vendar pa bo treba pri tem misliti na najugodnejše kombinacije glede
financiranja naložb in njihovega učinka v nacionalnem gospodarstvu.
V politiki razvoja naše prometne infrastrukture je važno tudi preučiti,
kako se bo Slovenija vključila v sistem evropskih poslovnih poti.
— Predvideni gospodarski, politični in družbeni razvoj terja dobre ptt
storitve in dobro radiotelevizijo. Zato je potreben .sodoben ptt sistem in sodobna
radiotelevizijska služba, ki bosta sledila najnovejšim tehničnim in tehnološkim
dosežkom na tem področju, vpeljati je treba popolno avtomatizacijo poštne
službe na vseh ravneh ter polavtomatizacijo oziroma avtomatizacijo mednarodnega telefonskega in telegrafskega prometa.
Radiotelevizijska služba bo morala s svojimi zmogljivostmi pokriti ves
slovenski prostor in zagotoviti večjo izbiro programov.
V razvoju kompleksnega prometa je posebej treba upoštevati nujnost
racionalnega kombiniranja posameznih vrst transporta.
Uresničenje zastavljenih ciljev v razvoju prometnega gospodarstva lahko
zagotovi samo razvejana prometna znanost. Zato bo moral biti razvoj prometne
znanosti še posebej naša skrb.
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d) Metalurgija in kovinsko predelovalna industrija
Slovensko železarstvo se bo moralo tehnološko preusmeriti na kvalitetnejše izdelke, asortiment svojih izdelkov pa mora programsko uskladiti z
jugoslovanskim železarskim gospodarstvom; Naša črna metalurgija se mora
tehnološko in organizacijsko tesno povezati s kovinsko predelovalno' industrijo
ter z usmeritvijo na čim večjo finalizacijo proizvodnje.
Položaj slovenske barvne metalurgije narekuje intenziviranje geoloških in
rudarskih raziskav, da bodo sodobni tehnološki postopki zagotovili rentabilnost
proizvodnje. Del surovin, rude, koncentratov in polizdelkov bo treba vsekakor
nabavljati drugod. Za zagotovitev surovin bodo zato nujne skupne naložbe z
drugimi jugoslovanskimi partnerji.
Predelovalna industrija barvnih kovin se bo razvijala v tesni tehnološki
in poslovni povezavi z domačimi in s tujimi porabniki njenih izdelkov.
Kovinska industrija je izredno pomembna, ker je propulzivna, povezuje
metalurgijo z vsemi gospodarskimi dejavnostmi in ima ugodne multiplikativne
učinke na gospodarstvo v celoti. Vključevala se bo predvsem kot kooperant
v velika jugoslovanska in mednarodna industrijska združenja. Velika kovinska
industrija bo postala tudi pobudnik za razvijanje številnih manjših kovinskopredelovalnih obratov.
Pomemben položaj se obeta motorni industriji in industriji gospodinjskih
strojev, ki sta že zdaj nosilki proizvodnje večjih serij končnih izdelkov na
domači in tuji trg ter sta organizator serijske proizvodnje sestavnih delov in
polizdelkov.
e) Elektroindustrija
Elektroindustrija z vsemi svojimi vejami je značilna za razvit sodobni svet,
zato bo tudi pri nas v prihodnje intenzivneje napredovala, predvsem v so~
delovanju s tovrstno svetovno vodilno industrijo. Po vsem sodeč bo stopnja
njene rasti med najvišjimi. Aktivno bo vplivala na spreminjanje naše gospodarske strukture.
Elektronika je podlaga, na katero se opira ves industrijsko tehnološki razvoj, zato bomo skrbeli, da se bo ta industrijska dejavnost okrepila in na
široko prodrla v tehnologijo, raziskovanje, izobraževanje in kulturo. Slovenija
ima ustrezne nosilce elektronike, ki imajo že zdaj pri razvijanju gospodarstva
vodilno vlogo, še bolj pa bodo vplivali na gospodarski napredek v prihodnjih
letih.
Za razvoj slovenske industrije jakega toka je važno dejstvo, da je v Jugoslaviji z lastno proizvodnjo krit le manjši del potreb domačega trga in da se ji
zato odpirajo velike razvojne možnosti, pa tudi uspešna vključitev v mednarodno delitev dela.
f) Kemična industrija
Slovenska kemična industrija v svojih proizvodnih zmogljivostih, tehnologiji in asortimentu izdelkov zaostaja za tujimi dosežki, predvsem zaradi
svoje razdrobljenosti ter slabe proizvodno-tehnične in finančne povezanosti z
drugimi vejami gospodarstva. Zato je nujno tudi v tej dejavnosti bolj hitro in
bolj smelo uvajati najnovejše postopke in dosežke, modernizirati zaostalo tehnologijo in prilagoditi asortiment izdelkov potrebam trga, pri tem pa doseči večjo
koncentracijo in bogatejše poslovno sodelovanje te industrije, ker sta kapital
in znanje prav tu še posebno odločilna razvojna faktorja.

416

Priloge

Anorganska bazna kemična industrija se mora modernizirati, pri čemer pa
mora upoštevati tudi dolgoročne razvojne programe kemične industrije na
drugih območjih države in se vključiti v skupen razvoj.
Razvoj organske kemične industrije je tesno vezan na gradnjo rafinerije
in plinovodov v Sloveniji. Ne glede na tehnološko in kapitalno zelo zahtevno
gradnjo se bo organska kemična industrija razvila.
Na tej podlagi se bo razvijala tudi kemijskopredelovalna industrija (farmacevtska, milarsko-kozmetična, proizvodnja premaznih sredstev, proizvodnja in
predelava plastičnih mas in podobno).
Razvoj motorizacije in možnosti prodaje na domačem in tujem trgu bo
omogočil nadaljnjo ekspanzijo slovenske gumarske industrije, ki bo razvila
moderno, avtomatizirano velikoserijsko proizvodnjo.
g) Nekovinska industrija
Nahajilšča nekovinskih rudnin sa pri nas večinoma majhna. Z njihovo
eksploatacijo se ukvarjajo' v večini primerov majhna podjetja. Proizvodnja in
predelava nekovin je pretežno dopolnilna industrija za preskrbo posameznih
industrijskih panog in deloma široke potrošnje. Zaradi tega temelji razvoj te
panoge na predvidenem splošnem dvigu gospodarstva na izvozu.
Ta industrija ima pogoje za nadaljnji dolgoročni razvoj, če bodo geološke
in geokemiijske raziskave pokazale ugodne rezultate glede nahajališč nekovinskih rudnin v Sloveniji. Seveda pa je tudi v tej industrijski dejavnosti nujno
večje združevanje obstoječih zmogljivosti; uvajati pa bo potrebno tudi nove
tehnološke postopke,
h) Tekstilna in usnjarskopredelovalna industrija
Slovenska tekstilna industrija sodi med tradicionalne industrijske veje,
vendar se je zlasti na področju konfekcije, pletenin in trikotaže že dobro prilagodila modnim zahtevam tujih tržišč. Njen nadaljnji razvoj bo še bolj
odvisen od uvedbe avtomatizacije in moderne organizacije dela.
Tako bo tekstilna industrija postajala vedno bolj kapitalno intenzivna..
Nadaljnji razvoj industrije zahteva tudi spremembo surovinske baze, ki sloni na
novih umetnih in sintetskih vlaknih. Razen tega je mogoče s kemizacijo, s posebnimi tehničnimi postopki izboljšati kakovost tekstilnih izdelkov. Podobne
zahteve veljajo tudi za sicer napredujočo čevljarsko industrijo.
Tako tekstilna kot usnjarskcnpredelovalna industrija se morata usmeriti
na tisto proizvodnjo, ki bo zagotavljala visoko kulturo oblačenja.
Takšna preusmeritev te proizvodnje bo omogočila sprostitev dela zaposlenih
žensk, ki se bodo lahko< zaposlile v drugih, zlasti terciarnih dejavnostih.
i) Kmletijska proizvodnja in živilska industrija
Naravni pogoji v Sloveniji omogočajo sorazmerno pisano proizvodno usmeritev, pri čemer ostaja živinoreja glavna kmetijska panoga, na določenih območjih pa so ugodne razmere za proizvodnjo visoko kvalitetnega hmelja, vina,
sadja in nekaterih vrtnin.
V prihodnjih 15 letih bo obseg kmetijske proizvodnje zaradi tehnološkega
napredka, večje proizvodnosti dela in površin, modernizacije družbene kmetijske proizvodnje in zaradi vse obsežnejše preusmeritve zasebnih kmetovalcev
naraščal in se bo razvil v moderno blagovno proizvodnjo. Le taka usmeritev
bo povečala stopnjo samooskrbe v proizvodnji hrane, zagotovila kmečkemu
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prebivalstvu večji dohodek in. tako zmanjšala dohodkovno neenakost med
kmetijskim in nekmetijskim prebivalstvom.
V pogojih splošne modernizacije kmetijstva bo umirjenejši proces deagrarizacije omogočil naraščanje produktivnosti in ekonomičnosti v kmetijstvu.
Intenzivnejšo kmetijsko proizvodnjo bo zahtevala večja domača potrošnja,
zlasti še potrošnja boljših vrst hrane, pa tudi predvidene možnosti izvoza.
Spremembe v prehrani bodo terjale nadaljnja vlaganja v sodobne specializirane
kmetijske obrate, v objekte ter naprave za dodelavo, skladiščenje in prodajo
kmetijskih pridelkov. Večjo stalnost in stabilnost v kmetijski proizvodnji in s
tem tudi v oskrbi trga pa bo pospeševala in zagotavljala tudi politika usklajevanja in jamčenja cen, politika premiranja, zaščite, rezerv in podobno. Nenehno
razvijanje kmetijske tehnologije in naraščanje storilnosti dela, pa bo omogočilo,
da bodo cene kmetijskih pridelkov konkurenčne doma in v svetu.
S proizvodno preusmeritvijo številnih kmetij, zlasti pa z razvitejšimi oblikami sodelovanja v proizvodnji in z razvijanjem dopolnilnih dejavnosti, kot so
kmečki turizem, dela v gozdarstvu, domača obrt in druge usluge, si bodo kmečki
proizvajalci z večjimi investicijskimi vlaganji ob stimulativnih družbenih
posegih ustvarjali pogoje za vse večji dohodek in standard. Te dopolnilne de^
javnosti odpirajo ugodne perspektive tudi tistemu delu zasebnega kmetijstva,
ki se bo v procesu modernizacije razvil v uspešne blagovne proizvajalce ter se
bo lahko preživljal pretežno s kmetijstvom.
Obdržala pa se bodo tudi mešana kmečka gospodarstva, katerih delež v
tržni proizvodnji bo še vedno pomemben, enako pomembna pa bo tudi prisotnost teh gospodarstev v procesu splošne modernizacije, saj so dohodkovno ta
gospodarstva relativno močnejša.
Tak kmetijski razvoj ustvarja realno možnost, da se bo socialna problematika vasi v naslednjem obdobju uspešneje reševala. Hitreje se bodo razvijala
tudi tista agrarna območja, ki so danes manj razvita, pa imlajo vse pogoje za
razvoj, obenem pa bosta ohranjena poseljenost in kulturni videz našega prostora.
Zato je določena skrb širše družbe in njena materialna podpora v procesu
splošne modernizacije in preusmeritve kmetijstva nujna, saj bo le tako mogoče
ustrezno usmerjati proces deagrarizacije in ga usklajevati s splošno gospodarskim razvojem in s skupnim družbenim interesom.
V naslednjem obdobju so verjetne intenzivne spremembe v strukturi
prehrane, kar bodo gotovo povzročili čedalje večja zaposlenost, urbanizacija,
zviševanje standarda, razvoj turizma in pod. Vse večji bo postal delež tistih
živil, ki jih oplemenjuje, predeluje in finalizira živilska industrija. Tako bo vse
večji del kmetijskih proizvodov dobil značaj surovine v živilski predelavi, vse
manjši del kmetijskih proizvodov pa bo porabljen v prvotni obliki. Te spremembe dajejo živilski industriji realne možnosti za hitrejši razvoj. Seveda bo
živilska industrija morala koncentrirati svoje razdrobljene proizvodne zmogljivosti, če se bo v prihodnje hotela izogniti slabim poslovnim učinkom, kot tudi
nesorazmerno nizkim in za kmetijstvo nespodbudnim odkupnim cenam. Le tako
si bo živilska industrija lahko zagotovila surovinsko osnovo v slovenskem
gospodarskem prostoru tudi zunaj njega. Skupaj s trgovino bo živilska industrija morala postati eden izmed pomembnih pobudnikov specializirane kmetijske proizvodnje in pomemben faktor pri usmerjanju kmetijskega razvoja.
Tudi ta industrijska veja bo v naslednjem obdobju zahtevala hitrejše uva27
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janje sodobnih tehnoloških pridobitev in splošno modernizacijo svojih proizvodnih zmogljivosti.
j) Gozdarska proizvodnja in lesnopredelovalna indtistrija
Razpoložljiv proizvodni potencial naših gozdov, naravni pogoji in aktivnost
za ustvarjanje novih virov lesa ponujajo možnosti za povečanje surovinske
osnove za potrebe lesnopredelovalne industrije in kemične predelave lesa. Pri
tem gre za trajnost in povečanje gozdnih donosov, za izboljšanje gozdnih sestavov v korist iglavcev, za odpiranje novih gozdnih območij, za modernizacijo
proizvodnje neposrednih gospodarskih koristi pa tudi za čedalje večji družbeni
pomlen in splošno koristno vlogo gozdov.
Dolgoročna politika na področju gozdarstva bo morala usklajevati koristi
samega gozdarstva in lesnopredelovalne industrije s koristmi turizma, urbanizacije, kmetijstva in vodnega gospodarstva;
Bolj bo morala upoštevati interese kmeta, lastnika gozdov. Prav tako bo
morala upoštevati naravnovarstvene funkcije gozdov.
Že dosežena raven kapacitet in njihova močna zunanjetrgovinska usmerjenost, pa tudi kadri, izkušnje in lesno surovinsko zaledje je realna podlaga za
večjo ekspanzijo lesne, zlasti pohištvene industrije. Lesna industrija in trgovina
bosta morali še bolj spodbujati proizvodnjo reprodukcijskih materialov, predvsem uvoznih. Izvoz se bo povečal predvidoma hitreje kot proizvodnja. To bo
doseženo z nadaljnjimi razširitvami in modernizacijo proizvodnje ter s krepitvijo razvojnih služb, še zlasti oblikovanja. Lesna industrija bo v materialnih
in drugih pogojih vplivala tudi na razvoj nekaterih zvrsti industrijske proizvodnje.
Razvoj industrijske celuloze in papirja je pogojen z rastočo porabo papirja,
kartona in podobnih izdelkov, ki je precej pod svetovnim poprečjem. Obstoječe
zmogljivosti slovenske celuloze in papirne industrije so po večini zastarele, pa
tudi po velikosti zaostajajo za podobnimi obrati po svetu in v Jugoslaviji. Modernizacija zmogljivosti na podlagi naše domače surovinske podlage je neogibna.
Pri novih zmogljivostih je nujno treba upoštevati izreden napredek tehnologije za pridobivanje celuloze in papirja, ki v proizvodnih postopkih omogoča
uspešno in široko uporabo manj vrednih asortimentov iglavcev in večjo uporabo
listavcev.
Intenzivno sodelovanje te industrije bo pomembno tudi pri razvijanju
surovinske podlage in s potrošniki papirja in embalaže.
k) Gradbeništvo in industrija gradbenega materiala
Sedanjo razdrobljenost in ekstenzivnost proizvodnje, neenakomerno izrabo
zmogljivosti in veliko fluktuacijo zaposlenih bo mogoče premagati z izboljšanjem tehnike, tehnologije in organizacije vsega gradbeništva. To pa bo tej
dejavnosti omogočilo tudi večji prodor na tuja tržišča.
Velika gradbena podjetja se bodo organizirala kot industrijska podjetja na
podlagi sodobne tehnologije in bodo razvila visoko storilne proizvodne metode.
Manjše gradbeniške organizacije pa se bodo morale usmeriti predvsem na
vzdrževalna dela in na rekonstrukcijo.
V prihodnje je nujno treba doseči večjo specializacijo in medsebojno povezovanje posameznih gradbenih enot tako v Sloveniji kot v vsej Jugoslaviji.
Za uspešno obvladovanje tujih tržišč bo treba bolj razvijati sodelovanje s tujimi partnerji in v ta namen podpirati razvoj združenih organizacij, ki imajo
več možnosti, da se opremijo z moderno in težko mehanizacijo.
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Napredek gradbeništva zahteva dobro in hitro projektivno in razvito raziskovalno dejavnost. Temu bodo kos le visoko kvalificirani in specializirani
strokovnjaki, ki bodo hkrati nosilci procesa, ko bo gradbeništvo prehajalo na
višjo proizvodnjo, tehnološko in gospodarsko raven.
So ugodni pogoji za razmah in za kvalitetno bolj popolno industrijo gradbenega materiala, zlasti v opekarski in cementni industriji, na področju izolacijskih in drugih sodobnih gradbenih materialov. Povečana investicijska gradnja
bo zahtevala modernizacijo industrije gradbenega materiala, pri čem^r bo treba
doseči tudi industrializacijo gradenj.
m) Blagovni promet
Trgovinska dejavnost ima vse pogoje, da se razvije v eno najbolj perspektivnih gospodarskih področij.
Trgovini na debelo in zunanji trgovini bo uspelo izrabiti vse prednosti
geopolitičnega položaja Slovenije, če se bosta še naprej integrirali v velikih
trgovinskih središčih in se še bolj povezovali v različnih oblikah z drugimi
gospodarskimi dejavnostmi. V prihodnje se bo morala trgovina, posebej še zunanja, bolj posvetiti raziskovanju tržišč ter v povezavi s proizvodnjo sodelovati
pri usmerjanju proizvodnih programov ter tudi z lastnimi sovlaganji spodbujati izdelavo novih vrst propulzivnega blaga za domača in , tuja tržišča in druge
skupne dejavnosti.
Zunanja trgovina bo morala skupaj z drugimi dejavniki upoštevati tudi
zahtevo po čimbolj uravnovešeni blagovni zunanjetrgovinski bilanci.
Trgovina na drobno bo prevzela moderne oblike prodaje blaga v veleblagovnicah, samopostrežnih obratih in nakupovalnih središčih, organizirala bo
dobavo standardnega blaga po naročilu, obenem pa bo morala približati osnovno
blago potrošnikom1.
n) Turistično gospodarstvo
Vzporedno z višjo življenjsko ravnijo v Jugoslaviji, Evropi in drugod je
pričakovati izredno povečan turistični promet. S široko zasnovano in učinkovito
turistično politiko bo mogoče bolje izrabiti ugodne priložnosti, ki jih nudijo
morje, Alpe, zdraviliška območja in vrsta turističnih zanimivosti na Slovenskem.
Z razvijanjem večjih gorskih turističnih središč bodo zagotovljeni tudi
ugodni pogoji za zimsko^-športni turizem' in letni stacionarni in izletniški turizem. Bistveno bodo povečane turistične zmogljivosti na slovenskem obalnem
območju, močno se bodo razvili tudi zdraviliški turistični kraji. Koncentrirano
turistično ponudbo v večjih središčih bodo dopolnjevale turistične dejavnosti v
manjših in novih turističnih krajih. V tem razvoju bo graditev infrastrukturnih
objektov pomemben in zahteven dejavnik razmaha turističnega gospodarstva.
Turistična investicijska politika bo usmerjena zlasti v modernizacijo in
krepitev receptivnih zmogljivosti, ki bodo ustrezale zahtevam množičnega in
mobilnega sodobnega turističnega prometa ter v kompleksno gradnjo turističnih
območij in krajev (prometna mreža, trgovina, gostinstvo1, servisi, športni rekreativni objekti), v izboljšanje turistične propagande, v podporo razvoju kmečkega
turizma in zasebnih obratov; ta politika pa bo omogočila tudi ugodnejše kreditne pogoje za gradnjo turističnih objektov. Večjo izrabo zmogljivosti, kompleksne ponudbe turističnih storitev in boljše gospodarske uspehe bo omogočil
tudi razvoj velikih nosilcev turistične dejavnosti, združenje gostinstva, trgovine,
transporta in drugih dejavnosti.
27*
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IV. POLITIKA URESNIČEVANJA
DOLGOROČNEGA DRUŽBENEGA RAZVOJA

Najmočnejše jamstvo za uresničevanje ciljev dolgoročnega razvoja SR
Slovenije je vedno večja zavest delovnih ljudi o tem, da so predvsem oni
nosilci prihodnjega razvoja, odgovorni za uresničevanje svojih interesov in da
je ta odgovornost objektivna in zato neodtujljiva. Ta zavest postavlja človeka v
novo razmerje do celotno objektivne resničnosti, ki ga po eni strani kot del
stvarnosti nenehno oblikuje, po drugi strani pa sili, da to stvarnost spreminja,
ko se zaveda možnosti zadovoljevanja svojih potreb in uresničevanja interesov
vse družbe.
Taka zavest delovnih ljudi ne nastaja samodejno, spontano, marveč le ob
stalnih naporih najbolj zavestnih organiziranih družbenih dejavnikov in ob njihovi sposobnosti, da to zavest prebujajo. Tako bo ustvarjena družbena klima, v
kateri bo mogoče uspešno uresničevati prihodnji razvoj.
Hiter, skladen in stabilen družbeni razvoj bo potekal v pogojih vse večjega
uveljavljanja tržnih zakonitosti, v smotrnem razvijanju tržnih odnosov in ob
zavestnem delovanju družbe. Razvijanje tržnih odnosov v blagovni proizvodnji
bo omogočilo večjo mobilnost ekonomskih faktorjev in tako tudi selekcijo ter
integracijo udeležencev v gospodarskem dogajanju. Politika odprtega gospodarstva bo terjala večjo uporabo mednarodnih kriterijev v uspešnosti. Le-ti pa
bodo zagotovili večjo koncentracijo proizvodnih sil ali pa bodo zaradi večje
konkurenčne sposobnosti bolj uspešni. Po tej poti bosta naše gospodarstvo in
družba dosegla tisto prilagoditveno sposobnost, ki jo od ekonomske in socialne
strukture terjajo, sodobni pogoji razvoja.
Začrtanega razvoja ne morejo zagotoviti le samodejne tržne zakonitosti.
Zato v razvojna dogajanja posega družba s svojo zavestno politiko, ki se izraža
tudi v družbenih planih.
Na podlagi sporazumevanja in dogovarjanja med gospodarskimi in družbenimi subjekti bodo delovne organizacije in njihove asociacije, družbenopolitične
in interesne skupnosti izvajale politiko uravnoteženega razvoja, politiko dohodka in politiko cen, ki zagotavljajo relativno stabilnost pogojev gospodarjenja.
S svojo. politiko razvoja bodo omogočile čim večje varčevanje in koncentracijo sredstev, racionalno gospodarjenje z naravnimi bogastvi z zemljiškim
fondom, intenziven razvoj infrastrukture, ustrezno rast družbene nadstavbe,
ter skrbele za naravno človekovo okolje.
Poglavitni nosilci razvoja so delovne skupnosti v organizacijah združenega
dela in njihove združbe, ki bodo s svojo dejavnostjo, v svojem in v skupnem
interesu, uresničevale cilje iz te resolucije.
Družbenopolitične in. interesne skupnosti bodo soustvarjale pogoje za gospodarski in socialni razvoj, tako da bodo razvijale elemente družbenega sistema,
v katerem se bodo organizacije združenega dela lahko polno in enakopravno
uveljavljale.
Zato bodo s svojo dejavnostjo:
1. uresničevale pospešen razvoj družbenoekonomskih odnosov in utrjevale
položaj delovnega človeka v samoupravni integraciji združenega dela, ki vzpo-
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stavlja neposreden odnos delovnega človeka do rezultatov njegovega tekočega
dela in do dohodka iz minulega dela;
2. razvijale ekonomski sistem, ki zagotavlja čedalje bolj svobodno in samostojno upravljanje s sredstvi družbene reprodukcije in odločanje proizvajalca o
delitvi dohodka, ki ga le^-ta ustvari s svojim delom v organizaciji združenega
dela; ki zagotavlja tako politiko dohodka, da bo povezovala osebne dohodke
z rezultati dela in z osebnim prispevkom delavca in preprečevala uveljavljanje
osnov za ustvarjanje osebnega dohodka, ki ne temelji na delu; ki krepi vpliv
trga in tržnih meril za odločanje v poslovni in še posebej v investicijski politiki; ki usmerja proizvodnjo blaga in storitev v izvoz ter krepi delovne organizacije in njihova združenja za hitrejše in obsežnejše vključevanje v mednarodno
tržišče;
3. a) razvijale sistem planiranja, ki bo slonel na interesih baze, dogovora
in sporazuma, in sprejemjale razvojne programe in plane, ki bodo na vseh
ravneh podrejeni ciljem, ki jih obsega ta resolucija. V tem okviru bo vsem
subjektom planiranja mogoče dotoci ti lastno razvojno politiko, sestavljati realne
naloge in cilje v določenem časovnem razdobju in aktivno sodelovati v celotnem
družbenem planiranju;
b) skrbele za nadaljnje preučevanje, analiziranje in spremljanje ter dopolnjevanje koncepta o dolgoročnem razvoju, organizirale sistem obveščanja o
razvojnih tokovih doma in v svetu. Republika bo v ta namen ustanovila
ustrezno interdisciplinarno medsektorsko institucijo-;
c) za uresničevanje tega dolgoročnega programa izdelajo občine svoje
dolgoročne razvojne programe, v medsebojnem sodelovanju pa medobčinske
dolgoročne razvojne programe, regionalne načrte, srednjeročne načrte ter
programe in projekte, v katerih bodo konkretizirale svojo dolgoročno1 politiko;
d) da bi z regionalnim prostorskim in urbanističnim planiranjem zagotovili skladnost v urejanju prostora in njegovo racionalno uporabo, morajo
srednjeročni plani družbenopolitičnih skupnosti in programi ter projekti organizacij združenega dela upoštevati sprejete regionalne prostorske in urbanistične
komponente;
e) interesne samoupravne skupnosti bodo zaradi uresničevanja te resolucije
izdelale svoje dolgoročne razvojne programe, zasledujoč pri tem izpolnitev svoje
funkcije povezovanja interesov gospodarskih subjektov in nosilcev socialnega
razvoja.
4. V okviru svojih, z ustavo določenih dolžnosti in pravic se bodo republiški organi poleg dopolnjevanja družbenega sistema in samoupravnih odnosov
v svojih načrtih in predpisih ter v tekoči ekonomskonsocialni politiki med drugim angažirah pri naslednjih nalogah:
a) z davčno in fiskalno politiko', politiko rezerv, z uvozno in izvozno politiko, pa tudi z administrativno kontrolo bodo zagotavljali rentabilno- stabilnost
cen. S protimonopolnimi ukrepi in s spodbujanjem medsebojnega dogovarjanja
in sporazumevanja bodo omogočili, da bosta trgovina in transport bolj uspešna,
in tako podprli neposreden vpliv višje produktivnosti idustrije in kmetijstva
na stabilnost cen potrošnega blaga in reprodukcijskega materiala. V ta namen
bodo pristojni organi republike skrbeli predvsem za harmonično rast produktivnosti dela, osebnih dohodkov in akumulacije;
b) zavzemali se bodo za tak zunanjetrgovinski sistem in devizni režim, ki
bo našo ekonomiko čim tesneje povezoval z mednarodnimi gospodarskimi raz-
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vojnimi tokovi ter omogočil tehnološko sodelovanje, uvoz tujega kapitala, tehnologije in znanja.
Podpirali bodo tako reorganizacijo slovenskega gospodarstva, da se bodo
uveljavljali mednarodni kriteriji uspešnosti, kar vodi do hitrejše rasti velikih
industrijskih in transportnih tehnoloških sistemov, do zmanjševanja udeležbe
živega dela in do zmanjševanja odvisnosti od zunanjih produkcijskih faktorjev.
Republiški organi bodo s posebnimi ukrepi davčne in kreditne politike
spodbujali večjo udeležbo zasebnih sredstev pri investicijah v stanovanjske
in gospodarske objekte ter tako ob naraščajoči udeležbi osebnih dohodkov v
družbenem proizvodu vplival na bolj umirjeno naraščanje osebne potrošnje;
c) republika bo prek svojih organov in v sodelovanju z občinami ter samoupravnimi interesnimi skupnostmi izvajala politiko bolj enakomernega družbenega razvoja, tako da bo sodelovala pri smotrni urbanistični politiki in politiki
regionalnega razvoja na temeljih policentričnega sistema. S finančno pomočjo
in s politiko gospodlarskega socialnega razvoja, zlasti infrastrukture, bo omogočila hitrejšo aktivizacijo faktorjev razvoja v manj razvitih regijah ter njihovo
ekonomsko zlivanje z razvitejšimi območji.
Zato bo potrebno republiško politiko javnih financ (proračuni, skladi, davki
in prispevki, sporazumno zbiranje sredstev) prilagajati izvajanju te usmeritve;
d) republiški organi se bodo angažirah pri reformi izobraževalnega sistema,
pri uresničevanju politike zmanjševanja socialnih razlik, pri povezovanju in
sodelovanju s Slovenci v zamejstvu, pri reševanju problemov ekonomske emigracije in pri uresničevanju drugih zadev, ki so skupnega pomena za SR Slovenijo. Republika bo v ta namen spodbujala sporazumevanje in dogovarjanje
med samoupravnimi subjekti na vseh ravneh.
Skupaj z drugimi republikami se bo SR Slovenija zavzemala za hitrejše
in bolj dosledno reševanje zadev, ki so za jugoslovanski družbeni razvoj skupnega pomena.
Republika oziroma njeni organi bodo opravljali svoje naloge v skladu z
načeli družbenopolitičnega in gospodarskega sistema in s sredstvi, ki bodo
določena za njeno delovanje na osnovi ustreznih skupščinskih odločitev.
Resolucija o dolgoročnem razvoju SR Slovenije temelji na obsežnem raziskovalnem delu in predstavlja povzetek spoznanj in strokovnih ugotovitev o cilju
in realnih možnosti razvoja. Hkrati pa je tudi rezultat političnih spoznanj, ki
jih zavestna in smotrna politima akcija v prihodnjih petnajstih letih lahko
spremeni v slovensko družbeno stvarnost. Kaže tudi na objektivne in subjektivne
omejitve in na tiste zakonitosti razvoja, ki jih tudi organiziran napor ne more
premagali. V tem pomenu je resolucija obenem okvir in smernica za načrtno
politično delovanje.
Programiran razvoj, stopnje rasti in prikaz stanja, ki naj hi ga globalno
in na posameznih področjih dosegli v 15 letih, so predvidevanja, ki temelje na
današnjem vrednotenju dejavnikov rasti in njihovi dinamiki. Niso pa upoštevane
možnosti hitrejšega razvoja, ki bi ga lahko pospešila nova odkritja v znanosti
in tehnologiji, pa tudi naša večja ustvarjalnost. Tedaj bi bila naša razvojna
perspektiva ugodnejša. Predviden dolgoročni razvoj Slovenije temelji na realnih
možnostih in na dosegljivih ciljih razvoja. Vendar pa je treba računati tudi
z neznanim ter s korekcijo prakse s stalnim preverjanjem in dopolnjevanjem,
s spreminjanjem sprejetih stališč v resoluciji pa zagotoviti boljše rešitve.
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MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBČIN

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnega delegata občine Slovenske Konjice, in delegat mesta Ljubljane so na svojem 19. zasedanju dne
7. marca 1972 obravnavali predlog resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične
republike Slovenije.
V razpravi so sodelovali delegati občin Brežice, Ljubljana-Šiška, Nova Gc*rica, Tolmin ter mesta Ljubljane.
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja
delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena na zasedanju, ta stališča republiškemu in enotnemu zboru delovnih
skupnosti skupščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega
amandmaja kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta do njih svoje
stališče.
I.
V načelni razpravi delegatov je bilo poudarjeno*, da so v novem predlogu
resolucije po vsebini upoštevane vse bistvene pripombe, stališča in predlogi,
ki so bili izraženi v javni razpravi v občinah, na medobčinskih posvetih, na
zasedanju delegatov občin in v njegovi skupini za spremljanje razprave o
dolgoročnem programu razvoja SR Slovenije. Gre predvsem za pripombe,
ki se tičejo mesta delovnega človeka v proizvodnji in v odločanju o vseh družbenih vprašanjih, bolj je poudarjeno in izraženo načelo policentrizma, potreba
po bolj usklajenem razvoju vseh območij — posebej obmejnih, idr. Ob tem so
bili dani v razpravi in sprejeti z večino glasov delegatov naslednji predlogi za
spremembo in dopolnitev predloga resolucije (amandmaji):
K H/1 b (str. 16, drugi odstavek prve alinee):
Tretji stavek naj se spremeni tako, da se glasi:
»V turističnem gospodarstvu je treba izrabiti velike razvo jne možnosti predvsem s koncentrirano gradnjo kapacitet, ki omogočajo čim daljšo dobo letnega
poslovanja.«
Za tem odstavkom naj bi dodali naslednje tri nove odstavke:
»Vzporedno s tem naj se gradijo objekti, ki povečujejo donosnost tranzitnega turizma, še posebej pa maloobmejnega prometa. V inozemskem turizmu naj se uvede ustreznejša stimulacija in to ne samo za stacionarni, temveč
tudi tranzitni in maloobmejni promet z ustreznejšim retencijskim obračunom
ali drugačno stimulacijo, ki ne bi imela za osnovo le obseg inozemskih nočitev,
temveč tudi obseg storitev prehrane in drugih storitev, ki jih uporabljajo
inozemski gostje v gostinstvu, trgovini, .prometu idr.).
Ob upoštevanju prednjega naj se povečajo:
— zmogljivosti ležišč
od .
— število nočitev domačih gostov
od .
— število nočitev inozemskih gostov od .
— devizni priliv za
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Hkrati naj bi se povečala obseg in ekonomičnost prehrane izven gospodinjstev s čim močnejšim uveljavljanjem načela zdrave prehrane, ob upoštevanju raznovrstnih zahtev posameznih kategorij potrošnikov.«
Za amandma so glasovali vsi prisotni delegati občin, razen dveh, ki sta
se glasovanja vzdržala.
K 11/1 c (str. 19 do 21):
Stavek v prvem odstavku na 19. strani, ki se začenja z besedami: »Izobraževanje pomembno vpliva. ..«, se zamenja z naslednjim: »Vzgoja in izobraževanje naj v večji meri kot doslej omogočata in zagotavljata oblikovanje in
razvoj s a moupr a vi j avsk e kritične osebnosti zavesti in kulture učenca in študenta, kar bo treba med drugim omogočiti tudi z ustrezno izbiro učiteljskih
kadrov ter s sistemom in vsebino njihovega izobraževanja in vzgoje.«
Tretji odstavek na 19. strani se dopolni z naslednjim stavkom:
»Zato bo potrebno sistemsko urediti investicijsko vlaganje v srednje šole
in dijaške domove.«
V obrazložitvi tega predloga je bilo posebej opozorjeno na problem investicijskega vlaganja v srednje šolstvo, katerega zanemarjanje je privedlo do
nevzdržnega stanja, ki se kaže v tem, da je pretežni del srednjih šol v
neprimerno vzdrževanih stavbah. Samo na območju Ljubljane bi potrebovali
60 mio din za nujno adaptacijo obstoječih srednjih šol. Prav tako je kritično
stanje in število dijaških domov. V Sloveniji se je število razpoložljivih mest
v teh domovih zmanjšalo od 17 330 (1946) na 10 520; večina domov nudi razen
tega izredno neugodne pogoje za učenje in bivanje. Rešitev tega vprašanja je
pomembna z vidika skrbi za omogočanje študija otrokom iz oddaljenih, manj
razvitih krajev in iz socialno šibkejših družin. Vsi ti problemi torej terjajo
nujno sistemsko rešitev, pri kateri naj bi sodelovalo gospodarstvo-, morda podobno kot pri zbiranju sredstev za energetiko.
V enajsti vrsti prvega odstavka na str. 20 se črta stavek: »Hkrati pa
je treba postopoma uveljaviti izobraževanje vseh učiteljev na visokošolski ravni«
in nadomestiti z besedilom:
»Hkrati je treba postopoma dvigovati raven izobrazbe vseh učiteljev.«
Dosedanji četrti in peti odstavek na str. 21 se nadomestita z novim, besedilom :
»Izobraževanje delavcev na delovnih mestih mora postati trajna in organizirana oblika verifikacije izobraževanja delavcev kot sestavnega dela vzgojnoizobraževalnega sistema in politike.
Novi vzgojno^izobraževalni zavodi naj se razvijajo skladno s programi
policentričnega, urbanega in regionalnega razvoja ter na podlagi družbenega
dogovarjanja v posameznih regijah in republiki.«
Za te in vse naslednje predloge so glasovali vsi prisotni delegati občin
na zasedanju.
K 11/2 b (str. 23, peta alinea):
V četrti vrsti naj se za besedoi: »zavarovanja« doda besedilo: »in drugih
zainteresiranih dejavnikov na podlagi družbenih dogovorov in samoupravnih
sporazumov«.
Gre za to, da se poleg skupnosti zdravstvenega zavarovanja vključijo v
to nalogo tudi drugi zainteresirani dejavniki (družbenopolitične skupnosti,
delovne in druge organizacije idr.).
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K 11/3 d (str. 34):
Za drugim odstavkom dodati nov odstavek:
»Za racionalnejše gospodarjenje s prostorom in s sredstvi, namenjenimi
za stanovanjsko gospodarstvo in komunalno ureditev, je treba v stanovanjski
graditvi zagotoviti prednost graditvi stanovanj v blokih«.
K III. 1 (str. 47—49):
Ob koncu prvega odstavka na strani 48 dodati:
»Ob tem naj se ustrezno ukrepa zopetr kmetijsko proizvodnjo s preveliko
uporabo kemičnih preparatov, ki škodujejo človekovemu organizmu (pesticidi
in dr.).«
Za petim odstavkom na 48. strani naj se doda nov odstavek:
»Obmorsko območje bo usmerjeno v večji ulov rib, ki bodo predstavljale
važen element v strukturi prehrane tako v svežem kot v predelanem stanju.
Modernizacija opreme bo omogočala večji učinek in večjo konkurenčnost doma
in v svetu.«
Prvi odstavek na str. 49 se dopolni z naslednjim besedilom.':
»Pospešeno naj se razvija sortiment prehrambenih polproizvodov za hitro
pripravo jedi. Pri proizvodnji konservirane hrane naj se omeji uporaba konservansov in addetivov, ki večinoma neugodno vplivajo na delovanje človekovega organizma.
Da bi se zagotovila čimbolj zdrava prehrana tudli v okviru gospodinjstev
in večja ekonomičnost gospodinjstev v celoti, naj se omogoči ustrezno gospodinjsko izobraževanje.«
K IV/3 c (str. 55):
Sedanje besedilo naj se dopolni tako, da se glasi:
»za uresničevanje dolgoročnega programa izdelajo občine svoje dolgoročne
razvojne programe oziroma v medsebojnem sodelovanju medobčinske dolgoročne razvojne programe, regionalne načrte, srednjeročne načrte ter programe
in projekte, v katerih bodo konkretizirale svojo dolgoročno politiko in ki bodo
po vsebini usklajeni s programi drugih občin in območij ter s tem programom.«
II.
Po razpravi na zasedanju so sprejeli delegati občin naslednji stališči, za
kateri so glasovali vsi prisotni delegati občin:
1. Besedilo prvih treh odstavkov v poglavju: Gozdarska proizvodnja in
lesnopredelovalna industrija (str. 49, 50) naj bi se spremenilo in dopolnilo
takole:
»Razpoložljiv proizvodni potencial naših gozdov in čedalje večje potrebe
po lesu nalagata pospešena prizadevanja za postopno povečevanje surovinske
osnove za potrebe lesnopredelovalne industrije in kemične predelave lesa. Ta
cilj bo ob polnem upoštevanju trajnosti gozdne proizvodnje in donosov iz
gozdov možno doseči z ohranitvijo že preizkušenih izhodišč sedanje sistemske
ureditve gospodarjenja z gozdovi ter z nekaterimi dopolnitvami in izboljšavami te ureditve, zlasti glede večjega upoštevanja interesov kmetov-lastnikov
gozdov in njihovih samoupravnih pravic pri skupnem gospodarjenju z njihovimi
gozdovi.
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Zaradi čedalje večjega družbenega pomena in splošno koristnih funkcij
gozdov bo moralo gozdarstvo svojo dejavnost razširiti ter jo uskladiti tudi
s širšimi družbenimi interesi.
Aktiviranje doslej še ne dovolj izkoriščenih proizvodnih možnosti razpoložljivega potenciala gozdov ter hitrejši razvoj gozdarstva v skladu s splošnodružbeno zainteresiranostjo za to izrazito družbenogospodarsko področje bo
zagotovljeno s tako razvojno politiko, ki bo z ene strani omogočila učinko^
vitejši družbeni vpliv na gospodarjenje z gozdovi, z druge strani pa vse zainteresirane dejavnike obvezovala in spodbujala k večjim naložbam v razširitev
gozdnosurovinskeg a zaled j a.
Sem sodijo tudi naložbe v večjo gostoto gozdnocestnega omrežja, ki ni
potreben le za intenzivnejše gospodarjenje z gozdovi, temveč je hkrati namenjena razvoju kmetijstva in turizma, kakor tudi splošnemu dvigu gospodarske
in življenjske rasti doslej slabo dostopnih in odročnih podeželskih predelov.«
V obrazložitvi tega stališča je bilo poudarjeno, da je vsebina predlaganega
novega besedila v skladu s sklepi in priporočili o gospodarjenju z gozdovi,
ki jih je sprejela skupščina SR Slovenije leta 1970, medtem ko se je besedilo iz
predloga resolucije zadovoljevalo le z enostranskim ugotavljanjem razvojnih
možnosti.
2. Besedilo poglavja o turističnem gospodarstvu (str. 52) naj bi se dopolnilo
takole:
»Vzporedno z višjo življenjsko ravnijo v Jugoslaviji, Evropi in drugod ter
s povečanjem prostega časa delovnih ljudi je pričakovati še nadaljnje povečevanje turističnega prometa —• tako domačega kot inozemskega, S široko
zasnovano in učinkovito turistično politiko bo mogoče bolje izkoristiti ugodne
pogoje, ki jih nudijo geografska lega Slovenije, morje, zdravilni vrelci, planine, bogastvo spomenikov preteklosti in druge turistične zanimivosti na Slo^
venskem.
Se nadalje se bodlo močno povečale turistične zmogljivosti na slovenskem
obalnem področju. Posebno intenzivno se bodo razvijala zdraviliška turistična
območja. Z nadaljnjim povečevanjem in dopolnjevanjem naših gorskih turističnih središč bodo zagotovljeni ugodni pogoji tudi za zimskošportni turizem.
V skladu s prirodnimi in drugimi pogoji se bodo razvijale ustrezne oblike
stacionarnega, tranzitnega in izletniškega turizma kot tudi maloobmejni promet.
Za nenehno rast domačega in inozemskega turističnega prometa se bo ob
širši dejavnosti turističnih družbenih organizacij vključilo v turizem več prebivalstva, še posebno v zvezi z razvijanjem kmečkega turizma, aktiviranjem
zasebnih gostišč in zasebnih turističnih ležišč.
Turistična investicijska politika bo usmerjena zlasti v modernizacijo in
kompletiranje receptivnih zmogljivosti, da bodo omogočale čim daljšo letno
dobo obratovanja in ki bodo ustrezala zahtevam sodobnega množičnega in mobilnega turističnega prometa, v kompleksno gradnjo turističnih območij in krajev (prometna mreža, trgovina, gostinstvo, uslužnostne obrti, športni rekreativni
objekti, objekti za kulturo in zabavo in objekti komunalne ureditve), v podporo razvoju kmečkega turizma in zasebnih obratov ter v izboljšanje turistične
propagande in turističnoinformacijske službe.
Načrtnejšo gradnjo turističnih objektov, večjo izrabo obstoječih in novih
turističnih zmogljivosti, kompleksne ponudbe turističnih storitev in boljše
gospodarske uspehe bo omogočil tudi nadaljnji razvoj velikih nosilcev turi-
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stične dejavnosti, združevanje gostinstva, trgovine, transporta in drugih dejavnosti.
Ta politika pa bo omogočila tudi smotrnejša vlaganja in ugodnejše kreditne
pogoje za gradnjo turističnih objektov.
III.
Razen predlogov za dopolnitev in stališč k predlogu resolucije so bila v
raz,pavi na zasedanju izražena še naslednja mnenja:
Delegat občine Brežice je poudaril, da so v Spodnjem Posavju začeli pripravljati regionalni dolgoročni program razvoja in srednjeročni plan. Posavske
občine so hkrati začele pripravljati tudi dolgoročni program razvoja Kozjanskega. Vse to pa seveda zahteva in predpostavlja drugačen pristop k pripravi
republiškega programa razvoja, ki naj bi upošteval vsa snovanja v občinah
in regijah. Zato bi bilo treba zagotoviti potrebno sodelovanje pri teh prizadevanjih, -kar je edina pot v razvijanju republike kot samoupravne skupnosti
slovenskega naroda, ne pa ostajati pri planiranju razvoja »z vrhar«. V takem
stanju se dogaja, da ekonomlski ukrepi ali ravnanje enih prizadene druge (npr. v
zvezi z onesnaženjem rek, električnim omrežjem ipd.). V Sloveniji so razen tega
štartne pozicije posameznih predelov še zelo različne, kar se kaže pri izobraževanju, zaposlovanju, migraciji idr. Zato je izrazil pričakovanje, da bo uresničevanje resolucije pripeljalo do ekonomskega sodelovanja med manj in bolj
razvitimi, katerim prvi dejansko pomagajo pri razvoju (štipendiranje kadrov,
problem ostarelih kmetov, ker so mlajši odšli na delo drugam idr.). Zaradi tega
je prav, da se v Posavju in drugod naslonijo predvsem na lastne sile, pri čemer
pa bi morali biti deležni vsestranske podpore celotne skupnosti in razvitejših
predelov.
Delegat mesta Ljubljane je izrazil mnenje, da bi morala najti svoje mesto
v resoluciji tudi izhodišča in osnovna načela za usmeritev razvoja komunalne
dejavnosti.
St.: 30-34/72
Ljubljana, 8. 3. 1972
POROČILA
Republiški zbor in enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije
sta na seji 21. julija 1971 sprejela odlok o ustanovitvi in izvolitvi komisije skupščine SR Slovenije za izdelavo resolucije o dolgoročnem družbenem razvoju SR
Slovenije (Uradni list SRS, št. 28-198/71).
Na isti seji je skupščina SR Slovenije sprejela sklep o sprejemu predloga
stališč o dolgoročnem »družbenem razvoju SR Slovenije, ki se glasi:
1. Predlog stališč o dolgoročnem družbenem razvoju se sprejme kot osnova,
na podlagi katere bo komisija skupščine SR Slovenije za izdelavo resolucije
o dolgoročnem družbenem razvoju SR Slovenije, upoštevajoč tudi razpravo
v zborih in odborih skupščine SR Slovenije, v SZDL ter v skupščinah občin,
ter predlogov in stališč, ki bodo izhajali iz razprav, pripravila resolucijo o
dolgoročnem družbenem razvoju SR Slovenije.
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2. Da bi komisija lahko pravočasno končala svoje delo, je treba vse dodatne
predloge in stališča poslati komisiji najkasneje do 15. septembra 1971 v obliki
konkretno formuliranih predlogov za spremembe in dopolnitve, tako da bi
jih lahko vnesli v resolucijo.
Na podlagi navedenih zakonskih aktov in v skladu z njima je komisija
skupščine SR Slovenije za izdelavo resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije (nadalje: komisija) zasnovala svoje delo.
Prva seja komisije je bila 13. oktobra 1971. Komisija je razpolagala z
vsebinskim pregledom vseh do tedaj predloženih predlogov, pripomb in pobud
javne razprave, in sicer:
1. z dopolnilnimi in spreminjevalnimi predlogi ter pripombami in mnenji
odbora za družbenoekonomske odnose republiškega zbora skupščine SR Slovenije;
2. s stališči komisije socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije
za opredelitev sociabio-zdravstvenih vidikov dolgoročnega razvoja SR Slovenije;
3. s pregledom pripomb in dopolnitev:
— odborom skupščine SR Slovenije,
— občinskih in regionalnih medobčinskih razprav,
— razprav v organizacijah SZDL Slovenije,
— razprav v organizacijah ZM Slovenije,
— drugih razprav, ter
4. s prepisi originalnih dokumentov o razpravah, navedenih v prejšnji
točki.
Na osnovi predloženega gradiva iz javne razprave je komisija v daljši
načelni razpravi opredelila svoj odnos do vsebinske usmeritve svojega nadaljnjega dela. Ugotovila je realnost mnogih pripomb in predlogov, s katerimi
je potrebno dopolniti in tako izboljšati osnovni tekst »Stališč«, hkrati pa tudi
ocenila, da so mnoge pripombe in predlogi medsebojno protislovne, ah pa po
vsebinski intenciji v nasprotju z že sprejetimi načelnimi stališči o posameznih
vprašanjih našega prihodnjega družbenega razvoja.
Komisija je skladno s sklepom skupščine SR Slovenije odločila, da je
predlog »Stališč« osnova za izdelavo predloga resolucije tako po konstrukciji
kot po vsebini, da pa se predlogi iz javne razprave načelno tretira jo kot enakopravni osnovnemu gradivu. Tako stališče je terjalo poglobljeno načelno in
konkretno razpravo ter odločitev glede vseh številnih, raznovrstnih in različno
tretiranih vprašanj.
Da bi bilo odgovorno in zahtevno delo opravljeno temeljito in racionalno,
je komisija formirala skupini z nalogo, da na podlagi predloženega gradiva,
načelne razprave in konkretnih dogovorov komisije izdelata predloge popravkov
in dopolnitev predloga »Stališč« in tako oblikujeta predlog resolucije in ga predložita komisiji v plenarno razpravo in odločitev.
Prva skupina je sprejela nalogo, da obdela in pripravi predlog uvodnega
dela resolucije. Grupo so sestavljali: Zivko Pregl kot vodja ter Marjan Dolenc,
Jože Florjančič, Tone Kropušek in iz inštituta za ekonomska raziskovanja dr.
Vladimir Flrankovič kot član grupe.
Druga skupina je bila določena v sestavu: Viktor Avbelj kot vodja ter
Slavko Osredkar, Marija Plevnik, Zdravko Praznik, Mlara Žlebnik in iz inštituta za ekonomska raziskovanja Ermin Kržičnik kot člani.
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Skupini sta delo končali v začetku decembra 1971. Predložili sta osnutek
teksta, za katerega sta med svojim delom dosegli svoje polno interno soglasje.
Predložena osnutka teksta resolucije sta bila obravnavana na 2. seji komisije, ki je bila 6. 12. 1971. Komisija je osnutka obravnavala v vseh podrobnostih
in ju z nekaterimi popravki in dopolnili tudi soglasno sprejela. Imenovana je
bila šestčlanska redakcijska komisija, ki je v predlog resolucije vnesla na plenarni seji komisije sprejete popravke in dopolnila.
Vsebinske spremembe, ki so na podlagi pobud iz javne razprave in razprave komisije vnesene v predlog resolucije, pa so v glavnem naslednje:
1. Uvodni del je na osnovi javne razprave doživel vrsto temeljitih popravkov, ki so predvsem prispevali k jasnejši usmeritvi družbenoekonomskega
razvoja v dokumentu in k večjemu poudarku nekaterih pomembnih področij
družbenega življenja.
Odločneje je poudarjena vloga delovnega človeka v združenem delu, ki s
svojo dejavnostjo v neposrednem okolju in prek samoupravnih organov družbenopolitičnih in interesnih skupnosti uresničuje aktualni in zgodovinski interes delavskega razreda. V tem smislu je podčrtana odgovornost samoupravne
republike za učinkovito in demokratično funkcioniranje SFRJ. Samoupravni
organi republike morajo tudi navznoter odražati voljo delovnih ljudi in aktivno
pospeševati procese družbene integracije in usklajenega razvoja.
Takšen miora biti tudi pristop k oblikovanju novih sistemskih rešitev v
razmerah enotnega jugoslovanskega trga, ki jih terjajo odnosi, uveljavljeni s
sprejetjem ustavnih sprememb.
Izpostavljena je nujnost intenzivnejše samoupravne integracije različnih
področij družbene reprodukcije, ki je neobhodna z vidika celovitosti človeka
kot ustvarjalne osebnosti in z ozirom na demokratičnost in učinkovitost vse
družbe.
Socialistična narava naših družbenih odnosov se mora še bolj konkretno
izpričevati v možnostih delovnega človeka, da ob pomoči družbe čim bolj razvije in uresniči svoje delovne sposobnosti v procesih združenega dela oziroma
da tudi svoje osebne, materialne in socialne probleme rešuje ob nenehni družbeni skrbi zanj. Zato je socialni varnosti občanov posvečeno dokaj več pozornosti kot v osnutku resolucije.
Javna razprava je opozorila na pomen splošnega ljudskega odpora ko>t pomembne sestavine človekovega samoupravnega delovanja. Komisija je to pripombo upoštevala in zato je splošni ljudski odpor dobil ustrezno mesto v predlogu resolucije.
Jasna razvojna vizija SR Slovenije pomeni ohrabritev in spodbudo tudi
Slovencem zunaj slovenskih meja, zato je bilo treba ugotovitev javne razprave
neobhodno vključiti v besedilo.
Besedilo predloga uvoda v resolucijo je tudi bolj sistematično, pregledno
in krajše od osnutka. Izvršenih je tudi več drobnih popravkov, ki pa vsebine
bistveno ne spreminjajo.
Komisija sodi, da predlog uvodnega dela izraža naravo in pomen načrtnega dolgoročnega razvoja naše republike v okviru SFRJ, opredeljuje ideološko usmeritev resolucije k nadaljnji krepitvi samoupravnega socializma in
vloge delovnega človeka v združenem delu in vsebuje temeljne socialne cilje
našega dolgoročnega razvoja.
2. Tudi tekst, ki sledi uvodnemu delu resolucije, je doživel mnogo sprememb in izboljšav. Tekst je delno prerazdeljen in odpravljena1 so nekatera ne-
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potrebna ponavljanja. Na posameznih mestih so dodani povezovalni teksti. Vse
kvantifikacije, obsežene v dokumentu »Stališča«, so ostale nespremenjene. Pobude iz javne razprave so v celoti upoštevane, seveda po predhodni selekciji, ki
jo je opravila komisija. Zaradi večje jasnosti so tudi popravljene nekatere formulacije.
Največ sprememb in dopolnil je glede prejšnjega zaključnega poglavja oziroma sedanjega poglavja IV, ki ima naslov »Politika uresničevanja dolgoročnega družbenega razvoja«, ki določuje in opredeljuje nosilce razvoja in njihove
naloge. Poleg tega so razširjeni teksti o regionalnem razvoju in policentričnem
sistemu ter o kmetijstvu. Prav tako so vključeni teksti glede področij socialnega razvoja, ki upoštevajo sugestije in zahteve javne razprave. V tekstu, ki
obravnava raziskovalno dejavnost, pa je na novo vključena informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dejavnost.

Komisija skupščine SR Slovenije za izdelavo resolucije o dolgoročnem družbenem razvoju SR Slovenije je na seji dne 14. 3. 1972 obravnavala gradivo, ki
ji ga je predložila skupščina SR Slovenije in sicer:
— dodatno poročilo k predlogu resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije odbora za družbenoekonomske odnose republiškega
zbora in začasne komisije za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih
skupnosti enotnega zbora delovnih skupnosti;
— sklep in amandmaje gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije;
—• spreminjevalne in dopolnilne predloge prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije;
— amandmaje socialmcu-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije;
— mnenja, stališča1 in predloge delegatov občin skupščine SR Slovenije.
Komisija ugotavlja, da je večletno delo številnih strokovnih in znanstvenih
institucij ter posameznikov dalo obilico raznovrstnega gradiva, ki je omogočilo
tvorno in konsistentno podlago za izdelavo predloga resolucije o dolgoročnem
razvoju SR Slovenije.
Široka javna razprava, v kateri so sodelovale vse naše družbene strukture,
je vsestransko podprla obravnavano gradivo, s svojo kritičnostjo in dopolnilnimi pobudami pa je dala pomemben prispevek h kvaliteti tega dokumenta.
V sedanji zaključni fazi obravnave predloga resolucije komisija ugotavlja,
da je vsebinsko' zelo obsežna in tehtna razprava, ki je bila opravljena v zadnjih
treh tednih v skupščini SR Slovenije in ki je dala mnogo konkretnih spreminjevalnih in dopolnilnih predlogov, ki odpravljajo nekatere pomanjkljivosti in
nejasnosti, mnogi pa vsebinsko prispevajo k obogatitvi predloga resolucije o
dolgoročnem razvoju SR Slovenije, v mnogočem omogočala, da veliko delo
uspešno končujemo.
Komisija je obravnavala predložene amandmaje in s tem presojala njihovo upravičenost v luči celovitosti in namena, ki ga pridaja temti dokumentu.
Prav tako pa je kritično vodila računa o tem, da bi bile spremembe, ki naj se
opravijo, v skladu z osnovnimi vsebinskimi intencijama in koncepcijo, ki jo
zasleduje predlog resolucije.
Komisija je soglasna z veliko večino predlaganih amandmajev in jih sprejema v celoti v predlagani vsebini in obliki. Za nekatere amandmaje predlaga
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komisija vsebinske ali redakcijske popravke, hkrati pa jih smiselno sprejema.
Le z manjšimi delom predlogov komisija ne soglaša.
Konkretna stališča komisije so naslednja:
I.
Komisija soglaša z vsemi amandmaji, ki sta jih predložila odbor za družbenoekonomske odnose republiškega zbora in začasna komisija enotnega zbora
delovnih skupnosti razen naslednjih, za katere predlaga ustrezne spremembe
ali pa jih odklanja:
K 1/4 (str. 4) prvi odstavek: amandma se sprejme s tem, da se besede
»družba humanih ljudi, odnosov in vrednot« zamenjajo z besedami »družba
humanih odnosov in vrednot«.
K< II/l a (str. 11) drugi odstavek, četrta vrsta: amandma se ne sprejme, ker
je pojem »zemljepisni« širši in vsebuje tudi prometni vidik.
K II/1 a (str. 13) na koncu tretjega odstavka: začetni del dopolnitve naj se
glasi: »potrebno bo tudi oblikovati dolgoročno ...«
K II/l a (str. 14) za drugim odstavkom: amandma se sprejme z naslednjim
besedilom: »Treba je izdelati sistem odnosov s posameznimi svetovnimi gospodarskimi območji in raznimi mednarodnimi grupacijami.« Drugi del amandmaja se črta.
K II/l c (str. 17) za zadnjim odstavkom: amandma se sprejme v spremenjeni in skrajšani obliki: »Zaradi tega je treba izdelati dolgoročne načrte za
ustrezno povezovanje in komunikacije z Vzhodno in Zahodno Evropo, v skladu
z naraščajočimi možnostmi za gospodarske stike, čedalje večjimi turističnimi
tokovi iz teh dežel in potrebami po ugodnejših zvezah prek Slovenije med zahodno in vzhodnoevropskimi deželami.«
K II/2a (str. 19) v deseti vrsti: amandma se sprejme z nekoliko spremenjenim besedilom: »ter za zmanjšanje socialnih razlik.«
K II/2 a (str. 21) v drugem odstavku: amandma se sprejme v nekoliko spremenjenem besedilu: »y ta namen bomo optimalizirali kapacitete vseh vrst...«
K II/2 a (str. 21) za dosedanjim tretjim odstavkom: amandma se sprejme
s tem, da se črta zadnji del besedila: »ter drugih najbolj deficitarnih poklicev.«
K II/2 a (str. 21) nadomestitev sedanjega 4. in 5. odstavka se sprejme s
predlaganim besedilom s tem, da se v 4. odstavku izpusti beseda »verificiranega«.
K II/2 b (str. 23) amandma k besedilu prve alinee se sprejme s tem, da se
vstavi namesto »na stopnji vzajemnosti« pravilno »na splošni vzajemnosti«.
K III/c (str. 41) prva alinea: amandma se sprejme s tem, da se besedilo:
»Gorica—Repentabor (Sežana)« nadomesti z besedami: »Jesenice—Nova Gorica—Sežana«.
K' III/c (str. 43) nadomestitev tretjega stavka z novim besedilom se sprejme
le s prvim odstavkom amandmaja, ki se konča z besedami: »primemo mrežo
primarnih, sekundarnih in terciarnih letališč.«
Po mnenju komisije so v prvem odstavku že zajete naloge, ki so sicer v
amandmaju dane v obeh alineah in v zadnjem odstavku.
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K III/c (str. 44) za prvim odstavkom: komisija ne soglaša s tem amandmajem, saj je zajeta vsebina že v predhodnem odstavku.
K Ill/i (str. 47) amandma k prvemu odstavku se sprejme v nekoliko spremenjeni obliki in se glasi: »Naravni pogoji v Sloveniji omogočajo sorazmerno
raznovrstno proizvodno usmeritev, pri čemer ostaja živinoreja glavna kmetijska ...«
II.
Komisija meni, da so amandmaji gospodarskega zbora, prosvetno-kulturnega zbora, socialno-zdravstvenega zbora in zasedanja delegatov občin, ki sta
jih odbor za družbenoekonomske odnose republiškega zbora in začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti zavrnila s svojim dodatnim poročilom,
smiselno zajeti v sprejetih amandmajih. Izjemi sta le dva amandmaja, ki ju
tudi komisija ne sprejema in sicer:
1. amandma socialno-zdravstvenega zbora k drugi alinei na strani 24 z naslednjim besedilom: »zajeti polovico predšolskih otrok v organizirano dnevno
varstvo«;
2. amandma k prvemu odstavku 12. točke na strani 9 z naslednjim besedilom: »Izobrazba mora dobiti ustreznejšo vlogo v družbenem vrednotenju
dela, v delitvi dohodkov, moralnih in drugih priznanjih ter v kadrovski politiki na vseh področjih združenega dela.« (Amandma prosvetno-kulturnega
zbora)
Glede prvega amandmaja komisija meni, da je sprejeta formulacija: »najmanj 30 "/o« ustrezna, saj v skladu s sredstvi, ki bodo na razpolago, omogoča
zajetje tudi prek te spodnje meje.
Glede drugega amandmaja smatra komisija, da predložena formulacija zavaja v nepravilno tolmačenje. Razumeti jo je, kot da se z njo posebej poudarja
formalna izobrazba, na tej podlagi pa se izvajajo nadaljnje zahteve tega amandmaja. Komisija nasprotno meni, da sta znanje in delo tisto merilo, ki jima gre
s tem amandmajem predlagana vloga. Seveda pa komisija hkrati ugotavlja, da
je znanje in delo dobilo v ustrezni meri tak tretman v celotnem kontekstu
predloga resolucije in še zlasti v preambuli.
Nasprotno pa komisija sprejema amandma prosvetno-kulturnega zbora, s
katerim je predložil nov tekst poglavja d) Kultura, na strani 29, ki ga odbor
za družbenoekonomske odnose republiškega zbora in začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti nista sprejela.
III.
Komisija skupščine SR Slovenije za izdelavo resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije predlaga zboroma, da sprejmeta predlog
resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije skupaj s predlaganimi amandmaji.
Za svoja poročevalca določa komisija Zivka Pregla v republiškem zboru
in Toneta THbušona v enotnem zboru delovnih skupnosti.
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Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose je na seji dne
28. februarja 1972 obravnaval predlog resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije, ki ga je skupščini SR Slovenije predložila komisija skupščine SR Slovenije za izdelavo resolucije o dolgoročnem razvoju SR
Slovenije.
Odbor je ugotovil, da je komisija skupščine SR Slovenije za izdelavo resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije pri izdelavi predloga resolucije
upoštevala sklepe skupščine SR Slovenije z dne 21. 7. 1971 ob sprejemu predloga stališč o dolgoročnem družbenem razvoju SR Slovenije.
V načelni razpravi je odbor menil, da je predlog resolucije rezultat obsežnega večletnega dela številnih delavcev, ki so obdelali vsa družbenoekonomska področja z namenom opredeliti osnovne razvojne smeri SR Slovenije do
leta 1985.
Poleg predloga resolucije o dolgoročnem razvoju je odbor obravnaval tudi
spreminjevalne in dopolnilne predloge, ki so jih dali skupina zasedanja delegatov občin za spremljanje razprav o programu dolgoročnega razvoja Slovenije, odbor republiškega zbora za finance in proračun, odbor republiškega zbora
za proizvodnjo in blagovni promet, odbor republiškega zbora za urbanizem ter
stanovanjsko in komunalno gospodarstvo, odbor republiškega zbora za prosveto
in kulturo, odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo, republiška skupnost otroškega varstva, ter pripombe komisije skupščine SR Slovenije za vprašanja mednarodnih odnosov.
V podrobni obravnavi predloga resolucije je odbor sprejel naslednje spreminjevalne in dopolnilne predloge:
K I/l (str. 2) prvi odstavek: v osmi vrsti naj se beseda »točneje« zamenja
z besedo »točno«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
KI/6 (str. 5) prvi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Pred nas
se kot ^osrednja naloga postavlja hitrejše razvijanje socialističnih družbenoekonomskih in humanih odnosov med ljudmi.«
Prvi stavek drugega odstavka se črta.
Sprememba je potrebna zaradi večje jasnosti besedila.
HI/6 (str. 5) četrti odstavek: prva vrsta naj se dopolni tako, da se glasi:
»Bistvena vzvoda, ki omogočata izpolnitev te naloge, in ki se medsebojno dopolnjujeta in spodbujata kot organska celota, sta ...«
KI/8 (str. 7) prvi odstavek: drugi stavek naj se spremeni tako, da se glasi:
»Največji del sistemskih ukrepov bomo mtorali izdelati v okviru republike.«
Po mnenju odbora je izdelava sistemskih ukrepov le »za slovenski prostor« prevelika omejitev in zato naj se črta geografska opredelitev Slovenije.
K II/l a (str. 11) drugi odstavek: v -četrti vrsti naj se beseda »zemljepisni«
nadomesti z besedo »prometni«.
K II/l a (str. 14) tretji odstavek naj se dopolni tako, da se v zadnji vrsti
črta pika in doda besedilo: ».. . ob ustrezni strukturi investicij in skupnih vlaganjih in proizvodno-tehničnim sodelovanjem.«
K II/l b (str. 16) drugi odstavek prve alinee: tretji stavek naj se spremeni
tako, da se glasi: »V turističnem gospodarstvu je treba izrabiti velike razvojne
možnosti, predvsem s koncentrirano gradnjo kapacitet, ki omogočajo čim daljšo
dobo letnega poslovanja.«
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Vstavi se nov tretji odstavek te alinee, ki se glasi: »Vzporedno s tem naj
se gradijo objekti, ki povečujejo donosnost tranzitnega turizma, še posebej pa
maloobmejnega prometa.«
K II/2 a (str. 18): drugi odstavek: črta se drugi stavek tega odstavka, prvi
stavek pa se vključi v besedilo prvega odstavka.
K II/2 a (str. 19): v deseti vrsti se -črta pika in se stavek nadaljuje z naslednjim besedilom: »ter proti poglabljanju socialnih razlik.«
K II/2 a (str. 19): v dvanajsti in trinajsti vrsti (prvi odstavek) naj se črtajo
besede »zlasti visoka stopnja osipa.«
Po mnenju odbora je osip posledica, ne pa vzrok, ki bo oviral hitrejši napredek na izobraževalnem področju.
K II/2 a (str. 20): v osmi vrsti (prvi odstavek) se beseda »oblikovanja« zamenja z besedo »vzgoje«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
V enajsti vrsti (prvi odstavek) naj se 'črta stavek: »Hkrati pa je treba postopoma uveljaviti izobraževanje vseh učiteljev na visokošolski ravni« in nadomesti z besedilom: »Hjkrati je treba postopoma dvigovati raven izobrazbe
vseh učiteljev.«
Po podatkih, s katerimi je razpolagal odbor, je na stopnji razrednega pouka v osnovnih šolah številčno stanje učiteljskega kadra zadovoljivo, je pa kritično na stopnji predmetnega pouka. Izoblikovano je mnenje, da je poglavitna
naloga pedagoških akademij usmerjati vse napore k čimprejšnji rešitvi tega
problema.
Odbor je mnenja, da je treba v raznih oblikah dvigovati raven strokovne
izobrazbe učiteljev, zlasti pedagoške, v okviru sistema permanentnega izobraževanja.
V šestem stavku istega odstavka naj se beseda »zmožnostmi« nadomesti z
besedo »sposobnostmi«.
Po minenju odbora je treba ustvariti take pogoje, da se bo vsak, ki konča
obvezno šolanje, izobraževal naprej v skladu s svojimi sposobnostmi in ne v
skladu s svojimi materialnimi zmožnostmi.
Odbor je menil, da bi bilo treba preoblikovati celoten odstavek glede na
različna področja, ki jih zajema.
K II/2 a (str. 21): — za drugim odstavkom naj se doda nov tretji odstavek,
ki se glasi: »Osnovna naloga visokošolskih zavodov je povečanje stopnje uspešnosti izobraževanja in povečanje usposobljenosti diplomantov. Za uresničitev
te naloge bo — ob upoštevanju načela racionalnosti in delitve dela — zagotovljena visokošolskim zavodom opremljenost s sodobnimi učnimi pripomočki in
laboratorijskimi sredstvi ter omogočena namestitev novih učiteljev, ki jih bodo
zahtevale povečane kadrovske potrebe gospodarstva in družbenih služb.«
— v dosedanjem tretjem odstavku naj se besedilo' zadnjega stavka nadomesti z besedilom: »Potrebe po diplomantih, ki jih gospodarstvo in družbene
službe potrebujeta v manjšem številu, se bodo zadovoljevale v povezovanju
med visokošolskimi zavodi v Sloveniji, v drugih republikah in v svetu, kar še
posebej velja za številne različne specializacije, podiplomske študije in interdisciplinarni študij.«
— za dosedanjim tretjim odstavkom se dodata dva nova odstavka, ki se
glasita: »Odpravljeno bo strukturalno neskladje v visokem šolstvu s tem, da
se bo pospeševal vpis slušateljev na visokošolske zavode prirodoslovno-tehnič-
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nih in uporabnih ved in da se bodo ti zavodi posebej materialno in kadrovsko
okrepili, ter drugih najbolj deficitarnih poklicev.
Za zagotovitev smotrnega vpisa na visokošolske zavode bo izpopolnjeno
poklicno usmerjanje učencev srednjih šol. Število študentov visokošolskih zavodov se bo povečalo v skladu z doseženo stopnjo razvoja srednjega šolstva.«
Odbor je menil, da je pri določitvi politike o razvoju vzgoje in izobraževanja v prihodnjem obdobju izredno pomembno prizadevanje za zagotovitev
usklajenega in organskega razvoja osnovnega, srednjega in visokega šolstva v
skladu s tako imenovano piramido izobraževanja. Pogoj za uspešnost srednjega
šolstva je uspešno osnovno šolstvo in pogoj za uspešno visoko šolstvo je-uspešno srednje šolstvo-, pri čemer srednjega šolstva ne razvijamo samo zaradi tega,
da bi imeli velik vpis na visokošolske zavode. Da bi v visokošolsko izobraževanje zajeli četrtino mladine v starosti od 19 do 24 let, je treba imeti dovolj
dijakov in diplomantov srednjih šol. Posledica tako visokega vpisa ob nezadostni razvitosti srednjega šolstva so nepokrite potrebe delovnih organizacij
po srednjem strokovnem kadru.
Naslednji problem visokega šolstva je neustrezna struktura vpisa po posameznih strokah.
K II/2 a (str1. 21): Dosedanji četrti in peti odstavek se nadomestita z odstavkoma :
»Izobraževanje delavcev na delovnih mestih mora postati trajna in organizirana oblika verificiranega izobraževanja delavcev kot sestavnega dela
vzgojno-izobraževalnega sistema in politike.
Novi vzgojno-izobraževalni zavodi naj se razvijajo skladno s programi policentričnega, urbanega in regionalnega razvoja ter na podlagi družbenega
dogovarjanja v posameznih regijah in republiki.«
Besedilo odstavkov je v predloženem gradivu nejasno formulirano in je
njuna vsebina v nasprotju z obstoječim sistemom izobraževanja delavcev na
delovnih mestih in z veljavnimi predpisi. Z dopolnitvijo besedila pa je predočen način odločanja na tem področju in to, da se bodo odločitve sprejemale
na nivoju regij.
K II/2 b (str. 22) prva alinea: v predzadnji vrsti naj se beseda »povezanost«
zamenja z besedo »vzajemnost«.
V tem primeru gre namreč za vzajemnost in, solidarnost delovnih ljudi,
medtem ko beseda povezanost lahko pomeni vse kaj drugega.
K II/2 b (str. 22) druga alinea: v prvi vrsti naj se izpusti beseda »osnovno«
in v tretji vrsti beseda »temeljno«.
Ni razumljivo, kaj pomenijo besede osnovno pokojninsko zavarovanje in
kaj temeljna pokojnina. Z zakonom o starostnem zavarovanju kmetov bedo
sedaj tudi kmetje vključeni, da bodo v določeni starosti prejemali pokojnino,
ki bo seveda tudi odvisna od njihovega prispevka.
K II/2 b (str. 22) četrta alinea: v prvi vrsti naj se spustita besedi »invalidskega zavarovanja«...
Gre predvsem za izpopolnitev varstva delavcev pri delu, kar je prvi. pogoj
za bistveno zmanjšanje invalidnosti.
Na koncu stavka naj se doda stavek: »Posebno skrb posvetiti tudi modernizaciji in povečanju zmogljivosti zavodov za rehabilitacijo«.
K II/2 b (str. 23): prva alinea: v drugi vrsti naj se beseda »zavarovanja«
nadomesti z besedo »varstva«.
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Gre namreč za to, da se uveljavi za vse prebivalstvo enoten- sistem zdravstvenega varstva.
V tretji vrsti iste alinee naj se črtajo besede »in raven zdravstvenega
varstva.«
Sprememba je potrebna, da se izognemo ponavljanju.
K II/2 b (str. 23) druga alinea: v prvi vrsti naj se beseda »socializirano«
nadomesti z besedo »družbeno«.
V zadnji in predzadnji vrsti naj se besede »na družbenih sredstvih« nadomestijo z besedami »z družbenimi sredstvi«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K II/2 b (str. 23) tretja alinea: v drugi vrsti naj se za besedo »zdravnikov«
črta vejica in doda besedilo: »in tudi drugih zdravstvenih delavcev«.
Doda naj se še stavek: »Pri tem je treba posvetiti še posebno pozornost
-pravilni razporeditvi zdravstvenih delavcev.«
K II/2 b (str. 23): četrta alinea: v predzadnji in zadnji vrsti naj se črtajo
besede »tako, da bi bile bolnišnične zmogljivosti sodobno opremljene«.
Smisel tega stavka je že zajet z besedo »modernizacije« bolnišnične mreže
v peti vrsti.
K II/2 b (str. 23).: peta alinea: v četrti vrsti naj se za besedo »zavarovanja«
doda besedilo »in drugih zainteresiranih dejavnikov na podlagi družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov.«
Gre namreč za to, da poleg skupnosti zdravstvenega zavarovanja vključimo
v to nalogo tudi druge zainteresirane dejavnike (družbenopolitične skupnosti,
delovne in druge organizacije ipd.).
K II/2 b (str. 23): šesta alinea: v drugi vrsti naj se za besedo »otrok« črta
vejica in doda besedilo »in žena«.
K II/2 b (str. 24): prvi odstavek: v drugi vrsti naj se črta beseda »socialnega«.
K II/2 b (str. 24) za drugo alineo naj se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»posebno skrb je treba posvetiti duševno in telesno prizadetim otrokom.«
K II/2 b (str. 24): zadnji odstavek: v drugi vrsti prvega stavka naj se za
besedo »ljudi« doda besedilo: »in vseh tistih, ki zaradi zdravstvenega (ne delovni. invalidi) in slabega materialnega stanja ter drugih vzrokov niso sposobni
skrbeti zase in za svoje družine«
Odbor je bil mnenja, da ne kaže izpustiti teh invalidov, ki so povsem odvisni od različnih družbenih pomoči.
K.II/2 c (str. 26) drugi odstavek: tretji stavek se spremeni tako, da se glasi:
»Znanstvena področja in znanstvene discipline bodo organizirano spremljale
razvoj v svetu, pri čemer bodo posvečale posebno pozornost najnovejšim znanstvenim disciplinam, kot so kibemetika, informatika in druge in se v ta razvoj tudi vključevale.«
Sprememba tega stavka je potrebna, ker daje videz, da bodo znanstvene
discipline imele kot glavno nalogo spremljanje razvoja v svetu, kar pa ni v
skladu z izhodišči o razvoju znanosti v drugih odstavkih.
K II/3d (str. 34): naslov »Stanovanje« naj se spremeni tako, da se glasi:
»Stanovanjsko in komunalno gospodarstvo«.
Začetek petega odstavka naj se glasi: »Tudi občinska politika stanovanjskega gospodarstva ...«
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Po mnenju odbora ne more samo občinska politika stanovanjskega gospodarstva omogočiti pogoje za modernizacijo projektiranja, gradnje, racionalno
gospodarjenje s stanovanjskim, komunalnim in zemljiškim fondom,.
Za petim odstavkom naj se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »Hkrati
bodo občinske skupščine skrbele tudi za skladen razvoj komunalnega gospodarstva, pri čemer bodo v medsebojnem; sodelovanju posvetile posebno skrb
izgradnji komunalnih naprav regionalnega pomena«.
Odbor je menil, da je to poglavje potrebno dopolniti, saj se komunalna
dejavnost sicer v resoluciji nikjer ne pojavlja.
K II/3d (str. 35). Prvi odstavek naj se -črta in nadomesti z besedilom,: »Realno je pričakovati, da bo v naslednjih petnajstih letih zgrajenih okoli 12 milijonov m2 novih stanovanjskih površin. S tem bo možno odpraviti stanovanjski
primanjkljaj iz preteklosti, hitreje reševati nove tekoče stanovanjske potrebe
in izboljševati opremljenost stanovanjskega fonda.«
Po mnenju odbora je treba v tem obdobju odpraviti stanovanjski primanjkljaj iz preteklosti, reševati pa tudi nove tekoče stanovanjske potrebe.
K II (Globalna projekcija razvoja ■—• stran 36): V točki b naj se naslov dopolni tako, da se glasi: »b) Policentrični urbani sistem.«
Za zadnjim odstavkom naj se doda nov odstavek, ki se glasi: »Možnosti
za razvoj policentričnega urbanega sistema bodo predvidene v regionalnih
prostorskih načrtih in urbanističnih programih. Stališča o policentričnem urbanem sistemu bodo podlaga za pripravo splošnih zasnov prometnega in energetskega omrežja, upoštevati pa jih je treba tudi pri snovanju vodno-gospodarskih ureditev.«
V resoluciji naj se nakaže metoda realizacije načel o policentričnem urbanem sistemu. Ta metoda je regionalno prostorsko planiranje, ki je hkrati tudi
osnova za planiranje infrastrukture kot enega izmed pomembnih faktorjev pri
uresničevanju zastavljenega urbanega sistema.
K IH/a (stran 38) drugi odstavek: v drugi vrsti naj se beseda »primarne«
nadomesti z besedo »koriščene«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K IH/b (stran 39) drugi odstavek: na koncu se pika nadomesti z vejico,
stavek pa nadaljuje: »ki danes pri nas že štirikratno presega dopustno stanje«.
K> IH/b (stran 40) prvi odstavek: v prvem stavku naj se za besedo »uspešnejše« postavi pika in doda besedilo: »V bodoče bo nova ali razširjena proizvodnja vračala že očiščeno uporabljeno vodo, visoko stopnjo že dosežene onesnaženosti voda pa moramo v tem obdobju odpraviti s pospešeno gradnjo
čistilnih sistemov. Enako pozornost je treba posvetiti varovanju čistoče našega
morja. Pospešeno moramo urejati vodne tokove in erozijska področja.«
Onesnaženje voda že danes predstavlja velik problem, ki ga je treba v
bodoče hitreje reševati, če hočemo ohraniti pogoje za življenje in gospodarjenje.
K IH/b (stran 41 in 42) druga alinea: v zadnji vrsti druge alinee se črta
zadnja beseda »Mimo« in ostali del stavka, ki se nadaljuje na strani 42 ter se
nadomesti z besedilom: »Hkrati bomo z investicijskimi posegi v cestnoprometno infrastrukturo zagotovili gradnjo sistema magistralnega cestnega omrežja, ki bo funkcionalno povezoval urbana središča Slovenije v homogeni sistem.«
Po mnenju odbora je gradnja magistralnih cest, ki bodo znotraj povezovale
Slovenijo, prav tako pomembna kot gradnja cest za daljinski promet.
K III/c (stran 43) prva alinea: tretji stavek naj se črta in nadomesti z
besedilom: »Zato je treba v prihodnjih petnajstih letih nadaljevati gradnjo
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slovenske letalske infrastrukture in povečati letalske prevozne zmogljivosti za
vse vrste prevozov (blagovnih in potniških) na vseh razdaljah. V ta namen je
treba zgraditi primerno mrežo primarnih, sekundarnih in terciarnih letališč,
ki bo obsegala predvidoma:
— dograditev letališča Brnik kot letališča A, kategorije za sprejem in odpravo vseh vrst letal in opravljanje tovornega prometa;
— gradnjo sekundarnih in terciarnih letališč v bližini večjih gospodarskih
in turističnih središč v Sloveniji, zlasti za sprejem letal za kratko vzletanje in
pristajanje.
Proučiti je treba tudi možnosti za gradnjo velikega mednarodnega letališča za sprejem največjih letal.«
Po mnenju odbora je predlagano besedilo v skladu z razvojem zračnega
prometa v tujini in predvidenim razvojem v Sloveniji.
K III/c (stran 43) prva alinea: v zadnji vrsti tretjega odstavka se mora beseda »poslovnih« zamenjati z besedo »plovnih«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K IH/i (stran 47): Prvi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Naravni pogoji v Sloveniji omogočajo sorazmerno pisano proizvodno usmeritev,
pri čemer postaja živinoreja glavna kmetijska panoga, na določenih območjih
pa so ugodne možnosti za pridelovanje visoko kakovostnega hmelja, vina, sadja,
nekaterih vrtnin in krme«.
Po mnenju odbora je treba zagotoviti tudi pridelovanje krme, če hočemo,
da bo živinoreja glavna kmetijska panoga.
Drugi odstavek: v četrti vrsti naj se besedi »zasebnih kmetovalcev« nadomestita z besedo »kmetij«.
K IH/i (stran 48): prvi odstavek; v deseti vrsti naj se med besedi »premiranja« in »zaščite« vneseta besedi »tržno-ekonomske«.
Obe spremembi sta potrebni zaradi večje jasnosti besedila.
Drugi odstavek: prvi stavek naj se spremeni tako, da se glasi: »S proizvodno usmeritvijo in povečanjem kmetij, zlasti pa z razvitejšimi oblikami sodelovanja v proizvodnji in z razvijanjem dopolnilnih dejavnosti, kot so kmečki
turizem, dela v gozdarstvu, domača obrt in druge usluge, si bodo kmetje z večjimi investicijskimi vlaganji ob spodbudnih družbenih posegih ustvarjali pogoje za vse večji dohodek in standard.«
Odbor je menil, da je spremenjeno besedilo tega stavka skladnejše s sprejetimi ustavnimi amandmaji in predlogom, zakona o združevanju kmetov.
Peti odstavek se nadaljuje z besedilom: »V procesu modernizacije razdrobljenega kmetijstva na samoupravnih socialističnih družbenoekonomskih osnovah imajo še posebne obveznosti občine, krajevne skupnosti in delovne organizacije s področja kmetijstva, trgovine, prometa in nekaterih s kmetijstvom
in gozdarstvom povezanih industrijskih vej. Njihova aktivnost in ustrezna vlaganja v kmetijstvo zagotavljajo ugodnejše perspektive razvoja kmečkih gospodarstev in podlago za trdno socialno varnost kmetijskih proizvajalcev.«
Po mnenju odbora je treba obvezati občine, krajevne skupnosti ter delovne
organizacije s področja industrije, trgovine, kmetijstva in prometa, da sodelujejo pri modernizaciji razdrobljenega zasebnega kmetijstva na samoupravnih socialističnih družbenoekonomskih odnosih in pri zagotavljanju razvoja
kmetijskih gospodarstev in njihove socialne varnosti.
K IV (stran 53): drugi odstavek; na koncu prvega stavka se pika črta,
stavek pa se nadaljuje z: »in ob pravilnem vrednotenju lastnih izkušenj samo-
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upravljalcev pri reševanju tekočih nalog in razvojnih problemov njihovih samoupravnih skupnosti in celotne družbe.«
Četrti odstavek: v drugi vrsti naj se za besedo »zakonitosti« zamenja pika
z vejico, beseda »Zato« pa naj se začne z malo začetnico.
Odbor je bil seznanjen tudi s pripombami komisije skupščine SR Slovenije
za mednarodne odnose k posameznim poglavjem k predlogu resolucije. Z večino
pripomb se je strinjal in je sklenil, da komisija predloži konkretne .spreminjevalne in dopolnilne predloge k posameznim poglavjem, ki jih bo obravnaval
na prihodnji seji.
Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog resolucije o dolgoročnem razvoju SR
Slovenije skupaj s predloženimi spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Francija Gerbca.
St.: 30-34/72
Ljubljana, 29. 2. 1972

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na skupni
seji z odborom za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora dne 21.
februarja 1972 obravnaval predlog besedila resolucije o dolgoročnem razvoju
Socialistične republike Slovenije, ki jo je skupščini SR Slovenije predložila komisija skupščine SR Slovenije za izdelavo resolucije o dolgoročnem razvoju
SR Slovenije.
Po uvodnih besedah predstavnika komisije, ki je pojiasnil, katera so bila
izhodišča za pripravo besedila resolucije, sta odbora v načelni razpravi ugotovila, da je predlagana resolucija sprejemljiva kljub nekaterim pripombam,
ki sta jih imela odbora. Po mnenju odborov so glavne pomanjkljivosti resolucije predvsem v tem, da obravnava bolj ali manj z enako zavzetostjo razvoj
vseh področij družbenega razvoja. Po mnenju odbora se bodo določena področja lahko zadovoljivo razvijala brez posebne podpore družbe, druga področja,
ki so običajno tudi ključna (na primer energetika), pa bo morala družba bolj
zavestno usmerjati in jim zagotoviti materialno osnovo za razvoj. Resolucija
bi morala v tem 'delu določiti tudi nosilce nalog na tem področju.
Iz predloga besedila resolucije se tudi ne vidi dovolj jasno, katere gospodarske panoge so glavni nosilci gospodarskega razvoja. Resolucija vse preveč
želi ustreči vsem, ne glede na dejanske možnosti.
Po mnenju odborov manjka v resolucija tudi napotilo, da bo SR Slovenija
pri določanju pogojev poslovanja upoštevala pogoje, ki jih ima gospodarstvo
v drugih deželah. Z vse večjo integracijo gospodarstva v Evropi in v svetu
postaja problem izenačevanja pogojev poslovanja v širšem prostoru vse bolj
pomemben faktor konkurenčnosti našega gospodarstva.
V obravnavi predloga besedila resolucije po posameznih členih je imel
odbor naslednje pripombe:
k 1/8: odbor dvomii, da je res največji del sistemskih ukrepov mogoče
sprejeti v republiki. Besedilo bi tu kazalo omiliti tako*, da se izpusti beseda
»največ« bodisi »sistemskih«;
1
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k 1/12: drugi odstavek: raziskovalno delo je zelo pomembno pri izpolnjevanju tehnologije. V tem delu resolucije pa je tehnologija v ozadju in izzveni
kot podrejeno področje v odnosu na sociološke znanosti;
k II/1 a: predvidene stopnje rasti temeljijo med drugim tudi na predpostavki, da bomo zajeli del razpoložljivih presežkov prebivalstva. Na to je
realno tudi računati, zlasti ob predvidenem povečanju deleža osebnih prejemkov v družbenem proizvodu, vendar ostane odprto vprašanje primernega načina zajemanja teh sredstev. Samo s hranilno službo ne bomo dosegli predvidenih rezultatov;
k II/2 a: resolucija predvideva v šestem odstavku te točke, da se bodo
naši strokovnjaki vračali iz tujine. Odbora menita, da za tako predvidevanje
v resoluciji ni realne osnove, ne vidijo se namreč ukrepi, ki bodo povzročili
vračanje naših strokovnjakov;
k II/2c: vprašanje je, ali je peti odstavek te točke (str. 26) ustrezen in
ali je prav, da izhajamo iz predpostavke, da na najbolj pomembnih področjih
raziskovalne dejavnosti ne bomo inventivni, temveč da bomo le posnemali
razvoj drugod. V tej točki je bila izražena tudi splošna pripomba, da je znanost
'še vedno preveč oddaljena od proizvodnje in da zapostavljamo aplikativne
raziskave.
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je sklenil,
da svojih pripomb ne formulira kot amandmaje, temveč da jih posreduje
komisiji skupščine SR Slovenije za izdelavo resolucije o dolgoročnem razvoju,
ki naj na seji gospodarskega zbora zavzame do njih svoje stališče.
Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanca Natana Bernota.
St.: 30-34/72
Ljubljana, 22. 2. 1972

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na 46. seji
odbora dne 23. 2. 1972 obravnaval predlog resolucije o dolgoročnem, razvoju
Socialistične republike Slovenije, ki jo je skupščini SR Slovenije predložila
komisija skupščine SR Slovenije za izdelavo resolucije o dolgoročnem razvoju
SR Slovenije.
Uvodoma je odbor ugotovil, da se je komisija skupščine SR Slovenije za
izdelavo resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije pri izdelavi predloga
resolucije držala sklepa skupščine SR Slovenije z dne 21. 7. 1971 ob sprejemu
predloga stališč o dolgoročnem družbenem razvoju SR Slovenije.
O predlogu stališč o dolgoročnem družbenem razvoju SR Slovenije je odbor
razpravljal prvič na 32. seji odbora 17. 6. 1971. Čeprav je odbor tedaj imel
določene pripombe k predlogu stališč, še posebej k projekciji razvoja po
gospodarskih dejavnostih, se je že tedaj zavzemal za čimprejšnji sprejem resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije, ob upoštevanju pripomb, ki jih je
dal odbor. Na 34. seji odbora 16. 7. 1971 je odbor ponovno obravnaval predloge
stališč o dolgoročnem družbenem razvoju SR Slovenije in še posebej obravnaval
poročila ostalih skupščinskih teles o predlogu stališč. Na podlagi tega je pripravil posebno informacijo za sejo gospodarskega zbora. Gospodarski zbor je
na svoji 27. seji dne 16. 7. 1971 obravnaval omenjeno informacijo odbora o
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predlogu stališč o dolgoročnem družbenem razvoju SR Slovenije in jo vzel
na znanje. V tej informaciji se je odbor ponovno zavzemal za čim hitrejši
sprejem resolucije, po možnosti na eni izmed jesenskih sej zborov (oktobra
1971). Ker pa sta pristojna zbora, to je republiški in enotni zbor delovnih
skupnosti, na že omenjeni seji zborov 21. 7. 1971 sprejela odlok o ustanovitvi
in izvolitvi komisije skupščine SR Slovenije za izdelavo resolucije o dolgoročnem družbenem razvoju, je ta komisija dobila številne naloge. Zato ni bilo
mogoče pričakovati, da bo v takem času, kot je prvotno predlagal odbor, predlog resolucije tudi pripravljen. Upoštevati moramo tudi dejstvo, da je bila
SR Slovenija v pripravi resolucije o dolgoročnem razvoju med republikami
najdalj in da razen nekajletnega strokovnega dela inštitutov glede tega ni
bilo jugoslovanskih izkušenj.
Odbor se je v načelni obravnavi strinjal s predstavnikom predlagatelja, da
so spremembe in dopolnila predloženega besedila resolucije v znatni meri prispevala k izboljšanju vsebine in k večji jasnosti stališč, v primerjavi z besedilom
predloga stališč o dolgoročnem družbenem razvoju SR Slovenije.
V nadaljevanju načelne obravnave je bila dana pripomba, da kljub boljšemu
besedilu predlog resolucije le ni dovolj konsistenten z nekaterimi načelnimi
stališči resolucije. Kot primer je navedeno tako načelno stališče iz uvodnega
dela poglavja II (str. 11, drugi odstavek), kjer je predvideno, da je »treba
uveljaviti tak sistem reprodukcije in upravljanja s sredstvi, da bo okrepil
udeležbo gospodarstva v delitvi družbenega proizvoda«, ki je v nasprotju s
stališči v nadaljnjem delu resolucije in sicer:
—■ v zadnjem odstavku na strani 21 je navedeno, da »se bo delež sredstev
za izobraževanje povečeval hitreje, kot bo rastel družbeni proizvod.«
— v zadnjem odstavku na strani 23 je navedeno, da je »treba predvideti
nadaljnje povečanje celotnih izdatkov za zdravstveno varstvo.« (glede na predvideno uveljavitev nacionalnega zdravstvenega zavarovanja);
—■ v petem odstavku na strani 27 je navedeno, da bodo »sredstva za raziskovalno dejavnost naraščala hitreje, kot bo rastel družbeni proizvod.«
— v zadnjem odstavku na strani 29 je navedeno, da bodo »zaradi šibke
materialne podlage za rast kulture v prejšnjem obdobju sredstva, namenjena
kulturi, občutneje povečana.«
Predstavnik predlagatelja je pojasnil, da so ta stališča le na prvi pogled
v nasprotju. Le za sredstva, potrebna za izobraževanje (stran 21) in za raziskovalno dejavnost (str. 27), je v besedilu zapdsano, da bodo rastla hitreje od rasti
družbenega proizvoda, kar je v skladu s splošno sprejetimi političnimi stališči
in predvidenimi nalogami na teh dveh področjih, ki jih sicer v nasprotnem
primeru ne bi mogli izvesti. To pa ne velja za preostali področji, ker se bodo
celotni izdatki zanju le absolutno povečali, ne bo pa se povečal njun delež v
delitvi družbenega proizvoda.
Med ostalimi pripombami v načelni obravnavi je bila zlasti pripomba, da
bi bilo nujno potrebno vse ali večino zastavljenih ciljev v resoluciji tudi časovno
opredeliti in izdelati konstrukcije njihovega izvajanja. Ravno tako> bi bilo
potrebno zagotoviti ustrezno 'Organizacijo, ki bo spremljala realizacijo plana
o dolgoročnem razvoju SR Slovenje. Dosedanje izkušnje nam zelo prepričljivo
govore o tem, da so bili marsikateri razvojni projekti pripravljeni z velikim
trudom, vendar pa so bili le deloma realizirani zaradi tega, ker ni bilo ustreznega organizacijskega modela, niti niso bili točno določeni nosilci za realizacijo
posameznih delov projektov.
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Odbor se je strinjal, da je za realizacijo' nalog iz predloga resolucije potrebno
popolnoma jasno povedati, kdo je (skupščina, izvršni svet, republiški upravni
organi, republiške in ostale samoupravne interesne skupnosti, občine, delovne
organizacije in drugi) odgovoren in pristojen za izvršitev postavljenih nalog.
V nasprotnem primeru pa so poslanci izrazili dvom, da se bodo predložene
bistvene postavke resolucije sploh realizirale.
Poslanci so bili z odgovorom predstavnika predlagatelja, da so nosilci posameznih nalog deloma predvideni v IV. poglavju resolucije in da v predlogu
resolucije ni bilo mogoče določiti tudii časovnih dimenzij (ker da je to zadeva, ki
se jo rešuje v srednjeročnih načrtih razvoja), le deloma zadovoljni, ker so menili, da bi bilo to potrebno. Ce pa v samem predlogu resolucije le ne bi bilo mogoče, pa naj bi ,se to storilo naknadno, v posebej izdelanih prilogah, npr. v tako
imenovanih organizacijskih modelih, iz katerih bo jasno razvidno, kdo je no^
silec posamezne naloge iz resolucije. Tudi trditev, da predstavlja predlog reso^
lucije dogovor vseh Slovencev o tem, kakšen naj bo naš razvoj do- leta 1985
in da zatorej resolucija predstavlja le deloma plan, ker je po vsebini in nalogah
drugačna od dosedanjih planov, pa po mnenju poslancev ni v nasprotju z njihovo poprej omenjeno zahtevo, da se v resoluciji ali v prilogah določijo odgovorni nosilci za izvedbo nalog. Predstavnik predlagatelja je s tem v zvezi
izjavil, da bo ta naloga opravljena v drugi fazi dela pri pripravi dolgoročnega
programa razvoja.
■
V obravnavi predloga resolucije po posameznih poglavjih pa je imel odbor
naslednje pripombe:
Stran 8: Zadnjo besedo na tej strani »uresničiti« zamenjati z besedo
»uresničevati«.
Odbor je menil, da beseda uresničiti izraža preseganje realnih ciljev, postavljenih za področje izobraževanja v obravnavanem obdobju.
Sprememba je redakcijske narave.
Stran 25 : K drugem odstavku je dana pripomba, da ni potrebna le
»integracija znanstvenega in raziskovalnega dela z družbenim«, ampak je nujno
pred tem ali pa hkrati s tem doseči tudi tako imenovano »koncentracijo umskega potenciala«. Ugotovljeno je, da je v naši republiki zelo velika disperzija
znanstveno-raziskovailnega dela, ki je razbito na številne inštitute in »inštitutiče«. Obstoj dosedanje organizacije znanstvenega, in raziskovalnega dela v
nobenem primeru ne zagotavlja realizacije z resolucijo postavljenih ciljev na
tem področju.
Stran 38 : V drugem odstavku poglavja a) energetsko gospodarstvo je
treba v drugi vrstici besedo »primarne« zamenjai z besedo »konzumirane« (oziroma »koriščene«).
Iz podatkov na strani 172 gradiva k predlogu stališč o dolgoročnem razvoju
Socialistične republike Slovenije (prva knjiga) je razvidno, da gre za napako.
Pripomba je redakcijske narave.
Stran 40 — 44 : Iz besedila poglavja o prometnem gospodarstvu, ki se
nebistveno razlikuje od besedila o prometnem gospodarstvu v predlogu stališč
o dolgoročnem družbenem razvoju SR Slovenije, je razvidno sicer že znano dejstvo, da še vedno nimamo koncepta dolgoročne prometne politike oziroma da še
nimamo fiksiranih programov in projekcij vseh prometnih panog. Se manj
imamo programe prometnih povezav, ki bi bili usklajeni z našimi sosedi. Ker
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nimamo tega, je težavno govoriti o dolgoročnem razvoju prometnega gospodarstva.
Predstavnik gospodarske zbornice je pojasnil, da je program razvoja prometnih panog v zaključni fazi izdelave in da bo v kratkem — kot eden zadnjih
vejnih programov — dan v razpravo. Glede na ogromna sredstva, ki so potrebna za realizacijo teh programov, pa se že sedaj postavlja vprašanje njihove
realizacije.
Stran 49 : Odbor je bil na seji informiran o pismu poslovnega združenja gozdnogospodarskih organizacij Slovenije z dne 23. 2. 1972, v katerem
se predlaga, da se prvi trije odstavki, ki se v poglavju pod j) nanašajo na
gozdno proizvodnjo1, zamenjajo z besedilom, ki ga predlagajo. Poslovno združenje predlog tudi pojasnjuje.
Odbor je predlog poslovnega združenja gozdnogospodarskih organizacij
vzel v vednost, vendar se do predloženih sprememb zaradi kratkega časa ni
mogel opredeliti. Predlaga pa, da ga predlagatelj obravnava in prouči utemeljenost zahteve, da se besedilo zamenja.
Stran 57 : Poslanci so menili, da bi v tretjem poglavju, v katerem se
omenja zavzetost Slovenije, da skupaj z drugimi republikami hitreje in dosledneje rešujejo zadeve, ki so skupnega pomena za razvoj SFRJ, o tem morali
povedati le nekaj več. Še posebej se to nanaša na sodelovanje Slovenije z drugimi republikami v jugoslovanskem tržnem prostoru, bodisi na področju oskrbovanja s surovinami bodisi na področju energetike in transportnih dejavnosti,
kakor tudi o metodah tega sodelovanja.
Odbor je ugotovil, da je predloženo besedilo kljub nekaterim pripombam
uspešen finale velikega in dobro opravljenega dela, s katerim so dani temeljni
odgovori na najvažnejša vprašanja našega razvoja za prihodnjih 15 let.
Odbor predlaga, da tudi gospodarski zbor, čeprav ni pristojen zbor, obravnava predlog resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije
in da jo ob upoštevanju pripomb odbora podpre tudi kot program razvoja
slovenskega gospodarstva.
Pripombe odbora naj se posredujejo komisiji skupščine SR Slovenije za
izdelavo te resolucije, ki naj na seji gospodarskega zbora zavzame do njih svoje
stališče.
Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanca Toneta Polajnarja.
St.: 30-34/72
Ljubljana, 24. 2. 1972

Skupina poslancev prosvetno-kulturnega zbora, ki jo sestavljajo predsedniki in podpredsedniki odborov zbora, je na sestanku dne 29. februarja 1972
obravnavala predlog resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike
Slovenije, ki ga je predložil predsednik komisije skupščine SR Slovenije za
izdelavo resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije.
V načelni razpravi je skupina poslancev predloženo resolucijo v celoti
podprla kot ustrezno podlago za izoblikovanje koncepta družbenega razvoja
Slovenije v nadaljnjih petnajstih letih.
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Na podlagi podrobne obravnave skupina poslancev predlaga prosvetnokultumemu zboru naslednje spreminjevalne in dopolnilne predloge k besedilu
resolucije:
k 2. strani: Vstavi se nov, prvi odstavek, ki se glasi:
»Zasnove in usmeritve, ki so nakazane v tej resoluciji, kakor tudi pripravljenost organizacij združenega dela, da oblikujejo svoje razvojne programe in
načrte, bodo učinkovito uresničene le v primeru, da bomo v prihodnjem srednjeročnem obdobju vzpostavili nov sistem družbenega planiranja in programiranja.
Nov sistem planiranja bo moral upoštevati osnovne značilnosti naše samoupravne družbe, vendar pa tudi družbene dogovore in medsebojne obveznosti,
ki jih sprejemamo zaradi uspešnejšega in pospešenega družbenega razvoja.«
k 4. strani: V prvem odstavku se v tretji vrsti besedi »civilizacija
potrošnje« nadomestita z ustreznejšim besedilom; »potrošniška družba na višji
stopnji materialnega razvoja«, besede »civilizacija ljudi, odnosov in vrednost«,
pa z »družba humanih ljudi, odnosov in vrednot«.
k 5. strani: V prvem odstavku 6. točke se izraz »socializacija« nadomesti s »socialni razvoj«.
k 9. strani: Začetni del besedila prvega odstavka se poenostavi tako,
da se glasi:
»Ustvariti je treba enake možnosti izobraževanja za vse in . .. ; hkrati je
treba postopno ...«.
Prvemu odstavku 12. točke se doda naslednje besedilo:
»Izobrazba mora dobiti ustreznejšo vlogo v družbenem vrednotenju dela,
v delitvi dohodkov, moralnih in drugih priznanjih ter v kadrovski politiki na
vseh področjih združenega dela.«.
Kljub stalnim deklaracijam je izobraževanje tudi v zadnjih letih v mnogih
pogledih v neustreznem družbenem položaju. Sprememba je možna samo, če
napredne družbene sile ugotove potrebo po sistematičnem izvajanju vseh ukrepov, ki so potrebni za zboljšanje konkretnega družbenega mesta izobraževanja
v kadrovski politiki, v delitvi dohodka ipd.
Besedilo prvega odstavka 13. točke se spremeni, tako da se glasi:
»Podobno velja za kulturni razvoj. Njegova funkcija je osvobajati in
oblikovati človekovo osebnost in spodbujati njegovo ustvarjalnost. Kultura je
tudi dejavnik, ki sodeluje pri oblikovanju duhovnih vrednot in njihovem spreminjanju, tako da se ob tradicionalnih duhovnih vrednotah porajajo nove
kot del sodobne slovenske kulturne zavesti. Funkcija kulture je, da te vrednote
posreduje ljudem in jih tako bogati.«
k 15. strani : Besedilo zadnjega stavka 3. odstavka se v zadnjih dveh
vrstah smiselno dopolni in se glasi:
»... izobražen je širše kulturno razgledan in ima smisel za poslovnost in
za učinkovito samoupravno gospodarjenje.«.
k 18. strani : V 12. vrsti prvega odstavka se namesto besed »razpoložljivih sredstev, katerih delitev je« uporabi besedilo »delitvenih razmerij, ki
bodo«.
Naslov: »a) Izobraževanje« se dopolni v »a) Vzgoja in izobraževanje«. Ta
uveljavljeni izraz je treba smiselno uporabljati v celotnem besedilu resolucije.
Besedilo drugega stavka četrtega odstavka se črta.
k 19. strani: V sedmi vrsti se za besedo »njegovo« vstavita besedi
»samoupravljalsko socialistično«.
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V prvem odstavku se v drugi in tretji vrsti črtajo besede »visoka stopnja
osipa«.
V istem odstavku se v drugem stavku za besedo »povzroča« dodajo besede
»visok osip in vse druge ...«.
Osip ni vzrok manjšega napredka izobraževanja, ampak njegova posledica.
V peti vrsti istega odstavka pa se beseda »neustrezni« nadomesti z »nezadostno usposobljeni«.
V drugem odstavku se besedilo zadnjega stavka spremeni tako, da se
glasi:
»Naraščanje obsega in kakovosti izobraževanja bo terjalo tako zaradi
uvajanja sodobnih oblik in metod pouka kakor tudi zaradi znatnega povečanja
števila absolventov osnovnih šol povečanje šolskega prostora in zmogljivosti
dijaških in študentskih domov.«
Besedilo zadnjega odstavka, ki se nadaljuje na strani 20, se v celoti prenese
pred zadnji odstavek na strani 21.
k 20. s t r a n i : V prvem odstavku se besedilo 2. stavka spremeni tako,
da se glasi:
»Hkrati pa je treba postopoma dvigovati raven izobrazbe vseh učiteljev.«
Razmišljanja o visoki izobrazbi učiteljev osnovnih in poklicnih šol bodo
postala upravičena, ko se bodo stabilizirale materialne možnosti in ko bodo
odpravljene v večji meri kadrovske vrzeli učiteljev z višjo izobrazbo, ki je
predpisana z zakoni.
V prvem odstavku se v 3. stavku črta beseda »predšolska«, za besedo »mladina« pa se vstavijo besede »pred vstopom v šolo«.
V prvem odstavku se v zadnji vrsti beseda »programiranje« nadomesti z
»načrtovanj e«.
V drugem odstavku se za tretjim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»Za uresničitev tega cilja bo imelo v investicijskih programih prednost
povečanje zmogljivosti srednjih šol ter izboljšanje njihove opremljenosti za
sodoben pouk.«
Vsi podatki, opravljene analize in izkazane potrebe delovnih organizacij
kažejo, da je treba v prihodnjem obdobju izboljšati kvalifikacijsko strukturo
zlasti v korist zaposlenih s srednjo izobrazbo. Te ugotovitve potrjujejo tudi
prijave potreb delovnih organizacij v preteklem letu. Neskladja se kažejo
tako pri kadrih s poklicno kot s popolno štiriletno srednjo šolo. Srednje šolstvo
kaže hitreje razvijati tudi zato, da bo omogočen usklajen in organski razvoj
visokega šolstva. Vse te potrebe bo mogoče realizirati z razširitvijo kapacitet
srednjih šol, pri čemer bo moralo bolj sodelovati tudi gospodarstvo.
k 21. strani : V prvem odstavku se v 4. vrsti beseda »Reformirana«
nadomesti z ustreznejšo »Sodobna«.
V drugem odstavku se za besedo »študij« postavi vejica in vstavi naslednje
besedilo: »če bomo optimalizirali kapacitete vseh vrst in smeri šolstva do
univerze in polno zaobsegli mlade generacije,.. .«.
Besedilo zadnjega stavka tega odstavka se nadomesti z besedilom: »Potrebe
po diplomantih, ki jih potrebujeta gospodarstvo in družbene službe v manjšem
številu, se bodo zadovoljevale v povezovanju med visokošolskimi zavodi Slovenije, v drugih republikah in v svetu, kar še posebej velja za številne različne specializacije, podiplomske študije in interdisciplinarni študij.«
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Za tretjim odstavkom se doda odstavek, ki se glasi:
»Odpravljeno bo strukturalno neskladje v visokem šolstvu s tem, da se bo
bolj pospeševal vpis slušateljev na visokošolske zavode prirodoslovno-tehnoloških in uporabnih ved in da se bodo ti zavodi posebej materialno in kadrovsko
okrepili, ter drugih najbolj deficitarnih poklicev.«
Problem visokega šolstva, kateremu se je začela posvečati pozornost šele
v zadnjem obdobju, je tudi neustrezna struktura vpisa po posameznih strokah.
Podatki kažejo, da je v preteklem desetletju izredno močno naraščal delež
vpisanih študentov na visokošolske zavode ekonomskonsocialnih in pravnih ved,
stagniralo ali pa celo nazadovalo število študentov visokošolskih zavodov prirodoslovno-tehnoloških in uporabnih ved.
Problemi in vzroki, ki vplivajo na takšen vpis mladine, še niso analizirani.
Tudi vpis izrednih študentov, v katerem naj bi se neposredno izražali stvarni
kadrovski interesi gospodarstva, je zelo zaskrbljujoč. Le 30% izrednih študentov se vpiše na študij tehniških in biotehniških strok, kar je nepričakovano
glede na to, da je 70% zaposlenih v gospodarskih organizacijah in da je 60%
končalo srednjo tehniško ah njej ustrezno strokovno šolo. Pri tem več študentov
prihaja iz uprav podjetij, manj pa iz proizvodnje.
Četrti in peti odstavek se nadomestita z novima odstavkoma, ki se
glasita:
»Izobraževanje delavcev na delovnih mestih mora postati trajna in organizirana oblika verificiranega izobraževanja delavcev kot sestavnega dela
vzgojno-izobraževalnega sistema in politike.
Novi vzgojno^-izobraževalni zavodi naj se razvijajo na podlagi policentrične,
urbane in regionalne politike razvoja ter na podlagi družbenega dogovarjanja
v posameznih regijah in republiki.«
Misli prvega odstavka so tako nejasno formulirane, da prihaja ves odstavek
v nasprotje z obstoječim sistemom izobraževanja delavcev na delovnih mestih
in z veljavnimi predpisi. Z dopolnitvijo drugega odstavka pa je predočen način
odločanja na tem področju in da se bodo odločitve sprejemale na nivoju
regij.
k 25. s t r a n i : V poglavju »Raziskovalna dejavnost« se v prvem odstavku
beseda »razviti« v predzadnji vrsti nadomesti z »razvijati«, stavek pa se na
koncu dopolni z besedami »in informacijske sisteme.«.
k 26. strani: V prvem odstavku se v deveti vrsti za besedo »rezultatov,«
vstavi besedilo »v intenzivnem sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami«.
V drugem odstavku se v prvi vrsti črta beseda »Slovenska«, za besedo
»misel« pa vstavi izraz »na Slovenskem«.
Besedilo tretjega stavka drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Znanstvene discipline in znanstvena področja bodo organizirano spremljale razvoj v svetu, pri čemer bodo posvečale posebno pozornost najnovejšim
znanstvenim disciplinam, kot sta kibemetika in informatika in se v ta razvoj
tudi vključevale.«
Sprememba stavka je potrebna, ker daje videz, da bodo znanstvene discipline imele kot glavno nalogo spremljanje razvoja v svetu, kar pa ni v skladu
z izhodišči o razvoju znanosti v drugih odstavkih.
V šestem odstavku se v prvi vrsti za besedo »kapacitet« vstavi vejica in
doda besedilo »še posebej vseh oblik podiplomskega študija,«.
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k 28. s t r a n i : Besedilo prvega stavka drugega odstavka se dopolni in
spremeni tako, da se glasi:
»V naslednjih 15 letih bo potrebno realizirati, modernizirati, povezovati
in dopolnjevati informacijske sisteme za znanost, gospodarstvo in družbene
dejavnosti.«
Besedilo' tretjega stavka drugega odstavka se spremeni tako*, da se glasi:
»Zato bo potrebno zagotoviti ustrezno izobraževanje na srednji, višji in
visoki stopnji.«.
Besedilo zadnjega stavka drugega odstavka se v celoti črta.
V tretjem odstavku se v drugi vrsti pred besedo »računalniškega« vstavi
besedi »informacijskega in«.
Poglavje »d) Kultura« se v celoti spremeni (tudi na strani 29), tako da
se glasi:
»d) Kultura
Kultura ima v sodobnem družbenem življenju mesto pomembnega sooblikovalca v učinkovitem uveljavljanju samoupravljanja in družbenega razvoja. Njen razvoj je zato pogoj za celotno družbeno rast in eden njenih
bistvenih ciljev. Za slovenski narod ima gle'de na njegov zgodovinski razvoj
in geografski položaj še poseben pomen.
Vsestranski družbeni razvoj terja hitrejše oblikovanje široke in poglobljene
izobrazbe in znanja, pri čemer je kultura nujna duhovna sestavina v življenju
delovnega človeka kot široko razgledanega in aktivnega proizvajalca in samoupravljalca.
Kulturne vrednote naj bodo dostopne vsem občanom, da bi z njimi bogatili
njihovo kulturno življenje. Zato naj kulturne dejavnosti zaobsežejo ves slovenski prostor, pri čemer naj se načrtno in selektivno razvijajo posamezna
kulturna središča. Tako' bo mogoče zmanjševati prevelika nesorazmerja v
kulturnem življenju občanov in omogočati postopno rast kulturno manj razvitih območij.
Cilji kulturnega razvoja, ki temelji na kulturni dediščini, terjajo nadaljnjo
rast kulturne ustvarjalnosti, kakovosti in oblik kulturnega dela in možnosti
za sprejemanje kulturnih dobrin. K temu lahko predvsem pripomorejo kvalitetna tiskana beseda in dobri programi radia, filma in televizije kot najbolj
množičnih medijev za posredovanje kulture.
Umetniški ustvarjalci in poustvarjalci, predvsem mladi, morajo dobiti
ustrezne materialne in druge možnosti, da se v družbi ustvarjalno uveljavijo in
enakopravno vključijo v samoupravne odnose. Tako bo odprta nadaljnja pot
kvalitetni rasti slovenske umetnosti in Ustvarjeni pogoji za njeno vedno bolj
uspešno uveljavljanje.
V prihodnje kaže bolj poskrbeti za načrtno kulturno vzgojo občanov, predvsem mladine in delovnih ljudi. Zato bo treba usposobiti različne vrste animatorjev kulturnega življenja.
Pri oblikovanju enotnega slovenskega kulturnega prostora bo posebna
pozornost namenjena kulturnemu delovanju Slovencev ter slovenskih delavcev
in izseljencev v tujini. V meddržavno kulturno menjavo se moramo v prihodnje
vključevati bolj sistematično tako pri posredovanju kot pri sprejemanju najbolj pomembnih kulturnih in umetniških dosežkov. Povečano skrb moramo
posvetiti izmenjavi med kulturami jugoslovanskih narodov in narodnosti. V
ta prizadevanja mora biti enakovredno vključeno tudi kulturno delovanje
italijanske in madžarske narodnosti.
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Delovanje in razvoj kulture in njenih dejavnosti, zadovoljevanje kulturnih potreb delovnega človeka in vseh občanov, kulturno delo ter umetniška
ustvarjalnost in poustvarjalnost, varovanje kulturne dediščine in integriranost
kulture v celotno družbeno življenje bo doseženo na podlagi nadaljnjega razvoja
samoupravnega povezovanja vseh za kulturo zainteresiranih dejavnikov. Zato
je potrebno organizacijsko in programsko razvijati sedanje kulturne skupnosti
kot temeljne celice kulturne politike in nosilce kulturnega dela.
Družbeni dogovori in samoupravni sporazumi so primerna oblika za določanje družbenega in ekonomskega položaja kulturnih dejavnosti in njihovega
razvoja in načina za urejanje razmerij med ustvarjalci in uživalci kulturnih
vrednot. Ti dogovori omogočajo medsebojni vpliv in spodbudo vseh za kulturo
zainteresiranih dejavnikov družbenega razvoja.
Zaradi šibke materialne podlage za rast kulture v prejšnjem obdobju se
bodo v prihodnjih petnajstih letih sredstva, namenjena kulturi, povečala hitreje
kot doslej. Pari razporeditvi za kulturo namenjenih sredstev bo treba odmeriti
več kot doslej tudi za prostore, ki so namenjeni kulturnemu življenju in delu.«
k 30. strani: V poglavju »Telesna kultura« se v četrtem odstavku v
drugi vrsti za besedo »redno« vstavi beseda »dnevno«. V drugem stavku istega
odstavka se namesto izraza »na telesni kulturi« uporabi primernejši »na telesnokulturni aktivnosti«.
V sedmem odstavku se v predzadnji vrsti za besedo »planiranju« doda
besedilo »in v izgradnji mest in naselij«.
Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je skupina poslancev
določila predsednika odbora za znanstveno raziskovalno delo Vladimira Mušiča.
St.: 30-34/72
Ljubljana, 2. 3. 1972

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti je na seji dne 1. marca 1972 obravnavala
predlog resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije,
ki ga je skupščini SR Slovenije predložila komisija skupščine SR Slovenije
za izdelavo resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije.
Začasna komisija je ugotovila, da je komisija skupščine SR Slovenije za
izdelavo resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije pri izdelavi predloga
resolucije upoštevala sklepe skupščine SR Slovenije z dne 21. 7. 1971 ob
sprejemu predloga stališč o dolgoročnem razvoju SR Slovenije.
V načelni razpravi je začasna komisija menila, da pomeni predlog resolucije zaključek obsežnega večletnega dela številnih delavcev, ki so obdelali
vsa družbenoekonomska področja z namenom opredeliti razvojne smeri SR
Slovenije do leta 1985.
Poleg predloga resolucije o dolgoročnem razvoju je obravnavala tudi spreminjevalne in dopolnilne predloge, ki so jih dali:
— odbor gospodarskega zbora za družbenoekonomske odnose;
— odbor gospodarskega zbora za proizvodnjo in blagovni promet;
— odbor republiškega zbora za proizvodnjo in blagovni promet;
— odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose.
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V podrobni obravnavi predloga resolucije je začasna komisija sprejela
naslednje spreminjevalne in dopolnilne predloge:
K I/l (str. 2): Prvi odstavek: v osmi vrsti naj se beseda »točneje« zamenja
z besedo »točno«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 1/6 (str. 5): Prvi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi:
»Pred nas se kot osrednja naloga postavlja hitrejše razvijanje socialističnih
družbenoekonomskih in humanih odnosov med ljudmi«.
Prvi stavek drugega odstavka se črta.
Sprememba je potrebna zaradi večje jasnosti besedila.
K 1/6 (str. 5): Četrti odstavek: prva vrsta naj se dopolni tako, da se glasi:
»Bistvena vzvoda, ki omogočata izpolnitev te naloge in ki se medsebojno dopolnjujeta in spodbujata kot organska celota, sta ...«.
K 1/8 (str. 7): Prvi odstavek: drugi stavek naj se spremeni tako, da se glasi:
»Večji del sistemskih ukrepov bomio morah za slovenski prostor izdelati v
okviru republike«.
K Il/l a (str. 11): Drugi odstavek: v četrti vrsti naj se beseda »zemljepisni«
nadomesti z besedo »prometni«.
K II/l b (str. 16): Drugi odstavek prve alinee: tretji stavek naj se spremeni
tako, da se glasi:
»V turističnem gospodarstvu je treba izrabiti velike razvojne možnosti,
predvsem s koncentrirano gradnjo kapacitet, ki omogočajo čim daljšo dobo
letnega poslovanja.«
Vstavi se nov tretji odstavek te alinee, ki se glasi:
»Vzporedno s tem naj se gradijo objekti., ki povečujejo donosnost tranzitnega turizma, še posebej pa maloobmejnega prometa«.
K II/2 a (str. 18): Dirugi odstavek: črta se drugi stavek tega odstavka,
prvi stavek pa se vključi v besedilo prvega odstavka.
K| II/2 a (str. 19): V deveti vrsti se črta pika in se stavek nadaljuje z
naslednjim besedilom: »ter proti poglabljanju socialnih razlik«.
K II/2 a (str. 19): V dvanajsti in trinajsti vrsti (prvi odstavek) naj se
črtajo besede »zlasti visoka stopnja osipa«.
Po mnenju začasne komisije je osip posledica, ne pa vzrok, ki bi oviral
hitrejši- napredek na izobraževalnem področju.
K II/2 a (str. 20): — V osmi vrsti (prvi odstavek) se beseda »oblikovanja«
zamenja z besedo »vzgoje«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
—- V enajsti vrsti (prvi odstavek) naj se črta stavek: »Hkrati pa je treba
postopoma uveljaviti izobraževanje vseh učiteljev na visokošolski ravni« in
nadomesti z besedilom: »Hkrati je treba postopoma dvigovati raven izobrazbe
vseh učiteljev.«
Po podatkih, s katerimi je razpolagala začasna komisija, je na stopnji
razrednega pouka v osnovnih šolah številčno stanje učiteljskega kadra zadovoljivo, je pa kritično na stopnji predmetnega pouka,. Izoblikovano je mnenje,
da je poglavitna naloga pedagoških akademij usmerjati napore k čimprejšnji
rešitvi tega problema.
Komisija je mnenja, da je treba v raznih oblikah dvigovati raven strokovne izobrazbe učiteljev, zlasti pedagoške, v okviru sistema permanentnega
izobraževanj a.
29
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— v šestem stavku istega odstavka naj se beseda »zmožnostmi« nadomesti
z besedo1 »sposobnostmi«.
Po mnenju začasne komisije je treba ustvariti take pogoje, da se bo vsak,
ki konča obvezno šolanje, izobraževal naprej v skladu s svojimi sposobnostmi
in ne v skladu s svojimi materialnimi zmožnostmi.
Začasna komisija je menila, da bi bilo treba preoblikovati celoten odstavek
glede na različna področja, ki jih zajema.
K II/2 a (str. 21): — Za drugim odstavkom naj se doda nov tretji odstavek,
ki se glasi:
»Osnovna naloga visokošolskih zavodov je povečanje stopnje uspešnosti
izobraževanja in povečanja usposobljenosti diplomantov. Za uresničitev te naloge bo — ob upoštevanju načela racionalnosti in delitve dela — zagotovljena
visokošolskim zavodom opremljenost s- sodobnimi učnima pripomočki in labo^ratorijskimi sredstvi ter omogočena namestitev novih učiteljev, ki jih bodo
zahtevale povečane kadrovske potrebe gospodarstva in družbenih §lužb.«
— V dosedanjem tretjem odstavku naj se besedilo zadnjega stavka nadomesti z besedilom:
»Potrebe po diplomantih, ki jih gospodarstvo in družbene službe potrebujejo v manjšem številu, se bodo zadovoljevale v povezovanju med visokošolskimi zavodi v Sloveniji, v drugih republikah in v svetu, kar še posebej velja
za številne različne specializacije; podiplomske študije in interdisciplinarni
študij.«
— Za tretjim odstavkom se dodata nova odstavka, ki se glasita:
»Odpravljeno bo strukturalno neskladje v visokem šolstvu, s tem da se bo
pospeševal vpis slušateljev na visokošolske zavode prirodoslovno-tehni-čnih in
uporabnih ved in da se bodo ti zavodi posebej materialno in kadrovsko okrepili,
ter drugih najbolj deficitarnih poklicev.
Za zagotovitev smotrnega vpisa na visokošolske zavode bo izpopolnjeno poklicno usmerjanje učencev srednjih šol. Število študentov visokošolskih zavodov
se bo povečalo v skladu z doseženo stopnjo razvoja srednjega šolstva.«
Začasna komisija je menila, da je. pri določitvi politike o razvoju vzgoje in
izobraževanja v prihodnjem obdobju izredno pomembno prizadevanje za zagotovitev usklajenega in organskega razvoja osnovnega, srednjega in visokega
šolstva v skladu s tako imenovano piramido izobraževanja.
Pogoj za uspešnost srednjega šolstva je uspešno osnovno šolstvo in pogoj
za uspešno visoko šolstvo je uspešno srednje šolstvo, pri čemer srednjega
šolstva ne razvijamo samo zaradi tega, da bi imeli velik vpis na visokošolske
zavode. Da bi v visokošolsko izobraževanje zajeli četrtino mladine v starosti
od 19 do 24 let, je treba imeti dovolj dijakov in diplomantov srednjih šol.
Posledica tako visokega vpisa, ob nezadostni razvitosti srednjega šolstva, so
nepokrite prijave delovnih organizacij po srednjem strokovnem kadru.
Naslednji problem visokega šolstva je neustrezna struktura vpisa po posameznih strokah.
,
K II/2 a (str. 21): Dosedanji četrti in peti odstavek se nadomestita z odstavkom:
»Izobraževanje delavcev na delovnih mestih mora postati trajna in organizirana oblika verificiranega izobraževanja delavcev kot sestavnega dela vzgojnoizobraževalnega sistema in politike.
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Npvi vzgojno^izobraževalni zavodi naj se razvijajo skladno s programi
policentričnega, urbanega in regionalnega razvoja ter na podlagi družbenega
dogovarjanja v posameznih regijah in republiki.«
Besedilo odstavkov je v predloženem besedilu nejasno formulirano in je
njihova vsebina v nasprotju z obstoječim sistemom izobraževanja delavcev na
delovnih mestih in z veljavnimi predpisi. Z dopolnitvijo besedila pa je predočen
način odločanja na tem področju in to, da se bodo Odločitve sprejemale na
nivoju regij.
K II/2b (str. 22): Prva alinea: v predzadnji vrsti naj se beseda »povezanost« zamenja z besedo »vzajemnost«.
V tem primeru gre- namreč za vzajemnost in solidarnost delovnih ljudi,
medtem ko beseda povezanost lahko pomeni vse kaj drugega.
K II/2 b (str. 22): Druga alinea: v prvi vrsti naj se izpusti beseda »osnovno«
in v tretji vrsti beseda »temeljno«.
Ni razumljivo, kaj pomenijo besede osnovno pokojninsko zavarovanje in
kaj temeljna pokojnina. Z zakonom o starostnem zavarovanju kmetov bodo sedaj tudi kmetje vključeni, da bodo v določeni starosti prejemali pokojnino1, ki
bo seveda tudi odvisna od njihovega prispevka.
K II/2 b (str. 22): Četrta alinea: v prvi vrsti naj se izpustita besedi »invalidskega zavarovanja«.
Gre predvsem za izpopolnitev varstva delavcev pri delu, kar je prvi pogoj
za bistveno zmanjšanje invalidnosti.
Na koncu stavka naj se doda stavek: »Posebno skrb posvetiti tudi modernizaciji in povečanju zmogljivosti zavodov za rehabilitacijo.«
K II/2 b (str. 23): Druga alinea: v prvi vrsti naj se besedo »socializirano«
nadomesti z besedo »družbeno«.
V zadnji in predzadnji vrsti naj se besede »na družbenih sredstvih« nadomestijo z besedami »z družbenimi sredstvi«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K II/2 b (str. 23): Tretja alinea: v drugi vrsti naj se za besedo »zdravnikov«
črta vejica in doda besedilo: »in tudi drugih zdravstvenih delavcev«.
K II/2 b (str. 23): Četrta alinea: v predzadnji in zadnji vrsti naj se črtajo
besede »tato, da bi bile bolnišnične zmogljivosti sodobno opremljene«.
Smisel tega stavka je že zajet z besedo »modernizacijo« bolnišnične mreže
v peti vrsti.
K II/2 b (str. 23): Peta alinea: v četrti vrsti naj se za besedo »zavarovanja«
doda besedilo »in drugih zainteresiranih dejavnikov na podlagi družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov:«
Gre namreč za to, da poleg skupnosti zdravstvenega zavarovanja vključimo
v to nalogo tudi druge zainteresirane dejavnike (družbenopolitične skupnosti,
delovne in druge organizacije ipd.).
K II/2 b (str. 23): Šesta alinea: v drugi vrsti naj se za besedo »otrok« črta
vejica in doda besedilo »in žena«;
v tretji vrsti pa naj se črta beseda »aktivnih«.
K II/2 b (str. 24): Za drugo alineo naj se doda nova tretja alinea, ki se
glasi: »Posebno skrb je treba posvetiti duševno in telesno prizadetim otrokom.«
K II/2b (str. 24): Zadnji odstavek: v drugi vrsti prvega odstavka naj se
za besedo »ljudi« doda besedilo: »in vseh tistih, ki zaradi zdravstvenega in
slabega materialnega stanja ter drugih vzrokov niso sposobni skrbeti zase in
za svoje družine«.
29»
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K II/2 c (str. 26): Drugi odstavek: tretji stavek se spremeni tako, da se
glasi: »Znanstvena področja in znanstvene discipline bodo organizirano spremljale razvoj v svetu, pri čemer bodo posvečale posebno pozornost najnovejšim
znanstvenim disciplinam kot sta kibernetika in informatika in se v ta razvoj
tudi vključevale.«
Sprememba tega stavka je potrebna, ker daje videz, da bodo znanstvene
discipline imele kot glavno nalogo spremljanje razvoja v svetu, kar pa ni v
skladu z izhodišči o razvoju znanosti v drugih odstavkih.
K II/3 d (str. 34): Začetek petega odstavka naj se glasi: »Tudi občinska
politika stanovanjskega gospodarstva ...«
Po mnenju začasne komisije ne mlore samo občinska politika stanovanjskega gospodarstva omogočiti pogoje za modernizacijo projektiranja, gradnje,
regionalno gospodarjenje s stanovanjskimi, komunalnim in zemljiškim fondom.
Za petim odstavkom naj se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »Hkrati
bodo občinske skuoščine skrbele tudi za skladen razvoj komunalnega gospodarstva, pri čemer bodo v medsebojnem sodelovanju posvetile posebno skrb izgradnji komunalnih naprav regionalnega pomena.«
Začasna komisija je menila, da je to poglavje potrebno dopolniti, saj se
komunalna dejavnost sicer v resoluciji nikjer ne pojavlja.
K II (Globalna projekcija razvoja — stran 36): V točki b naj se naslov
dopolni tako, da se glasi: »b) Policentrični urbani sistem.«
Za zadnjim odstavkom naj se doda nov odstavek, ki se glasi: »Možnosti
za razvoj policentričnega urbanega sistema bodo predvidene v regionalnih
prostorskih načrtih in urbanističnih programih. Stališča o policentričnem urbanem sistemu bodo podlaga za pripravo splošnih zasnov prometnega in energetskega omrežja, upoštevati pa jih je treba tudi pri snovanju vodno gospodarskih ureditev.«
V resoluciji naj se nakaže metoda realizacije načel o policentričnem urbanem sistemu. Ta metoda je regionalno prostorsko planiranje, ki je hkrati tudi
osnova za planiranje infrastrukture kot enega izmed pomembnih faktorjev pri
uresničevanju zastavljenega urbanega sistema.
K IH/a (stran 38): Drugi odstavek:, v drugi vrsti naj se beseda »primarne«
nadomesti z besedo »koriščene«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K IH/b (stran 39): Drugi odstavek: na koncu se pika nadomesti z vejico,
stavek pa nadaljuje: »ki danes pri nas že štirikratno presega dopustno stanje.«
K IH/b (stran 40): Prvi odstavek: v prvem odstavku naj se za besedo
»uspešnejše« postavi pika in doda besedilo: »V bodoče bo nova ali razširjena
proizvodnja vračala že očiščeno uporabljeno vodo, visoko stopnjo že dosežene
onesnaženosti voda pa moramo v tem obdobju odpraviti s pospešeno gradnjo
čistilnih sistemov. Enako pozornost je treba posvetiti varovanju čistoče našega
morja. Pospešeno moramo urejati vodne tokove in erozijska področja.«
Onesnaženje voda že danes predstavlja velik problem, ki ga je treba v
prihodnje hitreje reševati, če hočemo ohraniti pogoje za življenje in gospodarjenje.
K IH/b (stran 41 in 42): V zadnji vrsti druge alinee se črta zadnja beseda
»mimo«, preostali del stavka, ki se nadaljuje na strani 42, pa se nadomesti
z besedilom: »Hkrati bomo z investicijskimi posegi v cestnoprometno infrastrukturo zagotovili gradnjo sistema magistralnega cestnega omrežja, ki bo
funkcionalno povezoval urbana središča Slovenije v homogeni sistem.«
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Po mnenju začasne komisije je gradnja magistralnih cest, ki bodo znotraj
povezovale Slovenijo, prav tako pomembna kot gradnja cest za daljinski promet.
K III/c (stran 43): Prva alinea: tretji stavek naj se črta in nadomesti z
besedilom:
»Zato je treba v prihodnjih petnajstih letih nadaljevati z igradnjo slovenske letalske infrastrukture in povečati letalske prevozne zmogljivosti za vse
vrste prevozov (blagovnih in potniških) nia vseh razdaljah. V ta namen je
treba zgraditi primerno mrežo primarnih, sekundarnih in terciarnih letališč,
ki bo obsegala predvidoma:
— dograditev letališča Brnik, kot letališča A kategorije za sprejem in odpravljanje tovornega prometa;
—■ izgradnjo sekundarnih in terciarnih letališč v bližini večjih gospodarskih
in turističnih središč v Sloveniji, zlasti za sprejem letal za kratko vzletanje in
pristajanje.
Proučiti je treba tudi možnosti za izgradnjo velikega mednarodnega letališča za sprejem največjih letal.«
Po mnenju začasne komisije je predlagano besedilo v skladu z razvojem
zračnega prometa v tujini in predvidenim razvojem v Sloveniji.
K III/c (stran 43): Prva alinea: v zadnji vrsti tretjega odstavka se mora
beseda »poslovnih« zamenjati z besedo »plovnih«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K IH/i (stran 47): Prvi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Naravni pogoji v Sloveniji omogočajo sorazmerno pisano proizvodnjo usmeritev,
pri čemer postaja živinoreja glavna kmetijska panoga, na določenih območjih
pa so ugodne možnosti za pridelovanje visoko kakovostnega hmelja, vina, sadja,
nekaterih vrtnin in krme.«
Po mnenju začasne komisije je treba zagotoviti pridelovanje krme, če
hočemio, da bo živinoreja glavna kmetijska panoga.
Drugi odstavek: v četrti vrsti naj se besedi »zasebnih kmetovalcev« nadomestita z besedo »kmetij«.
K IH/i (stran 48): Prvi odstavek: v deseti vrsti naj se med besedi »premiranja« in »zaščite« vneseta besedi »tržno ekonomske«.
Spremembi sta potrebni zaradi večje jasnosti besedila.
Drugi odstavek: prvi stavek naj se spremeni tako, da se glasi: »S proizvodno usmeritvijo in povečanjem kmetij, zlasti pa z razvitejšimi oblikami sodelovanja v proizvodnji in z razvijanjem dopolnilnih dejavnosti, kot so kmečki
turizem, dela v gozdarstvu, domača obrt in druge usluge, si bodo kmetje z
večjimi investicijskimi vlaganji, ob spodbudnih družbenih posegih, ustvarjali
pogoje za vse večji dohodek in standard.«
Začasna komisija je menila, da je spremenjeno besedilo tega stavka skladnejše s sprejetimi ustavnimi amandmaji in predlogom zakona o združevanju
kmetov.
Peti odstavek se nadaljuje z besedilom,: »V procesu modernizacije razdrobljenega kmetijstva na samoupravnih socialističnih družbenoekonomskih
osnovah imajo še posebne obveznosti občine, krajevne skupnosti in delovne
organizacije s področja kmetijstva, trgovine, prometa in nekaterih s kmetijstvom
in gozdarstvom povezanih industrijskih vej. Njihova aktivnost in ustrezna
vlaganja v kmetijstvo zagotavljajo ugodnejše perspektive razvoja kmečkih
gospodarstev in podlage za trdno socialno varnost kmetijskih proizvajalcev.
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Po mnenju začasne komisije je treba obvezati občine, krajevne skupnosti
ter delovne organizacije s področja industrije, trgovine, kmetijstva in prometa,
da sodelujejo pri modernizaciji razdrobljenega zasebnega kmetijstva na samoupravnih socialističnih družbenoekonomskih odnosih in pri zagotavljanju razvoja kmetijskih gospodarstev in njihove socialne varnosti.
K IV (str. 53): Drugi odstavek: na koncu prvega stavka se pika črta, stavek
pa se nadaljuje: »in ob pravilnem vrednotenju lastnih izkušenj samoupravljalcev pri reševanju tekočih nalog in razvojnih problemov njihovih samoupravnih skupnosti in celotne družbe.«
Četrti odstavek: v drugi vrsti naj se za besedo »zakonitosti« zamenja pika
za vejico, beseda »Zato« pa naj se začne z malo začetnico.
Začasna komisija predlaga enotnemu zboru delovnih skupnosti, da sprejme
predlog resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije skupaj s predloženimi spremiinjevalnimi in dopolnilnimi predlogi.
Za svojega poročevalca je začasna komisija določila poslanko Maro Žlebnik.
St: 30-34/72
Ljubljana, 1. 3. 1972

Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose in začasna komisija enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti
sta na seji dne 13. 3. 1972 obravnavala pripombe, spreminjevalne in dopolnilne
predloge, ki so jih dali:
—< zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije,
■— raziskovalna skupnost SR Slovenije,
—• komisija skupščine SR Slovenije za vprašanja mednarodnih odnosov,
— komisija skupščine SR Slovenije za varstvo okolja,
— izobraževalna skupnost SR Slovenije,
— republiška skupnost otroškega varstva,
— poslovno združenje gozdnogospodarskih organizacij,
— poslanci ing. Franjo Kordiš, ing. Ferdo Papič in ing. Drago Justin,
— skupina poslancev socialno^zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije,
— skupina poslancev prosvetno-kulturnega zbora,
— zasedanje delegatov občin,
— gospodarski zbor,
— prosvetno-kulturni zbor,
— socialno-zdravstveni zbor.
Zaradi preglednosti navajata odbor in začasna komisija vse spreminjevalne
in dopolnilne predloge, ki jih predlagata v sprejem republiškemu zboru in
enotnemu zboru delovnih skupnosti.
K I/l (str- 2): Prvi odstavek: v osmi vrsti naj se beseda »točneje« zamenja
z besedo »točno«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 1/4 (str. 4): Prvi odstavek: v tretji vrsti se besedi »civilizacija potrošnje«
nadomestita z ustreznejšim besedilom »potrošniška družba na višji stopnji
materialnega razvoja«, besede »civilizacija ljudi, odnosov in vrednot« pa z
»družba humanih ljudi, odnosov in vrednot«.
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K 1/6 (str. 5): Prvi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Pred
nas.se kot osrednja naloga postavlja hitrejše razvijanje socialističnih družbenoekonomskih in humianih odnosov med ljudmi.«
Prvi stavek drugega, odstavka se črta.
Sprememba j,e potrebna zaradi večje jasnosti besedila.
K 1/6 (str. 5): Četrti odstavek: prva vrsta naj se dopolni tako, da se glasi:
»bistvena vzvoda, ki omogoča izpolnitev te naloge in ki se medsebojno dopolnjujeta in spodbujata 'kot organska celota, sta..,.«
K 1/7 (str. 6) : V dvanajsti, vrstici naj se za besedama »gospodarskim dogajanjem« postavi vejica in se nadaljuje z nadslednjim besedilom: »... ki vplivajo
tudi na naš razvoj, zlasti pa na področju gospodarskih integracij, mednarodnih
monetarnih odnosov in migracije delovne sile.«
K 1/8 (str. 7): Prvi odstavek: drugi stavek naj se spremeni tako, da se
glasi: »večji del sistemskih ukrepov bomo morali pripraviti v .okviru republike.«
Po mnenju odbora je izdelava sistemskih ukrepov le »za slovenski prostor« prevelika omejitev in zato naj se črta geografska opredelitev Slovenije.
K 1/11 (str. 9): Začetek besedila prvega odstavka naj se spremeni tako, da
se glasi: »Ustvariti je treba enake možnosti izobraževanja za vse in...; hkrati
je treba postopno . . .«.
K 1/13 (str. 9): Besedilo te točke naj se spremeni tako, da se glasi: »Podobno velja za kulturni razvoj. Njegova funkcija je osvobajati in oblikovati
človekovo osebnost in spodbujati njegovo ustvarjalnost. Kultura je tudi dejavnik, ki sodeluje pri oblikovanju duhovnih Vrednot in njihovem spreminjanju,
tako da se ob tradicionalnih duhovnih vrednotah porajajo nove kot del sodobne
slovenske kulturne zavesti. Funkcija kulture je, da te vrednote posreduje
ljudem in jih tako bogati.«
K) 1/15 (str. 10): Doda naj se nova 16. točka, ki se glasi: »16. Slovenija bo
tudi v bodoče v skladu z vsakokratno stopnjo razvitosti razvijala kulturne,
znanstvene, gospodarske in druge stike' s slovensko manjšino v zamejstvu in s
Slovenci v tujini.«
K II/l a (str: 11): Drugi odstavek: v četrti vrsti naj se beseda »zemljepisni«
nadomesti z besedo »prometni«.
K II/l a (str. 13): Na koncu tretjega odstavka naj se doda besedilo: »Potrebno bo oblikovati dolgoročno usmeritev SR Slovenije na vsestransko povezovanje z deželami v razvoju, zlasti kar zadeva izvoz našega kapitala, sodelovanje s temi deželami pri razvijanju posamezne industrijske proizvodnje in za
skupno razvijanje surovinskih virov.«
K II/l a (str. 14): . Za četrtim odstavkom naj se doda naslednje besedilo:
»Treba je izdelati sistem odnosov s posameznimi svetovnimi gospodarskimi
območji.
Z ustreznim dopolnjevanjem gospodarskega sistema bomo lahko ublažili in
se prilagajali posledicam), ki jih bo za naše gospodarstvo imelo širjenje tiskov
med EGS in SEV.«
K II/l b (str. 16): Drugi odstavek prve alinee: tretji stavek naj se spremeni tako, da se glasi:
»V turističnem gospodarstvu je treba izrabiti velike razvojne možnosti,
predvsem skoncentrirano gradnjo kapacitet, ki omogočajo čim daljšo dobo
letnega poslovanja.«
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Vstavi se nov tretji odstavek te alinee, ki se glasi:
»Vzporedno s tem naj se gradijo objekti, ki povečujejo donosnost tranzitnega turizma, še posebej pa maloobmejnega prometa.«
K? II/l c (str. 17): Za zadnjim odstavkom naj se doda naslednje besedilo:
»Zaradi tega je treba poleg povezovanja z zahodnoevropskim prostorom izdelati
tudi enakovredne dolgoročne načrte za ustrezne komunikacije z vzhodno Evropo, v skladu z naraščajočimi možnostmi za gospodarske stike, čedaje večjimi
turističnimi tokovi iz teh dežel proti južni Evropi in potrebami po ugodnejših
zvezah prek Slovenije med zahodno- in vzhodnoevpropskimi deželami.«
K II/2a (str. 18): Naslov: »a) Izobraževanje« se dopolni v »a) Vzgoja in
izobraževanj e.«
Ta uveljavljeni izraz je treba smiselno uporabljati v celotnem besedilu
resolucije.
K II/2 a (str. 18): Drugi odstavek: črta se drugi stavek tega odstavka, prvi
stavek pa se vključi v besedilo prvega odstavka.
K II/2a (str. 19): V sedmi vrsti se za besedo »njegovo« vstavita besedi
»samoupravno socialistično.«
K TI/2 a (str. 19): V deseti vrsti se črta pika in se stavek nadaljuje z besedilom: »ter proti poglabljanju socialnih razlik.«
Ki II/2a (str. 19): V prvem odstavku v drugi in tretji vrsti naj se črtajo
besede »zlasti visoka stopnja osipa.« V istem odstavku se v drugem stavku za
besedo »povzroča« dodajo besede »visok osip in vse druge...«. Črta se beseda
»politične«.
Osip ni vzrok manjšega napredka izobraževanja, ampak njegova posledica.
V peti vrsti istega odstavka pa se beseda »neustrezni« nadomesti z »nezadostno usposobljeni.«
K II/2a (str. 19): Za prvim odstavkom naj se doda nov drugi odstavek,
ki se glasi: »Na vseh ravneh izobraževanja je potrebno glede na vse večjo obremenitev okolja, zlasti naravnih virov, razvijati primerno etiko o pomenu teh
prvin za obstoj in skladen družbenoekonomski razvoj.«
Po mnenju poslancev je zavednost ljudi tisti faktor, ki bo največ pripomogel k odstranjevanju ekološkega ravnotežja in s tem človekovega obstoja.
K II/2 a (str. 19): V drugem odstavku se besedilo zadnjega stavka spremeni
tako, da se glasi: »Naraščanje obsega in kakovosti izobraževanja bo terjalo tako
zaradi uvajanja sodobnih oblik in metod pouka kakor tudi zaradi znatnega
povečanja števila absolventov osnovnih šol povečanje šolskega prostora in
zmogljivosti dijaških in študentskih domov.«
K II/2 a (str. 19): Za drugim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Potrebno bo bolj sistematično izkoriščati možnosti za dvig strokovne ravni in
izobrazbe, ki jih nudi štipendiranje, zaposlovanje in izobraževanje naših strokovnih kadrov prek agencij OZN, različnih drugih mednarodnih organizacij,
tujih držav in znanstvenih institucij.«
K II/2 a (str. 20): Pred prvim odstavkom naj se doda nov odstavek: »Treba
bo bolj sistematično uporabljati strokovno znanje, delovne izkušnje in gmotne
zmožnosti naših ljudi, ki so zaposleni v tujini in se bodo vračah domov. Vključevanje teh delavcev v proizvodnjo bi pospeševalo njen tehnološki napredek in
boljšo organizacijo dela.«
K II/2 a (str. 20): Prvi odstavek: v peti vrsti prvega stavka se beseda »oblikovanja« zamenja z besedo »vzgoje«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
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Besedilo drugega stavka se spremeni tako, da se glasi: »Hkrati je treba
postopoma dvigovati raven izobrazbe vseh učiteljev.«
Po podatkih je na stopnji razrednega pouka v osnovnih šolah številčno
stanje učiteljskega kadra zadovoljivo, je pa kritično na stopinji predmetnega
pouka. Izoblikovano je mnenje, da je poglavitna naloga pedagoških akademij
usmerjati vse napore k čimprejšnji rešitvi tega problema.
Besedilo četrtega stavka se spremeni tako, da se glasi: »V vzgojnovarstvene
zavode bo postopoma zajeto čim večje število otrok iz tistih socialnih sredin,
ki same zaradi svoje ekonomske in kulturne nerazvitosti ne ustvarjajo ugodnih
pogojev za otrokov razvoj.-«
V enajsti vrsti se črta beseda »tako imenovano«.
Pojem »mala šola« je v praksi uveljavljen, zato je črtanje te besede
umestno.
Za petim stavkom (19. vrsta) se za besedo »starosti« vstavi nov stavek v
besedilu: »Utrdila in razvila se bo vzgojna in socialna funkcija osnovne šole.«
Na tem mestu velja poudariti, da ima osnovna šola vzgojno in socialno
funkcijo, ki ju je treba razviti in utrditi.
V zadnji vrsti tega odstavka se beseda »programiranje« nadomesti z besedo
»načrtovanj e«.
V šestem stavku istega odstavka naj se beseda »zmožnostmi« nadomesti
z besedo »sposobnostmi«.
Poslanci so menili, da je treba ustvariti take pogoje, da se bo vsak, ki
konča obvezno šolanje, izobraževal naprej v skladu s svojimi sposobnostmi in
ne v skladu s svojimi materialnimi zmožnostmi.
Odbor in začasna komisija sta menila, da bi bilo treba preoblikovati celoten
odstavek glede na različna področja, ki jih vsebinsko zajema.
K II/2 a (str. 21): Prvi odstavek : v četrti vrsti naj se črta beseda »Reformirana« in se nadomesti z besedo »Sodobna«.
V drugem odstavku se za besedo »študij« postavi vejica in dostavi besedilo
»če bomo optimalizirali kapacitete vseh vrst in smeri šolstva do univerze in
polno zaobsegli mlade generacije ...«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Osnovna naloga visokošolskih zavodov je povečanje stopnje uspešnosti
in izobraževanja in povečanje usposobljenosti diplomantov. Za uresničitev te
naloge bo — ob upoštevanju načela racionalnosti in delitve dela — zagotovljena
visokošolskim zavodom opremljenost s sodobnimi učnimi pripomočki in laboratorijskimi sredstvi ter omogočena namestitev novih učiteljev, ki jih bodo
zahtevale povečane kadrovske potrebe gospodarstva in družbenih služb.«
V dosedanjem tretjem odstavku naj se besedilo zadnjega stavka nadomesti
z besedilom:
»Potrebe po diplomantih, ki jih gospodarstvo in družbene službe potrebujejo v manjšem številu, se bodo zadovoljevale v povezovanju med visokošolskimi zavodi v Sloveniji, v drugih republikah in v svetu, kar še posebej velja
za številne različne specializacije, podiplomske študije in interdisciplinarni
študij.«
Za dosedanjim tretjim odstavkom se dodata nova odstavka, ki se glasita:
»Odpravljeno bo strukturalno neskladje v visokem šolstvu, s tem da se bo
pospeševal vpis slušateljev na visokošolske zavode prirodoslovno-tehničnih in
uporabnih ved in da se bodo ti zavodi posebej materialno in kadrovsko okrepili,
ter drugih najbolj deficitarnih poklicev.
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Za zagotovitev smotrnega vpisa na visokošolske zavode bo izpopolnjeno
poklicno usmerjanje učencev srednjih šol. Število študentov visokošolskih zavodov se bo povečalo v skladu z doseženo, stopnjo: razvoja srednjega .šolstva.«
Odbor je menil, da je pri določitvi politike o. razvoju vzgoje in izobraževanja v prihodnjem obdobju izredno pomembno prizadevanje za zagotovitev
usklajenega in organskega razvoja osnovnega, srednjega in visokega šolstva
v skladu s tako imenovano piramido izobraževanja. Pogoj za uspešnost srednjega šolstva je uspešno osnovno šolstvo in pogoj za uspešno visoko šolstvo je
uspešne srednje šolstvo, pri čemer srednjega šolstva ne razvijamo samo zaradi
tega, da bi imeli velik vpis na visokošolske zavode. Da bi v visokošolsko
izobraževanje zajeli četrtino mladine v starosti od 19 do 24 let, je treba imeti
dovolj dijakov in diplomantov srednjih šol. Posledica tako visokega vpisa ob
nezadostni razvitosti srednjega šolstva so nepokrite prijave delovnih organizacij
po srednjem strokovnem kadru.
Naslednji problem visokega šolstva je neustrezna struktura vpisa po posameznih strokah.
K II/2 a (str. 21): Dosedanji četrti in peti odstavek se nadomestita z odstavkoma :
»Izobraževanje delavcev na delovnih mestih mora postati trajna in organizirana oblika Verificiranega izobraževanja delavcev kot sestavnega dela vzgojnoizobraževalnega sistema in politike.
Novi vzgojno-izobraževalni zavodi naj se razvijajo skladno s programi policentričnega, urbanega in regionalnega razvoja ter na podlagi družbenega dogovarjanja v posameznih regijah in republiki.«
Misli prvega odstavka so tako nejasno formulirane, da je ves odstavek
v nasprotju z obstoječim sistemom izobraževanja delavcev na delovnih mestih
in z Veljavnimi predpisi. Z dopolnitvijo drugega odstavka pa je predočen način
odločanja na tem področju in to, da se bodo odločitve sprejemale na nivoju
regij.
K II/2b (str. 22): Prva alinea: v prvi vrsti naj se beseda »izpolnitvijo«
nadomesti z besedo »izpopolnitvijo«.
V predzadnji vrsti naj se beseda »povezanost« zamenja z besedo »vzajemnost«.
V tem primeru gre namreč za vzajemnost in solidarnost delovnih ljudi,
medtem ko beseda povezanost lahko pomeni nekaj drugega..
Druga alinea: v prvi vrsti naj se izpusti beseda »osnovno« in v tretji vrsti
beseda »temeljno'«.
Sprememba' je potrebna zaradi uskladitve pravne terminologije.
K II/2b (str. 22): Četrta alinea: v prvi vrsti naj se izpustita besedi »invalidskega zavarovanja«.
Na koncu naj se doda nov stavek, ki se glasi: »Posebno skrb posvetiti
tudi modernizaciji in povečanju zmogljivosti za rehabilitacijo.«
K II/2 b (str. 23): Besedilo prve alinee naj se spremeni tako, da se glasi:
»uveljaviti za vse prebivalstvo enoten sistem zdravstvenega varstva, zasnovan
na stopnji vzajemnosti in solidarnosti zavarovancev ter njihovem samoupravnem odločanju o pravicah in obveznostih.«
Sprememba je redakcijskega značaja in je v skladu z obstoječo zakonodajo.
K II/2 b (str. 23) : Druga alinea: v prvi vrsti naj se beseda »socializirano«
nadomesti z »družbeno«.
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V predzadnji vrsti naj se besede »na družbenih sredstvih« nadomestijo
z besedami »z družbenimi sredstvi«.,
K II/2 b (str. 23): Tretja alinea: v drugi vrsti naj se za besedo »zdravnikov«
črta vejica in doda besedilo: »in tudi drugih zdravstvenih:delavcev«.
K II/2 b (str. 23): Četrta alinea: v predzadnji in zadnji vrsti naj se črtajo
besede »tako, da bi bile bolnišnične zmogljivosti sodobno opremljene.«
Smisel tega stavka je že zajet z besedami »modernizacije« bolnišnične
mreže v peti vrsti.
K II/2 b (str. 23): Peta alinea: v četrti vrsti naj se za besedo »zavarovanja«
doda besedilo »in drugih zainteresiranih dejavnikov na podlagi družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov.«.
Gre .namreč za to, da poleg skupnosti zdravstvenega zavarovanja vključimo
v to. nalogo tudi druge zainteresirane dejavnike (družbenopolitične skupnosti,
delovne in druge organizacije in podobno).
K II/2 b (str. 23): Šesta alinea: besedilo naj se spremeni tako, da se glasi
»posvetiti posebno pozornost preventivni zdravstveni dejavnosti, zlasti preventivnemu varstvu žena, otrok, mladine in delavcev; načrtno preprečevati onesnaženje zraka, vode in živil, naraščanje hrupa in podobno«.
Eri preventivnem zdravstvenem varstvu je treba dati prednost tudi ženam.
Posebno pozornost je treba posvetiti tudi kontaminaciji živil.
K II/2 b (str. 24): Druga alinea: V dvanajsti vrsti naj se za besedo »občin«
postavi vejica ter črta beseda »oziroma«.
Sprememba je redakcijskega značaja, vendar daje večji poudarek krajevni skupnosti.
K II/2 b (str. 24): Za drugo alineo naj se doda nova tretja alinea, ki se
glasi »posvetiti posebno skrb telesno in duševno prizadetim otrokom«.
Posebej velja poudariti skrb družbe za telesno in duševno prizadete otroke.
Problem je zelo pereč, saj dosedanja prizadevanja družbe glede tega še niso dala
zaželenih rezultatov.
K II/2 b (str. 24): Zadnji odstavek: v drugi vrsti naj se za besedo »ljudi«
doda besedilo: »in vseh tistih, ki zaradi zdravstvenega in slabega materialnega
stanja ter drugih vzrokov niso sposobni skrbeti zase in za svoje družine.«
K II/2 c (str. 25): Prvi odstavek: v tretji vrsti se za besedo »temeljnih«
vstavi beseda »ustvarjalnih«.
V predzadnji vrsti istega odstavka se beseda »razviti« nadomesti z »razvijati«, stavek pa se na koncu dopolni z besedami »in informacijske sisteme«.
Drugi odstavek: v tretjem odstavku se za besedama »raziskovalnimi zavodi«
dostavijo besede »in družbenimi ter gospodarskimi dejavniki«.
Besedilo zadnjega stavka istega odstavka se na koncu dopolni z besedama
»in prakso«.
K II/2 c (str. 26): Prvi odstavek: v deveti vrsti se za besedo »rezultatov«
vstavi besedilo »v intenzivnem sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami«.
K 11/2 c (str. 26): Drugi odstavek: v prvi vrsti se črta beseda «slovenska«,
za besedo »misel« pa vstavi izraz »na Slovenskem«.
K II/2c (str. 26): Drugi odstavek: tretji stavek se spremeni tako, da se
glasi: »Znanstvene discipline in znanstvena področja bodo organizirano spremljale razvoj v svetu, pri čemer bodo posvečale posebno pozornost najnovejšim
znanstvenim disciplinam, kot sta kibernetika in informatika, in se v ta
razvoj tudi vključevale.«
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Sprememba tega stavka je potrebna, ker daje videz, da bodo znanstvene
discipline imele kot glavno nalogo spremljanje razvoja v svetu, kar pa ni v
skladu z izhodišči o razvoju znanosti v drugih odstavkih.
K II/2 c (str. 27): V četrti vrsti se za besedo »kapacitet« vstavi vejica
in doda besedilo »še posebej vseh oblik podiplomskega študija.«
Za tem odstavkom naj se doda besedilo: »Treba bo zavestno omogočati
nemoten potek vsega inovacijskega procesa, pri čemer bo treba še posebno
pozornost posvetiti visoko organizirani informacijski službi.«
K II/2 c (str. 28): Drugi odstavek: besedilo prvega stavka se dopolni in
spremeni tako', da se glasi »V naslednjih 15 letih bo potrebno realizirati, modernizirati, povezovati in dopolnjevati informacijske sisteme za znanost, gospodarstvo in družbene dejavnosti.«
Besedilo tretjega stavka istega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Zato bo potrebno zagotoviti ustrezno izobraževanje na srednji, višji in visoki
stopnji.«
Zadnji stavek tega odstavka se črta.
K II/2 c (str. 28): Tretji odstavek: v drugi vrsti se pred besedo »računalniškega« vstavi besedi »informacijskega in ...«.
K II/2d (str. 28): Drugi odstavek: besedilo tretjega in četrtega stavka
se nadomestita: »Slovenija bo kot doslej tudi v bodoče zagotavljala madžarski
in italijanski narodnosti gmotne in druge pogoje za vsestranski kulturni in
narodnostni razvoj v skladu s kulturnim in gospodarskim napredkom slovenskega naroda in jim s tem namenom omogočala nemoteno povezovanje z
matičnima narodoma.
Z uveljavljanjem enotnega slovenskega prostora in prek odnosov s sosednjimi državami in pokrajinami bo Slovenija tudi v bodoče pomagala razvijati kulturne in druge vrednote Slovencev v zamejstvu in podpirala njihova
prizadevanja, da bi si v primerjavi z večinskim narodom zagotovili enakovredne kulturne in nacionalne možnosti za razvoj. V ta namen bo Slovenija
razvijala tesne odnose s slovenskimi kulturnimi in drugimi institucijami,
gmotno podpirala kulturni razvoj manjšine in širila njene kulturne dosežke
na celotni slovenski prostor.«
K II/3 d (str. 34): Peti odstavek: začetek odstavka naj se glasi: »Tudi
občinska politika stanovanjskega gospodarstva ...«
Po mnenju poslancev ne more samo občinska politika stanovanjskega
gospodarstva omogočiti pogoje za modernizacijo, projektiranja, gradnje, racionalno gospodarjenje s stanovanjskim, komunalnim in zemljiškim fondom.
Za petim odstavkom naj se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »Hkrati
bodo občinske skupščine skrbele tudi za skladen razvoj komunalnega gospodarstva, pri čemer bodo v medsebojnem sodelovanju posvetile posebno skrb
iz,gradnji komunalnih naprav regionalnega pomena«.
Odbor je menil, da je to poglavje potrebno dopolniti, saj se komunalna
dejavnost sicer v resoluciji nikjer ne pojavlja.
K II/3 d (str. 35): Crta naj se zadnji stavek tega odstavka.
K II (Globalna projekcija regionalnega razvoja — str. 36): besedilo pod
točko »a) Človekovo okolje in kulturna krajina« naj se spremeni tako, da se
glasi: »Močnejši poudarek na regionalni in prostorski politiki razvoja zahteva
tudi ohranitev ekološkega ravnotežja, zavarovanje krajinskih značilnosti in
zgodovinskih posebnosti, kakor tudi ustreznejše vrednotenje teh faktorjev, ki
bodo v prihodnje imeli še večji vpliv na družbenoekonomski razvoj.
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Hitra urbanizacija, gospodarski in tehnološki razvoj povzročajo, da se
življenjske razmere naglo slabšajo. Zrak, voda, plodne površine, gozdovi in
druge naravne dobrine postajajo vedno očitnejši limitirajoči razvojni faktorji;
siromašenje naravnih virov, kvarjenje življenjskega okolja, naraščanje hrupa,
smradu, odpadkov in erozije začenjajo resno ogrožati zdravje in življenje
človeka.
Zato je potrebno:
— ohranjevanje ekološkega ravnovesja, zavarovanje krajinskih značilnosti
in drugih kvalitet okolja;
—• takšno usmerjanje regionalnega razvoja, ki bo upoštevalo obstoječe
naravne vrednote;«.
Sprememba besedila je redakcijskega značaja, ker je predloženi tekst
terminološko neustrezen.
K II/3 d (str. 36): Crta se besedilo šeste alinee, ki se nadomesti z novo
alineo pod II/c (razvoj manj razvitih območij).
Besedilo sedme alinee se spremeni tako, da se glasi: »Pri gospodarski,
posebno pa pri gozdarski, kmetijski in vodnogospodarski politiki je treba poleg
neposrednih gospodarskih koristi upoštevati tudi vedno večji družbeni pomen
naravnovarstvene funkcije«.
Doda naj se nova alinea, ki se glasi: »Posvetiti posebno skrb smotrni izrabi
in zavarovanju morske obale ter storiti vse potrebne ukrepe za ohranitev
in izboljšanje kakovosti morske vode tako v biološkem kot tudi v gospodarskem in sanitarnem pomenu.«
V točki b) naj se naslov dopolni tako, da se glasi: »b) Policentrični urbani
sistem.«
Za zadnjim odstavkom naj se doda nov odstavek, ki se glasi: »Možnosti
za razvoj policentričnega urbanega sistema bodo predvidene v regionalnih prostorskih načrtih in urbanističnih programih. Stališča o policentričnem urbanem
sistemu bodo podlaga za pripravo splošnih zasnov prometnega in energetskega
omrežja, upoštevati pa jih je treba tudi pri snovanju vodnogospodarskih ureditev.«
V resoluciji naj se nakaže metoda realizacije načel o policentričnem urbanem sistemu. Ta metoda je regionalno prostrosko planiranje, ki je hkrati
tudi osnova za planiranje infrastrukture kot enega izmed pomembnih faktorjev pri uresničevanju zastavljenega urbanega sistema.
K II (Globalna projekcija regionalnega razvoja — str. 37): V točki c) naj
se doda nova alinea, ki se glasi: »N,a hitrejši razvoj območij ob mejah s
sosednjimi državami, zlasti pa na manj razvitih obmejnih predelov, bo vplivalo
tudi obmejno ekonomsko sodelovanje in širjenje komunikacij s sosedi.«
K; IH/a (str. 38): Drugi odstavek: v drugi vrsti naj se beseda »primarne«
nadomesti z besedo »izkoriščene«.
Kj IH/b (str. 39): Drugi odstavek: na koncu se pika nadomesti z vejico,
stavek pa nadaljuje: »ki danes pri nas že štirikratno presega dopustno stanje«.
K III/B (str. 40): Prvi odstavek: v prvem stavku naj se za besedo »uspešnejše« postavi pika in doda besedilo: »V bodoče bo nova ali razširjena proizvodnja vračala že očiščeno uporabljeno vodo, visoko stopnjo že dosežene
onesnaženosti voda pa moramo v tem obdobju odpraviti s pospešeno gradnjo
čistilnih sistemov. Enako pozornost je treba posvetiti varovanju čistoče našega
morja. Pospešeno moramo urejati vodne tokove in erozijska področja.«
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Onesnaženje voda že danes predstavlja velik problem, ki ga je treba v
bodoče hitreje reševati, če hočemo ohraniti pogoje za življenje in ■ gospodarjenje.
K III/c (str. 41): Prva alinea: gospodarski zbor predlaga, da se zadnji odstavek te alinee črta in nadomesti z besedilom: »Nujna je' modernizacija osnovnih relacij Jesenice—Zagreb, Šentilj—Sežana—Koper, Pragersko—Kotoriba in
Gorica—Repentabor (Sežana), modernizacija voznega parka, gradnja sodobnih
terminalov za integralske sisteme ter sistemov sodobnega' disponiranja ter
kontrole transportnega procesa.«
Odbor in začasna komisija do tega spreminjevalnega predloga nista mogla
zavzeti stališča, ker sta menila, da bi bilo namesto relacije Gorica—Repentabor
boljše modernizirati relacijo Jesenice1—Nova Gorica—Sežana.
Za prvo alineo naj se doda odstavek, ki se glasi: »V načrtovanem obdobju
bo treba razširiti obstoječe ter proučiti in uresničiti boljše železniške povezave
s tujino. Prav tako je treba izvajati politiko ustreznejšega razporejanja tovorov
na cestne, železniške in vodne zveze.«
K III/c (str. 41 in 42): Druga alinea: v zadnji vrsti druge alinee se črta
zadnja beseda »Mimo« in ostali del stavka, ki se nadaljuje na strani 42, ter se
nadomesti z besedilom,: »Hikrati bomo z investicijskimi posegi v cestnoprometno
infrastrukturo zagotovili gradnjo sistema magistralnega cestnega omrežja, ki bo
funkcionalno povezoval urbana središča Slovenije v homogeni sistem..«
Po mnenju poslancev je gradnja magistralnih cest, ki bodo znotraj povezovale Slovenijo, prav tako pomembna kot gradnja cest za daljinski promet.
K III/c (str. 43): Prva alinea r tretji stavek naj se črta in nadomesti z
besedilom:
»Zato je treba v prihodnjih petnajstih letih nadaljevati z izgradnjo slovenske
letalske infrastrukture in povečati letalske prevozne zmogljivosti za vse vrste
prevozov (blagovnih in potniških) na vseh razdaljah. V ta hamen je treba zgraditi primerno mrežo primarnih, sekundarnih in terciarnih letališč, ki bo obsegala predvidoma:
— dograditev letališča Brnik kot letališča A kategorije za sprejem in
odpravo vseh vrst letal in opravljanje tovornega prometa;
— izgradnjo sekundarnih in terciarnih letališč v bližini večjih gospodarskih' in turističnih središč v Sloveniji, zlasti za sprejem letal za kratko vzletanje
in pristajanje.
Proučiti je treba tudi možnosti za gradnjo velikega mednarodnega letališča
za sprejem največjih letal.«
Po mnenju poslancev je predlagano besedilo v skladu z razvojem zračnega prometa v tujini in predvidenim razvojem 'v Sloveniji.
K III/c (str. 43): Prva alinea: v zadnji vrsti tretjega odstavka se mora
beseda »poslovati« zamenjati z besedo »plovnih«.
K III/c (str. 44): Za prvim odstavkom naj se doda nov stavek, ki se glasi:
»Poleg tega bo morala radio-televizijska služba pokrivati ves prostor, kjer
živijo Slovenci v sosednjih državah.«
K III/c (str. 44): Drugi odstavek: doda naj se nov stavek, ki se glasi: »Pomembno je tudi, da se izenačijo pogoji v poslovanju med transportnimi panogami, predvsem glede sistema cen in obremenitve s stroški infrastrukture.«
Sedanja neenakost glede pogojev gospodarjenja preprečuje racionalno
uporabo transportnih kapacitet in zadržuje integracijske ukrepe.
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K III/c (str. 44): Doda naj se nov zadnji odstavek, ki se glasi: »Glede na
razvojne potrebe, širjenje blagovnih tokov Slovenije in Jugoslavije s tujino-, povečanje mednarodnega blagovnega in osebnega prometa1 prek naše države in
glede na povečanje turističnih tokov bo treba razširiti večino obstoječih mejnih
prehodov in zgraditi nove, zlasti za blagovni promet, ter opremiti prehode
s sodobnimi tehničnimi sredstvi. Potrebe gospodarskega in turističnega razvoja
bodo zahtevale tudi povečanje števila zračnih koridorjev za letalske zveze s
tujino.«
K HI/h (str. 47): Zadnji odsavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Takšna preusmeritev te proizvodnje bo omogo'čila sprostitev dela zaposlenih žensk,
ki se bodo lahko zaposlile v drugih, zlasti terciarnih dejavnostih.«
K IIL/i (str. 47): Prvi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Naravni
pogoji, v Sloveniji omogočajo sorazmerno pisano proizvodno usmeritev, pri
čemer postaja živinoreja glavna kmetijska panoga, na določenih območjih pa so
ugodne možnosti za pridelovanje visoko kakovostnega hmelja, vina, sadja,
nekaterih vrtnin in krme«.
Treba je zagotoviti tudi pridelovanje krme, če hočemo, da bo živinoreja
glavna kmetijska panoga.
Drugi odstavek: v četrti vrsti naj se besedi »zasebnih kmetovalcev« nadomestita z besedo »kmetij«.
K IH/i (str. 48): Prvi odstavek: v deseti vrsti naj se med besedi »premiranja« in »zaščite« vneseta besedi »tržno ekonomske«.
Obe spremembi sta potrebni zaradi večje jasnosti besedila.
Drugi odstavek: prvi stavek naj se spremeni takoi, da se glasi: »S proizvodno preusmeritvijo in povečanjem kmetij, zlasti pa z razvitejšimi oblikami
sodelovanja v proizvodnji in z razvijanjem dopolnilnih dejavnosti,' kot so
kmečki turizem-, dela -v gozdarstvu, domača obrt in druge usluge, si bodo
kmetje z večjimi investicijskimi vlaganji in ob spodbudnih družbenih posegih
ustvarjali pogoje za vse večji dohodek in standard.«
Po mnenju poslancev je spremenjeno besedilo tega stavka skladnejše s
sprejetimi ustavnimi ■ amandmlaji in predlogom zakona o združevanju kmetov.
Peti odstavek se nadaljuje z besedilom: »V procesu modernizacije razdrobljenega kmetijstva na samoupravnih socialističnih družbenoekonomskih
osnovah imajo še posebne obveznosti občine, krajevne skupnosti in delovne
organizacije s področja kmetijstva, trgovine, prometa .in nekaterih s kmetijstvom in gozdarstvom povezanih industrijskih vej. Njihova aktivnost in ustrezna
vlaganja v kmetijstvo zagotavljajo ugodnejše perspektive razvoja kmečkih
gospodarstev in podlago za trdno socialno varnost kmetijskih proizvajalcev.«
Treba je obvezati občine,, krajevne skupnosti, ter delovne organizacije s
področja industrije, trgovine, kmetijstva in prometa, da sodelujejo pri modernizaciji razdrobljenega zasebnega kmetijstva na samoupravnih socialističnih
družbenoekonomskih odnosih in pri zagotavljanju razvoja kmetijskih gosporastev in njihove socialne varnosti.
Za petim odstavkomi se doda nov odstavek:
»Obmorsko območje bo usmerjeno v večji ulov rib, ki bodo predstavljale
važen element v strukturi prehrane tako v svežem kot v predelanem stanju.
Modernizacija opreme bo omogočala večji učinek in večjo'konkurenčnost doma
in v svetu.«
K HI/j (str, 49): Črtajo se prvi trije odstavki in nadomestijo z besedilom:
»Razpoložljiv proizvodni potencial naših gozdov in čedalje večje potrebe po
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lesu nalagata pospešena prizadevanja za postopno povečevanje surovinske
osnove za potrebe lesnopredelovalne industrije in kemične predelave lesa. Ta
cilj bo ob polnem upoštevanju trajnosti gozdne proizvodnje in donosov iz
gozdov možno doseči z ohranitvijo že preizkušenih izhodišč sedanje sistemske
ureditve gospodarjenja z gozdovi ter z nekaterimi dopolnitvami in izboljšavami
te ureditve, zlasti glede večjega upoštevanja interesov kmetov-lastnikov gozdov
in njihovih samoupravnih pravic pri skupnem gospodarjenju z njihovimi
gozdovi.
Zaradi čedalje večjega družbenega pomena in splošno koristnih funkcij
gozdov bo moralo gozdarstvo svojo dejavnost razširiti ter jo uskladiti tudi s
širšimi družbenimi interesi.
Aktiviranje doslej še ne dovolj izkoriščenih proizvodnih možnosti razpoložljivega potenciala gozdov ter hitrejši razvoj gozdarstva v skladu s splošno
družbeno zainteresiranostjo nad tem izrazito družbeno gospodarskim področjem, bosta zagotovljena s tako razvojno politiko, ki bo z ene strani omogočila
učinkovitejši družbeni vpliv nad gospodarjenjem z gozdovi, z druge strani pa
vse zainteresirane činitelje obvezovala in spodbujala k večjim naložbam v razširitev gozdnosurovinskega zaledja. Sem sodijo tudi naložbe za večjo gostoto
gozdnocestnega omrežja, ki ni potrebna le za intenzivnejše gospodarjenje z
gozdovi, temveč je hkrati namenjena razvoju kmetijstva in turizma kakor
tudi splošnemu dvigu gospodarske in življenjske rasti doslej slabo dostopnih
in odročnih podeželskih predelov.«
Programiranje dolgoročnega razvoja je za gozdarstvo izredno pomembno,
saj je ugotavljanje razvojnih silnic in učinkovitosti predlaganih rešitev zaradi
dolgoročnosti gozdne proizvodnje v tej panogi možno le v daljših obdobjih.
Zato se je v oblikovanje dolgoročnega vejnega programa gozdarstva za
obdobje 1965.—1985. leta kakor tudi za sestavo srednjeročnega programa razvoja za obdobje 1971.—1975. leta vključil širok krog strokovnih sodelavcev
iz vrst raziskovalnih institucij in gozdnogospodarske operative. Oba programa
sta prejela pozitivno oceno v republiških družbeno-gospodarskih institucijah,
pred katerimi sta že bila v presoji, zlasti glede temeljnih izhodišč razvojnega
koncepta in razvojnih možnosti, ki jih nakazujeta.
Koncipiranje bodočega razvoja gozdarstva je z ene strani slonelo na odkrivanju vseh možnosti za intenzivnejše izkoriščanje razpoložljivega potenciala
gozdov, z druge strani pa na ugotavljanju in razčlenitvi razvojne politike, ki naj
bi ob upoštevanju predlaganih ukrepov organizacijske, ekonomske in institucionalne narave zagotovila realizacijo teh možnosti.
Sedanji tekst »Resolucije o dolgoročnem razvoju SRS«, te osrednje koncepcije bodočega razvoja gozdarstva ne povzema, pač pa se zadovoljuje le z
enostranskim ugotavljanjem razvojnih možnosti, medtem ko se razvojne politike in nalog, s katerimi je ostvaritev teh možnosti pogojena, ne dotika. S
sedanjo formulacijo ne bi resolucija k bodočemu razvoju gozdarstva ničesar
prispevala, zato je potrebno njen ustrezni del nadomestiti s predlagano vsebino.
S predlagano dopolnitvijo bi resolucija, pri približno enakem obsegu, ki
ga je namienila gozdarstvu, objektivno in obojestransko začrtala bodoči razvoj
te dejavnosti, hkrati pa bila usklajena tudi s sklepi in priporočili, ki jih je
glede gospodarjenja z gozdovi ob zaključku javne razprave sprejela skupščina
SR Slovenije.
K IV (str. 53): Drugi odstavek: na koncu prvega odstavka se pika črta,
stavek pa se nadaljuje: »in ob pravilnem vrednotenju lastnih izkušenj samo-
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upravljalcev pri reševanju tekočih nalog in razvojnih problemov njihovih
samoupravnih skupnosti in celotne družbe.«
Četrti odstavek: v dirugi vrsti naj se za besedo »zakonitosti« zamenja pika
za vejico, beseda »Zato« pa naj se začne z malo začetnico.
Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose in začasna komisija enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih
odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti
predlagata zboroma, da sprejmeta predlog resolucije o dolgoročnem razvoju
SR Slovenije skupaj s predloženimi spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Staneta Gerbca, začasna
komisija pa poslanko Maro Zlebnik.
St: 30-34/72
Ljubljana, 13. 3. 1972

Skupina za spremljanje razprav o programu dolgoročnega razvoja Slovenije
je na svoji 5. seji dne 14. 2. 1972 obravnavala predlog resolucije o dolgoročnem1
razvoju Socialistične republike Slovenije.
Načelne in splošne pripombe:
V razpravi je bilo ugotovljeno, da so v novem predlogu resolucije po
vsebini upoštevane bistvene pripombe, ki jih je dala skupina ob obravnavi
prvotnega predloga resolucije oziroma ki so bile izražene na medobčinskih
posvetih. Gre predvsem! za to, da novi predlog bolj izhaja od delovnega človeka
v združenem delu v skladu z ustavnimi dopolnili k zvezni in republiški ustavi,
da je .prišla bolj do izraza vključenost razvoja republike v gospodarske tokove
v Jugoslaviji, da je bolj upoštevan nanodnoobrambni vidik razvoja Slovenije,
bolj je poudarjena zveza med ustvarjenimi rezultati in delitvijo, ustrezneje
je poudarjena tudi strategija policentričnega razvoja in nujnost aktiviranja
vseh razpoložljivih možnosti v našem prostoru.
Skupina meni, da je bil napravljen določen premik tudi glede zmanjševanja
medsektorskih razlik v nadaljnjem razvoju gospodarstva, vendar pa ta ni dosledno izveden (zlasti, kar se tiče primarnega sektorja). Splošna ugotovitev
je tudi, da se precejšnji premik, ki je bil napravljen v izhodiščih in smeri
programiranja, ne kaže dovolj tudi v posameznih kvantifikacijah, ki so ostale
v primerjavi s prvotnim predlogom v glavnem nespremenjene. Postavljeno je
bilo tudi vprašanje, v kakšni meri so bila že v tej fazi pripravljanja programa
usklajena izhodišča za pripravo programa za oblikovanje in sprejemanje ustreznih programov razvoja. V razpravi je bilo opozorjeno tudi na potrebo po enotnejši in bolj sistematični obdelavi posameznih poglavij ter na vprašanje ustreznosti obsega posameznih poglavij.
Pripombe k posameznim poglavjem resolucije:
Globalna projekcija gospodarskega in socialnega razvoja
1. a) (str. 11): Za besedilom: »ugodni zemljepisni položaj Slovenije« bi
bilo treba dodati v oklepaju: »(križanje mednarodnih poti in obmorska lega)«,
s čimer bi jasneje poudarili potrebo po pomorski orientaciji Slovenije, ki je
bila močno poudarjena v dosedanjih razpravah.
30
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V zvezi z mednarodno menjavo (str, 13) je bilo poudarjeno, da bi se morala
bolj poudariti tudi usmeritev na sodelovanje z manj razvitimi državami, ne le
z razvitejšimi.
b) Predvideni razvoj po sektorjih gospodarstva
Namesto besedila: »k.i. so v rabi vse leto« (na koncu četrtega odstavka
na str. 16) naj bi prišlo naslednje besedilo: »ki omogočajo čim daljšo dobo
letnega poslovanja«.
Za tem odstavkom naj bi dodali naslednje: »Vzporedno s tem naj se
gradijo objekti, ki povečujejo donosnost tranzitnega turizma, še posebej pa
maloobmejnega prometa.
V zvezi s prednjim naj se v odnosu na inozemski turizem uvede ustreznejša
stimulacija in to ne samo za stacionarni, temveč tudi tranzitni in maloobmejni
promet z ustreznejšim retencijskim obračunom, ki ne bi imel za osnovo le
obsega inozemskih nočitev, temveč tudi obseg storitev prehrane in drugih
storitev, ki jih uporabljajo inozemci v gostinstvu,, trgovini, prometu idr.).
Ob upoštevanju prednjega naj se povečajo:
— zmogljivosti ležišč
•
od
— število nočitev domačih gostov
od
— število nočitev inozemskih gostov od
— devizni priliv za
od

na
na
na
na

tj.
t. j.
t. j.
t. j.

za
za
za
za

%
'%
'%
%

Hkrati naj bi se povečala obseg in ekonomičnost prehrane izven gospodinjstev s čim močnejšim uveljavljanjem načela zdrave prehrane, ob upoštevanju raznovrstnosti zahtev posameznih kategorij potrošnikov«.
2. Projekcija socialnega razvoja
a) Izobraževanje
V zvezi z izobraževanjem je bilo danih več pripomb. Glede humanističnih
vidikov izobraževanja (str. 19) je bilo poudarjeno, da ni dovolj samo ugotavljanje njegove pomembnosti za oblikovanje osebnosti in možnosti za razvoj
svobodnega, ustvarjalnega človeka, temveč je treba jasno postaviti zahtevo,
naj izobraževalni sistem ne le omogoča, temveč tudi zagotavlja oblikovanje
in razvoj samostojne samoupiravljavske kritične osebnosti, kar bo treba med
drugim omogočiti tudi z izbiro učiteljskih kadrov, sisteriiom in vsebino njihovega izobraževanj a idr.
Postavljeno je bilo vprašanje, ali je preusmeritev na izobraževanje vseh
učiteljev na visokošolski ravni racionalna in realna, in izraženo mnenje, da
bi kazalo bolj povezati vzgojno-izobraževalni proces od vrtcev prek male šole
do osnovne šole (str. 20).
Glede izobraževanja odraslih (str. 21) je bilo izraženo mnenje, da bi ga
bilo treba obravnavati enakopravno z drugimi členi izobraževalnega procesa.
b) Socialno-zdravstveni razvoj
V zvezi s peto alineo na str. 23 je bilo izraženo mnenje, da dikcija drugega
stavka v tej alinei ni v skladu z načelom policentrizma: gradnja in modernizacija bolnišnične mreže in drugih zdravstvenih zmogljivosti bi morala biti
predvsem stvar regionalnih dejavnikov (skupnosti zdravstvenega zavarovanja
in drugih) — ob določeni finančni udeležbi republike, ne pa obratno.
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Postavljeno je bilo vprašanje, kaj pomeni .izraz* »aktivni delavci« v zadnji
alinei na str. 33.
V zvezi z razvojem zdravstva in zdravstvenega varstva je bilo omenjeno,
da bi bilo koristno, če bi imeli v programu razvoja vsaj osnovne kvantifikacije
(podobno kot so npr. dane glede varstva starih ljudi).
3. Demografski razvoj
V zvezi s prebivalstvom in zaposlovanjem (str. 31) je bilo ugotovljeno,
da se predlog v primerjavi z izhodišči za dolgoročni razvoj in dokumentacijo,
ki je bila takrat priložena, izogiba demografskim predvidevanjem po regijah.
Zato tudi ni jasno, v kakšni mjeri je prišla pri tem do izraza strategija policentričnega razvoja, ki v prvotnem gradivu ni bila prisotna. V ilustracijo je bilo
navedeno, da so npr. na Goriškem dosegli število prebivalstva, ki je bilo
predvideno za leto 2000, že leta 1965.
V zvezi s predvidevanji rasti števila delovnega prebivalstva — okoli
1 ®/o letno (str. 32) — je bilo omenjeno, da v posameznih regijah (npr. Celje)
predvidevajo precej večje povečanje in se zato postavlja vprašanje, v kakšni
meri so te številke usklajene.
d) Stanovanje
Izraženo je bilo mmenje,. da ni sprejemljivo predvidevanje, da bi še leta
1985 imeli stanovanjski primanjkljaj, ki bo le bistveno manjši kot je danes
(str. 35). Cilj bi moral biti odprava tega primanjkljaja — bodisi z delnim
zmanjšanjem stanovanjske površine na prebivalstvo ali na druge načine.
Opozorjeno je bilo tudi, da bi morala priti v programu jasno do izraza
usmeritev na pretežno blokovno gradnjo stanovanj, ki so v povprečju udobnejša in cenejša, obenem pa taka usmeritev omogoča tudi racionalnejše gospodarjenje s prostorom, manjša sredstva za komunalno opremo in vzdrževanje
idr. Taka usmeritev je prišla do izraza tudi v, razpravi ob nedavno sprejeti
resoluciji o stanovanjskem gospodarstvu.
III. Projekcija razvoja po gospodarskih dejavnostih
a) Energetsko gospodarstvo
Izraženo je bilo mnenje, da je prišla v novem predlogu do izraza pretežna
orientacija na izkoriščanje razpoložljivih virov, vendar ne dovolj dosledno. Pri
premogih npr. sploh ni posebej predvidena uporaba rjavega premoga v energetiki, prav tako ni jasno,, ali so (glede na razmeroma nizek odstotek vodne
energije v celotni energetski bilanci) upoštevane predvidene gradnje že projektiranih savskih in soških elektrarn. Izraženo je bilo tudi vprašanje, ali je predvideni odstotek jedrske energije v porabi primarne energije realen; v prvih
izhodiščih za dolgoročni program razvoja Jugoslavije se npr. predvideva bistveno manjši odstotek.
c) Prometno gospodarstvo
.
Glede na to, da so pri cestnem omrežju konkretneje navedene pomembnejše prometne žile, bi kazalo tudi glede plovnih poiti (str. 43) nekaj več reči o
projektih, ki so v pripravi.
V zvezi z modernizacijo PTT prometa je bilo postavljeno vprašanje realnosti predvidevanj za popolno avtomatizacijo poštne službe na vseh ravneh
(str. 44).
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g) Nekovinska industrija (str. 46)
Treba bi bilo predvideti hitrejši razvoj te industrije na podlagi znanih
nahajališč, saj bodo potrebe velike (npr. v zvezi z gradnjo avtocest, povečano
stanovanjsko gradnjo).
i) Kmetijska proizvodnja in živilska industrija
Za prvim odstavkom na strani 48 hi bilo treba dodati: »Ob tem naj se
ustrezno ukrepa zoper proizvodnjo kmetijskih proizvodov s preveliko uporabo
kemičnih preparatov, ki škodujejo človekovemu organizmu .(pesticidi in dr.).«
Predlagano je bilo, da se na koncu 48. strani doda nov odstavek :
»Obmorsko območje bo usmerjeno v večji ulov rib, ki bodo predstavljale
važen element v strukturi prehrane tako v svežem kot v predelanem stanju.
Modernizacija opreme bo omogočala večji učinek in večjo konkurenčnost doma
in v svetu.«
Odstavek, ki govori o prehrani (na str. 49), bi kazalo dopolniti z naslednjim:
»Pospešeno naj se razvija asortiment prehrambenih polproizvodov za hitro
pripravo jedi.
Pri proizvodnji konservirane hrane naj se omeji uporaba konservansov
in addetivov, ki večinoma neugodno vplivajo na delovanje človekovega organizma.
Da bi se zagotovila čim bolj zdrava prehrana tudi v okviru gospodinjstev
in večja ekonomičnost gospodinjstev v celoti, naj se omogoči ustrezno gospodinjsko izobraževanje.«
j) Go2darska proizvodnja
Predlagano je bilo, da se v tem poglavju posebej obdela tudi lov kot
gospodarska dejavnost.
n) Turistično gospodarstvo
Namesto sedanjega besedila naj bi prišlo naslednje:
Vzporedno z višjo življenjsko ravnijo v Jugoslaviji, Evropi in drugod ter
povečanjem prostega časa delovnih ljudi je pričakovati še nadaljnje povečevanje
turističnega prometa, tako domačega kot inozemskega. S široko zasnovano in
učinkovito turistično politiko bo mogoče bolje izkoristiti ugodne pogoje, ki jih
nudijo geografska lega Slovenije, morje, zdravilni vrelci, planine, bogastvo
spomenikov preteklosti in druge turistične zanimivosti na Slovenskem.
Se nadalje se bodo močno povečale turistične zmogljivosti na slovenskem
obalnem področju. Posebno intenzivno se bodo razvijala zdraviliška turistična
območja. Z nadaljnjim povečevanjem in dopolnjevanjem naših gorskih turističnih središč bodo zagotovljeni ugodni pogoji tudi za zimskošportni turizem.
V skladu s prirodnimi in drugimii pogoji se bodo razvijale ustrezne oblike
stacionarnega, tranzitnega in izletniškega turizma kot tudi maloobmejni promet.
Za nenehno rast domačega in inozemskega turističnega prometa se bo s
pojačeno dejavnostjo turističnih družbenih organizacij vključilo v turizem več
(aktivnega) prebivalstva, še posebno v zvezi z razvijanjem kmečkega turizma,
aktiviranjem zasebnih gostišč in zasebnih turističnih ležišč.
Turistična investicijska politika bo usmerjena zlasti v modernizacijo in
kompletiranje receptivnih zmogljivosti, da bodo omogočale čim daljšo letno
dobo obratovanja in ki bodo ustrezale zahtevam sodobnega množičnega in
mobilnega turističnega prometa, v kompleksno gradnjo turističnih območij in
krajev (prometna mreža, trgovina, gostinstvo, uslužnostne obrti, športni rekrea-
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tivni objekti, objekti za kulturo in zabavo in objekti komunalne ureditve), v
podporo razvoju kmečkega turizma in zasebnih obratov ter v izboljšanje turistične propagande in turistično informacijske službe.
Načrta ejšo gradnjo turističnih objektov, večjo izrabo obstoječih in, novih
turističnih zmogljivosti, kompleksne ponudbe turističnih storitev in boljše
gospodarske uspehe bo omogočil tudi nadaljnji razvoj velikih nosilcev turistične
dejavnosti, združevanje gostinstva, trgovine, transporta in drugih dejavnosti.
Ta politika pa bo omogočila tudi smotrnejša vlaganja in ugodnejše kreditne
pogoje za gradnjo turističnih objektov.
IV. Politika uresničevanja dolgoročnega družbenega razvoja
3. c) (str. 55): Predlagano je bilo, da se ta odstavek preoblikuje tako, da
bo od občin odvisno, ali bodo pripravljale lastne, občinske ali v sodelovanju z
drugimi občinami samo medobčinske programe razvoja, ter da pride v večji
meri do izraza potreba po večjem medsebojnem usklajevanju posameznih programov razvoja. V poštev bi morda prišla naslednja formulacija:
»-c) Za uresničevanje tega dolgoročnega programa izdelajo občine svoje
dolgoročne razvojne programe oziroma v medsebojnem, sodelovanju medobčinske dolgoročne razvojne programe, regionalne načrte, srednjeročne načrte
ter programe in projekte, v katerih bodo konkretizirale svojo dolgoročno politiko in ki bodo po vsebini usklajeni s programi drugih občin in območij ter s
tem programom.«
St.: 30-34/72
Ljubljana, 18. 2. 1972

Komisija za varstvo okolja skupščine SR Slovenije je na seji dne 21. 2. 1972
obravnavala predlog resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije, ki ga je
v razpravo posredovala komisija skupščine SR Slovenije za izdelavo tega akta.
V načelni razpravi komisija za varstvo okolja ugotavlja, da resolucija o
dolgoročnem razvoju SR Slovenije dovolj napredno zastavlja politiko glede
varovanja človekovega okolja v naslednjem obdobju; manj dosledno pa je pri
konkretizaciji zastavljene politike v projekciji razvoja po gospodarskih dejavnostih. Razvojne tendence teh kažejo, da bo slovenski prostor vedno intenzivneje izkoriščen, hkrati pa posebno pri dejavnostih, ki najbolj kvarno vplivajo
na okolje, ni nakazana nujnost usklajevanja interesov med njimli in ostalimi
uporabniki prostora. Za usklajevanje teh interesov se ne bi smeli izogibati celo
omejevanja gospodarske rasti, če je to potrebno za zaščito prebivalstva in
okolja. Komisija ugotavlja, da je glede nekaterih vprašanj predlog resolucije
pomanjkljiv in zato predlaga naslednje dopolnitve:
— K strani 19: Za prvim se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na vseh ravneh izobraževanja je potrebno glede na vse večjo obremenitev
okolja, zlasti naravnih virov, razvijati primerno vrednost o pomenu teh prvin
za obstoj in skladen družbenoekonomski razvoj.«
Komisija meni, da je osveščenost ljudi tisti faktor, ki bo največ pripomogel
k ohranjevanju ekološkega ravnotežja in s tem človekovega obstoja.
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K strani 27': Za, četrtim, se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Pospeševali in 'podpirali bomo interdisciplinarno raziskovalno delo na
področju varstva okolja. V ta nanien borno odvajali ustrezna finančna sredstva,
ki se bodo stekala ali neposredno od uporabnikov naravnih dobrin ali pa v
namenske fonde pri znanstveno-raziskovalnih fondacijah.«
K strani 35: Tekst pod točko »a) Človekovo okolje in kulturna krajina«
naj se spremeni tako, da se glasi:
»Močnejši poudarek na regionalni in prostorski politiki razvoja zahteva
tudi ohranitev ekološkega ravnotežja, zavarovanje krajinskih značilnosti in
znanstvenih posebnosti kakor tudi ustreznejše vrednotenje teh faktorjev, ki
bodo v prihodnje imeli še večji vpliv na družbenoekonomski razvoj.«
Hitra urbanizacija, gospodarski in tehnološki razvoj povzročajo, da se življenjski pogoji naglo slabšajo. Zrak, voda, plodne površine, gozdovi in druge
naravne dobrine postajajo vedno očitnejši limitirajoči razvojni faktorji; siromašenje naravnih virov, kvarjenje življenjskega okolja, naraščanje hrupa,
smradu, odpadkov in erozije začenjajo resno, ogrožati zdravje, in življenje
človeka.
Zato je potrebno:
— ohranjevanje ekološkega ravnovesja, zavarovanje krajinskih značilnosti
in drugih kvalitet okolja;
— takšno usmerjanje regionalnega razvoja, ki bo upoštevalo, obstoječe
naravne vrednote;«.
Sprememba besedila je redakcijskega značaja, ker je predloženi tekst
terminološko neustrezen.
K strani 36: Črtajo se četrta, peta in šesta alinea ter nadomestijo z,novo
četrto alineo', ki se glasi:
»— povezovati kmetijski razvoj in razvoj gozdarstva z narodnoobrambnimi
interesi in v ta namen zagotavljati osnove za obstoj teh dejavnosti v eksistenčno
ogroženih območjih;«
Besedilo sedme alinee se spremeni tako,.da,se,glasi;
»— pri gospodarski, posebno pa pri gozdarski,. kmetijski in vodnogospodarski politiki je treba poleg neposrednih gospodarskih koristi upoštevati, tudi
vedno večji družbeni pomen naravnovarstvene funkcije.«
Doda se nova osma alinea, ki se glasi:
»— posvetiti posebno skrb smotrni izrabi, in zavarovanju morske obale
ter storiti vse potrebne ukrepe za ohranitev in izboljšanje kakovosti morske
vode tako v. biološkem kot tudi v. gospodarskem in sanitarnem pogledu.«
K strani 38 : V poglavju pod točka >>a) Energetsko gospodarstvo« se v prvem
odstavku doda nov stavek, ki se glasi': »Stopnja onečišćenja zraka, ki je posledica dosežene stopnje v industrijskem razvoju in slabih vremenskih razmer, ki
so značilne za večji del našega prostora, zahteva spreminjanje virov energije v
take, ki manj onesnažujejo zrak. Zato-je potrebno postopno prehajanje na hove
vrste goriv.«
Komisija za varstvo okolja predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta
predlog resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije skupno s predloženimi
amandmaji.
• ••. •
St.: 30-34/72
Ljubljana, 28. 2, 1972
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Komisija skupščine SR Slovenije za raziskovalni dejavnost je na seji dne
10, marca 1972 obravnavala predlog, resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije, ki jo je skupščini SR Slovenije predložila komisija
skupščine SR Slovenije za izdelavo resolucije o dolgoročnem družbenem razvoju
SR Slovenije.
V načelni razpravi je bilo opozorjeno, da je predloženi tekst resolucije v
celoti presplošno oblikovan. Takšna splošnost formulacij kot tudi premalo zaznavno ločevanje vloge in nalog na eni strani strokovnjakov in na drugi strani
političnih dejavnikov v nadaljnjem družbenem razvoju vzbujajo vtis, da bo
resolucija premalo učikovita. Ob tem je vloga raziskovalne dejavnosti kot
produkcijske sile v resoluciji premalo poudarjena, čeprav je med drugim znana
njena pomembnost pri izpopolnjevanju tehnologije.
Pri podrobni obravnavi predloga resolucije je komisija posvetila posebno
pozornost poglavju c) Raziskovalna dejavnost in pri tem sprejela naslednje
amandmaje:
k 25. strani : V prvem odstavku poglavja »Raziskovalna dejavnost« se
v tretji vrsti za besedo »temeljnih« vstavi beseda »ustvarjalnih«.
V drugem odstavku istega poglavja se besedilo tretjega stavka za besedama
»raziskovalnimi zavodi« dopolni z besedami »in. družbenimi ter gospodarskimi
dejavniki«.
Besedilo zadnjega stavka istega odstavka se na koncu dopolni z besedama
»in prakso.«.
K 26. strani : V drugem odstavku se besedilo prvega stavka spremeni
tako, da se glasi:
»Raziskovalne dejavnosti na Slovenskem bodo morale biti tudi v prihodnje
navzoče na vseh področjih sodobnih znanstvenih disciplin.«
Prvotno besedilo, po katerem naj bi bila raziskovalna misel navzoča na
vseh področjih raziskovalne dejavnosti, je nerazumljivo, saj raziskovanja brez
raziskovalne misli ni.
• •
K 27. strani : Besedilo prvega odstavka se na koncu dopolni z naslednjim besedilom:
»Treba bo zavestno omogočati nemoten potek vsega inovacijskega procesa,
pri čemer bo treba še posebno pozornost1 posvetiti visoko organizirani, informacijski službi.«
Z dopolnitvijo je poudarjena pomembna povezava raziskovalnih spoznanj
z uporabniki; ta prenos, ki je eden ključnih problemov na področju raziskovalnega dela, lahko med drugim zagotovi najustreznejšo strukturo raziskovalnih
institucij in najučinkovitejšo integracijo raziskovalnih kadrov.
Komisija je bila seznanjena tudi z amandmaji, ki sta jih k poglavju »Raziskovalna dejavnost« sprejela prosvetno-kulturni zbor in odbor gospodarskega
zbora za proizvodnjo in blagovni promet; komisija se je z njihovimi predlogi
v celoti strinjala.
Člani komisije so posebej podprli načelno razpravo poslanca prosvetnokulturnega zbora in člana komisije Vladimira Mušiča na seji prosvetrio-kulturnega zbora, ko je ta obravnaval predlog resolucije.
St.: 30-34/72
Ljubljana, 13. 3. 1972
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
6. marca 1972 obravnavala predlog resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije, ki ga je predložila komisija skupščine SR Slovenije
za izdelavo resolucije o dolgoročnem družbenem razvoju SR Slovenije.
Komisija je ugotovila, da je predlagatelj upošteval njeno pripombo, ki jo
je imela k predlogu stališč o dolgoročnem družbenem razvoju SR Slovenije, naj
bi se sestavil ustrezen akt v smislu 238. člena poslovnika skupščine SR Slovenije v obliki resolucije.
V načelni razpravi komisija k predlogu resolucije ni imela načelnih
pripomb.
V razpravi o podrobnostih pa je komisija sprejela naslednje predloge za
spremembe in dopolnitve besedila:
K 1/8 (stran 8) : Komisija je smatrala, naj se kot načelno izhodišče
postavi naslednje spremenjeno besedilo drugega stavka v prvem odstavku
8. točke:
»•Večji del sistemskih ukrepov bomo morali pripraviti v okviru republike.«
K II/2.a (stran 19) : Komisija sicer ni imela pripomb k amandmaju
komisije skupščine SR Slovenije za varstvo okolja, naj se prvemu doda nov
drugi odstavek, menila pa je, naj bi bilo besedilo tega odstavka preciznejše
in sicer:
«. . ., razvijati primerno etiko (vednost) — spoznavanje o pomenu teh prvin
za obstoj in skladen družbenoekonomski razvoj.«
Komisija je namreč menila, da gre pri tem za razvijanje etike oziroma
za vednost pri ljudeh o pomenu prvin varstva okolja in ne za razvijanje vrednosti o tem..
K III/a (stran 38): Komisija sicer ni imela pripomb k amandmaju komisije
skupščine SR Slovenije za varstvo okolja, naj se v poglavju pod točko »a) Energetsko gospodarstvo« za prvim odstavkom doda nov odstavek, menila pa je,
da je treba ta odstavek precizneje opredeliti. In sicer naj bi se črtala navedba
na koncu tega odstavka: »Zato je potrebno prehajanje na nove vrste goriv.«
Po mnenju komisije je namreč besedilo prejšnjega stavka: »...zahteva
spreminjanje virov energijev take, ki manj onesnažujejo zrak.« zadostuje in
ni potrebno poudarjati, da gre za postopno prehajanje na nove vrste goriv.
K HI/h (stran 47): Zadnji odstavek te točke naj se spremeni tako, da se
glasi:
»Takšna preusmeritev te proizvodnje bo omogočila sprostitev dela zaposlenih žensk, ki se bodo lahko zaposlile v drugih, zlasti terciarnih dejavnostih.«.
Gre le za spremembo redakcijskega značaja.
Komisija je obravnavala tudi amandmaje odbora republiškega zbora za
družbenoekonomske odnose, začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti, skupine poslancev socialno-zdravstvenega zbora, komisije skupščine SR Slovenije za
varstvo okolja, odborov republiškega zbora za prosveto in kulturo ter za finance
in proračun, ki so razvidni iz njihovih poročil.
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Komisija k tem amandmajem glede skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ni imela pripomb. Komisija predlaga predlagatelju, naj te amandmaje v
okviru svoje pristojnosti uskladi, še preden gredo na seje pristojnih zborov.
Na seji navzoči predstavnik predlagatelja se je strinjal z vsemi amandmaji
komisije.
St.: 30-34/72
Ljubljana, 7. 3. 1972

AKCIJSKI PROGRAM
izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov v zvezi
s sklepi 3. seje konference ZKS o socialnem razlikovanju
Izvršni svet skupščine SR Slovenije bo v skladu s svojimi pristojnostmi in
nalogami kot politično-izvršilni organ skupaj z republiškimi upravnimi organi
aktivno deloval pri uresničevanju naslednjih izhodišč in ukrepov na podlagi
sklepov 3. seje konference ZKS o socialnem razlikovanju:
I.
Izpolnjevanje gospodarskega sistema in usmerjanje delitve dohodka
1. Izvršni svet meni, da je možen učinkovit poseg pri odpravljanju socialnih
razlik predvsem z doslednim1 prizadevanjem pri uresničevanju temeljnih ciljev
gospodarske in družbene reforme, stališč IX. kongresa ter prve in druge konference Zveze komunistov Jugoslavije o nujnosti stabilnejšega gospodarskega
in družbenega razvoja. Prav tako pomeni dosledna uresničitev ustavnih dopolnil
v praksi odločilen prispevek za odpravljanje vzrokov socialnega razlikovanja.
Zmanjšane bodo možnosti za razpolaganje z odtujenim dohodkom proizvajalcev, zlasti z uresničitvijo 21. in 22. dopolnila ustave. Zato bodo izvršni svet
in republiški upravni organi v mejah svojih pristojnosti aktivno izpolnjevali
začrtano politiko Zveze komunistov in si še posebej prizadevali to politiko
konkretizirati na vseh področjih, ki lahko prispevajo k skladnejšemu razvoju
naše družbe.
Zato bo izvršni svet skupščine SR Slovenije odločno uresničeval že spirejeti
republiški program stabilizacije gospodarskih gibanj in si prizadeval odstranjevati tisto socialno razlikovanje, ki je posledica nekontrolirane prerazdelitve
dohodka in z inflacijo pridobljenega dobička. Zaostril bo odgovornost vseh
uporabnikov družbenih sredstev za uveljavljanje stabilizacijskih ukrepov na
področju financiranja investicij in politike kreditiranja. Posebno pozornost pa
bo v naslednjih mesecih posvetil nadzorstvu nad cenami in zagotavljanju
ustreznega prehoda od zamrznitve k normalnemu oblikovanju cen.
2. V republiškem okviru kot tudi v okviru federacije se bo zavzemal za
take izpopolnitve ekonomskega sistema in gospodarske politike, ki bodo čimbolj odpravile neenak položaj delovnih organizam j pri pridobivanju dohodka in
tako odpravljali socialne razlike, ki od tod izvirajo.
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3. Prav tako bo izvršni svet nadaljeval dosedanjo politično in strokovno
aktivnost na področju družbenega usmerjanja delitve dohodka, zlasti osebnega
dohodka v delovnih organizacijah. Republiški sekretariat za delo ter republiški
komisiji za družbene dogovore in sambupravne sporazume bodo pripravili čim
popolnejši pregled dosedanjih ukrepov in odprtih vprašanj pri usmerjanju
delitve dohodka ter predlagali njegovo nadaljnje izpopolnjevanje. Izvršni svet
bo skupaj z republiškim svetom Zveze sindikatov in gospodarsko zbornico
SRS na podlagi tega določil nadaljnje ukrepe pri družbenem usmerjanju delitve
dohodka v letu 1972 in za izpopolnjevanje sistema delitve med delovnimi organizacijami in družbo.
Zagotovil bo organizacijo in stalno strokovno spremljanje in preučevanje
vprašanj, ki nastajajo ob delitvi dohodkov, d„a bi bilo tako mogoče na znanstvenih raziskavah zasnovano izpopolnjevati sistem delitve dohodka in njenega
družbenega usmerjanja. -Republiški sekretariat za delo ■ je odgovdren, da tako
analitsko in raziskovalno delo prične v prvem četrtletju 1972 in se zanj zagotovijo tudi potrebni materialni in kadrovski pogoji.
4. Vsa pozornost bo namenjena preučevanju problematike minulega dela.
Sodeloval bo pri financiranju študije o tej problematiki, zlasti o možnostih
uveljavljanja pravic iz minulega dela na posameznih področjih združenega dela,
v pokojninsko-invalidskem zavarovanju ter pri financiranju razširjene reprodukcije. Ob tem bo aktivno sodeloval tudi pri preučevanju možnosti zbiranja
sredstev občanov za vlaganja v razvoj družbenega sektorja gospodarstva. To
vprašanje bosta v obliki posebne študije pripravila republiški sekretariat za
finance in zavod SRS za gospodarsko planiranje v prvem polletju 1972.
5. Skupščini SR Slovenije je predložil V obravnavo nekatere ukrepe za izpopolnitev sistema obdavčevanja in zbiranja sredstev za skupne družbene potrebe in za bolj pravično in ekonomsko bolj smotrno obremenitev dohodka in
premoženja občanov in delovnih organizacij s prispevki in davki za skupne
družbene potrebe. Ti ukrepi bodo veljali od 1. januarja 1972 in bodo vnesli
določene prerazdelitve finančnih brerrien med gospodarskimi organizacijami in
dejavnostmi. 2e v tem letu bo uveljavljeno načelo. javnosti dohodkov občanov
in ugotavljanje virov dohodka in premoženja občanov, ki je povezano1 z
obdavčitvijo.
6. Izvršni svet je že predložil skupščini SRS v obravnavo predlog za nov
sistem prispevkov in davkov, ki naj bi ga skupščina sprejela v letošnjem letu,
veljati pa bi pričel s 1. januarjem 1973. Z novim sistemom bo še bolj in na.
ustreznejši način dosežena pravičnejša razdelitev prispevkov in davkov pbčanov
in delovnih organizacij za skupne družbene potrebe. Za pripravo predpisov je
zadolžen republiški sekretariat za finance, sodeloval pa bo tudi zavod SRS za
gospodarsko planiranje in drugi.
7. Izvršni svet bo v obdobju do junija 1972, dokler velja zakon o začasni
prepovedi prometa z zemljišči, predlagal republiški skupščini in pristojnim
zveznim organom izpopolnitev predpisov o prometu z zemljišči, s čimer naj bi
omejili špekulacije v prometu z zemljišči, zajeli urbansko rento in omogočili
smotrno urbanizacijo in stanovanjsko graditev. Predloge teh predpisov in izpopolnitev bo pripravil republiški sekretariat za urbanizem v sodelovanju z
drugimi republiškimi organi.
8. Izvršni svet bo v I. polletju 1972 predložil v obravnavo teze za izpopolnitev sistema dedovanja kmetijskih posestev. S temi izpopolnitvami naj bi se
zmanjšala sedanja drobitev posestev in okrepila ekonomsko^socialna varnost
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kmetov — prevzemnikov posestva. Teze bo pripravil sekretariat IS za zakonodajo v sodelovanju z republiškim sekretariatom za kmetijstvo in gozdarstvo*
9. Za dosledno uveljavljanje zakonitosti in uspešno odpravljanje vseh vrst
družbeno škodljivih, pojavov bo izvršni svet zagotovil tekočo operativno koordinacijo in sodelovanje med posameznimi inšpekcijskimi službami, davčnimi
organi, službo družbenega .knjigovodstva, organi za notranje zadeve in drugimi
državnimi organi. V ta namen bo skrbel za sistematično medsebojno obveščanje in .izmenjavo podatkov ter informacij in organiziral -ustrezna posvetovanja.
10. Se posebno skrb bo posvetil organizacijski, in kadrovski okrepitvi
davčne službe na območju vse,republike.. Zato bo v prvem polletju 1972 predlagal skupščini SRS tudi ustrezne spremembe sedanjih zakonskih predpisov.
Za njihovo pripravo je. zadolžen republiški sekretariat za finance.
II.
Dolgoročnejše naloge ekonomskega, regionalnega in socialnega razvoja
1. Izvršni svet je skupščini SRS že poslal v obravnavo resolucijo p dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije. Omenjeni dokument opredeljuje tudi odnos do socialnega razvoja ter zmanjševanja gospodarskih in socialnih razhk v republiki.
2. V okviru dolgoročnejših nalog bo izvršni svet predložil skupščini SR
Slovenije v prvem četrtletju letos srednjeročni načrt družbenoekonomskega
razvoja v obdobju od 1972. do 1976. leta. Dokument bo temeljil na potrebi hitrejšega in skladnejšega razvoja republike kot celote, s poudarkom na uresničevanju socialnih ciljev v tem obdobju.
3. Dokončuje se tudi gradivo o osnovnih izhodiščih za oblikovanje regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije. V februarju bosta predložena izvršnemu svetu osnutka družbenoekonomskih izhodišč za gospodarjenje s prostorom in varovanje pokrajine ter urbani sistem SR Slovenije.
Regionalni prostorski plan bo še posebej preučil možnosti za zmanjševanje
razsežnosti socialnega razlikovanja, ki temelji na regionalni pogojenosti. Predvidoma bo mogoče še v tem letu obravnavati plan regionalnega prostorskega
razvoja za območje SR Slovenije, to je predlog namenske razdelitve površin
s predlogi izvršilnih Ukrepov.
* * *
Vsi trije, omenjeni pomembni dokumenti bodo nakazovali tudi. rešitve
vprašanj policentričnega razvoja Slovenije, ekonomskega in socialnega razvoja
manj, razvitih . območij in pospeševanja razvoja depresivnih območij oziroma
starih industrijskih središč.
m.
Politika krepitve družbenega standarda in socialne varnosti
1. Pri uresničevanju zastavljenih socialnih ciljev razvoja ter krepitvi socialne varnosti delovnih ljudi bodo naloge izvršnega sveta v letu 1972 naslednje:
— da v skladu z resolucijo o dolgoročnem družbenem razvoju SR Slovenije in srednjeročnim načrtom družbenoekonomskega razvoja, potem ko bosta
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sprejeta, skupno z drugimi družbenimi dejavniki uresničuje politiko postopne
rasti družbenega standarda delovnih ljudi in ob tem na vseh področjih splošne
in kolektivne porabe zagotavlja uveljavljanje principov solidarnosti, ki bodo
učinkovali na zmanjševanje socialnih razlik in krepili socialno mobilnost;
— delovnim1 ljudem, ki delajo na področju družbenih dejavnosti, je zagotoviti v bistvu enak družbenoekonomski položaj, kot ga- imajo delovni ljudje
v gospodarstvu;
—< potrebna je večja racionalnost v organizaciji vseh družbenih dejavnosti
in pri porabi .razpoložljivih družbenih sredstev.
Da bi lahko uspešno reševali naloge na področju socialne politike in celotnega socialnega razvoja, bo izvršni svet zagotovil sistematično spremljanje in
znanstveno proučevanje najpomembnejših elementov socialnega razvoja in socialne politike. Zato bo pomagal pri usposobitvi obstoječih institucij (inštituta
za ekonomsko raziskovanje v Ljubljani, inštituta za sociologijo in filozofijo
univerze v Ljubljani in drugih), da se bodo lahko sistematično ukvarjale s teoretičnimi in aplikativnimi raziskavami na področju socialne politike.
Spodbujal bo občine, naj izdelajo in sprejmejo svoje programe socialnega
razvoja.
2. Na področju zaposlovanja so naloge izvršnega sveta predvsem tele:
— že z začetkom leta 1972 je potrebno primerno povečati denarna nadomestila za primer brezposelnosti;
— v letu 1972 izpeljati spremembe v organizaciji službe zaposlovanja v
republiki in federaciji, kakršne terja uresničevanje ustavnih amandmajev in
potreba po večji učinkovitosti te službe. Izvršni svet bo predložil spremembe
ustreznih predpisov republiški skupščini in pristojnim zveznim organom v I.
polletju 1972;
— z aktivnim sodelovanjem organizacij združenega dela, organov za zaposlovanje in izobraževalnih institucij ter ob finančni pomoči sklada skupnih
rezerv SRS je težiti, da bi se tiste oblike prekvalifikacije zaposlenih in izobraževanja na delovnem mestu, kakršne teirja modernizacija tehnologije in preusmerjanje proizvodnje, razširile;
— potrebno je okrepiti celotno organiziranost in usmerjanje zaposlovanja
naših delavcev v tujini ter njihovega vračanja v domovino. Izvršni svet bo do
aprila 1972 predložil skupščini SRS poročilo o uresničevanju sklepov, ki so jih
o zaposlovanju v tujini sprejeli pristojni skupščinski zbori v letu 1971.
Za uresničitev teh nalog sta zadolžena republiški sekretariat za delo in
republiška skupnost za zaposlovanje.
3. Za uresničevanje socialnih ciljev na področju vzgoje in izobraževanja
bo izvršni svet opozoril zlasti na naslednje:
— nadaljeval bo družbeno akcijo za odločnejše in postopno odpravljanje
socialne diferenciacije ter izenačevanje pogojev za šolanje vseh otrok, ne glede
na njihov socialni izvor in kulturno ter gospodarsko razvitost okolja, iz katerega izhajajo. Zato se bo zavzemal, da bodo zagotovljena sredstva za tiste naloge, katerih uresničitev bo pomenila njen začetek;
— podprl bo prizadevanja za uvedbo obveznega obiskovanja »male šole«
za vse otroke v letu 1972 in za podaljšano bivanje v šoli čim več otrok, predvsem socialno ogroženih in otrok staršev z nizkimi dohodki;
— zavzel se bo za nadaljevanje akcije za brezplačne učbenike iz raznih
virov kakor tudi za oblikovanje šolskih skladov rabljenih učbenikov v letu 1972,
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pri čemer bodo brezplačne učbenike prejeli najprej otroci staršev, ki sami ne
zmorejo teh stroškov;
— v letu 1972 je potrebno valorizirati kredite in štipendije za povečane
življenjske stroške in nadaljevati akcijo, ki naj mladini delavskih in. kmečkih
družin ter z oddaljenih območij omogoči šolanje na srednjih in visokih šolah.
Zato bo predlagal ustrezne izpopolnitve družbenih dogovorov o štipendiranju
in kreditiranju v SR Sloveniji in podpiral njihovo dosledno izvrševanje;
—■ zavzemal se bo za nadaljevanje družbene akcije za izpopolnjevanje
organizirane prehrane šolskih otrok kakor tudi za postopno uvedbo brezplačne
hrane za učence iz: socialno šibkih družin, predvsem v šolah v industrijskih
centrih, v šolah na manj razvitih območjih in v tistih centralnih šolah, v katere
so vključeni učenci višjih razredov s širšega območja;
— za delo pristojni občinski upravni organi naj bi dosledno nadzorovali
delovne organizacije in zasebne obrtnike, ki imajo učence v učnem razmerju,
kako le-ti izpolnjujejo z učnimi pogodbami ter z zakonom in drugimi predpisi
določene obveznosti in pogoje glede izobraževanja učencev;
— potrebno je razširiti mrežo šol za specializirane delavce na podlagi zakona o poklicnem izobraževanju, da bi bile dostopne čim širšemu krogu mladine brez končane osnovne šole. Hkrati bo tudi predlagal, naj bi za učence in
absolvente poklicnih šol in šol za specializirane delavce uredili prehajanje in
napredovanje v stroki ter preučili dejansko dostopnost srednjih šol mladini iz
socialno šibkih plasti;
— zavzemal se bo za ustreznejšo krajevno razporeditev srednjih, višjih in
visokih šol, ki naj omogoči njihovo večjo dostopnost in njihov večji vpliv na
razvoj posameznih območij republike;
— skrbel bo za uresničitev finančne soudeležbe republike pri gradnji
osnovnih šol, srednjih šol in dijaških domov. Ze v letu 1972 bo v ta namen
zagotovil določena sredstva, v okviru srednjeročnega programa razvoja SR Slovenije (1972—76) pa bo skupščini SR Slovenije predložil poseben odlok o zagotovitvi sredstev za to petletno obdobje.
Za uresničitev naštetih ciljev in nalog so zadolženi republiški sekretariat
za prosveto in kulturo, zavod za šolstvo SR Slovenije, republiška izobraževalna
skupnost in drugi zainteresirani dejavniki.
4. Za razvoj družbenega varstva otrok in zmanjševanje socialnih razlik v
njihovem začetnem položaju bo izvršni svet skupščine SR Slovenije prispeval
z naslednjimi nalogami in ukrepi:
— v okviru financiranja splošne porabe v letu 1972 bo predlagal občutno
povečanje otroškega dodatka in njegovo razširitev na vse težje razvojno motene otroke kot tudi na tiste kmečke otroke, katerih starši s svojim skupnim
družinskim dohodkom ne zmorejo minimalnih življenjskih stroškov; preučil
bo možnosti, da se otroški dodatek do konca tega petletnega obdobja razširi na
vse otroke, katerih družine s skupnim družinskim dohodkom ne presegajo poprečnega zneska porabe na družinskega člana v republiki;
— podpiral bo napore za uspešen razvoj neposrednega otroškega varstva,
za povečanje zmogljivosti in racionalno gradnjo otroškovarstvenih ustanov in
dosledno uporabo načela solidarnosti pri njihovem financiranju.
Te naloge bodo opravili republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, republiški sekretariat za prosveto in kulturo ter republiška skupnost
otroškega varstva.
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5. Na področju pokojninsko-invalidskega zavarovanja bo izvršili svet:
—• v prvem četrtletju 1972 predložil v obravnavo skupščini SR Slovenije
predlog za izdajo zakona; o pokojninsko-invalidskem zavarovanju, s katerim bi
uresničili vsa temeljna stališča, ki jih je sprejela 3. seja konference ZKS. Izvršni svet bo sodeloval tudi pri pripravi drugih zakonskih in samoupravnih
aktov s tega področja, zlasti statuta republiške skupnosti pokojninsko^invalidskega zavarovanja;
— v januarju 1972 pa je skupščini SR; Slovenije poslal v obravnavo predlog zakona o starostnem zavarovanju kmetov, ki' naj bi ga začeli uporabljati
s 1. 1. 1973, pri čemer bi del potrebnih sredstev zbrali že v letu 1972.
Nalogi bo opravil republiški sekretariat za delo in republiška skupnost pokojninsko-invalidskega zavarovan j a.
6; Na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja bo
izvršni svet skupščine SR Slovenije:
— vi. polletju 1972 zagotovil izdelavo analize o uvajanju novega sistema
zdravstvenega zavarovanja, posebno obveznih oblik zdravstvenega varstva.
Analiza naj bi med drugim tudi pokazala., kako novi, sistem vpliva na gibanje
razlik v ravni zdravstvenega varstva med delavskimi in kmečkimi zavarovanci
ter med posameznimi regijami;
-— podpiral prizadevanja za večjo integracijo zdravstvene dejavnosti in
zdravstvenega zavarovanja na območju vse republike, s tem pa tudi za hitrejše
izenačevanje obsega pravic in obveznosti zavarovancev oz. občanov v republiki;
— zagotovil izdelavo posebne študije o možnostih nadaljnjega izenačevanja delavskega in kmečkega zdravstvenega zavarovanja z namenom, da še v
tem srednjeročnem obdobju uresničimo nacionalno zdravstveno varstvo za vse
prebivalstvo v republiki;
— podpiral ukrepe za odpravo tako imenovane črne zdravniške prakse in
drugih oblik nezakonitega delovanja ali privilegijev v zdravstvu;
— zagotovil podrobnejšo raziskavo socialnih, medicinskih in finančnih
učinkov participacije, torej neposredne udeležbe zavarovancev pri plačilu nekaterih zdravstvenih storitev, še posebej z vidika uvajanja socialno diferencirane participacije ;
— podpiral koordinirano gradnjo bolnišničnih zmogljivosti v skladu z izhodišči, ki jih je že sprejela skupščina SR Slovenije, in katerih cilj je zagotoviti
čim enotnejše materialne pogoje bolnišničnega zdravljenja na območju republike.
Za uresničitev teh nalog sta zadolžena republiški sekretariat za zdravstvo
in socialno varstvo in republiški sekretariat za delo v Sodelovanju z republiškima zvezama skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov, skupnostjo zdravstvenih zavodov SR Slovenije ter drugimi dejavniki.
7. Na področju socialnega varstva bo izvršni svet skupščine SR Slovenije
opravil zlasti naslednje naloge :
— pri bilansiranju proračunskih sredstev za področje socialnega varstva v
letu 1972 bodo zagotovljena tolikšna sredstva občin in republik, da bo možno
povečati vse socialne dajatve vsaj v razmerju z večjimi življenjskimi stroški
v letu 1971;
— prizadeval si bo, da se s sredstvi občine in ob pomoči republike zagotovi vsem občanom, ki nimajo svojih dohodkov oziroma se ne morejo preživljati s svojim delom, družbeno pomoč, ki bi jim zagotavljala eksistenčni mi-
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nimum. Ta pomoč naj bi v naslednjih letih dosegla vsaj polovico vsakoletne
varstvene pokojnine delavcev; i
— podpiral bo prizadevanja občin, skupnosti pokojninsko-invalidskega zavarovanja in delovnih organizacij, da bi povečali zmogljivost in modernizacijo
domov za stare ljudi. Ze v tem petletnem obdobju naj bi se bistveno povečale
zmogljivosti teh domov;
•— v letu 1972 bo predlagal izpopolnitev predpisov, ki urejajo razmerja
med starši in otroci, z namenom, okrepiti skrb odraslih otrok za vzdrževanje
ostarelih in nepreskrbljenih staršev;
— uresničil bo v letu 1971 sprejete zakonske razširitve invalidskih pravic
na nekatere kategorije invalidov — žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev
vojne in žrtev vojnega materiala;
— podpiral bo učinkoviteje organizirano borbo proti alkoholizmu in že v
prvem četrtletju 1972 sprejel poseben akcijski program.
Za izpolnitev naštetih nalog je zadolžen republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo v sodelovanju z drugimi dejavniki.
8. Na področju stanovanjskega gospodarstva bo izvršni svet:
— skrbel za uresničitev sprejete resolucije o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva ter določil zakona o programiranju in financiranju
graditve stanovanj in zakona 'o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu,
zlasti še za koordinirano delovanje občin in drugih neposredno zainteresiranih
dejavnikov;
— skrbel, da bodo v letu 1972 pripravljeni, tudi novi republiški zakoni, ki
bodo urejali vprašanja stanovanjske pravice, oblikovanja stanarin in organizacije upravljanja z družbenim stanovanjskim skladom; .
— posvetil posebno pozornost vprašanju velikega stanovanjskega primanjkljaja kot najresnejšega ekonomskega in socialnega problema v stanovanjskem
gospodarstvu-; zato bo, poleg drugih pravnih in ekonomskih ukrepov za ureditev stanovanjske gradnje predlagal tudi ustrezne določbe in ekonomske bilance v okviru srednjeročnega plana, ki naj bi zaustavile naraščanje stanovanjskega primanjkljaja in ga postopno zmanjševale;
—■ predlagal izpopolnitev davčnih predpisov v smislu zajemanja »inflacijske« rente pri tistih lastnikih novozgrajenih stanovanj, ki so dobili posebno
ugodne kredite iz družbenih sredstev. Deloma bo to doseženo že s spremembami davčnih predpisov, ki bodo pričeli veljati v začetku leta 1972, deloma pa
naj bi bilo to uresničeno' s kompleksno revizijo davčnega sistema v letu 1972;
— podpiral racionalno povečanje stanarin v najemnih stanovanjih, tako
da bi postopoma prišli do tako imenovane stroškovne stanarine, ki mora poleg
normalnega vzdrževanja in upravljanja stanovanja zagotoviti tudi njihovo obnovo v ekonomsko ustrezni amortizacijski dobi; hkrati bo podpiral družbeno
subvencioniranje stanarin ža socialno ogrožene kategorije stanovalcev.
Republiški sekretariat za urbanizem je posebej zadolžen za pripravo predlogov, ki bi te naloge rešili.
* * *
Izvršni svet bo zagotovil, da bodo v skladu.s tem programom sprejeli svoje
operativne programe tudi vsi republiški upravni organi, in si prizadeval, da
bodo to storile tudi ustrezne interesne skupnosti in gospodarske asociacije.
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MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBČIN

Delegati vseh občin v SR Sloveniji — razen odsotnega delegata občine
Slovenske Konjice — in delegata mesta Ljubljane so na svojem 19. zasedanju
dne 7. 3. 1972 obravnavali akcijski program izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov v zvezi s sklepi tretje konference ZKS
o socialnem razlikovanju.
V razpravi so sodelovali delegati občin Lenart in Litija ter mesta Ljubljane. Pismene pripombe je dal delegat občine Ribnica.
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja
delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena na zasedanju, ta stališča izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije ter zborom in vsem občinskim skupščinam ter skupščini mesta Ljubljane.
V splošni razpravi delegatov občin je bilo predlagano, naj bi v programu
jasno opredelili, katere naloge so bolj dolgoročnega in katere kratkoročnega
značaja, kdo so nosilci posameznih nalog in pa višino in vire sredstev za realizacijo posameznih nalog. (Delegat občine Litija.)
Predlagano je bilo, naj bi v akcijskem programu predvideli tudi ukrepe za
postopno zmanjševanje poglabljanja razlik med posameznimi občinami oziroma
območji. Poudarjeno je bilo, da skuša sedanji zakon o ukrepih za pospeševanje
razvoja manj razvitih območij reševati to problematiko le za določeno število
občin, v drugih, tudi nezadostno razvitih, pa tega ne rešuje. Konkretno naj bi
v programu določili, da naj se izdela metodologija in kriteriji za izračunanje
eksistenčnega in družbenega minimuma. V programu je treba tudi opredeliti,
da se sistemsko z zakonom razreši problem enotnega zdravstvenega varstva,
kar pomeni enake pravice tudi za kmečko prebivalstvo. Z zakonom naj se uredi
način zdravljenja alkoholikov, kajti s humano družbeno akcijo nam mnogokrat
ne uspe pri prevzgoji alkoholikov. Za realizacijo koncepta poHcentričnega razvoja je treba pripraviti program, ki bo bolj podrobno opredelil naloge na nivoju
republika — občine. V akcijski program je treba postaviti tudi roke za hitrejšo
realizacijo ustavnih določil o osebnem delu. (Litija)
Predlagano je tudi bilo, da bi naj v okviru izpopolnitve družbenih dogovorov o štipendiranju in kreditiranju v SR Sloveniji zagotovili sredstva za
kompenzacijo skladom za štipendiranje v občinah ali pri temeljnih izobraževalnih skupnostih za štipendije, ki se podeljujejo tistim dijakom in študentom
iz socialno ogroženih družin, ki si štipendije ne morejo zagotoviti iz sredstev
delovnih organizacij in drugih skladov za štipendiranje. Periferne občine namreč štipendirajo mlade tudi za delo v razvitejših občinah in za delo v tujini.
Z zagotavljanjem večjih finančnih sredstev za tako obliko štipendiranja se odpirajo možnosti, da se bo večje število mladih izobražencev vračalo na podeželje, kar bi po svoje pomenilo obliko udeležbe širše skupnosti pri reševanju
problemov manj razvitih občin.
Za povečanje interesa staršev nadarjenih otrok za šolanje njihovih otrok
je bil predlagan dvojni cenzus za pridobitev pravice do štipendije glede na to,
ali stanuje družina upravičenca v mestu ali na podeželju v določenem pasu od
mestnega središča, kjer se otrok šola. Za občine z relativno nizkim narodnim
dohodkom naj bi SR Slovenija zagotavljala potrebna sredstva za kompenzacijo
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k stroškom za štipendiranje iz skladov občine ali temeljnih izobraževalnih
skupnosti. (Ribnica)
V zvezi z nalogami, ki jih akcijski program predvideva na področju otroškega varstva in šolstva, zlasti pa v zvezi z investicijami na tem področju, so
se v razpravi zavzeli za to, da se čimprej razreši vprašanje depozita za investicije v otroško-varstvene ustanove in za šolske objekte, ker mnoge manj razvite občine danes ne morejo zagotoviti 30'%> depozita. Danes je to vprašanje
sicer v pristojnosti federacije, zato bi se morah republiški organi zavzeti, da
se ta obveznost odpravi in zagotovi občinam, da najamejo dolgoročne kredite
za te .potrebe. Izvršni svet pa naj pripravi program za rešitev teh vprašanj.
(Lenart)
V razpravi so se zavzeli, da se tudi sicer posveti v akcijskem programu več
pozornosti področju vzgoje in izobraževanja kot enemu od temeljev za odpravljanje socialne neenakosti oziroma kot možnost za zmanjševanje socialnih razlik med ljudmi. Konkretno je bilo predlagano, da naj se že v prvi polovici letošnjega leta poskuša priti do sistemske ureditve financiranja gradnje srednjih
šol in dijaških domov ter da se v letošnjem letu prouči in najde rešitev za
zagotovitev usposabljanja pedagoških kadrov skladno s potrebami celotne
Slovenije.
Dan je bil tudi predlog, da se v programu izoblikuje stališče do komunalnih dejavnosti in cen na področju komunalnih storitev kot pomembnega
elementa v prizadevanjih za odpravljanje socialnih razlik.
St.: 55-4/72
Ljubljana, 8. 3. 1972

POROČILA
Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose in komisija enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za razvoj samoupravnega
prava v delovnih organizacijah sta na seji dne 7. 3. 1972 obravnavala akcijski
program izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov v zvezi s sklepi 3. seje konference ZES o socialnem razlikovanju. Predlog
akcijskega programa je skupščini SR Slovenije predložil njen izvršni svet.
Poleg akcijskega programa sta odbor in komisija obravnavala tudi mnenja, pripombe, spreminjevalne in dopolnilne predloge, ki so jih dah:
— odbor republiškega zbora za proizvodnjo in blagovni promet;
— odbor republiškega zbora za finance in proračun;
— odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo;
— odbor republiškega zbora za družbenopolitični sistem in notranio politiko ;
— odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo;
— odbor gospodarskega zbora za družbenoekonomske odnose.
Po uvodni besedi predstavnika izvršnega sveta so razpravljalci v načelni
razpravi ugotovili, da predstavlja predloženi akcijski program napor za uresničevanje sklepov 3. seje konference-ZKS o socialnem razlikovanju. Kljub taki
pozitivni oceni pa ima nekatere pomanjkljivosti, ki jih je treba odpraviti.
31
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V dokumentu predvsem niso vedno dovolj opredeljene dolgoročne in kratkoročne naloge in tiste naloge, ki jih je treba uresničiti tako j,,,Prav tako niso
dovolj natančno določeni nosilci nalog, pa tudi naloge same so ponekod preveč
ohlapno opredeljene. Program, tudi nikjer ne navada, ali so za njegovo izvedbo
potrebna dodatna sredstva in kolikšna so ta sredstva. Po mnenju razpravijalcev
mora akcijski program to komponento nujno vključevati, da ne bo izvajanje
programa paralizirano zaradi pomanjkanja sredstev.
V drugem delu bi moral program, ko obravnava policentrični razvoj SR
Slovenije, nanizati elemente policentričnega razvoja, ker razen za. manj razvita
področja nimamo glede tega dovolj jasno opredeljenih ciljev..
Akcijski program izvršnega sveta mora biti usklajen s programsko osnovo
skupščine SR Slovenije, ki se nanaša predvsem na izpopolnjevanje gospodarskega sistema. Uresničitev sklepov 3. seje konference ZKS o socialnem razlikovanju bo odvisna predvsem od uresničitve programa gospodarskega ražvoja,
ker je reševanje problema ekonomskega sistema in odnosov na področju delitve
primarna naloga in najpomembnejši' element v odpravljanju socialnih razlik.
Končno bi v akcijskem programu morali konkretizirati politiko, ki jo vsebujejo politični dokumenti in ustavni amandmaji ;tako, da bi precizirali naloge,
ki bi zagotavljale realizacijo načel in dejanskega neposrednega odpravljanja
centrov finančne in ekonomske moči, ki so v sferah prometa denarja in blaga.
Socialna diferenciacija izvira iz odnosov v delitvi, ki omogočajo, da si nekdo
prisvaja presežno vrednost drugega. •
Obširna je bila tudi razprava o problemih šolstva in izobraževanja. Osnovna misel teh razprav je bila ta, da je treba ne glede na socialno poreklo omogočiti enake pogoje za šolanje in študij, pri tem pa linearna valorizacija štipendij in posojil niti ni najbolj nujna niti najbolj smotrna. Potreben bi bil
močnejši poudarek na pomoči pri študiju tisti mladim, ki izhaja iz delavskih in
kmečkih družin in ki dosega v šoli zadosti dobre uspehe.
V podrobni obravnavi sta dala odbor in komisija naslednje pripombe, spreminjevalne in dopolnilne predloge k posameznim poglavjem:
K I/l (str. 1) drugi odstavek: Prvi stavek naj se spremeni in dopolni tako,
da se glasi:'
•
'
'
»■Zato bo izvršni svet skupščine SR Slovenije v sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami in organi skupščine SR Slovenije odločno urtesnieeval že
sprejeti program stabilizacije gospodarskih gibanj, ki imajo za posledico nekontrolirano prerazdelitev dohodka in z inflacijo pridobljenega dobička. V
skladu z 29. dopolnilom k ustavi SR Slovenije bo izvršni svet predlagal ukrepe
in organizacijske oblike, ki bodo omogočili proizvajalcem neposredne j ši vpliv
na poslovanje in delitev dohodkov v bankah, zavarovalnih zavodih ter tistih
organizacijah združenega dela, ki lahko izkoriščajo svoj monopolni položaj.«
Besedilo se nadaljuje z dosedanjim drugim stavkom: »Zaostril bo odgovornost ...«
K I/l (str. 2) točka 3, prvi odstavek: Sedanji sistem družbenega usmerjanja
delitve dohodka je zadovoljiv le kot začetek urejanja tega področja in bo potrebno vložiti še mnoge napore za doseganje boljših rezultatov. Zlasti je potrebno, da se množica samoupravnih sporazumov bolj učinkovito usklajuje med
seboj in tako zagotovi primerne odnose med osebnimi dohodki gospodarske in
negospodarske sfere.
Odbor in komisija sta se zavzemala z^ javnost dohodkov, za kontrolo virov
premoženja kakor tudi za točno opredelitev funkcij SDK. Zagotoviti pa je treba
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nedotakljivost in tajnost hranilnih vlog, ker sta menila, da bo za zdaj mogoče
mobilizirati prihranke prebivalstva za potrebe gospodarstva le prek hranilne
službe,
K 1/5 (str. 2): Za prvim odstavkom naj se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»Izvršni svet in. pristojni odbori skupščine SR Slovenije bodo do konca
leta 1972 predložili skupščini SR Slovenije zakon o osebnem delu, ki bo konkretiziral dolo'čila 34. ustavnega dopolnila k ustavi SR Slovenije.«
Po mnenju odbora .in komisije naj bi sprejem tega zakona omogočil ustrezen razvoj samostojnega osebnega dela občanov z delovnimi sredstvi v njihovi
lastnini in določil pogoje za razširitev materialne osnove te dejavnosti. Zakon
mora zagotoviti tudi razvoj višjih oblik združevanja in osebnega dela in delovnih sredstev v. takšnih organizacijskih oblikah, ki bodo na ustavnih načelih
samoupravljanja zagotavljale trajni interes delovnim ljudem, da svoje delo in
sredstva nalagajo in združujejo v produktivne namene.
K) 1/6 (str. 3): Drugi stavek naj se- dopolni tako-, da se glasi:
»Z novim sistemom bo dosežena pravičnejša porazdelitev prispevkov in
davkov občanov in delovnih organizacij' za skupne družbene potrebe in uveljavljeno načelo, da vsak prispeva k financiranju splošnih potreb skladno s svojimi dohodki.«
Po mnenju odbora in komisije naj nov davčni sistem, ki bo veljal v letu
1973, zagotovi, da se dosledno izvede načelo, da vsak prispeva za financiranje
splošnih družbenih potreb skladno s svojimi dohodki.
K 1/9 (str. 3): Obseg aktivnosti izvršnega sveta, ki je navedena v tej točki,
je preozek. Odbor in komisija sta menila, da ne zadostuje samo tekoča operativna koordinacija in sodelovanje med posameznimi inšpekcijskimi službami,
davčnimi organi, SDK, organi za notranje zadeve ih drugimi državnimi organi.
Nujno je treba določiti, da je izvršni svet dolžan pripraviti .analizo o organizaciji in funkcioniranju republiških upravnih organov in javne uprave na
sploh, kar še posebej velja za dokončno opredelitev stališč glede inšpekcijskih
služb.
K 1/10 (str. 3): To točko je treba opredeliti s tem, da organizacijska in
kadrovska krepitev zajema tudi inšpekcijske službe, organe pregona, odkrivanja in sojenja.
K II/2 (str. 4): Naj se spremeni tako, da se glasi:
»2. V okviru dolgoročnejših nalog bo izvršni svet predložil skupščini SR
Slovenije v prvem četrtletju, letos srednjeročni načrt družbenoekonomskega
razvoja v obdobju od 1972. do 1976. leta, ki bo usklajen z resolucijo o dolgoročnem razvoju SR Slovenije, ker predstavlja prvo etapo uresničitve ciljev, ki
so zastavljeni do leta 1985. Dokument bo temeljil na potrebi hitrejšega in skladnejšega razvoja republike kot celote, na osnovi povečanja družbenega proizvoda
ter na ukrepih, ki ,bodo izenačevali pogoje za dvig delovnih sposobnosti, znanja
in kulture delavcev, posebej mladine, ter na položaju delovnega ' človeka, da
sam odloča o dohodku in o drugih vprašanjih svojega družbenoekonomskega
položaja.«.
K III/2 — tretja alinea (str, 6): Odbor in komisija se nista strinjala, da se
sredstva sklada skupnih rezerv uporabljajo tudi za izpolnjevanje na delovnem
mestu, ker je to permanentna naloga. sleherne delovne organizacije. Uporaba
sredstev sklada skupnih rezerv bi bila mogoča le, če sta prekvalifikacija in iz31*
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obraževanje del sanacijskega programa. Sredstva tega sklada so namreč premajhna, da bi lahko širili krog upravičencev.
K III/2 — četrta alinea (str. 6): Po mnenju odbora in komisije bi bilo treba
vsebino tu nakazane naloge jasneje in določneje opredeliti v tem smislu, da je
treba organizirano poskrbeti za zaposlovanje naših delavcev v tujini in za njihovo vračanje. Sedaj se namreč sedem institucij ukvarja z zaposlovanjem, reševanjem problemov in vprašanjem naših delovnih ljudi iz tujine. Organizirano
je treba poskrbeti zlasti za vprašanje naših delavcev, obenem pa vso skrb posvetiti zaščiti njihove osebnosti in pravic, ki jim pripadajo iz naslova delovnega
razmerja.
Odbor in komisija sta menila, da je treba z enako zavzetostjo proučiti vprašanje delovnih pogojev delavcev iz drugih republik.
K III/3 (str. 6): Odbor in komisija sta ugotovila, da je skupščina SR Slovenije na predlog izvršnega sveta za letošnje leto že sprejela odločitve, s katerimi naj bi se socialna diferenciacija na področju vzgoje in izobraževanja
zmanjševala, in da bi se z njimi omilile posledice inflacije, ki prizadevajo
učečo se mladino. Republiški zbor je bil seznanjen s stališči in amandmaji k
predlogu družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in
kolektivne porabe in k predlogom ukrepov družbenoekonomske politike na
področju splošne in kolektivne porabe v letu 1972. Glede na to, da so vse odločitve o višini sredstev za to področje že sprejete, naj bodo v letu 1972 vsa prizadevanja izvršnega sveta in republiških upravnih organov usmerjena k čim
bolj racionalni porabi sredstev in da bodo sredstva republike obogatena v čim
večji možni meri s sredstvi občinskih skupščin in delovnih organizacij.
K III/3 (str. 6) druga alinea: Po mnenju odbora in komisije je treba podpirati prizadevanja za uvedbo obveznega obiskovanja »male šole« za vse otroke,
vendar se postavlja vprašanje, ali je v letu 1972 to možno doseči. Akcijski program mora namreč izhajati iz konkretnih materialnih možnosti.
K III/3 (str. 6) tretja alinea: To, kar je povedano v prejšnji pripombi, velja
tudi za to alineo.
K III/3 — deveta alinea (str. 7): V predzadnji vrsti naj se besedilo dopolni
tako, da se med besedi »predložil« in »poseben« vnese besedilo: »v prvem polletju 1972«.
Sprejem odloka bo namreč omogočil delovnim organizacijam in občinskim
skupščinam, da pravočasno pripravijo konkretne programe in predvidijo soudeležbo potrebnih sredstev pri gradnji osnovnih šol, srednjih šol in dijaških
domov.
K III/4 (str. 8): za drugo alineo naj se doda nova alinea z naslednjim' besedilom:
»— podpiral bo napore, da se ustvari čimbolj ustrezno varstvo duševno in
telesno prizadetih otrok.«
Pri nas nimamo utečenega sistema, ki bi omogočal tem otrokom celovito
rehabilitacijo. Zato bi bilo treba v prihodnje realneje načrtovati reševanje te
problematike, izdelati ustrezne družbene dogovore, poskrbeti za izobraževanje
ustreznih kadrov in tudi dopolniti sedanjo zakonodajo na tem področju.
K III/5 (str. 8): Začetek prve alinee naj se spremeni tako, da se glasi:
»— v drugem četrtletju 1972 predložil v obravnavo skupščini SR Slovenije
osnutek zakona ...«
Rok — prvo četrtletje — je nerealno glede na to, da bo v tem času komaj
sprejet zvezni zakon o pokojninsko-invalidskem zavarovanju. Mimo tega je
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treba ta rok uskladiti z roki skupne komisije skupščine, ki bo pripravila to
gradivo.
K III/5 (str. 8) druga alinea: Besede »v januarju 1972« se nadomestijo z
besedami » v februarju 1972«.
K III/7 (str. 9): V prvi alinei naj se v zadnji vrsti beseda »republik« postavi
v ednino »republike«.
Na strani 10 naj se v drugi vrsti za letnico 1971 vstavi pika in doda še
naslednji stavek:
»Izvršni svet bo ponovno proučil kriterije, po katerih se v ta namen dodeljujejo občinam dopolnilna sredstva.«
Ponovna proučitev kriterijev je po mnenju odbora in komisije potrebna,
ker se ugotavlja, da po sedanjih kriterijih niso bile deležne v zadostni meri
teh dopolnilnih sredstev prav tiste občine, ki imajo največ socialnih problemov.
K III/7 — tretja alinea (str. 10): Za to alineo naj se doda nova z naslednjim
besedilom:
»— izdelal bo že v letu 1972 programe za sanacijo tistih socialnih zavodov,
katerih ustanovitelj je republika.«
To delo še ni bilo opravljeno, čeprav je nujno in v skladu s pravilnikom
o minimalnih in tehničnih pogojih glede prostorov, opreme in kadrov v socialnih zavodih. Dejstvo je, da smo doslej sprejeli le zakon o socialnih zavodih
in omenjeni pravilnik.
Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose in komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj samoupravnega prava v delovnih
organizacijah predlagata izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije, da upošteva dane pripombe, spreminjevalne in dopolnilne predloge.
Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose je za svojega
poročevalca določil poslanca Jožeta Dernovška, komisija enotnega zbora delovnih ljudi za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah pa poslanca Jožeta Zor čiča.
St.: 55-4/72
Ljubljana, 8. 3. 1972

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
skupščine SR Slovenije je na seji dne 6. marca 1972 obravnaval akcijski program izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov
v zvezi s sklepi 3. seje konference ZK Slovenije o socialnem- razlikovanju, ki
ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi so člani odbora poudarili, d'a je koristno in politično
oportuno-, da vsa telesa skupščine razpravljajo o akcijskem programu izvršnega
sveta in republiških upravnih organov, da zavzamejo do tega akta stališča, da
dajo pripombe ter predloge za njegovo dopolnitev ter da se po tem programu
tudi ravnajo pri svojem delu. Glede procedure je bilo izraženo mnenje, da bi
moral biti ta dokument pravzaprav skupen, program skupščine, izvršnega sveta
in republiških upravnih organov, čeprav formalno nosi naslov akcijski program
izvršnega sveta in upravnih organov. Zato bi bilo morda dobro razmisliti o
morebitni spremembi naslova. Nujno je, da vsi zbori republiške skupščine ta
dokument obravnavajo, vendar ne v strogo proceduralnem smislu sprejemanja,
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pač pa v smislu določenih dopolnitev, ki bi izhajale iz razprave v skupščinskih
telesih in zborih. Ob tem je bilo tudi poudarjeno, da morajo vsa skupščinska
telesa s svojimi programi težiti v aktivni vključitvi v proces izpopolnjevanja in
izvrševanja obravnavanega programa. Nobenega smisla ne bi imelo, da bi
skupščina sprejela na področju socialnega razlikovanja svoj ločen dokument,
saj so vsi skupščinski dokumenti in njena politika tudi odraz sprejetih stališč v
Zvezi komunistov, izvršni svet pa je kot politično-izvršilni organ skupščine
tisti, ki mora izvrševati skupščinsko politiko, tako da se v njegovem akcijskem
programu vsekakor odraža politika same skupščine. V načelni razpravi je bilo
končno poudarjeno-, da je treba akcijski program dopolniti še z obveznostjo
izvršnega sveta, da v letu 1972 predloži skupščini analizo o problemih uveljavljanja samoupravnih odnosov v temeljnih organizacijah združenega dela. Taka
analiza bi bila posebno koristna za proučevanje in nadaljnji razvoj avtonomne
zakonodaje, poleg tega- pa bi pokazala dejansko stanje samoupravljanja in
omogočanja vpliva delovnih ljudi pri samoupravljanju, zlasti pa njihov vpliv
na interno zakonodajo, delitev in politiko nasploh.
V konkretni razpravi so člani odbora soglasno sprejeli naslednje pripombe:
I. poglavje, stran 3, točka 7
Pri izpopolnjevanju predpisov o prometu z zemljišči si je treba prizadevati
za odpravo vseh mogočih špekulacij v prometu z zemljišči. Zakonski predlogi
bodo morali biti tako pripravljeni, da se bodo preprečevale vse špekulacije na
tem področju. Že do sedaj se je namreč težilo k omejevanju špekulacij, vendar
je to premalo. Akcija vseh činiteljev mora biti nujno usmerjena k odpravi
špekulacij in ne samo k njihovi omejitvi.
I. poglavje, stran 3, točka 9
Vsebina aktivnosti, navedene v tej točki, je preozka. Ne zadostuje samo
tekoča operativna koordinacija in sodelovanje med posameznimi inšpekcijskimi
službami, davčnimi organi, službo družbenega knjigovodstva, organi za notranje
zadeve in drugimi državnimi organi. Nlujno je treba določiti, da je izvršni svet
dolžan pripraviti analizo o organizaciji in funkcioniranju republiških upravnih organov in javne uprave nasploh. To še posebej velja za dokončno opredelitev stališč glede inšpekcijskih služb. Analiza naj pokaže, kje so na področju
upravnega delovanja tiste slabosti in pomanjkljivosti, zaradi katerih že dalj
časa ugotavljamo, da so upravni organi neučinkoviti in neadekvatno organizirani. S samo koordinacijo med upravnimi organi in drugimi službami ne bomo
dosegli zaželenega učinka. Potrebna je ugotovitev, na katerih področjih so slabosti in na podlagi teh ugotovitev razpravljati in zavzeti stališča o organizaciji,
funkcioniranju in učinkovitosti upravnih organov. Uresničiti bo treba politično
odgovornost, samostojnost in neodvisnost upravnih organov za izvrševanje sprejete politike, obenem s tem pa bo treba te organe kadrovsko, materialno in
organizacijsko krepiti. V tej zvezi je treba posebej obravnavati inšpekcijske
službe, organe odkrivanja, pregona in sojenja, ki morajo organizacijsko, kadrovsko in materialno okrepljeni izvrševati politiko, sprejeto v skupščini,
skladno s tem pa. morajo prevzemati politično odgovornost za samostojno in
neodvisno izvrševanje sprejete politike.
Za uspešnejše zatiranje vseh vrst škodljivstev zoper družbeno premoženje
bo moral izvršni svet v skladu s sprejetimi stališči in sklepi o družbenem
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nadzorstvu proučiti ustreznost nekaterih sedanjih inkriminacij, sistem in višino
kazenskih sankcij ter ustreznost drugih sankcij glede na intenziteto in nevarnost posameznih kaznivih dejanj, prestopkov in prekrškov, sistem in.organizacijo nadzora nad izvajanjem predpisov in možnost za zagotovitev učinkovitejše
evidence družbenega in zasebnega premoženja doma in v tujini.
I. poglavje, stran 3, točka 10
Točko je treba dopolniti s tem, da organizacijska in kadrovska krepitev
zajema tudi inšpekcijske službe, organe odkrivanja, pregona in sojenja.
III. poglavje, stran 5, točka 1, druga alinea
Besedilo alinee ni povsem jasno in v skladu s XXVII. amandmajem k
republiški ustavi, ki govori o enakem družbenoekonomskem; položaju delovnih
ljudi, ki delajo na področju družbenih dejavnosti, kot ga imajo delovni ljudje
v drugih organizacijah združenega dela. Glede na omenjeni ustavni amandma
ni mogoče zagotoviti delovnim ljudem, ki delajo na področju družbenih dejavnosti, povsem enak družbenoekonomski položaj, kot ga imajo delovni ljudje v
gospodarstvu. Zato je treba to alineo uskladiti s XXVII. ustavnim, amandmajem.
III. poglavje, stran 5, točka 1, tretja alinea
Besedilo alinee ni jasno. Bistvo vsakega akcijskega programa je, da je
jasen in konkreten. Zato je treba tudi v tej alinei konkretno poudariti, kako
se bosta racionalizirala delo in organizacija v družbenih dejavnostih in pri
uporabi razpoložljivih družbenih sredstev.
III. poglavje, stran 6, točka 2, peta alinea
Vsebino tu nakazane naloge bi bilo treba jasneje in določneje opredeliti
v tem smislu, da je treba organizirano skrbeti za zaposlovanje naših delavcev v
tujini in za njihovo vračanje. Sedaj'se namreč 7 institucij ukvarja z zaposlovanjem, reševanjem problemov in vračanjem naših delovnih ljudi iz tujine.
Organizirano je treba poskrbeti zlasti za vračanje naših delavcev, obenem pa
vso skrb posvetiti zaščiti njihove osebnosti in pravic, ki jim pripadajo iz
naslova delovnega razmerja.
III. poglavje, stran 6, točka 3, druga alinea
Podpirati je treba prizadevanja za uvedbo obveznega obiskovanja »male
šole« za vse otroke, vendar se postavlja vprašanje, ali je . v letu 1972 možno
doseči to,/ da bodo vsi otroci zajeti v to predšolsko vzgojo in izobraževanje
ter v podaljšano bivanje v šoli. Akcijski program mora namreč izhajati iz
konkretnih materialnih možnosti, ki so v letu 1972 take, da te naloge ne bo
mogoče izpolniti.
III. poglavje, stran 6, točka 3, tretja alinea
Prav to, kar je povedano v prejšnji pripombi, velja tudi za to alineo.
Menimo namreč, da nismo tako razvita in bogata družba, da bi si lahko privoščili dajanje brezplačnih učbenikov vsem učencem. Odbor se je vsekakor za-
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vzel za to, da brezplačne učbenike prejmejo otroci staršev, ki sami ne zmorejo
teh stroškov, odveč pa je razširjati to pravico tudi na otroke premožnih in
dobro situiranih roditeljev.
III. poglavje, stran 7, točka 3, četrta alinea
Odbor se je zavzel za valorizacijo kreditov in štipendij za povečane življenjske stroške dijakom in študentom, meni pa, da je treba pregledati socialni
položaj nekaterih štipendistov in ugotoviti, ali kredite in štipendije dobivajo
dejansko tisti študentje in dijaki, ki jim ta pravica gre glede na njihov socialni
položaj in študijski uspeh.
III. poglavje, stran 10, točka 7, peta alinea
Razširitev pravic iz invalidskega zavarovanja nekaterih kategorij invalidov mora vsekakor čimprej zajeti tudi kmete in ne samo posamezne kategorije prebivalstva. Ta zahteva je že dalj časa prisotna na vseh nivojih, tako
da jo je treba čimprej uresničiti.
III. poglavje, stran 11, točka 8, peta alinea
Pri tej nalogi je treba že v akcijskem programu časovno opredeliti prehod
do tako imenovanih stroškovnih stanarin.
St.: 55-4/72
Ljubljana, 9. 3. 1972

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je skupaj z odborom za finance in proračun republiškega zbora na seji dne 23. februarja
1972 obravnaval akcijski program izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in
republiških upravnih organov v zvezi s sklepi 3. seje konference ZKS o socialnem razlikovanju, ki ga je izvršni svet poslal skupščini SR Slovenije.
Po mnenju odbora pomeni predloženi akcijski program realen pristop,
kako naj bi se načrtno uresničila načela in sklepi, ki so bili sprejeti na 3. seji
konference ZKS o socialnem razlikovanju. Svoje operativne programe za realizacijo pa bodo morali izdelati bržkone še republiški upravni organi, republiški
skladi, to pa naj storijo tudi samoupravne interesne skupnosti, občine, gospodarske organizacije kakor tudi delovne organizacije družbenih služb, saj je
predvsem od njih odvisna izvršitev velikega dela predvidenih nalog, tudi
tistih, ki so že zajete v predloženem akcijskem programu. Vsi ti dejavniki bi
torej svoje programe po mnenju poslancev morah prilagoditi in uskladiti z
realizacijo republiškega akcijskega programa, ob hkratnem upoštevanju tistih
materialnih okvirov, ki so jim dani z ukrepi ekonomske politike za letošnje leto.
Kolikor pri vseh teh dejavnikih ne bo resnih naporov za realizacijo predvidenih
ukrepov, postavljene naloge za zmanjšanje in odpravo socialne diferenciacije
ne morejo biti realizirane.
Splošna pripomba poslancev je bila, da bi bilo potrebno v republiškem
akcijskem programu več takih ukrepov, ki bi temeljih na solidarnosti neposrednih proizvajalcev in na podlagi njihovih samoupravnih sporazumov, manj
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pa naj bi bilo ukrepov na podlagi zakonskih predpisov. Dosedanji državni
ukrepi na tem področju (niti zvezni niti republiški) se niso pokazali dovolj
uspešni za odpravo oziroma zmanjšanje socialnega razlikovanja. To velja
tako za ukrepe davčne in inšpekcijske službe kot za delo pravosodnih organov
in službe družbenega knjigovodstva ter drugih državnih organov. Če ne bo
samoupravnih sporazumov za realizacijo jasne linije naše socialne politike, ki
je nakazana z 2. sejo konference ZKJ in 3. sejo konference ZKS, akcijski program ne bo realiziran.
Poslanci so menih, da bi se v akcijskem programu bolj kot je to uvodoma
sicer nakazano morali predvideti ukrepi za odstranitev vzrokov, ki imajo »za
posledico nekontrolirano prerazdelitev dohodka in z inflacijo pridobljenega
dobička« (drugi odstavek točke l/I).
Poslanci so menih, da je največji vir vseh socialnih razlik predvsem v
skrajno nestabilni situaciji gospodarstva in je zato stališče poslancev utemeljeno. Poslanci so namreč menili, da bi tudi naloge in predvidene ukrepe s
področja tako imenovanega republiškega programa stabihzacije gospodarskih
gibanj morali vključiti v akcijski program.
V razpravi o nalogah, ki so na, področju »izpopolnitve ekonomskega sistema
in gospodarske politike« (točka 2/1), pa je bila dana pripomba, da bi se moralo
našteti vsaj osnovne naloge in ukrepe, ki jih bo lahko izvršila sama republika
v okviru pooblastil, ki so ji bile dane z novimi ustavnimi amandmaji k zvezni
ustavi. Tu gre predvsem za ukrepe v primiarni delitvi družbenega proizvoda
in za sankcioniranje enakih pogojev gospodarjenja, to je za ukrepe, ki bodo
zagotavljali uvedbo čimbolj enotnih meril primarne dehtve dohodka.
Poslanci so v razpravi s tem v zvezi menili, da bi torej morale v večji
meri biti zastavljene in konkretizirane naloge, ukrepi in organizacijske oblike,
ki omogočajo proizvajalcem neposrednejši vpliv na področju prometa denarja
in blaga, to je, da se namesto dosedanjih bank, zavarovalnic, izvozno-uvozne
veletrgovine in drugih organizacij ustanovijo take organizacije združenega dela,
ki bodo opravljale te naloge v skladu z načeli amandmaja XXIX k ustavi SR
Slovenije.
Odbor je menil, da bi bilo potrebno pred vsakimi ukrepi na področju
uveljavljanja pravic iz minulega dela in na področju nadaljnje izpopolnitve
sistema usmerjanja delitve dohodka, ki naj bi jih sprejeli v republiki, pripraviti
potrebne analize in študije, ker bi neproučeni ukrepi na teh področjih lahko
delovali popolnoma obratno>, kot je sicer njihov namen, to je, lahko bi celo
vplivali na povečanje socialnih razhk (točka 3 in 4, stran 2).
Poslanci so menih, da bi bilo pri pripravi novega davčnega sistema potrebno vključiti v delo tudi pristojna skupščinska odbora. Novi davčni sistem,
ki naj bi veljal v letu 1973 in naprej, mora zagotoviti, da se dosledno izvede
načelo, da vsak prispeva za financiranje splošnih družbenih potreb skladno
s svojimi dohodki (točka 6, stran 3).
Predvideno izdelavo tez za izpolnitev sistema dedovanja kmetijskih posestev (točka 8, stran 3) so poislanci soglasno podprli, ker so menih, da je
sprejem ustreznih zakonskih predpisov na tem področju izredno pomemben in
nujen. Do sedaj nismo imeli nobene politike, ki bi preprečevala nadaljnjo
drobitev kmetijskih posestev.
Odbor j e glede na pomembnost stališč, ki bodo sprejeta z resolucijo o dolgoročnem družbenem razvoju SE. Slovenije, menil, da bodo naloge srednjeročnega
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družbenega načrta za obdobje 1972—-1975 morale biti usklajene s to resolucijo
(točka 2, stran 4).
Po mnenju odbora bi morali razen tega' s predpisi urediti tudi dolžnosti
staršev, ki odhajajo na delo v tujino, do njihovih otrok, ki ostanejo v domovini
(tretja alinea točke 7, stran 10). Pogost je pojav, da otroci in drugi nepreskrbljeni, za delo nezmožni. svojci delavcev, ki so šli na delo v tujino, ostanejo
doma predvsem na skrbi družbe.
Odbor meni, da bi glede na dejstvo, da je bil predloženi akcijski program
izdelan skoraj pred dvema mesecema,, potrebno proučiti vse okvirne roke, ki
so predvideni za izvršitev posameznih nalog in jih eventualno prilagoditi.
Odbor predlaga, da naloge akcijskega programa predstavljajo ustrezno
konkretizacijo programske osnove skupščine SR Slovenije, saj predstavljajo
predvidene naloge izvršnega sveta in republiških upravnih organov, sestavni
del v programski osnovi začrtane politike skupščine SR Slovenije, na področju
socialnega razlikovanja.
Odbor predlaga, da predloženi akcijski program obravnava tudi gospodarski
zbor in da zbor pri oblikovanju svojih sklepov ob proučitvi akcijskega programa
upošteva tudi pripombe, ki jih je dal odbor.
Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanca Jožka Rozmana.
St.: 55-4/72
Ljubljana, 28. 2. 1972

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti je na seji dne
6. marca 1972, ob udeležbi tudi nekaterih članov odbora prosvetno-kulturnega
zbora za vzgojo in izobraževanje obravnaval akcijski program izvršnega sveta
skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov v zvezi s sklepi 3. seje
konference ZKS o socialnem razlikovanju.
V razpravi so bili dani k akcijskemu programu predvsem naslednji predlogi in pripombe:
Predloženi program je dovolj obširen in zajema skoraj vsa področja združenega dela. Prav ta širina pa vzbuja bojazen, da je program presplošen in
da se prav zato učinkovitost njegovega uresničevanja lahko razvodeni. Poleg
tega pa bodo premajhna finančna sredstva v letu 1972 zavirala realizacijo
tistega dela programa, ki naj bi bil uresničen še letos. Te, časovno najbližje
kratkoročne naloge bi bilo morda koristno opredeliti v posebnem operativnem
programu.
Odbor se je najdlje zadržal ob III. poglavju programa, ki opredeljuje
ukrepe na področju družbenega standarda in socialne varnosti. Pri tem je
soglasno podprl težnjo izvršnega sveta in njegovih organov, da je treba delovnim ljudem, ki delajo na področju družbenih dejavnosti, zagotoviti v bistvu
enak družbenoekonomski položaj, kot ga imajo delovni ljudje v gospodarstvu.
Za to, že večkrat proklamirano izenačitev družbenoekonomskega položaja
vseh delovnih ljudi v združenem delu, se je prosvetno-kulturni zbor pogosto
argumentirano zavzemal.
Ob podrobno opredeljenih ukrepih in nalogah za uresničevanje socialnih
ciljev na področju vzgoje in izobraževanja je odbor posebej poudaril, da se je
prosvetno-kulturni zbor zanje že v prejšnjih letih in tudi pred kratkim (pro-
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računska razprava) zelo vztrajno zavzemal in sprejel v zvezi s tem tudi vrsto
stališč in sanacijskih programov. Zato ni razlogov, da bi odbor tudi tokrat ne
podprl predloženih nalog. Hkrati, pa je opozoril, da bi bili takšni ukrepi manj
potrebni, če bi že ob uveljavitvi sistema obvezne osemletne osnovne šole poskrbeli tudi za stalen priliv ustrezno strokovno usposobljenih učiteljev ter za
materialne in druge pogoje, brez katerih ni mogoče zadovoljivo uresničiti
postavljenega sistema.
V akcijskem programu v celoti manjka vidik zmanjševanja socialnih razlik
prek vplivanja kulture. Program ukrepov kulturne skupnosti Slovenije za
zmanjševanje prevelikih nesorazmerij v kulturnem življenju občanov in za
postopno rast kulturno manj razvitih območij, ki je v pripravi, naj bi zato v
dokončno oblikovanem akcijskem programu našel ustrezen odmev.
Poleg prizadevanj za enake možnosti izobraževanja mladine naj bi akcijski
program vseboval -tudi ustrezne naloge za čim bolj izenačene možnosti koristnega preživljanja prostega časa tudi delavske in kmečke mladine, čemur odgovorni šolski, zdravstveni in športni dejavniki doslej niso namenjali dovolj
skrbi.
Za poročevalca na seji prosvetno-kultumega zbora je odbor določil - predsednika dr. Borisa Kuharja.
St.: 55-4/72
Ljubljana, 7. 3. 1972

Skupina poslancev socialno-zdravstvenega zbora, ki so jo sestavljali po
trije poslanci stalnih odborov zbora, je na sestanku dne 2. marca 1972 obravnavala akcijski program izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in republiških
upravnih'organov v zvezi s sklepi 3. seje konference ZKS o socialnem razlikovanju, ki ga je skupščini predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da pomeni predloženi dokument
konkreten program akcij, ki vključuje deloma sistemske in deloma praktične
ukrepe različne kvantitete in dimenzij. Nekatere naloge so v programu jasno
definirane, glede nekaterih problemov pa je predvideno proučevanje oziroma
izdelava podrobnejših študij. Spričo dejstva, da je izvršni svet ' predloženi
program sprejel že 31. 1. 1972, so v dokumentu zajete tudi nekatere naloge, ki
so bile že realizirane oziroma je njihova realizacija v teku.
Posebna pozornost je bila v razpravi posvečena objektivnim možnostim za
realizacijo v programu navedenih nalog. Republiški upravni organi, ki so
osnovni nosilci posameznih nalog, so kadrovsko zelo pomanjkljivo zasedeni,
zaradi česar je vprašljivo, ali bo mogoče vse naloge uresničiti v predvidenih
rokih. Zato so se poslanci zavzeli za čimprejšnjo kadrovsko okrepitev republiških upravnih organov, k čemur bi precej pripomoglo tudi bolj stimulativno
nagrajevanje delavcev v republiških upravnih organih.
Poslanci so poudarili, da pomeni predloženi dokument izvršnega sveta
solidno osnovo za pripravo konkretnih programov dela skupščine, izvršnega
sveta in republiških upravnih organov za obdobje do poteka mandata sedanjih
poslancev. Da bi bili ti programi čimbolj konkretni in realni, bi morali republiški upravni organi 'čimprej pripraviti svoje programe dela, upoštevajoč pri
tem svoje kadrovske zmogljivosti.
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Pri podrobni obravnavi besedila akcijskega .programa so bile dane naslednje pripombe in. predlogi:
K str. 2, tč. 4 : Problematika minulega dela zasluži vso pozornost.
Ker je glede možnosti uveljavljanja pravic iz minulega dela največ nejasnosti,
je prav, da se o tej problematiki pripravi posebna študija. Vprašljivo pa je,
ali naj študija zajame le minulo delo na posameznih področjih združenega dela
ali pa naj analizira tudi minulo delo na področju zasebnega kmetijstva. Po
mnenju poslancev bi morali analizirati tudi minulo »kmečko delo«.
K str. 7 , 5. alinea: Opozorjeno je bilo, da se predvidevajo določene
spremembe v omrežju srednjih šol. V razpravi je že gradivo s predlogi za
ukinitev manjših gimnazij (Črnomelj, Kočevje, Stična). Morebitna ukinitev teh
šol vsekakor ne bi omogočila njihove večje dostopnosti.
K str. 9, 3. alinea: Dana je bila podpora izdelavi študije o možnostih nadaljnjega izenačevanja delavskega in kmečkega zavarovanja. Glede tega
vprašanja obstaja na terenu velik interes in sta ustrezni študiji že izdelani
za območje skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov Maribor
in Kranj. Med letom bi bilo treba analizirati izkušnje novomeške skupnosti
zdravstvenega zavarovanja, nato pa na podlagi omenjene študije zavzeti jasna
in realna stališča o tem, v kakšnem roku bi lahko v Sloveniji dosegli enotno
nacionalno zavarovanje.
K str. 10, prva alinea: Socialno-zdravstveni zbor se je zavzemal,
naj bi se že letos z ustrezno finančno intervencijo republike povečala družbena
denarna pomoč, tako da bi dosegla polovico varstvene pokojnine delavcev. Ker
spričo finančnih težav te zamisli ni bilo mogoče uresničiti v letu 1972, bi morah
po mnenju poslancev ta cilj doseči vsaj v prihodnjem letu. Zato je bila kot
nesprejemljiva ocenjena v dokumentu predlagana rešitev, naj bi družbena
denarna pomoč »v naslednjih letih dosegla vsaj polovico vsakoletne varstvene
pokojnine delavcev«. Omenjeni stavek naj bi se zato glasil: »Ta pomoč naj bi v
naslednjem letu dosegla polovico varstvene pokojnine delavcev.«
Za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora je bil določen poslanec
Slavko Osredkar.
St.: 55-4/72
Ljubljana, 3. 3. 1972

PREDLOG
za izdajo zakona o prispevkih, davkih in taksah občanov
in organizacij združenega dela
1. Uvodna pripomba
Teze skušajo v glavnih obrisih pojasniti delovanje novega davčnega sistema.
Zato opredeljujejo podrobneje samo tista področja davčnega sistema, kjer gre
za vsebinsko pomembnejše spremembe. Zanemarjene pa so v tej fazi priprave
zakona, nekatere podrobnosti, ki se nanašajo predvsem na tehnični postopek in
na določila, ki so že doslej ustrezno zakonsko urejena. V nadaljnjih fazah
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poprav zakotna bodo omenjene podrobnosti vključene. V tem trenutku jih izpuščamo tudi zaradi preglednosti nad spremembami, ki jih predlagamo.
Sistematika tez ni prilagojena običajni zgradbi zakonske materije. V tej
fazi priprav smo združili in razvrstili posamezne probleme glede na njihovo
vsebinsko povezanost.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1 Organizacije združenega dela izplačujejo zaposlenim bruto osebne dohodke od dela.
1.2 Organizacije združenega dela so dolžne obračunavati v breme osebnih
dohodkov zaposlenih prispevke in davke, ki jih določa ta zakon, in jih odvajati
koristnikom teh prispevkov oz. davkov na način in ob rokih, ki so določeni s
tem zakonom ali z drugimi predpisi.
1.3 Delovne organizacije morajo pri vsakem izplačilu osebnega dohodka v
pismeni obliki obveščati prejemnike osebnega dohodka od dela in njihovem
bruto dohodku ter o posamičnih zadržanih zneskih, ki so jih na osnovi tega
zakona ali drugih predpisov zadržale od osebnega dohodka.
1.4 Delovne organizacije so dolžne prejemniku dohodka od dela sporočiti v
pismeni obliki obračun njegovega letnega osebnega dohodka s specifikacijo vseh
zadržanih zneskov.
1.5 Letni obračun bruto osebnega dohodka služi kot dokaz pri davčnih
napovedih občanov.
1.6 Družbene obveznosti organizacij združenega dela, določene s tem zakonom, so dolžne plačevati le organizacije združenega dela, ki delujejo po
načelih gospodarske dejavnosti.
1.7 Prispevkom in davkom so zavezane organizacije združenega dela ne
glede na to, ali so sredstva za opravljanje gospodarske dejavnosti v družbeni
ali zasebni lastnini.
1.8 Organizacije združenega dela, ki deloma dosegajo dohodek po načelih
javnega financiranja, deloma pa po načelih gospodarske dejavnosti, plačujejo
prispevke in davke po tem zakonu le za obseg doseženega dohodka v svojem
poslovanju po načelih gospodarske dejavnosti.
1.9 Prispevke in davke od vseh dohodkov od dela, ki so obdavčljivi po
tem zakonu, plačujejo vsi občani.
Občani plačujejo skupni davek od vseh dohodkov, ki po tem zakonu
podlegajo obdavčitvi po določenih stopnjah na osnovi odmere po davčni prijavi.
Načeloma se plačujejo davki po progresivnih, prispevki pa po proporcionalnih stopnjah. Izplačevalec je dolžan ob vsakem izplačilu osebnih dohodkov
prispevke obračunati in odvajati v korist samoupravnih skupnosti, ki jim pripadajo. (Vse prispevke, to je" tudi prispevek za otroško varstvo, zaposlovanje,
temeljno izobraževanje, plačujejo tudi osebe, ki opravljajo dejavnost z zasebnimi sredstvi, pa tudi od honorarjev, nadur in podobno.)
II. DRU2BENE OBVEZNOSTI OBČANOV
2. Prispevki
2.1 Občani so dolžni iz svojega bruto osebnega dohodka plačati naslednje
prispevke:
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a) za invahdsko-pokojninsko zavarovanje,
b) 2a zdravstveno zavarovanje,
c) otroško varstvo,
č) zaposlovanje in
d) obvezno osnovno izobraževanje.
2.2 Višino prispevkov iz točke 2.1 določajo samoupravne in interesne skupnosti na način, ki ga določa zakon.
2.3 Dokler ne bo z zakonom določen,postopek o načinu določanja prispevkov občanov, predpisuje stopnje prispevkov pristojna družbenopolitična skupnost, na njen obrazložen predlog.
'2.4 Ce delujejo samoupravne skupnosti na področju več Občin, potrjuje
stopnjo vsaka občina samostojno1, pri tem pa so občine dolžne uskladiti svoja
stališča.
2.5 Ce samoupravna skupnost deluje na območju vse republike, določa
višino stopnje republiška skupščina.
2.6 Prispevki občanov pripadajo tisti komunalni skupnosti, na področju
katere je stalno bivališče zavezanca, ne glede na kraj zaposlitve, iz katere izhaja
osebni dohodek.
2.7 Organizacije združenega dela so dolžne obračunavati in odvajati prispevke iz osebnega dohodka brezplačno tako za zavezance kot za koristnike teh
sredstev.
2.8 Samoupravne skupnosti oziroma družbenopolitične skupnosti so dolžne
najpozneje v mesecu decembru obvestiti zavezance in organizacije združenega
dela o višini Stopenj, ki veljajo za naslednje leto. Ce tega ne storijo v tem
roku, veljajo stopnje, uveljavljene v minulem obdobju. Samoupravne skupnosti,
oziroma začasno družbenopolitične skupnosti, ne smejo uveljavljati povečanih
stopenj prispevka'za nazaj.
2.9 Prispevki občanov iz osebnega dohodka se načeloma odmerjajo po
proporcionalnih stopnjah.
3. Davki občanov
3.1 Za pokrivanje splošnih družbenih potreb plačujejo občani družbenopohtičnim skupnostim davke po določilih tega zakona.
3.2 Davke plačujejo občani po skupni stopnji od vseh dohodkov od dela, od
dohodkov od premoženja oziroma premoženjskih pravic in od premoženja.
3.3 Občani so dolžni enkrat letno, v rokih, ki jih določajo odloki občinskih
skupščin, podati davčne prijave, ki vsebujejo vse vrste dohodkov, ki so po tem
zakonu zavezani Obdavčitvi in ki sO doseženi V letu, na katero se davčna prijava
nanaša.
3.4 Republiški sekretariat za finance predpiše v soglasju z republiškim izvršnim svetom obliko davčne prijave.
3.5 Občani plačujejo skupni davek od navedenih dohodkov:
a) od dohodkov iz delovnega razmerja, od rednega in nadurnega dela,
invalidnin in pokojnin ter nadomestil za čas bolezni, dohodek po delovršnih
pogodbah, dohodek od nagrad in pavšalnih povračil;
b) od dohodkov od kmetijstva;
c) od dohodkov od opravljanja gospodarske dejavnosti z zasebnimi sredstvi
za delo;
č) od honorarjev ter od dohodkov od intelektualnih storitev;
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d) .od dohodkov za tehnične izboljšave, patente, licence in podobne osnove,
ki omogočajo občasne ali trajne vire osebnih dohodkov.
3.6 Poleg davkov v točki 3.5 plačujejo občani:
a) davke od dohodkov od premoženja in premoženjskih pravic jn
b) davke od prometa s premičninami in nepremičninami,
c) davke od premoženja
(Opomba: podrobnejša določila glede teh davkov bodo vnesena iz že veljavnega zakona z dopolnitvami).
3.7 Davki občanov se plačujejo po progresivnih stopnjah.
Opomba k dejavnostim s sredstvi v lastnini občanov:
V nadaljnjem oblikovanju zakona bodo v naslednjih.poglavjih za dejavnosti
s sredstvi v. lastnini občanov vključena določila o ugotavljanju posameznih
dohodkov in eventualnih odbitnih olajšav, ki služijo za ugotovitev davčne
osnove, in določila O' postopku pri odmeri. Zato navajamo v nadaljevanju le
tiste posebnosti, ki jih je treba upoštevati glede na vsebinsko drugačna izhodišča
bodočega zakona.
4. Kmetijstvo
4.1 Davek od dohodka kmetijstva plačujejo zavezanci na osnovi dejansko
doseženega dohodka po določilih tega zakona.
4.2 Občinske skupščine lahko določijo kot davčno osnovo tudi katastrski
dohodek od kmetijstva, dokler niso ustvarjeni strokovno-tehnični pogoji, da bi
z načinom odmere po točki 4-1 dosegli ustreznejši način davčne obremenitve
dohodkov iz dela v kmetijstvu.
5. Dejavnost (delo) s sredstvi v lastnini občanov (v nadaljevanju »zasebni
sektor«),
■
•
5.1 Zasebni sektor je dolžan v cilju odmere družbenih obveznosti voditi
knjigovodstvo o svojem poslovanju, po predpisih in na način, ki jih določajo
posebni predpisi, če njihov letni promet presega din 50 000.
5.2 Zasebni sektor, ki ne dosega din 50 000 letnega' prometa, plačuje pavšalni davek po predpisih, ki jih sprejmejo občinske skupščine.
5.3 Zasebni sektor, ki je dolžan voditi knjigovodstvo<, prijavlja pristojnemu
davčnemu organu svoj poslovni uspeh v rokih, ki jih določi občinska skupščina.
5.4 Davčna osnova je realiziran dohodek, zmanjšan za direktne stroške
proizvodnje, amortizacije po stopnjah, ki veljajo za organizacije v družbenem
sektorju, za indirektnfe poslovne stroške v obsegu, ki velja za delovne organizacije sorodnih panog v družbenem sektorju ter osebne dohodke s prispevki
(BOD) zaposlenih v rednem in občasnem delovnem: razmerju. Davčna osnova se
zniža tudi za osebni dohodek ; nosilca (lastnika) dejavnosti, ki se upošteva -v
znesku, ki. ustreza obsegu njegovega neposrednega dela iri ki je sorazmeten z
osebnim dohodkom zaposlenih s podobno kvalifikacijo v delovnih'organizacijah
iste ali podobne stroke v družbenem sektorju.
Občinska skupščina podrobneje odredi način ugotavljanja višine osebnega
dohodka nosilca dejavnosti, ki služijo le za ugotavljanje davčne osnove.
5.5. Zasebni sektor plačuje naslednje družbene obveznosti:
a) prispevek za usklajevanje pokojnin;
b) prispevek za strokovno šolstvo:;
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c) prispevek za razvoj znanosti, in
č) davek za družbenopolitične skupnosti.
5.6 Družbene obveznosti plačuje zasebni sektor:
— prispevke (a, b, c) sorazmerno z maso izplačanih bruto osebnih dohodkov
po stopnjah, ki so enake stopnjam, ki jih plačujejo organizacije združenega
dela;
— davke od davčne osnove iz tč. 5.4 po stopnjah, ki so enake stopnjam,
ki jih plačujejo organizacije združenega dela.
Varianta:
Družbene obveznosti se plačujejo od davčne osnove na način iz tč. 5.4
po stopnjah, ki so enake stopnjam za organizacije združenega dela.
5.7 Občinska skupščina lahko glede davka, ki pripada občini, predpiše
v skladu z razvojnimi cilji in splošnimi družbenimi potrebami olajšave ali
oprostitve za posamezne dejavnosti ali panoge zasebnega sektorja.
5.8 Občinska skupščina ne more priznati olajšav ali oprostitev za obveznosti do prispevkov a, b in c v tč. 5.5. Olajšave lahko uvede samoupravna
skupnost, ki ji tak prispevek pripada, in republika s svojim predpisom.
5.9 Ostanek dohodka po obdavčitvi pripada nosilcu zasebne dejavnosti in
je skupno z v tč. 5.4 obračunanim osebnim dohodkom za nosilca zasebne dejavnosti obdavčljiv na način, ki velja za dohodke od dela in je enak za vse
občane.
6. Obračun davkov in akontacija davkov občanov
6.1 Višina davčne obveznosti za skupni davek iz dohodkov od dela se
ugotovi enkrat letno na osnovi davčne prijave.
Občani so dolžni plačevati akontacije na končno odmero od davka v
mesečnih obrokih.
Višina akontacij se odmerja na osnovi ugotovljene davčne obveznosti za
minulo obdobje.
Občinska skupščina sme s svojim predpisom določiti tudi višje akontacije,
kot znaša znesek mesečne akontacije, odmerjene po davčni obveznosti minulega
obdobja.
Višina akontacije se lahko odmeri tudi na osnovi dokazov, ki jih davčni
zavezanec nudi o svojih dejanskih dohodkih v letu, na katero se akontacija
nanaša.
6.2 Ob davčni odmeri se poračunajo vplačane akontacije.
Davčni organ je dolžan najkasneje v 30 dneh vrniti davčnemu zavezancu
eventualno več plačane akontacije, kot znaša davčna odmera, davčni zavezanec
pa je dolžan v roku, ki ga določi občinska skupščina, poravnati razliko med
oidmero in plačanimi akontacijami.
6.3 V primeru, da je davčnemu zavezancu odmerjena akontacija, ki presega letno odmero, je družbenopolitična skupnost, ki je pobrala previsoke
akontacije, dolžna vrniti več plačane akontacije skupaj z obrestmi. Obresti
znašajo 0,5 %„ dnevno za celoten znesek več pobranih akontacij. Obresti se ne
poračunajo, če znaša preveč plačana akontacija do 50 din.
Do obresti za več plačane akontacije je upravičen davčni zavezanec, če je
pravočasno obvestil davčni organ, da je odmerjena akontacija previsoka glede
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na spremenjene pogoje pridobivanja dohodka od dela. Do obresti je upravičen
davčni zavezanec od dneva, ko je vložil zahtevo za spremembo akontacije.
Ce je davčni organ na osnovi zahtevka davčnega zavezanca znižal akontacijo na osnovi navedb zavezanca, pri konični odmeri pa se je pokazalo, da je
bila zahteva zmotna, miora davčni organ za razliko med vplačanimi akontacijami in davčno odmero zaračunati 0,5'°/o obresti. Obresti se ne zaračunajo za
razliko do 50 din.
III. DRUŽBENE OBVEZNOSTI ORGANIZACIJ ZDRUIZENEGA DELA
7. Prispevki in davki
7.1 Organizacije združenega dela so dolžne v breme svojega poslovnega
uspeha odvajati za kritje splošnih potreb:
a) prispevke:
— za invalidsko-pokojninsko zavarovanje; za usklajevanje invalidnin in
pokojnin;
— za strokovno izobraževanje na vseh ravneh;
— za razvoj znanosti, in
b) davke: družbenopolitičnim skupnostim.
7.2 Prispevke plačujejo organizacije združenega dela po stopnjah, ki jih
določijo samoupravne skupnosti, od mase izplačanih bruto osebnih dohodkov.
Davke plačujejo organizacije združenega dela od davčne osnove, ki se
ugotovi po določbah tega zakona.
Varianta
Prispevke in davke plačujejo organizacije združenega dela od enotne
davčne osnove, ki se ugotavlja po določilih tega zakona.
Davčna osnova
7.3 Od celotnega dohodka se odštejejo materialni stroški, izkazani v .knjigovodstvu delovne organizacije, razen za izdatke, ki so s tem zakonom drugače
opredeljeni.
7.4 Za ugotovitev davčne osnove se upoštevajo kot odbitne postavke:
a) amortizacija v obsegu, ki jo določajo družbeni dogovori za posamezne
vrste poslovnih sredstev.
Dokler z družbenimi dogovori o ugotavljanju in delitvi dohodka niso
ugotovljena enotna merila, se uporablja kot odbitna postavka za odmero davčne
obveznosti amortizacija po predpisanih minimalnih stopinjah povečanja za °/o.
Tako ugotovljen obseg kaikulativne amortizacije se odšteva od dohodka
delovne organizacije ne glede na to, v kakšnem obsegu je bila amortizacija
dej ansko obračun ana.
b) Materialni stroški, ki imajo značaj osebnih prejemkov (nabavno prodajne provizije, dnevnice, povračila za ločeno življenje, terenski dodatki, kilo^
metrina in podobni prejemki) v obsegu, kot jih določajo samoupravni sporazumi in družbeni dogovori.
Ce za posamezne materialne stroške, ki imajo značaj osebnih prejemkov,
v sporazumih ni opredeljen nivo, predpiše izvršni svet SR Slovenije na pred32
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log gospodarske zbornice SRS kriterije za opredelitev obsega tovrstnih izdatkov, ki služijo le za ugotavljanje davčne osnove.
Tako ugotovljeni kalkulativni izdatki se odštejejo od celotnega dohodka
ne glede na to, kako so dejansko obračunani.
c) od celotnega dohodka se v cilju ugotavljanja davčne osnove odštevajo
tudi:
—i članarine;
—• obvezna posojila oziroma depoziti (za energetiko, za sklade skupnih
rezerv, za sklad za razvoj manj razvitih republik in območij);
— obvezna javna posojila, razpisana z zakonom' republike ali federacije;
— krajevni samoprispevki, uvedeni z odloki občinskih skupščin;
— prispevki za stanovanjsko izgradnjo v obsegu, ki je dogovorjen s samoupravnimi sporazumi ali predpisan z zakonom;
— prispevki za odpravo posledic elementarnih nezgod, če so uvedeni z
zakonom.
Od celotnega dohodka se za ugotavljanje davčne osnove odštejejo izdatki
iz tč. c) v obsegu dejansko izplačanih izdatkov po podatkih knjigovodstva, razen
za prispevek za stanovanjsko gradnjo, ki se obračuna po stopnji, ki jo določajo zakon ali samoupravni sporazumi ne glede na dejanska vplačila.
č) od celotnega dohodka se odštejejo tudi kalkulativni osebni dohodki,
obračunani po določilih samoupravnih sporazumov in družbenih dčgovorov o
delitvi dohodka in osebnih dohodkov.
Tako ugotovljen obseg osebnih dohodkov se odšteva od celotnega dohodka
za ugotavljanje davčne osnove, ne glede na dejansko i2plačane osebne dohodke.
7.5 Tako ugotovljena davčna osnova služi za določanje obveznosti organizacij združenega dela za davke, naštete v tč. 7.1.
Varianta
za prispevke in davke iz tč. 7.1.
7.6. Organizacije združenega dela plačujejo prispevke zia, usklajevanje "
pokojnin, prispevke za strokovno šolstvo in prispevke za znanost po proporcio~
nalnih stopnjah od izplačanih osebnih dohodkov.
Varianta
od ugotovljene davčne osnove iz tč- 7.4.
Stopnje teh prispevkov določajo samoupravne skupnosti po postopku, ki ga
določa zakon, ali na način, ki ga določajo družbeni dogovori..
Dokler ni z zakonom ali z družbenim dogovorom uveljavljen postopek za
določanje stopenj, predpiše stopnje omenjenih prispevkov republiška skupščina na obrazložen predlog posamezne samoupravne skupnosti.
7.7 Organizacije združenega dela plačujejo- davek družbenopolitični skupnosti po stopnji:
Varianta a:
ki je proporcionalna in jo določi republiška skupščina in občinske skupščine;
Varianta b:
ki je sestavljena iz progresivnih stopenj, ki jih določijo občinske skupščine,
in iz proporcionalne stopnje za republiški proračun, ki jo določi republiška
skupščina.
Meje, v katerih se lahko gibljejo progresivne stopnje, se določijo s tem
zakonom.
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Varianta c:
ki jo določi republiška skupščina, pri čemer določi tudi udeležbo občin v
skupni stopnji.
7.8 (V primeru, če bi veljala varianta b)
Občinske skupščine smejo predpisati za davke, ki jim pripadajo, tudi progresivne stopnje v razponih, ki ne smejo odstopati več kot za polovico poprečne
stopnje pod in nad poprečno stopnjo davka za občinsko skupščino.
7.9 K varianti c:
Stopnje davka za družbenopolitične skupnosti so:
Podvarianta 1.
proporcionalne v višini 15 %;
Podvarianta 2.
progresivne in se obračunavajo po naslednji lestvici:
Če znaša davčna osnova
na pogojno nekvalificiranega
delavca din
^
od
od
•od

do
do
do
nad

znaša stopnja davka
7,5 '°/q od davčne osnove
' ■ din +
»/o nad . .
din + .... a/o nad . .
din + ... . »/o nad, . .
.... din +22,5

Varianta tabele
Ce znaša davčna osnova
znaša stopnja prispevka 7,5 "/o
nasproti KOD
0<j davčne osnove
po samoupravnih sporazumih do
od ....... dO'
znesek po zgornji stopnji
+ ... "/o od razlike
od
do
znesek po zgornji stopnji
+ . . . .%> od razlike
od .
do
• znesek po zgornji stopnji
+ . . . °/o od razlike
nad
znesek po zgornji stopnji
+ 22,5 ®/o od razlike
7.10 Družbenopolitične skupnosti smejo za njim pripadajoče davke določati
posameznim gospodarskim dejavnostim davčne olajšave in oprostitve.
7.11 Olajšave in oprostitve se določajo s predpisi družbenopolitičnih skupnosti, s katerimi se določa tudi obseg in doba veljavnosti olajšav in oprostitev
ter namembnost in druga eventualna določila za uporabo zmanjšanega ali
oproščenega davka.
Varianta glede olajšav in oprostitev:
Olajšave za plačilo dela davka organizacij združenega dela, ki pripada
republiki, so naslednje:
a) davčna osnova se zmanjša za odstotek, kolikor znaša delež konvertibilnega izvoza v celotnem dohodku delovne organizacije;
b) odmerjeni davek se zniža, če je delovna organizacija vlagala lastna
sredstva v energetsko infrastrukturo, opremo za rudnike, infrastrukturo v
prometu in založbe na.območjih, ki so z republiškim predpisom opredeljena
32»
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kot manj razvita, ter za naložbe v gradnjo izobraževalnih ustanov in raziskovalnih institucij. Znesek davčne olajšave se obračuna tako, da se
tako
uporabljenih lastnih sredstev odšteje od sicer ugotovljene davčne osnove.
7.12 Družbenopolitična skupnost ne more predpisati olajšav ah oprostitev
za prispevke organizacij združenega dela, za usklajevanje pokojnin, za strokovno
izobraževanje in znanost. Ce to stori, je dolžna na zahtevo samoupravne skupnosti, ki so ji zaradi tega zmanjšani viri dohodkov, nadomestiti zmanjšane
dohodke iz lastnih sredstev.
Oprostitve in olajšave lahko določajo tudi samoupravne skupnosti za
prispevke, ki njim pripadajo. Samoupravne skupnosti v tem primeru nimajo
pravice povračila od družbenopolitične skupnosti.
7.13 Delovne organizacije, ki ne dosežejo davčne osnove v znesku, ki ustreza
2% v odnosu na poprečno uporabljena sredstva v obdobju, za katero se ugotavlja davčna osnova, ali pri katerih sploh ne pride do osnove za obdavčitev,
ne plačajo niti prispevkov niti davkov. Plačane akontacije se vrnejo.
7.14 Delovne organizacije iz gornje točke so dolžne uvesti postopek sanacije na način, ki je s predpisi določen za delovne organizacije, ki so poslovale
z izgubo, z vsemi posledicami, ki jih ti predpisi določajo v takem primeru, ne
glede na to, če so po zaključnem računu izkazale pozitiven rezultat.
Določila iz prejšnje točke veljajo za organizacijo združenega dela, ki pretežen del svoje dejavnosti financirajo po načelu javnega financiranja le za tisti
del dejavnosti, ki ga opravljajo po načelih gospodarske dejavnosti.
Iz obveznega postopka sanacije so izvzete tudi tiste delovne organizacije,
ki jim davek ni bil odmerjen zaradi olajšav in oprostitev.
NAČIN PLAČEVANJA prispevkov in davkov od organizacij
ZDRUŽENEGA DELA
8.1 Organizacije združenega dela sestavijo letne davčne napovedi, pri čemer upoštevajo določila tega zakona glede ugotavljanja davčnih osnov in olajšav ter oprostitev.
Davčne prijave predlagajo do 31. marca, najpozneje pa v roku, ki je določen za zaključne račune.
Davčni prijavi morajo biti priloženi zaključki delavskega sveta, ki se nanašajo na davčno prijavo.
8.2 Obrazec davčne napovedi z navodili predpiše republiški sekretariat za
finance potem, ko pridobi mnenje službe družbenega knjigovodstva in soglasje
republiškega izvršnega sveta.
Obrazec davčne napovedi mora vsebovati najmanj vse podatke, potrebne
za odmero davčne obveznosti, lahko pa tudi druge podatke, ki so potrebni zaradi presoje realnosti napovedi ali pa za razne analize, ki so potrebne družbenopoliti'čnim skupnostim za presojo vpliva družbenih obveznosti na ekonomski
položaj delovnih organizacij.
8.3 Davčne prijave pošiljajo organizacije združenega dela pristojnim službam družbenega knjigovodstva.
Služba družbenega knjigovodstva je dolžna, da preveri materialno točnost
davčnih napovedi in pravilno uporabo predpisov, navodil in drugih aktov
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(samoupravni sporazumi ipd.) ter po potrebi zahteva ustrezne popravke davčne
napovedi.
Organizacija združenega dela je dolžna izvršiti zahtevane popravke v roku
10 dni.
V primeru spora lahko vloži organizacija obrazložen ugovor pristojnemu
davčnemu organu, ki o sporu v upravnem postopku dokončno odloči.
Sproženi postopek ne zadrži izvršitve zahtevka SDK niti plačevanja družbenih obveznosti.
8.4 Služba družbenega knjigovodstva je dolžna izvršiti odmero prispevkov
in davkov po tem zakonu in dostaviti ustrezne odločbe davčnim zavezancem
in pristojnemu davčnemu organu v roku 30 dni po tem, ko je sprejela davčno
napoved.
SDE je dolžna v roku 45 dni predložiti republiškemu sekretariatu za finance analize in celotne preglede o odmeri obremenitev s prispevki in davki
z analizo davčnih prijav.
Obrazec takšne analize predpiše republiški sekretar za finance v soglasju
z republiškim izvršnim svetom.
8.5 Odmerjeni prispevki pripadajo samoupravnim skupnostim, ki delujejo
na področju stalnega bivališča zaposlenih.
Odmerjeni davki pripadajo družbenopolitičnim skupnostim, ki so jih predpisale.
Varianto bi bilo potrebno proučiti, če ne bi bilo bolje, da se odmerjeni prispevki in davki plačujejo samoupravnim in družbenopolitičnim skupnostim, na
katerih področju žive družine zaposlenih.
Davčni zavezanci so dolžni z letno davčno prijavo ugotoviti strukturo zaposlenih in njim pripadajoč otsebni dohodek glede na kraj njihovega stalnega
bivališča, in sicer po občinah ter socialističnih republikah oz. pokrajinah.
SDK na osnovi take strukture izvrši razdelitev odmerjenih družbenih obveznosti, o čemer obvesti prizadete samoupravne in družbenopolitične skupnosti.
8.6 Organizacije združenega dela so dolžne plačevati akontacije prispevkov
in davkov sorazmerno z izvršeno odmero v preteklem letu.
Samoupravne in družbenopolitične skupnosti smejo predpisati tudi večje
akontacije, kot znaša dvanajstima iz preteklega leta, če so nove stopnje obveznosti višje od tistih v predhodnem letu, oziroma če je iz že sprejetih ukrepov
ali gospodarskih gibanj mogoče predvidevati, da bodo družbene obveznosti
porasle.
Ce delovna organizacija med letom ugotovi poslovanje z izgubo in če podatke o tem poslovanju potrdi -pristojna služba družbenega knjigovodstva, organizacija ni dolžna plačevati akontacije.
V takem primeru je delovna organizacija dolžna obvezno uvesti sanacijski
postopek že med letom, kot je to določeno za organizacijo, ki ne doseže minimalne davčne osnove.
8.7 Služba družbenega knjigovodstva ugotovi na osnovi določil tega zakona z odločbo višino akontacij, ki jih organizacija združenega dela mora plačevati. Odločbo o tem dostavi zavezancu in uporabnikom prispevka.
Vplačane akontacije nakazuje SDK v korist samoupravnih in družbenopolitičnih skupnosti v skladu s tč. 8.5.
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8.8 Organizacija združenega dela- je, dolžna i2dati pristojni službi družbenega knjigovodstva najmanj 5 dni -pred dospetjem vsake akontacije akceptni
nalog za znesek odmerjene akontacije prispevkov in davkov.
SDK vnovči na dan zapadlosti akontacije akceptni nalog v breme tekočega
računa organizacije združenega dela,
V primeru nelikvidnosti organizacije združenega dela na dan zapadlosti
akontacije ravna SDK z akceptnim nalogom enako kot z vsemi drugimi plarčilnimi nalogi, ki zaradi nelikvidnosti organizacije združenega dela niso bili
izvršeni ob predložitvi.
Plačilo akontacij družbenih obveznosti ne uživa nobene prednosti vnovčitve pred- drugimi obveznostmi organizacij združenega dela.
Ce organizacija združenega dela zaradi nelikvidnosti. in drugih razlogov
zakasni s plačilom družbenih obveznosti, plača za vsak zamujeni dan 0,5 °/oo
kazenskih obresti. Kazenske obresti pripadajo upravičencem do prispevkov in
davkov.
8.9 Z letno odmero se poračunajo vse plačane akontacije. Če akontacije
presegajo letno odmero, je SDK dolžna organizacijam združenega dela vrniti
več plačane akontacije v breme samoupravnih in družbenopolitičnih skupnosti.
Na preveč plačane akontacije obračuna SDK 0,5 %o obresti dnevno.
Organizacija združenega dela je dolžna razliko med vplačanimi akontacijami in odmerjeno obveznostjo poravnati najkasneje mesec dni potem, ko je
prejela odločbo o odmeri. Zato je dolžna službi družbenega knjigovodstva predložiti 5 dni pred potekom tega roka akceptni nalog. Za vnovčitev tega akceptnega naloga veljajo ista določila kot za vnovčenje akontacij.

OBRAZLOŽITEV
I.
DRUŽBENOEKONOMSKA IN SOCIALNO-FOLITICNA IZHODIŠČA
Dopolnila k zvezni in republiški ustavi pomenijo pomemben napredek v
organiziranju samoupravne socialistične jugoslovanske družbe in zagotavljajo
nove ustavne možnosti za nadaljnji razvoj samoupravnih odnosov na vseh področjih združenega dela. Njihovo bistvo ni samo v decentralizaciji dosedanjih
zveznih pristojnosti in v doslednejšem konstituiranju suverenosti in državnosti
socialističnih republik, ampak omogoča in zahteva vgraditev novih kvalitet na
področju družbenopolitičnega in gospodarskega sistema.
Pomemben del ustvarjalnih prizadevanj velja tudi oblikovanju novega sistema zbiranja sredstev za zadovoljevanje potreb skupne in splošne porabe in
s tem spremembam davčnega sistema in politike. Samostojnost, ki pripada
republiki tudi na tem področju, omogoča ustvarjanje racionalnega in učinkovitejšega davčnega sistema, ki bo krepil družbeni položaj delovnega človeka
in organizacij združenega dela.
Potreba po spremembah davčne politike ter sistema družbenih obveznosti
samoupravnih delovnih organizacij in obveznosti občanov je bila v preteklem
obdobju predmet mnogih razprav v različnih zveznih organih, predvsem v po-
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sebni paritetni skupini zveznega .izvršnega sveta za davčni sistem. Omenjena
vprašanja, ki so vsebovana v ustreznih političnih dokumentih Zveze komunistov, so bila v središču pozornosti tudi na kongresu samoupravljalcev v
Sarajevu, ki je sprejel ustrezna stališča, pa tudi na različnih strokovnih sestankih in drugih zborovanjih.
Osnovna politična izhodišča za oblikovanje novega davčnega sistema in
politike so vsebovana v XXI. in XXVIII. amandmaju k ustavi SFRJ kakor tudi
v ustreznih dopolnilih k ustavi SR Slovenije, predvsem v amandmajih XXVI
in XXXV. Zlasti sta pomembni normi XXI. zveznega in XXVI. republiškega
amandmaja, ki določata, da plačujejo delavci iz dohodka temeljne organizacije
združenega dela in iz svojih osebnih dohodkov določene davke za zadovoljevanje tistih splošnih družbenih potreb, ki se po ustavi financirajo iz proračunov
družbenopolitičnih skupnosti., »Obveznosti delavcev in organizacij združenega
dela po družbenopolitičnih skupnostih se določajo odvisno od sposobnosti
gospodarstva, da se v skladu z doseženo stopnjo produktivnosti skupnega družbenega dela in s potrebami materialnega in družbenega razvoja, 'ki ustrezajo
možnostim gospodarstva in dolgoročnim interesom razvoja produkcijskih sil
družbe, zagotovi zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb delovnih ljudi in
potreb razširjene reprodukcije, ter odvisno od sposobnosti organizacije združenega dela, da v skladu s splošnimi obveznostmi gospodarstva ter z uspehi
dela in doseženim uspehom zagotovi delavcem v ustavi določene pravice.«
Teze izhajajo tudi iz določila XXXV. amandmaja v republiški ustavi, ki
poleg omenjenih davkov določa še obveznost občanov, da za iste namene plačujejo iz svojih osebnih dohodkov, drugih dohodkov in premoženja davke,
takse in druge davščine.
S sprejetjem ustavnih dopolnil k zvezni in v kratkem tudi k republiški
ustavi, ustreznih političnih dokumentov Zveze komunistov, kongresa samoupravljalcev v Sarajevu in drugih družbenih dejavnikov nastajajo bistveno
spremenjeni pogoji za ustreznejše oblikovanje izvajanja davčne politike.
Naš osnovni politični cilj je, da v prihodnje vse bolj razvijamo samoupravni družbenoekonomski sistem, ki bo krepil vlogo samoupravnih nosilcev
gospodarjenja, delovnih ljudi, temeljnih Organizacij združenega dela in njihovih
asociacij in omogočal uveljavljanje tržnih zakonov kot osnove njihovega povezovanja, tako da bo neposredna samoupravna organiziranost delovnih ljudi
čedalje bolj izločala državo in njen, na oblasti in odtujevanju sredstev temelječi značaj. Funkcija take povezave mora biti tudi davčna politika, ki mora
na ustrezen način izraziti nove proizvodne odnose.
V tem smislu se postavljajo pred pristojne organe SR Slovenije, ki prvič
razpolagajo s takimi kompetencami, predvsem naslednje temeljne naloge v
graditvi novega davčnega sistema, za katere se zavzemajo predlagane teze:
1. Potrebno je doseči, da se bo postopoma opustil sistem obdavčevanja proizvodnih faktorjev in da še bodo v vse večji meri obdavčevali njeni rezultati.
V tem smislu pomenijo predloženi ukrepi predvsem dejstvo, da se bo začel
izgubljati stroškovni značaj davkov, ki ne bodo več neposredno bremenili stroškov proizvodnje kot do sedaj, ampak bodo postali predvsem obvezen prispevek
za kritje splošnih družbenih potreb, ki se plačujejo od rezultatov gospodarjenja. Hkrati pa je potrebno doseči učinkovitost predloženih rešitev in preprečiti, da novega sistema ne bo možno izkoriščati za beg pred davčnimi obveznostmi in za skrivanje dela dohodka.
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2. Ob tem je nujno uveljaviti možne razbremenitve delovno intenzivnih
gospodarskih dejavnosti v odnosu na kapitalno-intenzivne.
Ta zahteva ima pomembne socialnopolitične posledice. Materiali in stališča
3. seje konference Zveze komunistov Slovenije o socialni diferenciaciji ter vrsta
zborovanj in posameznikov opozarjajo na pomen davčne politike pri uresničevanju enega izmed temeljnih ciljev socialistične družbene preobrazbe, zmanjševanja socialnih razlik. Te razlike niso samo med posamezniki, ampak tudi
med gospodarskimi vejami in dejavnostmi. Del teh razlik sicer izvira iz produktivnosti dela in nekaterih drugih splošnih gospodarskih pogojev, del pa je
neposredno pogojen z dosedanjo davčno politiko, z večjimi ali manjšimi davčnimi obveznostmi, ki so jih posamezne gospodarske panoge nosile. Zato pomeni
relativno prenašanje davčnega bremena z delovno intenzivnih na kapitalno
intenzivne gospodarske veje pomembno konkretno politično odločitev pri realizaciji sprejete politike, ki jo je potrebno ustrezno politično ovrednotiti in
braniti p-red parcialnimi interesi na vsej široki fronti družbenopolitičnih sil, ki
se načelno zavzemajo za zmanjševanje socialnih razlik in za tako nagrajevanje
po delu, ki ne bo imlelo samo ozek, v delovno organizacijo zaprt, ampak splošno
družbeni smisel in veljavo. Razumljivo je, da bo moralo biti odpravljanje razlik
v obdavčitvi delovno in kapitalno intenzivnih delovnih organizacij postopno,
da ne bi z radikalnimi in prenagljenimi rešitvami dosegli nezaželenih škodljivih učinkov.
3. Smisel sprememb davčnega sistema ne more biti v neracionalno velikem
zajemanju dohodka bolj produktivnih in v niveliranju gospodarsko uspešnih
in neuspešnih organizacij združenega dela. Zato bodo predlagani davčni sistem
in ukrepi davčne politike upoštevali družbeno potrebo, da bodo bolj produktivne organizacije združenega dela materialno stimulirane za svoje dosežke. Na
ta način se bo tako v ođnosih med organizacijami združenega dela kot med
delovnimi ljudmi spodbujala realizacija načela delitve po. delu.
4. Upoštevano je tudi načelo', ki ga vsebuje XXXV. dopolnilo republiške
ustave in ki določa, da delovni ljudje, občani in temeljne organizacije združenega dela prispevajo za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb tako, da
sorazmerno več prispeva tisti, ki dosega večji dohodek. Upoštevanje tega solidarnostnega načela pomeni izpopolnjevanje socialnih ukrepov, ki bodo omejevali neupravičeno bogatenje, hkrati pa razbremenili socialno najšibkejše sloje
prebivalstva.
5. Izredno pomemben element, ki ga upoštevajo predložene teze, je razloček med davščinami in prispevki. Teze izhajajo iz potrebe, da je treba jasno
razmejiti sedanje družbene obveznosti na tiste, ki so po vsebini in namenu dejansko davščine in so utemeljene v zakonu in drugih predpisih, ter na prispevke, ki izhajajo iz družbenih dogovorov in zagotavljajo neposredne pravice
občanov oziroma izražajo solidarnost vseh zaposlenih, če nastopijo dogovorjene
okoliščine.
6. Teze se zavzemajo za zagotavljanje čimbolj neposrednega odnosa med
zavezanci za družbene dajatve in upravljalci oziroma uporabniki teh sredstev.
Zaito je potrebno takšno delovanje samoupravnih skupnosti, ki bo v največji
meri zagotavljalo vpliv neposredno zainteresiranih občanov. To pa je možno
doseči le, če bodo tudi občani videli, da neposredno financirajo posamezne družbene dejavnosti. Zato predlagajo teze, naj občani sami plačujejo dogovorjene
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obveznosti iz svojih osebnih dohodkov. Ta zahteva pa narekuje uvedbo že tolikokrat predlaganega sistema bruto osebnih dohodkov.
7. Potrebno je zagotoviti, da se z decentralizacijo davčnega sistema in politiko prepreči nadaljnje povečevanje obremenitev gospodarstva in da se vzpostavi skladnejše razmerje med materialnimi možnostmi družbe ter splošno in
skupno porabo.
8. Dosedanjo metodo odtujevanja rezultatov dela proizvajalcev, ki je značilna za klasičen sistem državnih odnosov, je potrebno zamenjati s čedalje
širšim samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem.
9. V uveljavljanju opisane politične usmeritve je potrebno razmejiti družbene obveznosti na :
a) obveznosti, ki jih plačujejo občani in ki služijo za zadovoljevanje tistih
splošnih družbenih potreb, ki so najbolj neposredno povezane z njihovimi interesi in ki opredeljujejo njihove pravice in delovanje družbenih služb, in na
b) obveznosti organizacij združenega dela, ki služijo za zadovoljevanje
predvsem tistih splošnih družbenih potreb, ki v večji meri neposredno vplivajo
na pogoje gospodarjenja, kot so strokovno izobraževanje, razvoj znanosti, ali
pa predstavljajo obveznosti organizacij združenega dela iz »minulega dela« ter
za financiranje dela potreb družbenopolitičnih skupnosti.
Taka načelna opredelitev družbenih obveznosti izhaja iz vsebine sklepov
kongresa samoupravljalcev, da so nosilci pravic in obveznosti za splošne družbene potrebe delovni ljudje v združenem delu organizirani hkrati kot proizvajalci in uporabniki uslug družbenih služb. Pri tem pa je posebej poudarjen
neposredni interes delovnih ljudi za delovanje teh služb, ki so pomemben dejavnik dinamičnega in usklajenega razvoja gospodarstva in družbe v celoti ter
s tem pogojene socialne varnosti in življenjskega standarda občanov, ki bo
realen odraz družbene in individualne produktivnosti dela.
10. Oblikovanje nove republiške davčne zakonodaje ne more biti nek enkraten ukrep, temveč postopni proces z jasnim ciljem, da v nekaj letih ta
sistem dobi usklajeno fiziognomiijo. Potrebno pa je zagotoviti, da se proces
maksimalno pospeši in da se vanj aktivno vključijo vsi dejavniki, ki lahko na
kakršenkoli način prispevajo k iskanju čim ustreznejših rešitev.
Republiška skupščina mora še pred 31. 12. 1971 sprejeti zakon, katerega
osnutek je že pripravljen, s katerim' bo uveljavila, izhajajoč iz svoje nove
ustavne pristojnosti, dosedanje zakonske rešitve, ki jih vsebujejo zvezni in na
njih sloneči republiški davčni predpisi, ki pa so jih amandmaji k zvezni ustavi
derogirali. Kljub nekaterim popravkom in izboljšavam se obstoječa razmerja
bistveno ne spreminjajo, ampak se prolongirajo do sprejema kvalitativno novega davčnega sistema.
Hkrati z razpravo o tem zakonu naj bi potekala tudi razprava o predloženih vsebinskih spremembah, ki se v tem času dajejo le kot predlog za izdajo
zakona, in kar zahteva zaradi svojega pomena širšo družbenopolitično in strokovno obravnavo.
Teze se torej zavzemajo za izdelavo takšnega davčnega sistema financiranja skupne in splošne porabe, ki bo skupaj s spremembami in rešitvami v
gospodarskem sistemu in ob hkratnem upoštevanju tržnih zakonitosti omogočil
hitrejši razvoj samoupravnih odnosov, opredeljenih v ustavnih amandmajih,
odločitvah II. kongresa samoupravljalcev Jugoslavije in v dokumentih Zveze
komunistov.
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PREDLOGI ZA NOV SISTEM DRUŽBENIH OBVEZNOSTI
II.
DRUŽBENE OBVEZNOSTI OBČANOV

Občani bi iz svojega osebnega dohodka plačevali prispevke in davke. Prispevki so dajatve, ki se odmierjajo od doseženega dohodka od dela (ne pa od
premoženja). Z njimi pokrivamo potrebe družbenega standarda.
Davke plačujejo občani od osebnega dohodka, od potrošnje (prometni
davki) in od dohodkov od premoženja ter od premoženja in so praviloma namenjeni za pokrivanje potreb, ki se financirajo iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti.
A. Prispevki občanov
Občani bodo plačevali prispevke, sorazmerno z doseženimi dohodki od svojega dela. Njihov obseg bodo predpisovale samoupravne interesne skupnosti v
skladu z načeli XXIII. ustavnega dopolnila, ki predvideva samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje pri določanju osnov in meril, pravic in
odgovornosti ter postopek pri določanju obveznosti občanov.
Dokler samoupravne skupnosti svojega delovanja ne bodo prilagodile načelom ustavnih sprememb, bodo morale skupščine družbenopolitičnih skupnosti
določati osnove in obseg zgoraj navedenih obveznosti občanov.
Predvideno samostojno odločanje o višini prispevkov od strani samih
samoupravnih skupnosti bo moralo izhajati iz načela, da se občanom, zavezancem raznih oblik prispevkov, omogoči čim nesposobnejši vpliv na delovanje
samoupravnih skupnosti. To praktično pomeni, da bi z referendumom ali na
podoben način, ki zagotavlja res demokratičen postopek in izraža resnično
voljo občanov, odločali o višini prispevkov, ki naj bi jih za uresničevanj e programa samoupravnih skupnosti prispevali občani. Referendum naj bi bil obvezen le v tistih primerih, ko bi povečanje stopnje obveznosti občanov presegalo obveznosti iz poprejšnjega družbenega dogovora. To tudi pomeni, da bi
zadovoljevanje družbenih potreb samoupravnih skupnosti rastlo sorazmerno s
porastom osebnih dohodkov. Če pa bi potrebe in interesi narekovali hitrejši
oz. večji porast zadovoljevanja materialnih potreb samoupravnih in interesnih
skupnosti, bi morali tako povečanje občani posamezne skupnosti potrditi z referendumom ah na drug demokratičen način. Tudi drugi kongres samoupravljavcev je izrazil potrebo, da se čimprej preide na sistem čim širšega samoupravnega dogovarjanja občanov glede zadovoljevanja omenjenih skupnih potreb in interesov.
Za prispevke samoupravnim skupnostim morajo biti praviloma zavezani
vsi dohodki od dela, torej ne glede na to, ah izhajajo iz rednega ali honorarnega delovnega razmerja, nadurnega in podobnega dela ali pa od dela z zasebnimi sredstvi. To pomeni, da bi prispevke za zdravstveno zavarovanje, otroško
varstvo, zaposlovanje in temeljno izobraževanje plačevali vsi .občani od vseh
dohodkov od dela. Le pri invalidsko pokojninskem zavarovanju bi občani plačevali prispevke le od tistih dohodkov, ki so osnova njihovih pravic, ko nastopijo pogoji za invalidnino in pokojnino.
Pri vseh prispevkih občanov se izraža njihov neposredni odnos občana do
delovanja samoupravnih skupnostih, ker se bo na dohodkih občana neposredno
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odražala cena uslug družbenih dejavnosti. Uresničitev takega neposrednega odnosa je mogoča le, »če dosledno izvedemo sistem bruto osebnih dohodkov. To bo
zagotovilo neposredno in učinkovito prizadetost oziroma odnos med tistimi, ki
sredstva uporabljajo, in tistimi, ki sredstva prispevajo ter pričakujejo temu
ustrezno zadovoljevanje svojih interesov. Posledice takšnega neposrednega odnosa pa so seveda tudi v tem, da bodo vse spremembe višine obveznosti vplivale na ostanek dohodka od dela, ki ga bodo občani uporabljali za kritje svoje
osebne potrošnje.
Tudi v bodoče naj bi solidarnostne prispevke in zavarovalne premije plačevali delovni ljudje v korist samoupravnih skupnosti, ki delujejo na področju,
kjer je stalno bivališče zaposlenih. Teze alternativno predvidevajo možnost, da
bi se prispevki in davki namenjali družbenopolitičnim in samoupravnim skupnostim, na katerih območju živijo družine zaposlenih. Zato ni bojazni, da bi že
uveljavljeno prelivanje med občinami, kjer je sedež delovne organizacije, in
občinami, kjer je bivališče zaposlenih, bilo spremenjeno.
Zaradi izenačevanja pogojev delovanja temeljnega izobraževanja bo potrebno v predpisih, ki opredeljujejo sistem financiranja, zagotoviti tudi nujen
obseg prelivanja med občinami, ki se v sedaj veljavnem sistemu izvršuje z dopolnilnimi sredstvi temeljnim izobraževalnim skupnostim.
a) Prispevki oz. zavarovalne premije za invalidsko-pokojninsko zavarovanje
Ker vplačani prispevki neposredno vplivajo na obseg pravic, ki jih sistem
zavarovanja zagotavlja delovnemu človeku, ko nastopijo pogoji invalidnosti ali
upokojitve, mora biti to obremenitev občanov. Njihovi prispevki naj bi pokrivali potrebna sredstva za izplačevanje pokojnin in invalidnin, upoštevajoč
valorizacijo le-teh, sorazmerno s porastom življenjskih stroškov, tako kot to
opredeljuje zakon. Občani bi torej ne plačevali prispevka za tisti del pravic
zavarovancev, ki se nanašajo na usklajevanje pokojnin glede na rast tistega
dela življenjskega standarda, ki je odraz večje produktivnosti dela. Ta del bi
plačevale organizacije združenega dela.
b) Prispevki oz. premije za zdravstveno zavarovanje
Pravice občanov so določene z zakoni in jih občani realizirajo po načelu
solidarnosti v okviru samoupravnih skupnosti zdravstvenega zavarovanja. Zato
je normalno, da jih občani (plačujejo, sami. Delovni ljudje pa ne bi plačevali
tistega dela prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki se nanaša na težje delovne pogoje ali posebne nevarnosti pri delu. Ta del obveznosti bi plačevale
organizacije združenega dela.
c) Prispevki za otroško varstvo
Uporabljajo se za otroške dodatke družinam, katerih dohodki ne dosegajo
družbeno dogovorjenega minimuma, in so eden izmed načinov za zmanjševanje socialnih razlik. Deloma pa so prispevki namenjeni za vzgojnovarstvene
potrebe. Prispevki za otroško varstvo odražajo solidarnost občanov in je zato
razumljivo, da jih plačujejo občani sami.
č) Prispevki za zaposlovanje
Njihov namen je, da delovni ljudje solidarno prispevajo za socialno pomoč
za primer začasne nezaposlenosti, predvsem pa za preventivno ustvarjanje po-
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gojev za lažje in uspešnejše zaposlovanje, kot je npr. rekvalifikacije ipd. Tudi
tu prevladujejo razlogi za to, da prispevke plačujejo občani sami.
d) Prispevki za obvezno osnovno izobraževanje in vzgojo
Splošna družbena potreba in dolžnost delovnih ljudi je, da zagotovijo
osnovno šolanje mlade generacije.
B. Davki občanov
Za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb, ki jih v glavnem financiramo
iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti in ki se nanašajo pretežno na izvajanje politike na področju socialnega in zdravstvenega varstva, na kulturnoprosvetno dejavnost, telesno kulturo in rekreacijo, na splošen napredek znanosti, delovanje komunalnih služb, zagotavljanje materialnih pogojev dela
sodnih, predstavniških in upravnih organov ter na ustvarjanje materialnih
pogojev splošnega družbenega napredka. To se odraža predvsem v financiranju
nekaterih negospodarskih investicij, regresiranju proizvodnje in potrošnje in
zagotavljanju spoznanih, nujno potrebnih prelivanj in intervencij v gospodarstvu za uresničevanje ciljev skladnega in dinamičnega družbenogospodarskega
razvoja. Za vse te namene prispevajo del potrebnih sredstev tudi občani prek
raznih oblik davkov.
Prometni davki, katerih namen je predvsem urejanje odnosov na tržišču,
so hkrati najpomembnejša vir za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb.
Zaradi take osnovne značilnosti davka od .prometa blaga in storitev je urejen
ta davek s posebnim predpisom in ga v teh tezah za zakon o prispevkih in
davkih ne obravnavamo.
V sedaj veljavni davčni ureditvi, so občani zavezani tudi za nekatere druge
davke, ki se odmerjajo različno glede na davčno osnovo. Številne sedanje
davčne oblike imajo različne osnove. Vse bolj pa se uveljavlja spoznanje, da
je potrebno preiti od posamičnih davščin na »skupen davek«. Načelo skupnega
davka je, da je obdavčljiv skupen dohodek od dela, ne glede na to, od kod
izhaja. To pomeni, da se obdavčuje na enak način vsak dohodek občanov, izhajajoč iz dela s »skupnim davkom«. Obstajali bi torej le dve vrsti davkov občanov (poleg prometnih davkov) in sicer:
a) »skupen davek« od dohodka od dela in
b) davki od dohodkov od premoženja in od premoženja.
V skupen davek od dela bi vključili sedanje davke od skupnega dohodka
občanov, davke od kmetijstva, davke od intelektualnih storitev ter od obrti
in podobnih dejavnosti.
Posebnost v bodočem sistemu obdavčevanja dohodkov od obrti in podobnih dejavnosti naj bi bila v tem, da bodo obdavčeni lastniki zasebne dejavnosti
enkrat kot gospodarska enota, in sicer na enak način in po enakih stopnjah kot
organizacije združenega dela, in drugič, da bodo obdavčeni tudi kot občani po
enakih načelih in stopnjah kot ostali občani, za njihove dohodke od dela in
gospodarjenja s skupnim davkom od dohodkov od dela.
Občani bi bili zavezani glede teh dohodkov predložiti odmernim organom
davčne napovedi. V bistvu gre za razširitev že poznane davčne napovedi skupnega dohodka občanov. Uveljavitev načela skupnega davka od vseh dohodkov
občanov od dela je razumeti kot proces, ki bo moral nastajati skozi daljše obdobje, še posebej zaradi posebnosti obdavčevanja v kmetijstva. Postopnost
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zahteva tuđi. potreba po ustrezni učvrstitvi davčnih služb in uporabljanju sodobnih delovnih metod obračunavanja. To je pomembno predvsem zaradi tega,
ker bo dolžnost za davčno prijavo praktično prizadela vsakega občana, ki z
delom pridobiva kakršenkoli dohodek nad družbeno dogovorjenim minimumom.
Zato je predlog o skupnem davku na vse dohodke od dela treba razumeti kot
cilj, ki bi ga dosegli postopoma in po ustreznih pripravah, zato ga teze za zakon
zajemajo le v obsegu, ki ga je mogoče realizirati v bližnji bodočnosti.
Davki od premoženja bi zajemali davčne obveznosti, ki jih danes poznamo
pod pojmi davka na dediščine in darila, davka od posesti določenih nepremičnin
in premičnin ter delovnih priprav, dohodka od prometa z nepremičninami ipd.
Obdavčenje premoženja je iz političnih in socialno-ekonomskih vidikov še v
taki meri neproučeno>, da ni mogoče v sedanjem času precizneje opredeliti
davčnih osnov in obveznosti, ki bi bile skladne s cilji razvoja družbenoekonomskih odnosov. Zato bi za te davščine v novem zakonu začasno prevzeli
sedaj veljavna določila.
Občani bi plačevali tudi takse kot odškodnino za usluge ah pridobljene
koristi. Sistem taks, sodnih, upravnih in komunalnih, kot je urejen v posebnih
zakonih, sedaj v načelu ustreza tudi bodoči ureditvi.
III.
DRUŽBENE OBVEZNOSTI ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA
Iz doseženega poslovnega uspeha plačujejo organizacije združenega dela
družbene obveznosti in sicer:
a) prispevke samoupravnim in interesnim skupnostim za potrebe, ki odražajo njihov splošni interes oz. so odraz njihove medsebojne solidarnosti, kot so:
— prispevki za usklajevanje starih pokojnin, ki v družbeno dogovorjenem
obsegu zagotavljajo državljanom del pravic iz minulega dela;
— prispevek za strokovno izobraževanje na vseh nivojih strokovnega usposabljanja ;
— prispevek za razvoj znanstvenoraziskovalnega dela. Prispevki se odmerjajo po proporcionalnih stopnjah od bruto osebnih dohodkov.
Varianta ... od davčne osnove, in
b) davke, odmerjene od doseženega poslovnega uspeha, kot dajatev za
delno pokrivanje splošnih družbenih potreb.
Prispevke in davke plačujejo organizacije združenega dela tako v družbenem kakor v zasebnem sektorju, ki sta v sistemu teh obveznosti v načelu
izenačena. Vendar pa v tem gradivu obravnavamo prispevke in davke zasebnega sektorja še v poglavju prispevkov in davkov občanov.
Predlagani sistem družbenih obveznosti organizacij združenega dela se
naslanja na naslednja načela:
Ekružbene obveznosti organizacij 2druženega dela bodo predstavljale, kljub
prenosu nekaterih obveznosti na osebne dohodke delovnih ljudi, še vedno sorazmerno precejšnjo obremenitev dohodka. Prehod iz sedanjega sistema, ki je
glede teh obveznosti izhajal le od osnove bruto osebnih dohodkov na nov
sistem, ki bi kot osnovo za odmero družbenih obveznosti upošteval le poslovni
uspeh, bi pomenil za nekatere delovne organizacije, ki s sorazmerno majhnim
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številom zaposlenih ustvarjajo sorazmerno visoko akumulacijo-, izredno veliko
povečanje družbenih dajatev. Preračunavanja so pokazala, da gre v več primerih celo za nad 400 ®/» povečanih obveznosti glede na njihove sedanje. Te
organizacije združenega dela so svoje razvojne programe prilagodile takšnim
rezultatom svojega poslovanja. Zato bi jim nenadno močno povečanje družbenih obveznosti onemogočilo sicer že začeti razvoj. Zato smatramo, da je pravilneje, če v začetnem obdobju uvajanja novega sistema družbenih obveznosti
(npr. 2 leti) ublažimo tako radikalne posledice. To bi lahko dosegli tako, da bi
kot osnovo za odmero družbenih obveznosti določili:
— za prispevke — bruto osebne dohodke, torej maso izplačanih bruto
osebnih dohodkov
— za davke pa poslovni uspeh, ugotovljen na način, ki je opisan v nadaljevanju.
To je osnovni predlog za določanje družbenih obveznosti, varianta pa
predvideva kot osnovo za vse družbene obveznosti le poslovni uspeh.
Po predlogu bi torej postopoma .dosegli odmerjanje družbenih obveznosti
brez vpliva delovne intenzivnosti. Ker pa bi tako odmerjene družbene obveznosti plačevale organizacije združenega dela iz svojega dohodka le v primeru,
če je dohodek dejansko dosežen najmanj v obsegu, kot je v nadaljevanju opredeljen, bi tudi na ta način odpravili stroškovni značaj družbenih obveznosti,
kar je eno od pomembnih načel novega sistema družbenih obveznosti organizacij
združenega dela.
Varianta:
Družbene obveznosti, tako prispevke kot davke, bi v bodoče odmerjali
sorazmerno s poslovnim uspehom. Tako načelo zagotavlja oprostitev razlikovanja pri določanju družbenih obveznosti organizacijam združenega dela v
pogledu njihove kapitalne ali delovne intenzivnosti, odpravlja pa tudi tako
imenovani stroškovni značaj družbenih obveznosti, kar so med drugim tudi
načela, vsebovana v sklepih kongresa samoupravi jalcev.
Poslovni uspeh kot osnova za določanje davka (varianta: vseh družbenih
obveznosti) je izpeljana kategorija družbenega proizvoda, tako da davčna opredelitev družbenega proizvoda upošteva družbenoekonomske procese in elemente ugotavljanja in delitve dohodka na osnovi samoupravnih sporazumov.
Davčna osnova torej predpostavlja, da se iz obdavčitve izvzame tisti del dohodka, ki je v skladu s sporazumi opredeljen med delovnimi organizacijami kot masa
kalkula.ti.vnih osebnih dohodkov, družbeno< dogovorjen obseg amortizacije;
družbeno dogovorjen obseg nekaterih drugih indirektnih poslovnih stroškov,
kot so provizije, reklamni in reprezentančni stroški, dnevnice in druga izplačila, ki imajo značaj osebnih dohodkov.
Iz osnove pa so izvzete tudi druge obveznosti delovne organizacije, če to
za posamezne izmed njih določajo družbeni dogovori ali druga zakonska določila. Pri tem gre npr. za prispevke za stanovanjsko gradnjo, prispevke za
zdravstveno zavarovanje glede na posebne pogoje dela, obvezne prispevke
in članarine, kot npr. zbornicam, za obvezna posojila oz. depozite, če so predpisani z zakoni, kot npr. posojila za skupne rezerve gospodarskih organizacij,
posojila skladu za manj razvite, republike, prispevek za Banjaluko in druge
dajatve, ki so kot odbitne postavke od davčne osnove opredeljene v družbenih
dogovorih.
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S tem, da upoštevamo z družbenimi dogovori opredeljen obseg določenih
dajatev, tudi z davčno politiko krepimo institucijo samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja o delitvi dohodka in osebnih dohodkov.
Spoznanje o družbeni nujnosti samoupravnega sporazumevanja o delitvi
dohodka in osebnih dohodkov in že dosežena stopnja uveljavitve sta v Sloveniji že tako afirmirana, da ju ni le možno, temveč tudi nujno vgraditi v sistem
družbenih obveznosti. To dejstvo tudi opravičuje, da SR Slovenija ne glede
na to, kdaj bodo uveljavile druge republike ustavnim načelom ustreznejši
sistem družbenih obveznosti, čimprej uveljavi nov davčni sistem kot integralni
del obstoječih družbenoekonomskih odnosov.
Predloge, ki jih uveljavljajo teze za nov davčni sistem, imajo namen
opredeliti družbene obveznosti delovnih organizacij na navedenih načelnih
izhodiščih. Posledica tega pa bo znatna prerazdelitev dosedanjih obveznosti
na posamezne zavezance. V ničemer pa ti predlogi ne posegajo v obseg zadovoljevanja potreb posameznih področij družbenega dela, ker izhajajo s stališča,
da obstoječega ravnotežja ni potrebno bistveno spreminjati,
Organizacije združenega dela bi plačevale naslednje obveznosti:
a) prispevke samoupravnim skupnostim po proporcionalnih stopnjah od
bruto osebnih dohodkov;
b) idavke od poslovnega uspeha po progresivnih ali proporcionalnih stopnjah.
S sistemom progresije in z olajšavami ter z njuno medsebojno kombinacijo je mogoče uveljaviti vpliv družbenopolitičnih skupnosti na razvojno
politiko in politiko zadovoljevanja splošnih družbenih potreb. Takšne splošne
družbene interese je sicer možno uspešneje in precizneje doseči s si temom
olajšav, ki jih je možno precej točno in specifično opredeliti, medtem ko je ta
cilj prek progresivnih stopenj teže dosegljiv. V prid progresije, ki mora biti
racionalna in v razumnih mejah, je uveljavljanje načela, da sorazmerno več
prispeva tista organizacija združenega dela, ki ima večji poslovni uspeh, merjen
s sporazumno določenimi enotnimi merili.
Progresijo bi lahko zasnovali na doseženem poslovnem uspehu v odnosu
na kalkulativne osebne dohodke ali na pogojno nekvalificiranega delavca;,
lahko pa tudi po poslovnem uspehu glede na poprečno uporabljena poslovna
sredstva. Možna bi bila tudi kombinacija obeh meril.
Določanje višine stopenj, zlasti pa opredeljevanje sistema olajšav oz.
določanje progresije, je izredno pomembno družbenoekonomsko poseganje
družbenopolitičnih skupnosti v pogoje gospodarjenja, zlasti še v sredstva razširjene reprodukcije. Zato je pri tem treba upoštvati nasprotje interesov,
ki se kažejo v tem., da je družbenopolitična skupnost hkrati in enako zainteresirana za krepitev sposobnosti organizacij združenega dela za razširjeno reprodukcijo na eni strani, kar govori za čim manjšo obremenitev delovnih organizacij, in na drugi strani za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb, ki jo sili
k večjim družbenim dajatvam. Uspešno reševanje takega nasprotja interesov
je eden izmed elementov optimalizacije razvoja gospodarstva in zadovoljevanja
splošnih družbenih potreb v danih pogojih.
Splošne družbene potrebe, ki jih bomo deloma pokrivali tudi prek obveznosti organizacij združenega dela, bodo pomembno vplivale na njihov ekonomski položaj. To zahteva enotno ureditev družbenih obveznosti, da ne bi
postavili posameznih organizacij združenega dela v preveč različne pogoje
gospodarjenja. Ta okoliščina govori za to, da bi se iz teh družbenih obveznosti
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pokrivale predvsem potrebe, ki imajo širši (republiški) značaj in ki jih regionalno ni mogoče opredeliti, kot npr.: usklajevanje pokojnin, strokovno izobraževanje in znanost. Pri določanju obsega družbenih obveznosti, sistema olajšav
in progresije je potrebno upoštevati interese komune, znotraj katere delovni
•človek na najbolj neposreden način uveljavlja svoje pravice in izvršuje svoje
obveznosti. Da bi prišla odgovornost in interes občinskih skupščin do neposrednega izraza, bi bilo potrebno prepustiti odločanje o višini in eventualni
progresiji stopenj za zadovoljevanje njihovih splošnih družbenih potreb njim
samim.
Delovna organizacija, pri kateri bi na opisani način ugotovljena osnova
za odmero družbenih obveznosti ne dosegla zneska, ki odgovarja določenemu
odstotku vrednosti poslovnih sredstev, bi bila lahko oproščena plačila prispevkov. in davkov. Vendar pa bi taka delovna organizacija morala uvesti
postopek sanacije na način, ki je predviden za delovne organizacije, ki poslujejo
z izgubo. To v bistvu pomeni, da se prižge rdeča luč že takrat, ko ni dosežena
iz kakršnihkoli razlogov minimalna stopnja akumulativnosti. (Poznano je, da
postopek sanacije omejuje osebne dohodke in postavlja vodstveni kader in
organe upravljanja pred neposredno odgovornost za nastali položaj.)

IV.
PROBLEMATIKA OB PREHODU NA PREDLAGANI SISTEM
DRUŽBENIH OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH ORGANIZACIJ
Akontacije prispevkov in davkov
Obstoječi sistem financiranja, samoupravnih in družbenopolitičnih skupnosti temelji na sprotnem odvajanju in uporabi družbenih dajatev. Nobena
teh skupnosti ne razpolaga z rezervami, ki bi predstavljale kaj več kot nujna
obratna sredstva. Zato je nujno tudi v predlaganem novem sistemu družbenih
obveznosti uveljaviti dolžnost zavezancev za družbene dajatve, da jih plačujejo
v mesečnih akontacijah. Ce bodo družbene obveznosti določene po osnovi
bruto osebnih dohodkov, bo način akontiranja enostaven in v bistvu enak
sedanjemu načinu.
Pri družbenih obveznostih, ki se bodo odmerjale po davčni osnovi, pa teze
predvidevajo akontacije na osnovi ugotovljene davčne obveznosti minulega
leta. Novo pa je v tezah, da smejo biti akontacije predpisane tudi v višjem
obsegu, če je mogoče predpostvaljati, da bo osnova za odmero glede na pogoje
gospodarjenja večja od ugotovljene za preteklo leto-. In obratno. Zavezanec
pa ima pravico ugovarjati odmerjeni višini akontacije, če predvideva, da bodo
spremenjeni pogoji poslovanja povzročili manjši poslovni uspeh, kot je vzet
za osnovo pri odmeri akontacije. Da bi preprečili izigravanja tako pri višini
predpisane akontacije kot pri ugovarjanju zoper odmerjene akontacije, predvidevajo teze plačilo sorazmerno visokih obresti za razlike, ki bi bile ob
dokončni odmeri ugotovljene. Predlagane 0,5%o ali celo 1%0 dnevne obresti
(18 oz. 36®/o letne) bi pomenilo dovolj učinkovito ekonomsko sankcijo za vsakogar, ki bi pretiraval. Pri nadaljnjem oblikovanju zakona bo potrebno to
sankcijo precizno opredeliti.
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Prednosti predlaganega sistema
a) Zagotovljen bi bil začetek postopnega uveljavljanja načel sprejetih
družbenopolitičnih dokumentov, ustavnih dopolnil in stališč drugega kongresa
samoupravljalcev. Njihova popolna uveljavitev bo zahtevala dolgotrajnejši proces, ki bo pogojen tudi od ustrezne družbene organiziranosti javnega življenja.
b) Ze v začetku bi se odpravile znatne razlike v obremenitvi med delovno
in kapitalno oziroma dohodkovno intenzivnimi delovnimi organizacijami, čeprav
bi moral biti tudi ta prehod postopen. Nli namreč mogoče takoj izvršiti bistvenih
premikov v višini družbenih obveznosti —• deloma zaradi težav, ki bi nastale
z morebitnim nenadnim zviševanjem obveznosti za nekatere sedaj manj obremenjene delovne organizacije, deloma pa tudi zato, ker bi nenadnega znižanja
dohodkov družbenopolitičnih skupnosti ne uspeli nadomestiti s hkratnim znižanjem potreb oziroma z drugimi dohodki. S popolnim delovanjem predlaganega sistema je zato računati šele čez nekaj let.
c) Odpravljen bi bil stroškovni značaj davčnih obveznosti delovnih organizacij.
č) Družbene obveznosti delovnih organizacij bi se plačevale od dejansko
že ustvarjenega dohodka v nasprotju s sedanjim sistemom, ko delovne organizacije plačujejo družbene obveznosti ne glede na to, ali je dohodek ustvarjen
ah ne, tudi če poslujejo z izgubo.
Nekatera vprašanja, ki jih odpira predlagani sistem družbenih obveznosti
organizacij združenega dela.
a) Prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki naj ,bi ga za^menjal davek od poslovnega uspeha, se plačuje sedaj v korist tiste republike
oziroma občine, kjer ima zaposleni stalno bivališče. Financiranje družbenopohtičnih skupnosti je sedaj uravnovešeno na tem načelu. Davek od poslovnega uspeha bi naj pa delovna organizacija plačevala republiki in občini glede
na sedež podjetja oz. enote podjetja (ki ima svojstvo pravne osebe). Obseg
teh razlik v Sloveniji je precejšen; odlivanje v druge republike znaša okrog
60 milijonov din, med občinami pa obseg takih prelivanj obsega okrog 200
milijonov din. Predvsem gre za prelivanje v gospodarsko šibkejše občine.
Ce se želimo temu izogniti, bi bilo dobro uveljaviti določilo, da je delovna
organizacija dolžna plačevati davke v korist republike oziroma občine po
načelu stalnega bivališča zaposlenih, tj. sorazmerno s strukturo zaposlenih,
merjeno z njihovim osebnim' dohodkom kot približnim ekvivalentom udeležbe
v ustvarjenem poslovnem uspehu, torej ne po načelu sedeža organizacije združenega dela. Delovne organizacije bi morale za preteklo poslovno leto ugotoviti
strukturo poprečno zaposlenih glede na njihovo republiško in občinsko pripadnost. Tudi v sedaj veljavnem sistemu morajo organizacije združenega dela
ob vsakomesečnih izplačilih osebnih dohodkov izvršiti razdelitev prispevkov po
načelu stalnega bivališča zaposlenih.
b) Predlagani sistem bi precej spremenil planiranje dohodkov družbenopolitičnih skupnosti. Sedanji sistem, oslonjen na izplačila osebnih dohodkov, je
omogočal sorazmerno enostavno in dokaj natančno planiranje ter je zagotavljal
reden dotok sredstev za proračune, ker je pogojeval sleherno izplačilo osebnih
dohodkov s hkratnim plačilom družbenih dajatev. Davek (in eventualno prispevke) od poslovnega uspeha pa ni mogoče predvideti s tolikšno učinkovitostjo. Poleg tega bo tudi obstoječa nelikvidnost številnih delovnih organi33
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zacij včasih zavlačevala vplačila družbenih obveznosti. Predpostavljamo, da
davki za družbenopolitične skupnosti ne bi imeli nobene prednosti pred drugimi
obveznostmi delovnih organizacij.
Probleme nelikvidnosti bi družbenopolitične organizacije občutile tudi kot
svoj problem realizacije proračunskih dohodkov, kar pa je pozitivna posledica
prizadevanja za odpravo nelikvidnosti.
Nekatere spremembe, ki bi jih zahteval predlagani sistem, družbenih obveznosti
organizacij združenega dela.
,
Organizacije združenega dela bi morale enkrat na leto izdelati davčno
napoved, ki bi deloma temeljila na knjigovodskih, deloma pa na podatkih,
ki jih bo potrebno točno opredeliti in voditi z davčnim knjigovodstvom,. Predvidevamo1, da bi za odmero davka veljali družbeni dogovori glede višine
posameznih odbitnih postavk, kar bi veljalo seveda samo za odmero davka,
dejansko pa bi organizacija sama odločala o višini teh postavk. To bi pomenilo,
da bi organizacije, ki bi plačevale osebne dohodke nad oz. pod sporazumom ali
obračunavale amortizacijo nad ali pod dogovorjenim obsegom, plačevale davek
tudi od te razlike in obratno. To je potrebno, sicer bi delovna organizacija
v cilju, da se izogne plačilu davka, pretiravala glede osebnih dohodkov, amortizacije in. indirektnih stroškov. Obratno pa bi delovno organizacij o, ki bi izplačevala osebni dohodek pod družbenim dogovorom, obdavčevali tudi za razliko
med izplačanimi in v sporazumu določenimi OD, kar bi bilo nesprejemljivo'.
Delovne organizacije bi bile dolžne voditi davčno evidenco, iz katere bi
ugotavljali družbeno dogovorjene elemente delitve dohodka, npr. osebne dohodke, amortizaaije, provizijo-, reklame in reprezentančne stroške itd. To ne bi
bistveno obremenjevalo delovnih organizacij, ker bi se vknjižbe nanašale
le na nekaj postavk, ki jih dosedaj niso knjigovodsko vodile, kot so osebni
dohodki na podlagi samoupravnih sporazumov, dogovorjen obseg amortizacije
in nekateri indirektni stroški. Taka davčna evidenca pa ne bo potrebna
le zaradi odmere davkov, temveč tudi za informacije organizacije združenega
dela o izvajanju sporazumov. Delovna organizacija bo lahko sama zase ugotavljala obseg odmere družbenih obveznosti ter realnost odmerjene akontacije
na osnovi davčne evidence, ki jo bo dolžna voditi.
Pregled zaključnih računov organizacij združenega dela bi zamenjali pregledi davčnih prijav. Seveda bi tudi to delo tako kot doslej opravljala služba
družbenega knjigovodstva, ki bi hkrati ugotovila obseg davčne obveznosti za
vsako delovno organizacijo.
Potrebne bi bile ustrezne spremembe zakona o ugotavljanju in delitvi
dohodka in zakona o knjigovodstvu delovnih organizacij.
Družbene obveznosti po zgoraj opisanih predlogih bi plačevale delovne
organizacije, ki ustvarjajo dohodek. Plačevale pa jih ne bi delovne organizacije,
ki se financirajo po načelu dotiranja, npr. šole, kulturne in zdravstvene
ustanove, upravni organi, sodišča in drugi, če ne bi tudi te ustvarjale dohodek
po načelu gospodarskih dejavnosti. To bi ne imelo v bilančnem pogledu nobenih
posledic. Tudi če bi te delovne organizacije plačevale družbene obveznosti,
bi morali dotacije za njihovo poslovanje povečati za toliko, kot bi znašale
njihove obveznosti. Sprejemljivejši pa tudi enostavnejši je predlagani neto
sistem financiranja družbenih služb. Zaposleni v negospodarski dejavnosti bi
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plačevali iz svojega bruto osebnega dohodka iste obveznosti kot zaposleni
v gospodarskih dejavnostih.
Prehod s sedanjega načina plačevanja osebnih dohodkov na bruto sistem
ne bi povzročal novih materialnih bremen za delovne organizacije, pa tudi zaposleni ne bi bili v trenutku prehoda finančno niti prizadeti niti stimulirani.
Vse bodoče spremembe bi se tako v smeri zviševanja ali zniževanja odražale
na višini dejanskih, izplačil osebnih dohdkov zaposlenih. Očitno je, da bi bil
v takih pogojih interes občanov za delovanje samoupravnih skupnosti močno
spodbujen, kar bi pripomoglo k nadaljnji poglobitvi samoupravnih odnosov.
V začetku bi se sprememba v formalnem pogledu nanašala le na tehniko
obračuna, ki bi bila glede na svojo sedanjo zapletenost celo preprostejša.
V.
SPREMEMBE V SISTEMU FINANCIRANJA
DRUŽBENOPOLITIČNIH IN SAMOUPRAVNIH SKUPNOSTI
Zaradi večje preglednosti podajamo tudi kratek pregled sistema financiranja samoupravnih in družbenopolitičnih skupnosti, čeprav to niso vprašanja,
ki jih je možno opredeliti z zakonom o prispevkih, davkih in taksah, pač pa
v posebnih predpisih, ki urejajo sistem javnih financ.
Predlagane spremembe družbenih obveznosti bi se odražale tudi v sistemu
oziroma zakonodaji o financiranju splošnih družbenih potreb; glavne značilnosti teh sprememb bi bile naslednje:
1. Financiranje potreb proračuna federacije in sklada federacije za manj
razvite republike in Kosovo je že urejeno s posebnimi predpisi, zato tega v tem
gradivu ne ponavljamo.
2. Financiranje invahdsko^pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja.
Zavarovalne prispevke oziroma premije bi plačevali:
a) Občani v breme svojega bruto osebnega dohodka za obseg pravic iz
zdravstvenega in invahdskospokojninskega zavarovanja, razen za obseg usklajevanja invalidnin oziroma pokojnin. Stopnje bi predpisovale zavarovalne
skupnosti; zakon bi določal postopek za uveljavitev stopenj; stopnje prispevkov
bi bile proporcionalne; prispevki bi se odtegovali od bruto OD zaposlenih in
nakazovali pristojnim skupnostim, da delujejo na območju stalnega bivališča
zavezancev. Evidenco zavarovancev bi vodile zavarovalne skupnosti. Tehnika
obračunavanja prispevkov in evidenca zavarovancev bi marala biti prilagojena
možnostim mehanografske obdelave.
Tudi evidenčno bi v bo'doče ne prikazovali obveznosti za socialno in zdravstveno zavarovanje kot obveznosti delovnih organizacij. V bistvu gre le
za to, da iz tehničnih razlogov zbiranja prispevkov ni mogoče urediti drugače,
kot da se obveznost odtegovanja in odvajanja naloži delovnim organizacijam.
To velja tudi za vse druge postavke, ki bi jih občani plačevali iz svojega
osebnega dohodka.
Tak servis zadrževanja in odvajanja prispevkov bi morale organizacije
združenega dela opravljati brezplačno za zavezance in za uporabnike prispevkov in davkov.
b) Delovne organizacije — sorazmerno z izplačanimi osebnimi dohodki v
breme njihovega poslovnega uspeha za obseg pravic zavarovancev do uskla33»
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jevanja »starih« invalidnin in pokojnin ter zdravstvenemu zavarovanju prispevke glede na večji riziko zdravstvenega zavarovanja zaradi nevarnejših
pogojev dela. Obseg teh pravic zavarovancev in obveznosti organizacij, kdaj
in v kakšnem obsegu nastanejo, bi moral zakon precizno opredeliti. Obveznosti
bi predpisovale skupnosti invalidsko^pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, pred uvedbo tega sistema pa na njihov predlog republiška skupščina.
Stopnje bi bile proporcionalne od izplačanih bruto osebnih dohodkov.
Varianta: Od poslovnega uspeha (davčne osnove).
3. Financiranje izobraževanja
Sredstva za izobraževanje bi prispevali:
a) Občani — za obseg z zakonom predpisanega obveznega (osnovnega)
izobraževanja po proporcionalnih stopnjah od bruto OD. Prispevki zaposlenih
za temeljno izobraževanje bi pri obstoječem sistemu financiranja izobraževanja pripadali temeljnim izobraževalnim skupnostim, deloma pa tudi republiški izobraževalni skupnosti za izvajanje sistema dopolnilnega financiranja
temeljnih izobraževalnih skupnosti v manj razvitih občinah. Višino prispevka
bi določale izobraževalne skupnosti po postopku, ki bi ga moral zakon točno
določiti. Dokler bi z zakonom tega ne določili, bi stopnje določale občinske
skupščine.
b) Organizacije združenega dela za obseg strokovnega srednjega, višjega
in visokega izobraževanja. Organizacije bi plačevale ta prispevek po proporcionalnih stopnjah v korist republiške izobraževalne skupnosti od izplačanih
osebnih dohodkov. Stopnje bi predpisovala skupnost sama po postopku, ki
bi ga določal zakon, do sprejetja zakona pa republiška skupščina.
Varianta: —• od poslovnega uspeha (davčna osnova).
4. Financiranje kulturne dejavnosti
Sredstvu za temeljne kulturne dejavnosti bi prispevali:
Občani — prek maloprodajnega prometnega davka, tako da bi občine in
republika odstopale TKS določen del prometnih davkov. Ne bi torej obstajala
posebna stopnja prometnega davka — ali celo posebni prometni davki za pokrivanje potreb kulturnih skupnost, pač pa vnaprej določen del prometnega
davka. Konkretnejša opredelitev bo mogoča šele, ko bo sistem prometnih
davkov v načelu sprejet.
Republiška kulturna skupnost bi se financirala iz sredstev republiškega
proračuna..
5. Telesna vzgoja bi bila financirana na podoben način kot kulturne
skupnosti.
6. Financiranje otroškega varstva
Sredstva za otroško varstvo bi prispevali:
Občani — po enaki proporcionalni stopnji od bruto OD v korist republiške skupnosti otroškega varstva; stopnjo bi na obrazložen predlog republiške skupnosti otroškega varstva predpisovala republiška skupščina, ko pa
bi bil sprejet zakon o postopku za določitev prispevka, pa bi stopnjo prispevka
predpisala republiška skupnost otroškega varstva. V predpisu o delovanju
te skupnosti bi bila določena razdelitev sredstev glede na pristojnosti, ki so
zadržane v republiki, in glede na pristojnosti, ki jih imajo občinske skupščine,
ali pa na osnovi sporazuma znotraj samoupravne skupnosti otroškega varstva.
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7. Financiranje znanstveno-raziskovalnega dela
Sredstva za znanost bi prispevale:
Organizacije združenega dela po enaki proporcionalni stopnji od izplačanih
osebnih dohodkov — varianta: od poslovnega uspeha. Stopnjo bi določala skupnost sama, začasno do izida zakona pa republiška skupščina. Prispevke bi vplačevali v korist republiške znanstveno-raziskovalne skupnosti.
Tudi v bodoče bi del sredstev za znanstveno-raziskovalno delo prispeval
republiški proračun (sklad Borisa Kidriča, kateremu se sredstva odmerjajo na
osnovi posebnega zakona).
8. Financiranje zaposlovanja
Sredstva bi prispevali občani po proporcionalnih stopnjah od doseženega
osebnega dohodka v korist republiške skupnosti zaposlovanja. Tudi te stopnje
bi predpisovala skupnost sama, do sprejetja zakona pa republiška skupščina.
9. Financiranje republiških in občinskih proračunov
Sredstva za proračun bi v pretežni meri zagotavljali iz davkov in taks,
ki bi jih plačevali občani. Predvsem gre za dohodke od prometnih davkov,
od raznih drugih davkov (obrt, intelektualne usluge, nepremičnine, premoženje
in drugo) in od upravnih in sodnih taks ter drugih dohodkov.
Del sredstev pa bi za proračune pritekal tudi iz obdavčitve poslovnega
uspeha delovnih organizacij.
Za pokrivanje ostalih splošno družbenih potreb proračuna služijo tudi
prispevki od izplačanih osebnih dohodkov, v bodoče pa bi ta vir dohodkov zamenjal davek na poslovni uspeh organizacij združenega dela in gospodarskih
enot zasebnega sektorja.
♦**
V prilogi so tabele, ki prikazujejo delovanje predlaganega sistema, pod
predpostavko, da bi nov sistem veljal že v letu 1970.

POROČILA
Odbor za finance in proračun ter odbor za proizvodnjo in blagovni promet
republiškega zbora sta na skupni seji 24. januarja 1972 obravnavala predlog za
izdajo zakona o prispevkih, davkih in taksah občanov in organizacij združenega
dela, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Povzetek stališč iz splošne razprave:
—• Potreba po spremembi davčnega sistema in sistema zbiranja sredstev
za financiranje splošne in kolektivne potrošnje je že dolgo prisotna. Predloženi
predlog za izdajo zakona pomeni prvi korak v postopku za uveljavitev sprememb, ki so nujne. Za nekatere bo verjetno treba določiti krajše prehodno
obdobje.
— Teze iz predloga za izdajo zakona prinašajo dokajšnje spremembe.
Zakon, katerega zasnove pomenijo radikalne spremembe obstoječega sistema,
je treba previdno uvajati in imeti ob tem splošno podporo.
— Zaželeno je, da bi bil novi sistem čimprej uveljavljen, vendar je datum
1. julij 1972 verjetno prezgoden. Poudarek naj bo v koreniti pripravi zakona, v
razčiščenju vseh variant, tako da bo predlog zakona res rezultat poglobljenih
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Študijskih priprav in zavestnih ter dobro premišljenih odločitev. Predlagatelj
mora intenzivno delati, da ne bi bilo končno sprejemanje zakona zopet v
časovni stiski; osnutek zakona mora biti vsekakor obravnavan v skupščini pred
poletnim odmorom.
— Zvezni ustavni amandmaji sicer omogočajo republikam izoblikovanje
svojega davčnega sistema, vendar so določena usklajevanja potrebna, 2e v
fazi priprav osnutka zakona je treba posamezna določila usklajevati z drugimi
republikami, zlasti elemente enotnega trga in sistema cen.
— Glede na to, da so bile teze izdelane pred sprejetjem republiških ustavnih amandmajev, naj se pni izdelavi besedila -osnutka zakona upoštevajo
amandmaji k republiški ustavi.
— V tezah so preslabo obdelana razmerja med družbenopolitičnimi skupnostmi in odnosi do nerazvitih področij.
Obdavčitev premoženja je treba v osnutku zakona temeljito proučiti in
jo pripraviti verjetno v variantnih rešitvah. Obdavčiti je dnevnice in potne
stroške, ki se dobivajo nad višino, ki je določena z družbenim dogovorom.
Stališča k tezam o družbeni obveznosti občanov:
— Medtem ko je bilo doslej predvsem živo delo osnova za davke in prispevke (razen prometnega davka seveda), naj predstavlja novi sistem kombinacijo treh glavnih osnov: živega dela, sredstev (so razne možnosti — osnovnih
sredstev, poslovnega sklada, celotne bilančne aktive itd.) in dobička ali dohodka. Po mnenju odborov lahko iščemo optimalne rešitve le v kombinaciji vseh
treh osnov, ne pa v obdavčitvi samo ene ah druge osnove.
— Izraženo je bilo mnenje, naj bi za financiranje splošne in kolektivne
porabe republiška skupščina določila najvišjo skupno prispevno stopnjo, v
okviru katere hi samoupravne skupnosti in ostali uporabniki z družbenim
dogovorom določili interno porazdelitev.
— Predlagatelj naj v osnutku zakona variante kvantificira. Brez kvantifikacij je odločitev za eno ali drugo varianto v dokajšnji meri le stvar občutka,
kar pa za zavestno odločanje ni dovolj.
Pri nadaljnjem oblikovanju zakona naj se upošteva načelo enake obremenitve zasebnega in družbenega sektorja gospodarstva, kakor tudi enake davčne
olajšave. Načelo razbremenjevanja gospodarstva v tezah ni dovolj prisotno'.
— V nov davčni sistem bo treba vgraditi uveljavljeni sistem družbenega
dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja, ki ga bo treba prilagoditi
ustavnim spremembam. Samoupravni sporazumi o delitvi dohodka in osebnih
dohodkov zaradi razlik med vejami in dejavnostmi ne morejo nekorigirani
predstavljati elemente na področju obdavčevanja.
—■ Ce misel o skupni prispevni stopnji ne ustreza, potem je treba uzakoniti
vsaj to, da se vsi prispevki od osebnega dohodka odvedejo z enim virmanskim
nalogom na zbirni račun pri SDK, katera bo v določenih terminih izvršila
razdelitev zbranih prispevkov na uporabnike. Ta sprememba bi predstavljala
dokajšnjo poenostavitev in pocenitev dela v delovnih organizacijah. Postopek
obračunavanja in plačevanja davkov in prispevkov je treba poenostaviti in
razbremeniti administracijo.
— V tezah so uporabljeni izrazi, da se prispevne stopnje predpisu je jo<, določajo, potrjujejo^. Z zakonom je treba opredeliti, za kaj je kdo pristojen.
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— Organom odkrivanja, pregona in sojenja je treba dati večji poudarek
in jim zagotoviti neodvisnost v delu tako na občinski kot republiški ravni.
Davčne službe se ■morajo afirmirati in izločiti je treba eventualne lokalne vplive.
Predpisi morajo biti jasni in precizni. Povezovanze v medobčinskih davčnih
službah bo gotovo pomenilo korak naprej tudi v tej smeri.
— Sankcije za neizvajanje zakonov morajo biti izrazno prohibitivne, ne
pa samo opozorilne oziroma kaznovalne. Denarne kazni je vezati na zaporne.
Pri denarnih kaznih je proučiti, v čigavo korist naj se vplačujejo. Občinski
organi izrekajo le mile kazni, kadar se le-te vplačujejo v korist republike.
Stališča k dejavnostim, s sredstvi v lastnini občanov:
— Da bi se davek od dohodka kmetijstva plačeval na osnovi dejansko
doseženega dohodka, je sicer dobra zamisel, ki pa je v tej fazi neizvedljiva in
jo je zato bolje ne uzakoniti, dokler nimamo za to ustvarjenih pogojev.
— Sedanji sistem katastrskega dohodka neposredno sili kmeta, da obdela
vso zemljo in da vso zemljo gospodarno izkoristi, ker mora plačati davek ne
glede na to, ali je zemljišče izkoriščal ali ne. Uvedba davka od dohodka bi
ovirala preusmerjanje in specializacijo v kmetijski proizvodnji.
— Zajeti je treba nekatere specifične dejavnosti v okviru kmetijstva, kot
na primer rejo brojlerjev, pri kateri ne gre več za izkoriščanje kmetijskega
zemljišča, pač pa že za obrtniško oziroma industrijsko proizvodnjo.
— Upoštevati je treba davčne olajšave za tiste vrste dajatev, ki se oproščajo v družbenem sektorju.
Stališča in mnenja k obračunom davkov in akontacij davkov občanov:
— Davek od skupnega dohodka občanov mara postati pomembnejši vir za
zbiranje sredstev za financiranje splošne in kolektivne potrošnje. Z davkom
od skupnega dohodka občanov je treba vsaj blažiti, če že ne odpravljati socialno
diferenciacijo.
—• Dosledno je treba uveljaviti načelo, da mora dohodek dokazovati davčni
zavezanec, ne pa davčna uprava, ter je zato treba uzakoniti obveznost, da izpolnijo davčno prijavo vsi polnoletni občani in vsi mladoletni, ki imajo lastne
dohodke.
— Z zakonom je treba uveljaviti določbo, da smejo delovne organizacije v
gotovini izplačevati le osebne dohodke delavcev iz rednega delovnega razmerja.
Vsem drugim, ki so v dopolnilnem' delovnem razmerju, zunanjim sodelavcem
in upokojencem pa bi morale vse delovne organizacije in institucije dosledno
plačevati dohodke (honorarje, provizije in druga izplačila) le prek žiro računov
in določiti je treba z zakonom, da ima vsak občan le en žiro račun.
— Zaostriti je treba tudi vprašanje in določiti kazensko odgovornost za
izstavljanje fiktivnih potnih nalogov in obračunov tako za delavce iz rednega
delovnega razmerja kakor tudi za zunanje strokovnjake in sodelavce iz pogodbenega ali dopolnilnega delovnega razmerja.
— Glede uvedbe davka na družinski dohodek menita odbora, da je načelna
razprava brez konkretno izdelanih variant predvsem stvar občutka in osebne
odločitve za ali proti. Za konkretnost in realnost take razprave je treba predhodno pripraviti variante z vsemi izračuni, ki so za obdavčenje družinskega
dohodka bistveno drugačni od obdavčitve individualnih prejemkov. Brez dvoma
pa je, da obdavčevanje družinskega dohodka zožuje socialno razlikovanje.

520

Priloge

— Pri odločanju o tem, ali naj bo davčna osnova družinski dohodek ali
dohodek vsakega občana posebej, ne smemo prezreti dejstva, ki se pojavlja v
praksa, da prihaja do formalnih sodnih ločitev samo zaradi imovinskega vprašanja (na primer pri obrti). Misliti je treba tudi na to, da uvedba takega načina
obdavčevanja ne bi povzročila socialnega in družbenega problema.
— Določbe v zvezi z davkom' od skupnega dohodka občanov je treba
dodelati in vključiti širši obseg olajšav, obenem pa zagotoviti, da bo davčna
prijava res zajemala vse dohodke občanov. Prijava naj bi bila kompletna,
postala naj bi nekaka premoženjska davčna listina, iz katere bi bili razvidni vsi
dohodki, pa tudi prispevki in že plačani davki iz drugih naslovov in osnov (na
primer za zdravstveno zavarovanje, za pokojninsko zavarovanje, za šolstvo, krajevni samoprispevek, vplačila za razna javna posojila itd.).
— Z davkom od skupnega dohodka občanov je treba dosledno zajeti tudi
obdavčitev dohodkov iz tujine. Ne gre le za zastopnike tujih firm pri nas, pač
pa tudi za dohodke, ki jih imajo doma živeči občani od raznih uslug zunaj
meja.
— Kazni za neprijavljeni dohodek bi morale biti zelo ostre. Denarna
kazen naj bi bila vezana tudi na zaporno kazen.
— V predlogu za izdajo zakona se sicer ponovno navaja že tolikokrat deklariran prehod na bruto osebne dohodke, vendar v praksi močno odstopamo od
tega načela; tudi. družbeni dogovori in samoupravni sporazumi na podlagi
lani sprejetega zakona obravnavajo in določajo osebne dohodke v neto zneskih.
Enako davčna prijava za skupen dohodek občanov zahteva navedbo samo neto
osebnega dohodka. S predvideno spremembo obračunavanja bruto osebnih
dohodkov je treba izdelati vse nove izračune obdavčitve za prihodnje leto na
osnovi bruto osebnih dohodkov.
Stališča in mnenja k tezam o družbenih obveznostih organizacij združenega dela:
Davek na akumulativnost je oblika, ki je potrebna in ki jo ponovno uvajamo. Davek na dobiček pomeni obenem tudi določeno spremembo v našem
samoupravnem sistemu, saj pomeni vnašanje novih normativov v poslovanje.
Sedanji sistem obdavčevanja je osnovan na osebnih dohodkih. Cim višji
so osebni dohodki, toliko večja so zbrana sredstva, čim močnejše je povečanje
osebnih dohodkov, toliko večji so tudi prispevki iz tega naslova. Zato tudi v
nobeni strukturi in na nobeni ravni ni bilo zaviralne sile proti naraščanju
osebnih dohodkov, čeprav je posledica tega inflacija in naraščanje cen.
Ajkumulativnost je v dokajšnji meri neinteresantna postavka, ker so sredstva, ki se zbirajo za kolektivno in splošno potrošnjo, povsem neodvisna od
večje ah manjše akumulativnosti gospodarskih organizacij. Uveljaviti je možne
razbremenitve za delovno intenzivne gospodarske dejavnosti v odnosu na kapitalno intenzivne dejavnosti.
V razpravi o tezah sta odbora zavzela naslednja stališča:
— Z uveljavitvijo načela, da je višina sredstev, zbranih za financiranje
kolektivne in splošne potrošnje, odvisna tudi od večje ah manjše akumulativnosti gospodarstva, bodo postale zainteresirane vse strukture za čim večjo poslovno uspešnost gospodarstva,. Kolikor večja bo odvisnost, toliko večja bo skrb
negospodarskih struktur za akumulativnost gospodarstva.
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— Davek na dobiček oziroma na ostanek dohodka naj bo proporcionalen.
Progresivna davčna lestivca glede na absolutno velikost davčne osnove bi povzročila dezintegracijske procese v gospodarstvu, česar pa ne smemo dovoliti.
Naše intencije morajo biti prav obratne.
— Za pravično in realno izračunavanje, davčne osnove bo potrebno uzakoniti normative v poslovanju, ki naj veljajo samo za izračun davčne osnove, sicer
pa je delovna organizacija povsem samostojna in neodvisna v poslovnih odločitvah kakor tudi v politiki nekaterih stroškov.
— Normativi bodo morali biti čim enotnejši, čim manj izjem, predvsem pa
se ne smejo dopustiti razni monopolni dogovori in sporazumi glede normativov, na podlagi katerih bi posamezne dejavnosti ali veje prišle v ugodnejši
položaj.
— Amortizacija je med najpomembnejšimi področji, ki jih bo treba normirati. Po mnenju odborov lahko amortizacija kot element v izračunih davčne
osnove odigra veliko vlogo v smeri spodbujanja gospodarskega razvoja. Gre
predvsem za priznavanje večje amortizacije kot odbitne postavke pri izračunih
davčne osnove v začetnem obdobju obratovanja nove tovarne ali novega obrata.
— Se poseben pomen ima olajšava za nov obrat ali podjetje ob priznavanju večje amortizacije za investicije na nerazvitih področjih. Ta oblika davčne
olajšave za spodbujanje investiranja na nerazvitih področjih se v svetu dokaj
uspešno uveljavlja.
— Glede osebnih dohodkov kot odbitnih elementov pri ugotavljanju davčne
osnove so bila različna mišljenja, ki pa so bila edina v tem, da izplačani osebni
dohodki po samoupravnem1 sporazumu zelo verjetno ne ustrezajo, ker bi s tem
delitveni element vplival na davčno osnovo. Davčna osnova mora biti neodvisna
od take ali drugačne delitvene politike posameznega podjetja.
— Tudi kategorijo investicijskega vzdrževanja bo treba normirati.
— Članarine so odbitna postavka, vprašanje pa je, ali je pravilno, da se
vse članarine odštevajo od davčne osnove ah ne. Vsekakor pa članarine ne
sodijo na prvo mesto naštetih odbitnih postavk, navedenih pod 7.4.c/X.
— Pri invalidskoHpokojninskem zavarovanju gre za izplačevanje določenih
sredstev iz naslova minulega dela. Zato je primerno postaviti vprašanje, ah
predstavlja sedanja oblika zagotavljanja sredstev za pokojnine v določenem
odstotku od živega dela najprimernejšo obliko. Ali ne bii bila primerna vsaj v
določeni meri tudi druga oblika na osnovi minulega dela. To bi bil lahko
poslovni sklad, osnovna sredstva, verjetno pa bi bila še najprimernejša osnova
celotna bilančna aktiva gospodarskih organizacij, torej vsa sredstva, s katerimi
podjetje upravlja in s katerimi ustvarja dohodek.
Postavljeno je bilo tudi vprašanje, ali je prispevek od osebnega dohodka
najprimernejša oblika za zbiranje sredstev za financiranje strokovnega izobraževanja na vseh ravneh. Za financiranje osnovnega izobraževanja je prispevek
od osebnega dohodka prav gotovo primerna oblika, za strokovno izobraževanje
pa verjetno ni več. Poudarja se, da je strokovno izobraževanje investicija v
ljudi, torej je treba zainteresirati to dejavnost tudi za to, kakšne in katere
strokovnjake vzgaja. Zato naj bi, če ne v celoti, pa vsaj delno, sredstva za to
dejavnost bila odvisna od poslovne uspešnosti gospodarstva. Na ta način bi
spodbudili tudi neposredno zainteresiranost teh sfer in struktur za poslovno
uspešnost gospodarstva. Štipendije naj bi bile tudi postavka davčne olajšave.
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—• Znanstveno-raziskovalno delo bi moralo biti v celoti odvisno od poslovne
uspešnosti gospodarstva, sredstva za to dejavnost pa naj bi bila odbitna postavka
od davčne osnove. Tehnične izboljšave in patenti bi morali v davčnem sistemu
najti svoje mesto. Davčne olajšave naj bi spodbujale uvajanje patentov ter
tehničnih izboljšav.
— Proučiti je treba mesto komercialne propagande pri ugotavljanju davčne
osnove.
— Samoupravni sporazumi uokvirjajo dnevnice in potne stroške ter še
nekatere druge kalkulativne elemente. Vprašanje je, ali so samoupravni sporazumi glede teh elementov toliko enotni, da bi smeli njihove določbe upoštevati
v izračunavanju davčne osnove, ali pa je potrebno to določiti z zakonom. Pri
tem ni nepomembno vprašanje sprememb in dopolnitev samoupravnih sporazumov med poslovnim letom in s tem povzročene težave za praktično uporabo pri izračunavanju davčne osnove. Razen tega so zakoni dostopni vsem
in povsod, samoupravnih sporazumov pa je veliko in niso javno objavljeni.
— Davčne prijave delovnih organizacij naj se predložijo v roku, ki je
določen za zaključne račune; za občane pa je rok prijav lahko krajši.
Odbora predlagata republiškemu zboru, da sprejme predlog za izdajo
zakona.
Za poročevalca na seji zbora sta odbora določila poslanca Gregorja Klančndka.
St.: 422-17/72
Ljubljana, 26. 1. 1972

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
skupščine SR Slovenije je na seji dne 1. februarja 1972 obravnaval predlog za
izdajo zakona o prispevkih, davkih in taksah občanov in organizacij združenega
dela, ki ga je skupščini poslal v obravnavo izvršni svet.
Uvodoma je odbor ugotovil, da predstavlja predlog za izdajo zakona o
prispevkih, davkih in taksah občanov in organizacij združenega dela pomemben
korak pri realizaciji novega sistema prispevkov in davkov.
V načelni razpravi so člani odbora poudarili, da je zaradi enotnosti gospodarskega sistema in tržišča v SFR Jugoslaviji nujno usklajevanje posameznih
stališč z drugimi republikami, poleg tega pa bo potrebno medsebojno usklajevanje stališč tudi v naši republiki. Izhajati moramo iz izhodišča enakih vrst
darvkov in prispevkov na področju cele države, saj to zahteva enotnost gospodarskega sistema,
Člani odbora so poudarili, da je izhodišče o obdavčitvi bruto osebnega dohodka za vse občane primemo in da ga je treba usvojiti, ob tem pa poudarili,
da naj predlagatelj razmotri tudi možnost obdavčitve skupnega dohodka gospodinjstva. Postavljene so bile zahteve, da se dosledno obdavči vsak dohodek
občana.
Davčne službe se morajo prilagajati nakazanemu sistemu, poleg tega pa
morajo imeti tudi dosti večjo vlogo pri izvajanju sistema davčne politike. Zavedamo se, da z novim zakonom ne bomo rešili vseh problemov na tem
področju, treba pa je narediti bistven kvalitativni premik za odpravo do sedaj
neprilagojenih in neučinkovitih davčnih služb.
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Poslanci so se posebej zavzeli za to, da naj bd bil postopek in način plačevanja prispevkov in davkov čimbolj enostaven in racionalen, saj za to govori
urbana in gospodarska neenakomerna razvitost Slovenije. Z enostavnim po^
stopokom bi prihranili tudi precej dela in stroškov in tako prispevali k zmanjšanju števila administrativnih delavcev v organizacijah združenega dela.
Člani odbora se niso strinjali s predlogom, da se v kmetijstvu plačuje
davek od dohodka na osnovi dejansko doseženega dohodka. Menili so, da številne občine takega načina obdavčitve sploh ne- bi mogle izpeljati, saj bi bilo
ugotavljanje dejanskega dohodka zelo težavno. Zato naj se sedanji sistem
obdavčitve po katastrskem dohodku obdrži, izvršijo pa naj se določene spremembe, ki so potrebne glede na dosedanje izkušnje pri obdavčitvi zasebnih
kmetovalcev.
St.: 422-17/72
Ljubljana, 3. 2. 1972

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti je na svoji seji dne 13. marca 1972 obravnavala predlog zakona o prispevkih, davkih in taksah občanov in organizacij
združenega dela, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet skupščine
SR Slovenije.
Začapna komisija je v načelni razpravi ugotovila, da pomeni predlog za
izdajo zakona o prispevkih, davkih in taksah občanov in organizacij združenega
dela osnovo za oblikovanje novega davčnega sistema in politike, ker amandmaji
k zveizni in republiški ustavi omogočajo oblikovanje novega sistema prispevkov
in davkov. Večja samostojnost republike na tem področju omogoča ustvarjanje
racionalnega in učinkovitega davčnega sistema.
O tezah, ki jih vsebuje predlog za izdajo zakona, sta razpravljala tudi
odbor za finance gospodarskega zbora in gospodarski zbor. Komisija se strinja
z mnenjem, ki ga je v svojem poročilu izrazil odbor za finance gospodarskega
zbora, ter ugotovlja, da bo gradivo, ki pomeni osnovo za izdelavo nove republiške davčne zakonodaje, obdelano v več zakonih. V tezah predloženega predloga za izdajo zakona pa je gradivo prikazano skupaj.
Pri tem, ali naj gremo na nove davčne osnove, je vprašanje, ali naj gremo
radikalno ali postopno-. Komisija meni, da ni treba iti preveč rigorozno, razen
tam, kjer se kažejo očitne slabosti. Treba je postopno ugotoviti, koliko so
spremembe primerne in kakšni so realni pogoji za spremembo davčnega sistema.
Vsekakor pa pomenijo predlogi v tezah predloga zakona začetek spremembe
davčnega sistema v naši republiki.
Začasna komisija ugotavlja, da je v predlogu za izdajo zakona že predvidena
sprememba na obdavčitev po poslovnih uspehih v gospodarstvu kot nujna
sprememba zaradi večkrat različnih pogojev gospodarjenja, kar bo imelo za
posledico bolj enakomerno porazdelitev obremenitve z davki in prispevki. Sprememba s preusmeritvijo na obdavčitev poslovnih rezultatov pa je premalo
izrazita in bruto osebni dohodki so glavna osnova za zbiranje sredstev za kritje
skupnih potreb. Pri vprašanju, ah naj bo obdavčen posameznik ali družina,
so močna mnenja, naj bo obdavčen družinski dohodek. Tretja seja konference
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ZK pa se je opredelila v tem smislu, da je obdavčitev družinskega dohodka za
naše razmere v Sloveniji nesprejemljiva.
Pri obdavčitvi zasebnega kmetijstva je začasna komisija mnenja, da je
nesprejemljiv predlog, da se plačuje davek od dohodka na podlagi dejansko
doseženega dohodka, ker to povzroča prevelika nesorazmerja. Treba bi bilo
modernizirati kataster in izpeljati tako ureditev, da bo dovolj realna osnova za
ugotavljanje poprečnega dohodka. Pri določanju davka po katastru pa naj se
napravijo spremembe, ki,so potrebne glede na sedanje izkušnje pri obdavčitvi
zasebnih kmečkih proizvajalcev. Kmečki proizvajalci tudi niso povsod sposobni,
da bi vodih knjige, ki so podlaga za obdavčenje. Potrebna je študijska obdelava vseh teh problemov, da bomo imeli v osnovi enoten sistem in da ne
bomo imeli 60 improvizacij davčne politike. Med občinami je torej potrebna
večja koordinacija za davčno politiko, ki pa ne sme preiti v neko togost.
Začasna komisija je nadalje obravnavala vprašanje amortizacije in osebnih
dohodkov kot odbitnih postavk za ugotovitev davčne osnove. Potrebno je doseči
družbeni dogovor o višini amortizacije. Pri amortizaciji naj bi upoštevali tudi
stopnjo rasti pri posameznih delovnih organizacijah kakor tudi stopnjo izkoriščenosti osnovnih sredstev.
Začasna komisija je nadalje razpravljala o problemih pri področju olajšav.
Treba je to področje posebej proučiti in izdelati sistem olajšav, ki bi deloval
stalno in ne bi bil odvisen, od neke trenutne situacije. S primernimi davčnimi
olajšavami bi lahko vnesli samoupravni faktor, da bi se posameznik lahko
sam odločal, kam bo vlagal svoj denar. Treba pa je paziti, da ne bi olajšave
postale dvorezni nož, zato je treba vse to precizno formulirati.
Glede davčnega sistema sta dva koncepta, po enem naj se iz davčnega
sistema, izvzamejo vse olajšave in ima davčni sistem čisti fiskalni značaj, ali
pa naj bo davčni sistem širši element ekonomike. Današnji sistem je preveč tog.
Ker gre za več variant, ni treba, da se že zdaj opredelimo za določeno
rešitev, ker je primerno, da so variante tudi v poznejši fazi, podprte s kvantifikacijami. Izraženo je bilo mnenje, naj bi pri variantah o načinih zajemanja
dohodkov našli rešitve za enotno zajemanje dohodka, da bi s tem dosegli
enake pogoje gospodarjenja.
Poslanci so poudarjali, da je potrebno poenostaviti postopek pri plačevanju
prispevkov in davkov. Sedanji sistem plačevanja prispevkov od bruto osebnih
dohodkov otežuje kontrolo. Poenostavitev postopka bi tudi zmanjšala administracijo v organizacijah združenega dela.
Nbv davčni sistem naj tudi pomaga odstranjevati socialne razlike, ker naj
se te zmanjšajo z doslednim obdavčevanjem premoženja in premoženjskih razlik, ki so posledica neustrezne delitve in doseganja dohodka. Sicer pa naj se
pri spremembi davčnega sistema da večji poudarek davku na skupni dohodek
občanov.
Komisija je nadalje menila, da mora biti v državi pri obdavčevanju gospodarstva enotna osnova, da se izenačijo pogoji gospodarjenja in zagotovi enotnost
trga. Pri zvezi so že formirane posebne delovne skupine, ki naj pripravijo
enotna stališča za republiško usklajevanje; izhodišča naj bodo povsod enaka.
Prav enako je potrebno glede obdavčitve občanov, da ne bi prišlo do prevelikih
razlik med zavezanci na posameznih območjih.
Začasna komisija predlaga enotnemu zboru, da sprejme predlog za izdajo
zakona o prispevkih, davkih in taksah občanov in organizacij združenega dela,
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pri tem pa priporoči predlagatelju, da upošteva vsa mnenja, pripombe in predloge iz razprav o gradivu, ki ga vsebujejo teze v predlogu za izdajo zakona.
Za svojega poročevalca je komisija imenovala poslanca Antona Zimska.
St.: 422-17/72
Ljubljana, 13. 3. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
6. marca 1972 obravnavala predlog za izdajo zakona o prispevkih, davkih in
taksah občanov in organizacij združenega dela, ki ga je predložil izvršni svet
skupščine SR Slovenije.
V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da teze za izdajo zakona o prispevkih, davkih in taksah občanov in organizacij združenega dela predstavljajo
osnovo za izdelavo nove republiške davčne zakonodaje. S prejetjem ustavnih
dopolnil k zvezni in republiški ustavi, zlasti s XXVII. in XL. amandmajem k
ustavi SR Slovenije, so dane možnosti za oblikovanje racionalnega in učinkovitega davčnega sistema.
V razpravi je bilo poudarjeno, da bo materija, ki jo obravnava predlog
za izdajo zakona, vsebovana v več zakonih. Le zaradi celovitosti prikaza je
bila združena v predlogu za izdajo zakona.
V razpravi je bilo ugotovljeno', da naj bi po predlogu za izdajo zakona v
prihodnje V8 bremen nosile delovne organizacije, 2/8 pa občani. Po mnenju
nekaterih bi bilo potrebno temeljito proučiti, ali tako razmerje v celoti ustreza.
Zagotoviti bi bilo potrebno tudi enostavnejši in racionalnejši postopek glede
odvajanja, zlasti prispevkov.
Komisija je v razpravi poudarila, da bo v skladu z ustavnimi amandmaji
zaradi izenačevanja pogojev gospodarjenja in zagotovitve enotnosti in stabilnosti jugoslovanskega trga potrebno uskladiti temelje davčne politike in davčni
sistem z drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama. Prav tako bo
potrebno, da republika, občine in samoupravne interesne skupnosti usklajujejo
obveznosti temeljnih organizacij združenega dela, delovnih ljudi in občanov,
da ne bi prišlo do prevelikih obremenitev oziroma prevelikih razlik med zavezanci posameznih območij. Treba bo določiti tudi postopek za usklajevanje
navedenih obveznosti.
Nadalje je bilo v razpravi ugotovljeno, da predlog za izdajo zakona dosledno
ne ločuje davkov od prispevkov. Odprto je vprašanje razmejitve prispevkov, ki
bi jih v prihodnje plačevali občani oziroma delovne organizacije. Ustavni
amandmaji določajo, da se davki plačujejo za zadovoljitev tistih splošnih
družbenih potreb, ki se financirajo iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti,
prispevki pa pripadajo interesnim skupnostim, ki zagotavljajo zadovoljevanje
potreb oziroma storitev delavcu in občanu ali njegovim družinskim članom.
Prav tako je bilo poudarjeno, da je treba upoštevati pri oblikovanju nove
davčne zakonodaje tudi mednarodne konvencije, ki jih je naša država sprejela.
Po mednarodnih konvencijah velja za financiranje zdravstvenega zavarovanja
tripartitni sistem: financiranje s strani delovne organizacije, delavcev in
družbenopolitičnih skupnosti. Prispevek za nesrečo pri delu in poklicno bolezen
bremeni po tej konvenciji le delovne organizacije in ne delavcev. Ta konvencija
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je dosledno upoštevana, v sedaj veljavnem republiškem zakonu o zdravstvenem
zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva.
Proučiti bi bilo potrebno tudi komu pripadajo posamezni prispevki in davki
in to uskladiti z ustavnimi amandmaji in zakonom, o ureditvi kolizije republiških .oziroma pokrajinskih zakonov na področju davkov, prispevkov in taks
(Ur. 1. SFRJ, št. 5/72).
Pri obravnavanju posameznih načel predloga za izdajo zakona so bila v
razpravi izražena naslednja mnenja, predlogi in pripombe:
K 2.1
Med prispevki, ki so jih dolžni plačati občani iz svojega bruto osebnega
dohodka, bi marali biti tudi prispevki za kulturo in znanost, stanovanjski prispevki in prispevki za srednješolsko izobraževanje. Splošno potrošnjo na teh
področjih bi morali financirati tudi na podlagi načela solidarnosti občanov.
Izraženo je bilo mnenje glede prispevka za. otroško varstvo, ki ga plačujejo
le občani. Skrb za otroško varstvo, zlasti otroški dodatki staršem;, katerih dohodki ne dosežejo družbeno dogovorjenega minimuma, bi morali biti stvar širše
družbene skupnosti.
K 2.3, 2.4, 2.5, 2.8
Glede na to, da ustavni amandma določa, da interesne skupnosti samostojno določajo stopnjo prispevkov, je nesprejemljiva rešitev, da bi v prehodnem obdobju, dokler ne bo z zakonom določen postopek o načinu določanja
prispevkov občanov, šli korak nazaj od sedanje ureditve. Danes stopnje prispevkov sprejemajo interesne skupnosti, soglasje k njim pa dajejo družbenopolitične skupnosti. Predlog za izdajo zakona pa predvideva, da bi v tem prehodnem obdobju stopnje prispevkov določale družbenopolitične skupnosti. Po
mnenju nekaterih prehodni režim ne bi bil potreben, če bi bil zakon, ki bi
določal postopek o načinu določanja prispevkov občanov, sprejet hkrati z novo
davčno zakonodajo.
K 2.6
Komisija je opozorila, da je potrebno ponovno proučiti vprašanje, kateri
interesni skupnosti pripadajo prispevki. Za vse prispevke se namreč ne more
uporabljati načelo stalnega bivališča zavezanca (na primer prispevek za zdravstveno zavarovanje). Upoštevati bo potrebno določbo ustave in uvodoma omenjenega kolizijskega zakona.
K 4.1 in 4.2
Temeljito naj se prouči vprašanje, ali bi kazalo izpopolniti mehanizem
katastrskega dohodka, ali pa tega v celoti opustiti in odmeriti davek po dejanskem dohodku zavezanca. To vprašanje je že dalj časa pereče.
K 5.1
Z zakonom je treba zagotoviti, da pavšalisti niso dolžni voditi poslovnih
knjig, kajti kriterij poslovnega prometa ni ustrezno merilo.
K 5.4
Pri drugem odstavku je bilo opozorjeno, da bi pri načinu ugotavljanja
višine osebnega dohodka, ki služi za ugotavljanje davčne osnove, moral biti
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dosežen dogovor z drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama ter občinama v SR Sloveniji o enotni osnovi, ker bo v nasprotnem prišlo do prevelikih odstopanj.
K 6.3
Izraženi so bili pomisleki zoper predviden način vračanja odmerjenih akontacij. Potrebno bo določiti neko realno začetno in končno osnovo za vračanje
akontacij.
K 7.6
Pri tretjem odstavku variante je bila dana pripomba v skladu z načelno
razpravo in s pripombo k načelom 2.3, 2.4, 2.5 in 2.8.
K 7.14
Ker 10. točka XXVII. ustavnega amandmaja k ustavi SR Slovenije določa,
da bo s posebnim zakonom določen postopek zoper organizacije združenega
dela, ki ne izpolnjujejo svojih, z zakonom določenih obveznosti, so bili izraženi pomisleki o primernosti te določbe v bodočem davčnem zakonu. Po
mnenju komisije taka določba ne spada v davčno zakonodajo.
K 8.3
V zvezi s četrtim odstavkom je bilo poudarjeno', da postopek v primeru
spora ni izpeljan v skladu z ositalimi določbami v predlogu za izdajo zakona.
V tezi 8.4 je določeno, da je služba družbenega knjigovodstva dolžna izvršiti
odmero prispevkov in davkov delovnim organizacijam. Služba družbenega knjigovodstva namreč vodi evidenco o ustvarjanju, delitvi in uporabi družbenih
sredstev, zato je le-ta edino lahko pristojna, da izvrši odmero prispevkov in
davkov. Glede na navedeno je neprimerna predlagana pritožbena pot na pristojni davčni organ. Ker služba družbenega knjigovodstva odmerja obveznosti
in izdaja ustrezne odločbe, so možna zoper te odločbe pravna sredstva, ki jih
predvideva zakon o službi družbenega knjigovodstva (Ur. 1. SFRJ, št. 5/72).
St.: 422-17/72
Ljubljana, 7. 3. 1972
PREDLOG ZAKONA
o združevanju kmetov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Zaradi zboljšanja svojega gospodarskega in družbenega položaja, vključevanja v tržno gospodarstvo in uresničevanja pravice do uspehov svojega dela
lahko združujejo kmetje in drugi delovni ljudje, ki opravljajo z osebnim delom kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: kmetje), delo in delovna sredstva na podlagi pogodbe dn v skladu s tem zakonom med seboj in z delom
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delavcev ter z družbenimi sredstvi v kmetijskih zadrugah (v nadaljnjem besedilu: zadruge), v obratih za kooperacijo v sestavi organizacij združenega dela
(v nadaljnjem besedilu: obrati za kooperacijo) in v drugih oblikah združevanja.
2. člen
Zadruge in obrati za kooperacijo se smejo ukvarjati s pridelovanjem, predelavo in prometom kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov, s čebelarstvom in ribištvom, s storitvami, pomembnimi za kmetijstvo in življenje na
vasi, s strokovno-pospeševalno in razvojno dejavnostjo na področju kmetijstva,
s hranilno-kreditnimi posli, s preskrbovanjem s sredstvi za kmetijsko proizvodnjo, s prometom z- gozdnimi sortimenti v skladu s predpisi o gozdovih, s
turizmom, z domačo obrtjo in- drugimi gospodarskimi dejavnostmi, za katere
izpolnjujejo predpisane pogoje.
Poleg gospodarskih dejavnosti se zadruge in obrati za .kooperacijo lahko
ukvarjajo tudi z izobraževalnim., kulturnim in socialnim delom, pomembnim
z.a -člane in razvoj vasi.
Zadruge oziroma obrati za kooperacijo so lahko splošni ali specializirani
po vrstah dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo.
Zadruge in obrati za kooperacijo opravljajo dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena za svoje člane, v skladu z netočnostmi pa lahko tudi
za druge.
3. člen
Kmetje lahko vlagajo svoja sredstva v zadruge in obrate za kooperacijo.
Na delovnih sredstvih, ki so jih kmetje vložili v zadruge ali obrate za
kooperacijo1, obdrži j o lastninsko pravico, če ni s pogodbo drugače določeno.
Zadruge in obrati za kooperacijo lahko zbirajo za razvoj materialne osnove
svojega dela tudi denarna sredstva svojih članov.
Premoženjska razmerja med zadrugo oziroma obratom za kooperacijo in
njihovimi člani ureja pogodba, ki jo v skladu s splošnim aktom skleneta zadruga oziroma obrat za kooperacijo in član zadruge oziroma obrata, Ce se
splošni akt po sklenitvi pogodbe spremeni ali dopolni, ostanejo za razmerja,
ki so urejena s pogodbo, v veljavi določbe, pogodbe in splošnega akta, ki so
veljale ob sklenitvi pogodbe.
Članski delež (17. in 31. člen tega zakona) se ne obrestuje.
4. člen
Kmet izpolnjuje pogoje za zdravstveno, invalidsko in starostno zavarovanje
v obsegu kot osebe v delovnem razmerju, če:
—■ združi svoje delo in delovna sredstva z zadrugo, obratom za kooperacijo
ali z drugo organizacijo združenega dela,
— trajno proizvodno sodeluje z organizacijo iz prejšnje alinee in
— dosega v proizvodnem sodelovanju najmanj tolikšen osebni dohodek,
kakršen je s samoupravnim sporazumom oziroma s predpisom določen kot
osebni dohodek delavca v združenem delu, ki zagotavlja delavcu njegovo socialno varnost in stabilnost.
Pogoje zavarovanja določa zakon.
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S splošnim aktom zadruge, obrata za kooperacijo oziroma druge organizacije združenega dela se lahko priznajo kmetom iz prvega odstavka tega člena
posamezne pravice, ki jih imajo delavci v združenem delu.
5. člen
Zadruge, obrati za kooperacijo, posebne organizacije združenega dela iz
40. in 41. člena tega zakona, samoupravne skupnosti kmeitov lastnikov gozdov
in poslovna združenja, ki se ukvarjajo s pospeševanjem kmetijstva, se združujejo v zadružno zvezo SRi Slovenije, ki jim nudi organizacijsko, strokovno,
tehnično in drugačno pomoč, lahko pa opravlja zanje tudi s pogodbo o oblikovanju zveze določene gospodarske dejavnosti. Člani zadružne zveze lahko postanejo tudi druge organizacije, ki se ukvarjajo s pospeševanjem kmetijstva
in je njihovo delovanje v skladu s cilji te zveze.
Članstvo v zadružni zvezi SR Slovenije je prostovoljno. O sprejemu v članstvo odloča organ zveze, ki ga določa pogodba o oblikovanju te zveze.
Zadružna zveza SR Slovenije je pravna oseba in se vpiše v zadružni register pri okrožnem gospodarskem sodišču. Če opravlja tudi gospodarske dejavnosti, se za tako poslovanje smiselno uporabljajo predpisi o poslovnih združenjih, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
Najvišji organ zadružne zveze SR Slovenije je obcm zbor, ki ga sestavljajo
predstavniki članic. Število predstavnikov zadrug, obratov za kooperacijo in
posebnih organizacij združenega dela iz prvega odstavka na občnem' zboru določa pogodba o oblikovanju zadružne zveze glede na število članov delovne
skupnosti včlanjene organizacije. Druge članice zveze imajo na občnem zboru
po enega predstavnika.
Statut določa notranjo organizacijo zadružne zveze SR Slovenije in druga
vprašanja, ki niso urejena z zakonom ali s pogodbo o oblikovanju zveze.
Zadružna zveza SR Slovenije je članica gospodarske zbornice SR Slovenije.
Zadruga, posebna organizacija združenega dela oziroma poslovno združenje, ki je član zadružne zveze SR Slovenije, se ni dolžno včlaniti v gospodarsko zbornico SR Slovenije.
Če pa je član zadružne zveze obrat za kooperacijo ali samoupravna skupnost kmetov lastnikov gozdov, se odbije od prispevka, ki ga mora plačati zbornici organizacija združenega dela, sorazmerni znesek.
6. člen
Premoženje v družbeni lastnini, ki preostane po redni likvidaciji zadruge,
obrata za kooperacijo oziroma posebne organizacije združenega dela, prevzame
občina, na katere območju je delovala likvidirana organizacija. Občina dodeli
to premoženje drugi zadrugi ali drugi organizaciji združenega dela, ki prevzame
dejavnosti likvidirane organizacije. Če take zadruge aH organizacije ni, dodeli
občina premoženje zadružni zvezi SR Slovenije, ki ga uporabi za razvoj dejavnosti svojih članic.
Določba iz prejšnjega odstavka se ustrezno uporablja v primeru, ko preneha obrat za kooperacijo, ki ni pravna oseba.
34
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7. člen

Zadruge so organizacije združenega dela. Zanje veljajo predpisi o organizacijah združenega dela, kolikor ta zakon drugače ne določa.
Predpisi o organizacijah združenega dela veljajo tudi za obrate za kooperacijo in za posebne organizacije zćhuženega dela iz 40. in 41. člena tega zakona, kolikor ta zakon drugače ne določa.

II. ZDRUŽEVANJE KMETOV V ZADRUGE
8. člen
Zadrugo lahko ustanovi najmanj 30 kmetov.
Pobudo za ustanovitev zadruge lahko dajo tudi organizacije združenega
dela, če se pismeno zavežejo za določeno poslovno sodelovanje. V takem primeru lahko ustanovi zadrugo tudi manj kot 30 kmetov.
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zagotove ustanovitelji zadruge v
obliki deležev, s kreditom ali na drugačen način.
Sredstva lahko zagotove tudi organizacije združenega dela iz drugega odstavka tega člena ali družbenopolitične skupnosti. Če te sklenejo z ustanovitelji
zadruge pogodbo1, da bo zadruga opravljala določene dejavnosti, pogoji za
opravljanje teh dejavnosti za zadrugo ne morejo biti manj ugodni, kot so za
podjetje v ustanavljanju nasproti njegovemu ustanovitelju.
9. člen
O ustanovitvi zadrug'e se sporazumejo ustanovitelji na ustanovnem zboru.
Ustanovni zbor sprejme začasni statut zadruge, izvoli začasne organe zadruge, določi rok za izvolitev oziroma za imenovanje rednih organov upravljanja in za sprejem statuta zadruge.
10. člen
Zadruga velja za ustanovljeno in postane pravna oseba z dnem, ko je vpisana v zadružni register. Ustanovitelji zadruge postanejo njeni člani z dnevom
registracije.
Dokler zadruga ni vpisana v register, odgovarjajo ustanovitelji zadruge
nerazdelno za obveznosti, nastale v zvezi z ustanovitvijo.
11. člen
Ce so za opravljanje določene dejavnosti predpisani posebni pogoji, sme
zadruga začeti z delom, ko te pogoje izpolni.
12. člen
Članstvo v zadrugi je prostovoljno in osebno.
Statut zadruge določa v skladu s tem zakonom pogoje za članstvo v zadrugi.
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13. člen
Član zadruge lahko postane kmet, ne glede na svoje proizvodne zmogljivosti, ki se odloči za trajnejše gospodarsko sodelovanje z zadrugo in sklene o
tem pismeno pogodbo, kakor tudi tisti člani njegove družine, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost.
Kot trajnejše gospodarsko sodelovanje se šteje združevanje dela in delovnih sredstev zaradi skupne proizvodnje ali poslovno sodelovanje z zadrugo za
daljše obdobje.
Člani zadruge postanejo lahko tudi njeni delavci.
14. člen
O sprejemu v članstvo odloča s statutom določeni organ zadruge.
Zoper sklep, s katerim je bil zavrnjen sprejem v zadrugo, je dovoljen ugovor na najvišji organ upravljanja. Oseba, kateri je tudi ta organ zavrnil sprejem v zadrugo1, lahko vloži v 30 dneh po prejemu sklepa o zavrnitvi zahtevo,
da o tem odloči občinsko sodišče, ki je pristojno po sedežu zadruge. Sodišče
odloča v nepravdnem postopku.
15. člen
Članstvo preneha z izstopom, z izključitvijo ali s smrtjo zadružnika.
Za delavce zadruge, ki so njeni člani, preneha članstvo tudi s prenehanjem
delovnega razmerja.
Statut zadruge določa odpovedni rok za izstop in pogoje za izključitev iz
zadruge.
Glede izključitve se smiselno uporabljajo določbe 14. člena tega zakona.
16. 'člen,
Zadruga vodi imenik članov.
17. člen
Statut zadruge lahko določi, da član vloži v zadrugo določen denarni znesek kot svoj delež za poslovanje zadruge (delež).
Pri določitvi pogojev za vplačilo deležev upošteva statut gospodarsko moč
članov zadruge.
18. člen
Statut zadruge lahko določa, da odgovarjajo za obveznosti zadruge, ki jih
ni mogoče poravnati iz njenih sredstev, člani zadruge (jamstvo).
Ce je v zadrugi uvedeno jamstvo, določa statut, da odgovarjajo člani zadruge za obveznosti zadruge, nastale do prenehanja članstva, z določenim
mnogokratnikom vpisanega deleža še določeno dobo po prenehanju članstva
(jamstvena doba).
Po preteku jamstvene dobe se delež vrne.
Ce je v zadrugi uvedeno jamstvo1, mora biti to razvidno iz firme zadruge.
19. člen
Določbe statuta zadruge o članstvu, deležih, jamstvu in o načinu uveljavljanja samoupravnih pravic članov in delavcev se spremenijo lahko le, če
sklene tako večina članov in delavcev zadruge.
34*
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Zadrugo upravljajo skupaj člani in delavci, zaposleni v zadrugi. Člani in
delavci morajo biti zastopani v organih upravljanja v sorazmerju s svojim
delom in prispevkom k uspehu in k razvoju zadruge glede na svoje delo oziroma sodelovanje v pretekli mandatni dobi.
Statut zadruge določa, o katerih vprašanjih odločajo člani in delavci neposredno, katera pa poverjajo organom upravljanja.
21. člen
Najvišji organ zadruge je občni zbor. Občni zbor sestavljajo lahko tudi
delegati članov in delavcev zadruge.
Pri manjših zadrugah lahko določa statut zadruge, da opravlja funkcijo
individualnega izvršilnega organa predsednik kolektivnega izvršilnega organa.
22. člen
V sestavi zadruge so lahko temeljne zadružne enote, temeljne organizacije
združenega dela in enote z določenimi samoupravnimi pravicami,
23. člen
Člani in delavci zadruge imajo pravico, da organizirajo kot temeljno zadružno enoto z lastnostjo temeljne organizacije združenega dela vsak del zadruge, ki pomeni delovno ali teritorialno zaokroženo celoto, v kateri se uspeh
skupnega dela članov in delavcev lahko potrdi kot vrednost na trgu ali v zadrugi in je lahko na tej podlagi samostojno izražen.
Ob pogojih iz prejšnjega odstavka imajo delavci dela zadruge, ki se ukvarjajo z lastno kmetijsko proizvodnjo, predelavo kmetijskih pridelkov, prodajo
potresnega blaga ali z gostinskimi oziroma s turističnimi storitvami, pravico,
da organizirajo svojo temeljno organizacijo združenega dela.
Temeljna zadružna enota oziroma temeljna organizacija združenega dela
se ne more organizirati, če bi to povzročilo prelivanje ali odtujevanje dohodka
tistim, ki so ga ustvarili. Z organiziranjem takih enot oziroma temeljnih organizacij združenega dela se tudi sicer ne smejo kršiti pravice članov in delavcev
v drugih delih zadruge, niti interesi in pravice zadruge kot celote, ki izhajajo
iz medsebojne odvisnosti pri delu ali iz skupnega dela z združenimi sredstvi,
in ne enostransko spreminjati medsebojne obveznosti.
24. člen
Člani zadruge oziroma delavci urejajo medsebojna razmerja, kakor tudi
razmerja, ki nastanejo z oblikovanjem temeljnih zadružnih enot oziroma temeljnih organizacij združenega dela s samoupravnim sporazumom o združevanju, ki določa zlasti:
— sredstva, ki jih enota oziroma organizacija prevzame v uporabo, in
pravice ter obveznosti v zvezi s prevzetimi sredstvi;
— obseg samostojnega poslovanja, neposredno odgovornost enote oziroma
organizacije ter subsidiarno odgovornost;
—• način ugotavljanja in delitve dohodka iz skupnega poslovanja;
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—• osnove in merila za združevanje sredstev za skupni razvoj;
— skupne službe in merila za prispevek k stroškom njihovega poslovanja.
Pobudo za sklenitev sporazuma iz prejšnjega odstavka da občni zbor zadruge ali pa zbor članov oziroma delavcev dela zadruge, ki naj dobi položaj
temeljne organizacije združenega dela. Če v šestih mesecih potem, ko je bila
dana pobuda, ni dosežen sporazum, odloča o sporu mešana arbitraža. Občni
zbor zadruge ali zbor kmetov oziroma delavcev dela zadruge, ki se s stališčem
mešane arbitraže ne strinja, lahko zahteva uvedbo postopka pred ustavnim
sodiščem.
25. člen
Zadruga lahko ustanavlja podjetja, lahko pa tudi združuje svoja sredstva
s sredstvi drugih organizacij združenega dela zaradi skupnih koristi. Poslovna
in druga razmerja se urejajo s pogodbo v skladu z zakonom.
26. člen
Člani in delavci zadruge enakopravno odločajo o delitvi skupno ustvarjenega dohodka za svoje osebne in skupne potrebe ter za razširitev materialne
osnove združenega dela in dvig njihove delovne sposobnosti.
Za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb pripada članom zadruge del
ustvarjenega dohodka v sorazmerju z njihovim deležem pri poslovnem uspehu
zadruge, in sicer glede na njihovo vloženo delo, vložena sredstva — razen deležev iz 17. člena tega zakona ■— in glede na uspeh njihovega gospodarskega
sodelovanja z zadrugo.
Delavcem zadruge pripada del ustvarjenega dohodka za osebne in skupne
potrebe v sorazmerju z njihovim deležem pri poslovnem uspehu zadruge po
enakih načelih kot v vsaki drugi organizaciji združenega dela.
Splošni akt zadruge oziroma temeljne zadružne enote ali temeljne organizacije združenega dela iz 23. člena tega zakona določa v skladu z zakonom in
s samoupravnim sporazumom temelje in merila za delitev dohodka in osebnega
dohodka na del za osebne potrebe članov in za osebne potrebe delavcev, na
del za skupne potrebe članov ter za skupne potrebe delavcev, in na del za razširitev materialne osnove združenega dela.
Splošni akt organizacij iz prejšnjega odstavka določa temelje in merila za
delitev osebnega dohodka med delavce po uspehu njihovega dela, članom zadruge pa tudi po uspehu njihovega gospodarskega sodelovanja z zadrugo.
Od dela dohodka iz drugega od'stavka tega člena, ki se deli na člane kmete,
se ne plačujejo obveznosti, ki obremenjujejo osebni dohodek iz delovnega
razmerja.
27. člen
Za pripojitev zadruge k drugi zadrugi ali drugi organizaciji združenega
dela, za pripojitev druge organizacije združenega dela k zadrugi, za spojitev
z zadrugo ali drugo organizacijo združenega dela, za razdelitev zadruge in za
izločitev dela zadruge je potrebna privolitev večine članov zadruge.
28. člen
Zadruga preneha v primerih in na način kot druge organizacije združenega
dela.
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Zadruga preneha tudi, če se število njenih članov kmetov zniža pod 30 in
ostane na tej višini več kot eno leto. V takem! primeru se opravi redna likvidacija zadruge.
Določba iz prejšnjega odstavka ne velja za zadruge, ustanovljene po drugem odstavku 8. člena tega zakona.
III. ZDRUŽEVANJE KMETOV V OBRATIH ZA KOOPERACIJO V SESTAVI
DELOVNIH ORGANIZACIJ (OBRATI ZA KOOPERACIJO)
29. člen
Kmet, ki svoje delo in dtelovna sredstva združi z organizacijo združenega
dela, z njo trajno proizvodno sodeluje in sklene o tem pismeno pogodbo, upravlja v okviru tega sodelovanja enakopravno s člani delovne skupnosti organizacije združenega dela skupne zadeve in soodloča o delitvi skupno ustvarjenega
dohodka.
30. člen
Kmetje, ki sodelujejo z organizacijo združenega dela na način iz 13. člena
tega zakona, imajo pravico organizirati skupaj z delavci obrat za kooperacijo
s položajem temeljne organizacije združenega dela (obrat za kooperacijo), če
pomeni tak del organizacije delovno ali teritorialno zaokroženo celoto, v kateri
se uspeh skupnega dela kmetov in delavcev lahko potrdi kot vrednost na trgu
aH v organizaciji združenega dela in je lahko na tej podlagi samostojno izražen.
Določbe tretjega odstavka 23. člena in 24. člena tega zakona se smiselno
uporabljajo tudi za ustanovitev obratov za kooperacijo in za opredelitev njihovega položaja*.
Obrat za kooperacijo je pravna oseba, če določa tako samoupravni spo>razum o združevanju. Če se pri sporazumevanju s tem ne doseže soglasje, se
razpiše referendum. Pravioo do udeležbe na referendumu imajo kmetje iz
prvega odstavka tega člena in delavci organizacije združenega dela.
V sestavi obrata za kooperacijo so lahko enote z določenimi, samoupravnimi
pravicami kmetov in delavcev.
31. člen
Kmetje, ki so sklenili pogodbo o trajnejšem gospodarskem sodelovanju z
organizacijo združenega dela, vložijo določen denarni znesek kot svoj delež za
poslovanje obrata za kooperacijo, če določa tako splošni akt obrata. Določbe
tega zakona o deležih v zadrugah se ustrezno uporabljajo tudi za obrate za
kooperacijo.
S splošnim aktom obrata za kooperacijo se lahko, določi,, da odgovarjajo
kmetje z določenim zneskom za obveznosti obrata, ki so nastale v času, ko so
bili njegovi člani, če jih ni mogoče poravnati iz sredstev obrata. Določba tega
zakona o tem, da mora biti jamstvo članov zadruge razvidno iz firme, velja
tudi za obrate za kooperacijo.
32. člen
Za upravljanje obrata za kooperacijo se smiselno uporabljajo določbe 20.
člena tega zakona.
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33. člen
Določbe 26. člena tega zakona veljajo smiselno tudi za obrate za kooperacijo.
IV. DRUGE OBLIKE ZDRUŽEVANJA KMETOV
34. člen
Kmetje se lahko združujejo tudi v kmečke skupnosti in v posebne organizacije'združenega dela (v nadaljnjem besedilu: skupnosti).
Kmetje se lahko združujejo v skupnosti zaradi skupne proizvodnje, zaradi
predelave ali prodaje svojih lastnih pridelkov, zaradi nabave kmetijskih priprav ali reprodukcijskega materiala za svoje lastne potrebe, zaradi skupne uporabe kmetijskih priprav ali objektov in zaradi povezovanja svojega gospodarstva z organizacijami združenega dela.
Skupnosti, ki se ustanovi zaradi skupne proizvodnje, racionalnejšega izkoriščanja kmetijskih zemljišč in proizvodnih naprav ter trajneje gospodarsko
sodeluje z zadrugo ali drugo organizacijo združenega dela, se v skladu z zakonom lahko dodele v izkoriščanje tudi kmetijska zemljišča in proizvodne
naprave v družbeni lastnini.
35. člen
Skupnost se ustanovi s pismeno pogodbo, ki obsega zlasti:
1. imena in naslove kmetov ustanoviteljev;
2. predmet poslovanja skupnosti;
3. način zagotovitve sredstev oziroma vrsto in vrednost sredstev, ki jih
ustanovitelji vložijo v skupnost;
4. obveznosti ustanoviteljev glede njihovega osebnega dela v skupnosti;
5. način obnavljanja vrednosti vloženih sredstev;
6. način obračunavanja in delitve dohodka, doseženega s skupnim poslovanjem;
7. način in pogoje za izstop iz skupnosti in za vstop novih članov skupnosti ;
8. pooblastilo o zastopanju skupnosti;
9. določbe o načinu prenehanja skupnosti in o razdelitvi skupnega premoženja.
36. člen
Skupnost, ki se ukvarja s prekupčevanjem ali ne izpolnjuje več drugih
pogojev tega zakona, se na zahtevo pristojnega inšpekcijskega organa izbriše
iz registra skupnosti (38. člen) oziroma iz registra »podjetij in obratov (40. člen).
Ajkt organa iž 38. člena je akt v upravnem postopku, akt organa iz 40.
člena pa sklep v nepravdnem postopku.
a) Kmečke skupnosti
37. člen
Kmečka skupnost s© ustanovi na podlagi pravil civilnega prava s pogodbo,
s katero dvoje ali več kmetov trajneje združi svoje delo ali tudi svoja sredstva
v skupno korist.
Člani odgovarjajo za obveznosti skupnosti nerazdelno.
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Pogodbo o ustanovitvi skupnosti priglasijo ustanovitelji najpozneje v 30
dneh po podpisu upravnemu organu, pristojnem za kmetijstvo tiste občine, na
območju katere ima večina ustanoviteljev svoje prebivališče.
Organ iz prejšnjega odstavka vodi register skupnosti, v katerega vpisuje
imena ustanoviteljev in drugih članov skupnosti ter kratko vsebino pogodbe.
Skupnost mlora v roku iz prvega odstavka prdglašati tudi spremembe ustanovitvene pogodbe.
39. člen
Organ iz 38. člena tega zakona zavrne vpis v register, če so določbe pogodbe o ustanovitvi skupnosti v nasprotju s predpisi ali če se po določbah
pogodbe dohodek ne bi delil po vloženem delu oziroma po vloženih sredstvih.
Odločba o zavrnitvi vpisa je akt v upravnem postopku.
b) Posebne organizacije združenega dela
40. člen
Kmečka skupnost, ki zaposli več kot 5 delavcev, ima. položaj posebne organizacije združenega dela.
Dohodek, ki ostane po izločitvi dela dohodka članom organizacije iz prejšnjega odstavka na podlagi njihovih vloženih sredstev in njihovega vloženega
dela ter delavcem za njihov osebni dohodek tako kot v drugih organizacijah
združenega dela, se razporedi v sklade po načelih iz 26. člena tega zakona.
Določba drugega odstavka 3. člena tega zakona velja tudi za delovna sredstva, ki so jih vložili člani v posebno organizacijo združenega dela iz tega
člena.
Posebna organizacija združenega dela odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi v družbeni lastnini in s sredstvi, ki so jih člani vložili v skupnost.
Organizacija iz tega člena je pravna oseba. Vpiše se v register podjetij in
obratov pri okrožnem gospodarskem sodišču, na območju katerega ima svoje
prebivališče večina njenih članov. Na trgu nastopa samostojno kot nosilec pravic in obveznosti.
Organizacija iz tega elena mora določiti v ustanovitveni pogodbi svojo
firmo, iz katere mora biti razvidno, da gre za posebno organizacijo združenega
dela.
41. člen
V posebno organizacijo združenega dela iz 40. člena tega zakona se lahko
združujejo kmetje tudi tedaj, če zaposluje organizacija 5 ali manj delavcev.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Zadruge, organizacije združenega dela iz 29. skupnosti kmetov iz 37. člena
tega zakona morajo prilagoditi svojo organizacijo in poslovanje določbam tega
zakona v enem letu od dneva, ko začne veljati ta zakon.
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Zadruga, ki ne postopa po določbi iz prejšnjega odstavka, preneha z delom,
organizacija združenega dela pa opusti sodelovanje po 29. členu tega zakona.
Glede premoženja v družbeni lastnini, ki je bilo ustvarjeno s skupnim delom
kmetov, se smiselno uporabljajo določbe 6. člena tega zakona.
43. člen
Dokler ni mogoče po določbah 20. in 32. člena tega zakona ugotoviti razmerja članov in delavcev v organih upravljanja, določijo to razmerje sporazumno člani in delavci zadruge oziroma obrata za kooperacijo.
44. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati temeljni zakon o kmetijskih zadrugah (Uradni list SFRJ, št. 13-258/65 in 7-70/67).
45. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
Na svojih sejah z dne 22. 11. oz. 25. 11. 1971 sta sprejela gospodarski in
republiški zbor skupščine SR Slovenije osnutek zakona o združevanju kmetov
v zadruge, organizacije združenega dela in v pogodbene skupnosti, obenem pa
naročila izvršnemu svetu, da do 31. 12. 1971 oz. po sprejetju amandmajev k
ustavi SR Slovenije pripravi predlog zakona, pri tem pa pro-uči pripombe in
predloge, dane k osnutku zakona.
Tako kot že k predlogu za izdajo zakona so bile dane številne pripombe
tudi k osnutku. Poleg skupščinskih teles so predlagali spremembe oz. dopolnitve tudi odbor za zadružništvo in kooperacijo pri gospodarski zbornici SRS,
iniciativni odbor za ustanovitev zadružne zveze SR Slovenije pa tudi predstavniki kmetijskih in gozdarskih organizacij, občin, SZDL in kmetje na posvetih,
ki so bili organizirani po vsej Sloveniji.
I.
S sprejemom tega zakona bo končano več kot štiriletno delo.
Prve priprave za spremembo obstoječih predpisov o kmetijskih zadrugah
segajo namreč še v leto 1967. 2e 1. 10. 1967 je odbor za zadružništvo pri zvezni
gospodarski zbornici razpisal anketo o spremembi temeljnega zakona o kmetijskih zadrugah. 5. 3. 1968 je odbor za zadružništvo in kooperacijo pri gospodarski zbornici SRS razpravljal o vsebini temeljnega in republiškega zakona
o kmetijskih zadrugah. Prve teze za republiški zakon so bile pri,pravljene 15. 8.
1969. Kasneje je bilo vloženo mnogo dela za pripravo tez temeljnega zakona
o združevanju kmetov. S sprejemom amandmajev k zvezni ustavi pa je prešlo
urejanje teh vprašanj v celoti v pristojnost republik.
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Šele s sprejemom ustavnih amandmajev k ustavi SRS so bila rešena nekatera načelna vprašanja, npr. ali spada kmetijska zadruga med organizacije
združenega dela, od česar je odvisen celoten družbeni, pravni in siceršnji režim
za to vrsto zadrug.
V celotni naši povojni zakonodaji je imela kmetijska zadruga vedno značilnosti delovne organizacije. Celo pred ustavnim zakonom iz 1. 1953, ko smo
imeli še zadružno lastnino, se po likvidaciji zadruge preostalo premoženje ni
smelo razdeliti med bivše zadružnike in se je moralo dodeliti drugi enaki ali
podobni zadrugi. To načelo je veljalo tudi po uredbi o kmetijskih zadrugah iz
1. 1954 vse do temeljnega zakona o kmetijskih zadrugah iz 1. 1965, ki ni vseboval več določbe o namenski uporabi premoženja zadruge, je pa izrecno določal, da veljajo za zadruge suibsidiarno predpisi o podjetjih.
Tudi glede delitve, dohodka je v kmetijskih zadrugah vedno veljalo načelo,
da morajo del dohodka uporabiti za svojo reprodukcijo kot druge delovne
organizacije.
Razlike med zadrugo in drugo delovno organizacijo so predvsem v tem, da
so kmetje kot 'člani zadruge in kot delovni ljudje v celoti izenačeni z delavci
zadruge, tako pri upravljanju kot pri delitvi' dohodka, z edino tradicionalno
zadružno posebnostjo o delitvi dela dohodka po uspehu njihovega poslovanja
z zadrugo. Tudi druge razlike (deleži, jamstvo, kar je po predlogu zakona
fakultativno) ne jemljejo kmetijski zadrugi, kakršna je bila in je pri nas,
značaja organizacije zadružnega dela.
Pravkar sprejeti XXXV. amandma k naši republiški ustavi omogoča, da
zadržujejo kmetje svoje delo in delovna sredstva med seboj, pa tudi z delom
delavcev in z družbenimi sredstvi. V prvem primeru upravljajo zadrugo izključno kmetje in sami razpolagajo z dohodkom, ustvarjenim s skupnim delom, v drugem primeru pa upravljajo zadrugo skupaj z delavci in skupaj z
njimi razpolagajo s skupno ustvarjenim dohodkom na podlagi vloženega dela
in vloženih sredstev. V teh zadrugah se deli dohodek tako kot v drugih temeljnih organizacijah združenega dela.
.
Po republiškem ustavnem amandmaju je torej možna kmetijska zadruga
kot organizacija združenega dela, ža katero veljajo sicer specialni predpisi
zakona o združevanju kmetov, subsidiarno pa vsi drugi predpisi zakona o organizacijah združenega dela. Ta oblika kmetijske zadruge je v skladu z našo
zadružno tradicijo, ustreza navedeni povojni pravni ureditvi, sprejemajo jo pa
v celoti tudi kmetje sami.
Zaradi tega 7. člen predloga zakona izrecno določa, da so kmetijske zadruge organizacije združenega dela in da veljajo zanje predpisi o organizacijah
združenega dela, kolikor ta zakon sam drugače ne določa.
Predlog zakona pa normira tudi združevanje kmetov v kmečke skupnosti,
v katerih združujejo kmetje med seboj svoje delo in delovna sredstva. Za tako
skupnost ne veljajo predpisi o organizacijah združenega dela kot subsidiarni
pravni vir. Te skupnosti' ustrezajo kmetijskim zadrugam iz prvega odstavka
2. tč. XXXV. amandmaja, čeprav nišo poimenovane kot zadruge. Menimo, da
je za nastopanje v pravnem prometu nujno, da imenujemo kot zadruge le eno
vrsto organizacij.
Drugo tako načelno vprašanje je oblikovanje temeljnih organizacij združenega dela po novih ustavnih amandmajih v sestavu zadruge in drugih organizacij zadružnega dela, s katerimi kmetje trajneje gospodarsko sodelujejo.

Priloge

539

Amandmaji vsebujejo le okvirna določila o pogojih za ustanavljanje takih
organizacij .in o njihovih samoupravnih .pravicah. Konkretnejše določbe o tem
naj bi imel zakon o združenem delu, ki ga pa še nimamo niti v tezah. Zaradi
tega mora predloženi zakon originamo urediti ta vprašanja (23., 24. in 30. člen
predloga).
V sestavu večje zadruge, ki se ukvarja z lastno kmetijsko proizvodnjo-,
predelavo kmetijskih pridelkov, prodajo potresnega blaga ali z gostinskimi oz.
s turističnimi storitvami, bi delavci lahko organizirali temeljne organizacije
združenega dela. Kmetje-člani in delavci zadruge pa bi lahko oblikovali v
delih zadruge, ki se ukvarjajo z drugimi dejavnostmi, te-meljne zadružne enote
s statusom temeljne organizacije združenega dela. Ene in druge organizacije
bi imele vse samoupravne pravice, določene z ustavnimi amandmaji (urejanje
medsebojnih razmerij pri delu, upravljanje zadev in sredstev družbene reprodukcije, odločanje o dohodku), s samoupravnim sporazumom o združevanju
pa bi se še konkretneje določila tudi razmerja med zadrugo kot celoto in posamezno temeljno organizacijO'. Tako bi sporazum določal sredstva ter pravice
in obveznosti, ki jih je organizacija prevzela v uporabo, obseg samostojnega
poslovanja in medsebojno odgovornost, način ugotavljanja in delitve dohodka
iz skupnega poslovanja, merila za združevanje sredstev za skupni razvoj in
po kakšnih merilih mora prispevati organizacija k stroškom skupnih služb.
Seveda upravljajo temeljno zadružno enoto z lastnostjo temeljne organizacije člani in delavci te enote, druge temeljne organizacije združenega dela
v sestavu zadruge pa le delavci te organizacije.
Da pa ne bi prihajalo do motenja gospodarskih procesov v zadrugi, določa
predlog zakona, da ne morejo niti člani in delavci niti sami delavci uveljaviti
pravice do svoje temeljne zadružne enote oziroma do temeljne organizacije
združenega dela, če bi to povzročalo prelivanje ali odtujevanje dohodka tistim,
ki so ga ustvarili. S tem je skušal predlagatelj nekoliko bolj določno opredeliti ustavno določbo o negativnem pogoju ža oblikovanje temeljne organizacije
združenega dela.
Tudi z zakonom pa ni mogoče bolj konkretno predpisati strukture zadruge
oz. bi bil togo določen predpis prej škodljiv kot koristen.
Člani zadruge in njeni delavci naj bi predvsem sami ob pomoči zadružne
zveze SR Slovenije, sindikatov in SZDL ob vsej potrebni studioznosti in odgovornosti v vsakem konkretnem primeru , ugotovili, ali so dani pogoji za oblikovanje temeljnih zadružnih enot oz. temeljnih organizacij združenega dela ali
pa morda le za ustanovitev enot z določenimi samoupravnimi pravicami. Vsekakor mora biti konstituiranje temeljnih organizacij združenega dela rezultat
sistematičnih strokovnih, političnih, ekonomskih, organizacijskih in tehnoloških
proučevanj ter odločitev.
Kolikor bi člani oz. delavci menili, da imajo pravico do temeljne zadružne
enote ali organizacije, pa se jim to krati, imajo po predlogu zakona (24. člen)
možnost, da se obrnejo na mešano .arbitražo oz. da celo zahtevajo ustavni spor.
Ta pravica je v skladu s še veljavno določbo 74. člena temeljnega zakona o podjetjih, le da je prilagojena strukturi zadruge. Sestav mešane arbitraže ureja
tudi še veljavni 88. člen cit. temeljnega zakona, ki se po 7. členu predloga
zakona subsidiairno uporablja za zadruge.
Vse te določbe se smiselno uporabljajo tudi za ustanovitev obratov za
kooperacijo v sestavu delovnih organizacij.
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Obrat za kooperacijo je sinonim za temeljno organizacijo združenega dela
s povsem istimi samoupravnimi pravicami, kot jih imajo te organizacije v
sestavu zadrug. Naziv je vzet po ustavnem amandmaju oz. po praksi, kot
imenujemo take obrate pri kmetijskih kombinatih. Vendar je treba pri tem
upoštevati, da gre v teh obratih za združevanje kmetov po 13. členu predloga
zakona, torej za trajnejše gospodarsko sodelovanje, kar pomeni ne le za združevanje dela in sredstev zaradi skupne proizvodnje, temveč tudi za poslovno
sodelovanje z delovno organizacijo za daljše obdobje.
Obrat za kooperacijo naj bi se torej formiral v sestavu kmetijskega kombinata ali druge delovne organizacije, s katero kmetje trajneje gospodarsko sodelujejo in so tudi sicer dani pogoji, predvideni za formiranje ustreznih
organizacij pri zadrugah. Tak obrat upravljajo seveda člani-kmetje in delavci
obrata.
Predlog zakona določa sedaj, da so obrati pravne osebe, če predvideva tako
samoupravni sporazum o združevanju. Ce pa do sporazuma ne bi prišlo, naj bi
kmetje in delavci odločili o tem z referendumom.
Zahtevo po tem, da je obrat za kooperacijo pravna oseba, če sam drugače
ne odloči, in da ima obvezno svoj žiro račun, so postavili kmetje na posvetih
po Sloveniji, v skupščinskih telesih in v odboru za zadružništvo in kooperacijo'.
Na gospodarskem zboru pa je bilo izraženo tudi mnenje, da morajo imeti temeljne enote oz. organizacije v sestavu zadruge lastnost pravne osebe, če se
tak status prizna obratom za kooperacijo.
Dejstvo, da ima obrat za kooperacijo položaj pravne osebe, pomeni, da
mora imeti svoj žiro račun, da sprejema svoj zaključni račun in ga predlaga
SDK; isto velja za periodične obračune, da jamči primarno s svojim premoženjem za svoje obveznosti, da gre lahko v redno likvidacijo ali v stečaj in da se
lahko samostojno včlani v zadružno zvezo SR Slovenije.
Tolikšna samostojnost ima gotove določene ekonomske posledice. Obvezen
samostojen žiro račun zahteva namreč mnogo večja obratna sredstva kot en
račun za celotno organizacijo združenega dela. Zlasti bi pa pomenilo poseganje v
neodtujljive pravice članov in delavcev in kršitev ustavnih amandmajev, če bi
zakon določal status tega obrata. Menimo, da je največ, kar lahko zakon predpiše, to, da se z referendumom, tj. s pismenim tajnim glasovanjem, odloči o
obratu kot pravni osebi. Zaradi tega zahtevi kmetov ni bilo mogoče v celoti
ugoditi.
Nove so določbe o postopku za oblikovanje enot s položajem temeljne organizacije združenega dela. Pobudo za sklenitev samoupravnega sporazuma o
združevanju da po predlogu zakona ali občni zbor zadruge ali zbor članov
oz. delavcev zadruge, ki naj dobi status temeljne organizacije. Ce v šestih
mesecih do sporazuma ne pride, posreduje, kot smo že omenili, mešana arbitraža oz. odloči ustavno sodišče. Isti postopek velja za ustanovitev obratov za
kooperacijo.
Zaradi večje jasnosti vsebuje predlog zakona določbo>, da so lahko v sestavu zadruge enote, ki nimajo značaja temeljne organizacije združenega dela
in z določenimi samoupravnimi pravicami. Take enote so lahko tudi v sestavu
temieljne zadružne enote ali temeljne organizacije združenega dela, pa tudi v
sestavu obrata za kooperacijo.
Dane so torej možnosti za pestre oblike združevanja. Zadruga bo imela
lahko v svojem sestavu, če bodo dani pogoji, temeljne zadružne enote, lahko
bo zadruga kot celota ena sama temeljna organizacija združenega dela, vendar
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s posameznimi enotami po krajevnih območjih ali po posameznih dejavnostih
z večjimi ah manjšimi samoupravnimi pravicami. V okviru zadruge bodo
imeli ob pogojih iz 23. člena svoje temeljne organizacije združenega dela tudi
delavci, v njihovem okviru bodo pa lahko zopet enote z manjšo pristojnostjo.
Podobno velja za kmetijske kombinate in druge organizacije združenega dela,
le da bodo pri njih zaradi preprečevanja prelivanja dohodka praviloma prej
dani pogoji za oblikovanje obratov za kooperacijo.
II.
V skladu z navedenimi rešitvami načelnega značaja upošteva predlog zakona tudi večino drugih pripomb, danih glede članstva, ustanavljanja zadrug,
združevanja sredstev, socialnega zavarovanja, zadružne zveze SRS, deležev,
skupnosti in prilagoditve obstoječih zadrug in drugih delovnih organizacij
novemu zakonu. V celoti uporablja predlog tudi terminologijo ustavnih amandmajev, zlasti tudi pravkar sprejetega XXXV. amandmaja k republiški ustavi.
Opozarjamo zlasti na naslednje vsebinske spremembe med osnutkom in
sedanjim predlogom zakona:
Zaradi poudarka, da gre za združevanje kmetov in drugih delovnih ljudi,
ki opravljajo z osebnim delom kmetijsko dejavnost, je v 1. členu določeno, da
združuje svoje delo in delovna sredstva le ta kategorija občanov, ne pa kmetje
in drugi delovni ljudje na splošno. Delavci zadruge so sicer lahko njeni člani,
ne morejo pa biti njeni ustanovitelji. Tudi če niso člani, imajo pa enake pravice
kot člani. Namesto pogoja o trajnejšem gospodarskem sodelovanju, ki velja
za člane-kmete, je edini pogoj za članstvo delavcev njihovo delovno razmerje z
zadrugo.
Poslovni predmet zadrug in obratov za kooperacijo je dopolnjen z dejavnostmi čebelarstvo in ribištvo, ker spada v širšem pomenu oboje v področje
kmetijstva, torej med primarne in ne med »druge gospodarske dejavnosti«
zadruge.
Ni pa bilo mogoče ugoditi zahtevi odbora za zadružništvo in kooperacijo,
naj bi se v 2. členu črtale besede, da se zadruge oz. obrati za kooperacijo
ukvarjajo s prometom z gozdnimi sortimenti »v skladu z zakonom o gozdovih«.
Promet z gozdnimi sortimeniti ureja namreč zakon o gozdovih kot specialni
zakon. Le ta zakon, ne pa zakon o združevanju kmetov, ki je predvsem
organizacijski zakon, lahko vsebinsko ureja promet z gozdnimi sortimenti.
Postopek za ustanovitev zadruge je zlasti na zahtevo kmetov poenostavljen, ker je odpadla posebna ustanovitvena pogodba. Tudi ni mogoče, da bi že
ob ustanovitvi npr. 30 ustanoviteljev postavilo pogoje za ves kasnejši gospodarski razvoj zadruge. Namesto posebne ustanovitvene pogodbe se ustanovitelji
sporazumejo o ustanovitvi s sprejemom začasnega statuta, ki ga kasneje nadomesti redni statut. Določbe statuta o članstvu, deležih, jamstvu in o načinu
uveljavljanja samoupravnih pravic kmetov in delavcev pa se lahko spremenijo
le, če sklene tako večina članov in delavcev zadruge. Ne more torej o teh vprašanjih odločati občni zbor, ki bi bil sicer sklepčen, bi pa za predlog glasovala
le tolikšna večina navzočih, da ne bi to predstavljalo večine vseh članov in
delavcev zadruge. Na zahtevo kmetov in zakonodajno-pravne komisije je odpadla določba, da potrjuje navedene določbe statuta občinska skupščina. Zadruge ne opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena in naj velja
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zaradi tega zanje isti režim kot za druge gospodarske organizacije. Pri tem
je treba opozoriti, da je na podlagi zveznega -ustavnega zakona prenehal veljati
80. člen temeljnega zakona o podjetjih, po katerem je bilo podjetje dolžno, da
predloži svoj statut pred dokončnim sprejemom v obravnavanje občinski
skupščini.
Glede združevanja sredstev je v predlogu povzeta določba ustavnega
amandmaja, da kmetje lahko obdržijo lastninsko pravico na delovnih sredstvih,'
vloženih v zadruge in obrate za kooperacijo, in da te organizacije lahko zbirajo
tudi denarna sredstva svojih članov, npr. deleže. Odpadle so določbe o upravljanju z združenimi sredstvi in o pravici do dohodka na podlagi vloženih
sredstev, ker ureja ta vprašanja predlog zakona kasneje pri upravljanju
zadruge oz. obrata za kooperacijo in pri delitvi dohodka. Na to mesto (3. člen)
in med splošne določbe je postavljena tudi določba dosedanjega 20. člena
iz poglavja o zadrugah, da se premoženjska razmerja s člani urejajo s pogodbo,
ki ima prednost pred splošnim aktom. Če se ta spremeni, ostanejo za razmerja,
ki so urejena s pogodbo, v veljavi določbe pogodbe in splošnega akta, ki so
veljale ob sklenitvi pogodbe. Premoženjska razmerja med člani in zadrugo oz.
obratom za kooperacijo se torej ne morejo spreminjati s preglasovanjem. Namesto prejšnjega besedila, da članski delež ne daje pravice do nadomestila in
do dela dohodka, čemur je razprava nasprotovala, določa predlog, da se članski
delež ne obrestuje. To ustreza zadružni tradiciji in praksi.
Spremenjena je določba 4. člena o tem, da uživa pravice delavskega
socialnega zavarovanja tisti zadružnik oz. član obrata za kooperacijo, ki ustvarja
s svojim trajnim gospodarskim sodelovanjem letno najmanj tolikšno vrednost
kot poprečno delavci v združenem delu v isti ali podobni dejavnosti na območju
SR Slovenije. Glede na kritiko v razpravi in glede na 5. toč. XXVII., pa tudi
4. odst. 2. tč. XXXV. amandmaja k naši republiški ustavi, je sedaj tako zavarovanje vezano na združitev dela in delovnih sredstev, seveda pogodbeno, z zadrugo oz. obratom ali drugo organizacijo združenega dela, na trajno proizvodno
sodelovanje in na doseganje čistega dohodka najmanj v višini osebnega dohodka
po cit. 5. tč. XXVII. amandmaja. Poleg tega dopušča predlog možnost, da se
priznajo takim članom zadruge oz. obrata tudi posamezne pravice', ki jih imajo
delavci v združenem delu na podlagi delovnega razmerja. Ob taki kooperaciji
preide namreč krnet v razmerje, ki je skoraj enako delovnemu razmerju in mu
zaradi tega lahko pripadajo tudi ustrezne pravice.
Tudi določbe o formiranju in organizaciji zadružne zveze SR Slovenije
(5. člen) so v glavnem prilagojene predlogu odbora za zadružništvo in kooperacijo. Člani zveze, ki se ustanovi že z zakonom, so lahko tudi poslovna združenja
in druge organizacije, ki se ukvarjajo s pospeševanjem kmetijstva in je njihovo
delovanje v skladu s cilji zveze. Zveza lahko opravlja za svoje člane tudi gospodarske dejavnosti, za to poslovanje pa se smiselno uporabljajo predpisi o
poslovnih združenjih. Predlog določa sestav občnega zbora kot najvišjega
organa upravljanja zveze.
Vsebinsko je ostala nespremenjena določba o dodelitvi družbenega premoženja, ki preostane po redni likvidaciji zadruge, obrata za kooperacijo oz.
posebne organizacije združenega dela. Zahteve odbora za zadružništvo in kooperacijo, da bi smela občina dodeliti to premoženje le organizaciji na območju
iste občine, ni bilo mogoče upoštevati, ker so občine, na katerih območju ni
nobene kmetijske organizacije, o?, ni pogojev za obstoj take organizacije.
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Pravno pa je spremenjena določba v toliko, da so v prvem odstavkm navedene poleg zadrug tudi posebne organizacije združenega dela (40. člen) in
obrati za kooperacijo. Glede na 30. člen predloga bodo namireč obrati za kooperacijo lahko pravne osebe in lahko preidejo kot taki glede na še veljavno
določbo 36.f člena temeljnega zakona o podjetjih tudi v redno likvidacijo.
Ce pride namreč taka organizacija lahko v stečaj, je možna tudi njena redna
likvidacija..
Na pripombo zakonodajno^pravne komisije je v 14. členu sedaj izrecno
določeno, da odloča o zahtevi osebe, ki ji je zadruga zavrnila sprejem v članstvo, pa se je obrnila na občinsko Sodišče, to sodišče v nepravdnem postopku.
■Isto velja glede odločanja o zahtevi izključenega člana. Gilede članskih deležev in jamstva v zadrugah je v skladu s pripombami
sedaj predvideno, da se določajo z zadružnim statutom. V glavnem je ugodeno
tudi zahtevi, da mora biti črtana določba o različni višini deležev in o posebnih
ugodnostih za delavce, ki so člani zadruge. Predlog predvideva sedaj le, da je
treba pri določitvi pogojev za vplačilo deležev upoštevati gospodarsko moč članov zadruge. -Ta določba je gotovo primerna in ne nasprotuje željam kmetov.
Precej pripomb je bilo danih k prejšnjemu 21. oz. sedanjemu 20. členu,
ki ureja upravljanje v zadrugi. Isti sistem velja po 32. členu predloga tudi za
upravljanje obratov za kooperacijo. Po osnutku naj bi imeli člani in delavci,
zaposleni, v zadrugi, enake pravice, delavci pa naj bi bili zastopani v organih
upravljanja v sorazmerju z njihovim prispevkom k dohodku zadruge. Predlog
povzema sedaj besedilo drugega odstavka 2. tč. XXXV. ustavnega amandmaja,
po katerem upravljajo zadrugo skupaj člani in delavci. Glede razmerja članov
in delavcev v organih upravljanja pa predlog določa, da morajo biti zastopani
v sorazmerju z njihovim delom in prispevkom k uspehu in k razvoju zadruge
glede na svoje delo oz. sodelovanje v pretekli mandatni dobi. Ta formulacija
ustreza pripombi zakonodajno-pravne komisije, določba bo lažje izvedljiva,
pa tudi sistemsko preciznejša, ker so upravljavske pravice odvisne le od vloženega dela, ne pa od doseženega dohodka, ki se deli tudi po vloženih sredstvih
(drugI odstavek 26. člena predloga zakona). Sedanji 21. člen je dopolnjen z
določbo, da lahko sestavljajo občni zbor tudi delegati članov in delavcev zadruge. Dopolnitev naj bi onemogočila vsako nejasnost o tem, da je pri večjih
zadrugah lahko občni zbor tudi po delegatskem sistemu.
Pri delitvi dohodka (26. člen) je precizneje določeno, da dohodek, ki ga
deli kmet v zadrugi, ni obremenjen s prispevki od osebnega dohodka. Kmet
namreč plačuje prispevke po katastrskem dohodku.
Namesto prejšnjega 26. člena, da odločajo o pripojitvi in drugih statusnih
vprašanjih temeljne organizacije združenega dela, je v novem, 27. členu smiselno
prevzeto in razširjeno besedilo 4. tč. XXXV. ustavnega amandmaja, tako da je
za odločanje o statusnih, spremembah zadruge potrebno soglasje večine kmetovčlanov zadruge. V posebnem členu (28.) je urejeno prenehanje zadruge, pri
čemer znižanje števila članov pod 30 za več kot eno leto ni razlog za prenehanje zadruge, če je bila zadruga ustanovljena ob udeležbi organizacij
združenega dela.
Določba 27. člena osnutka o pravicah kooperanta je v novem 29. členu nadomeščena s četrtim odstavkom 2. tč. XXXV. amandmaja, z odstavkom, da
sklene kmet z organizacijo združenega dela o takem, trajnem proizvodnem
sodelovanju posebno pismeno pogodbo.
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Po predlogu (31. člen) določa splošni akt obrata za kooperacijo, ali vplačajo
kmetje-člani deleže in ali prevzemajo jamstvo, in ne samoupravni sporazum,,
kot je določal 30. člen osnutka. Jamstvo, če je uvedeno, se nanaša na obveznosti obrata, ki jih ni mogoče poravnati iz njegovih sredstev, se uveljavi torej
takoj po brezuspešni izterjatvi nasproti obratu in ne šele po izterjavi tudi od
organizacije združenega dela, v katere sestavu je obrat. Ker se dohodek obrata
ločeno ugotavlja v vsakem primeru, tudi če ni obrat pravna oseba, bo vedno
mogoče izvajati neposredno subsidiatrno jamstvo, kolikor bi seveda do tega
prišlo. Tako kot po osnutku pa tudi po predlogu ne jamčijo kmetje-člani obrata
za obveznosti organizacije združenega dela, razen kolikor bi bilo to s samoupravnim sporazumom o združevanju izrecno dogovorjeno (24. in 30. člen predloga zakona).
Delno je spremenjeno IV. poglavje o pogodbenih skupnostih oz. sedaj po
predlogu o drugih oblikah združevanja kmetov.
Prejšnje pogodbene skupnosti imenuje predlog kmečke skupnosti, kar
ustreza tudi danim pripombam. Odpadla je kritizirana in že tako variantno
dana določba, da je v skupnost lahko vključenih največ 29 kmetov. Različne
pridelovalne skupnosti, npr. za pridelovanje koruze, bodo lahko racionalne
ob večjem številu članov.
Pripomba zakonodajno-pravne komisije, da bi moral zakon predpisati
sankcijo, morda denarno, če skupnost ne bi izpolnjevala predpisanih pogojev
in je občinski upravni organ ne bi registriral, ni bila upoštevana. Taka
skupnost namreč po tem zakonu ne bi obstajala in ne bi mogla uživati ugodnosti, ki bodo skupnostim dane, npr. oprostitev prometnega davka za uvožene
kmetijske stroje in pod. Taka skupnost ne bi mogla prodajati pridelkov svojih
članov, ker bi šlo za nedovoljeno trgovanje. Sankcija je torej v tem, da bodo le
registriranim skupnostim lahko dane določene ugodnosti oz. da bodo le take
lahko opravljale določene dejavnosti, npr. prevzemale družbena kmetijska
zemljišča in podobno.
Kritizirana določba, da pristojni organ zavrne vpis v register,, če bi bile
določbe o ustanovitvi skupnosti v nasprotju z razvojnimi načrti družbenopolitičnih skupnosti, je bila nadomeščena z določbo, da se vpis zavrne tudi, če
je očitno, da je bila skupnost ustanovljena z namenom prekupčevanja. Ustrezno
novi določbi je v 36. členu predloga predpisano, da se skupnost izbriše iz registra
tudi, če se ukvarja s prekupčevanjem.
Nova je določba, da se kmetje lahko združujejo v posebno organizacijo
združenega dela tudi takrat, če le-ta zaposluje 5 ali manj delavcev. Imamo torej
obvezno transformacijo skupnosti v posebno organizacijo združenega dela, če bi
bilo zaposlenih v skupnosti več kot 5 delavcev, in skupnost z istim statusom, če
želijo tako ustanovitelji, čeprav nima več kot 5 zaposlenih. Dana je torej
nova oblika združevanja, ki bo morda tudi lahko .aktualna.
Dopolnjene in delno spremenjene so tudi prehodne in končne določbe.
Rok za prilagoditev zadrug in drugih organizacij združenega dela, ki
trajno proizvodno sodelujejo s kmeti, je podaljšan od šestih mesecev na eno
leto. Isti rok velja tudi za skupnosti kmetov, ki jih ureja ta zakon.
Pri tem je izrecno poudarjeno, da velja določba 6. člena o dodelitvi s skupnim delom kmetov ustvarjenega premoženja ustrezni organizaciji oz. zadružni
zvezi SRS v vseh primerih, ko ne bi bil upoštevan enoletni prilagoditvam rok.
Posebej je tudi določeno, da se določi razmerje med člani-kmeti in delavci
v organih upravljanja zadruge oz. obrata za kooperacijo sporazumno med
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člani in delavci, dokler ne bo mogoče na podlagi zaključnih računov ugotoviti
razmerja glede na njihovo delo in prispevek k uspehu in razvoju zadruge oz.
obrata.
Predlagamo, da se zakon sprejme.

AMANDMA IZVRŠNEGA SVETA
Za drugim odstavkom 4. člena zakona o združevanju kmetov se doda nov
odstavek, ki se glasi:
»jKmet, ki uživa zavarovanje po prvem odstavku tega člena, plačuje prispevke za to zavarovanje po posebnih predpisih kot osebe v delovnem razmerju,
ne plačuje pa prispevkov za zdravstveno in starostno zavarovanje, ki jih plačujejo drugi kmetje po predpisih o zdravstvenem in starostnem zavarovanju
kmetov, razen če je na posestvu nekdo uživalec pravic iz zdravstvenega in
starostnega zavarovanja kmetov.«

OBRAZLOŽITEV
V zvezi z 'opozorilom zakonodajno-pravne komisije skupščine SR Slovenije
na seji dne 22. 2. 1972 in zaradi večje jasnosti določbe iz šestega odstavka
26. člena naj se sprejme predlagano besedilo. Na ta način ne bo mogoče šteti
med obveznosti, ki obremenjujejo osebni dohodek iz delovnega razmerja in ki
se po citiranem šestem odstavku ne plačujejo, prispevkov za zdravstveno, invalidsko in starostno zavarovanje kmetov po 4. členu zakona.
V novem treitjem odstavku je potrebno posebej določiti, da plačuje kmet
sicer enake prispevke kot oseba v delovnem razmerju, vendar po posebnih
predpisih. S tem se izognemo tolmačenju, da bi veljala, za te zavarovance tudi
ista tehnika obračunavanja kot za delavce. Zaradi posebne narave tega zavarovanja ustreznih prispevkov ne bo mogoče odvajati mesečno, temveč ob občasnih obračunih dohodka z organizacijami združenega dela, kar pa je predmet
posebnih predpisov.
Da ne bi -prišlo do nasprotja z določbami zakona o starostnem, zavarovanju
kmetov, je potrebno tuidi s tem zakonom določiti, da kmetje, ki so zavarovani
na osnovi 4. člena, pa na njihovem posestvu nekdo uživa pravice iz zdravstvenega in starostnega zavarovanja kmetov, posebej plačujejo tudi ustrezne prispevke.
POROČILA
Odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega in gospodarskega
zbora sta na skupni seji dne 21. februarja 1972 obravnavala predlog zakona o
združevanju kmetov, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Odbora sta hkrati obravnavala predloge za amandmaje k temu zakonu, ki jih
je skupščini SR Slovenije poslal republiški odbor sindikata delavcev v kmetijstvu, živilski in tobačni industriji Slovenije.
35
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Predstavnik predlagatelja je uvodoma pojasnil, da so bile dane tako kot k
predlogu za izdajo zakona tudi k osnutku zakona številne pripombe, ki jih je
predlagatelj skrbno proučil in upošteval pri oblikovanju predloga zakona. Poleg
skupščinskih teles so k osnutku zakona predlagali spremembe oziroma dopolnitve strokovne institucije in združenja, predstavniki kmetijskih in gozdarskih
organizacij, občin, Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije ter kmetje na
posvetih, ki so bili organizirani po vsej Sloveniji.
Potem ko je predstavnik predlagatelja poudaril, da je večino pripomb in
dopolnitev predlagatelj upošteval, se je zlasti zadržal na tistih pripombah, ki
jih predlagatelj pri izdelavi zakonskega predloga ni mogel sprejeti. V zvezi
s tem je posebej pojasnil razloge, zakaj predlagatelj ni upošteval predlogov
glede prometa z lesom, glede dodelitve premoženja organizaciji na območju
iste občine, ki preostane po redni likvidaciji zadruge oziroma obrata za kooperacijo, ter glede zahteve, da se z zakonom določi, da, je obrat za kooperacijo
pravna oseba, če obrat sam drugače ne odloči.
V načelni razpravi so poslanci podprli zakonski predlog in pri tem poudarili, da bo s sprejemom tega zakona dokončano več kot 4-letno delo in
uresničena prizadevanja in zahteve, ki so se izoblikovale v javnih razpravah
in posvetih s kmeti, kakor tudi v razpravah v skupščinskih telesih, družbenopolitičnih organizacijah in strokovnih institucijah. Po mnenju poslancev predlog zakona v skladu s sprejetimi amandmaji k ustavi SR Slovenije pospešuje
proces združevanja kmetov na novih osnovah, pri čemer imajo kmetje v osnovi
enake pravice in družbenoekonomski položaj kot delovni ljudje v drugih organizacijah združenega dela.
Razprava je posebej opozorila, da je predloženi zakon v glavnem in predvsem organizacijski zakon ter da z njim ne kaže povezovati razprave o kmetijski problematiki, ki je predvsem ekonomske narave. Gospodarski položaj
kmetijstva urejajo drugi zakoni,. Ce v nekaterih določilih predlog zakona presega postavljene okvire in posega na druga področja, je to zaradi tega, ker
določena aktualna vprašanja doslej niso bila predmet drugih zakonov. Tako
je z zdravstvenim, invalidskim in starostnim zavarovanjem kmetov, za katera
predloženi zakon postavlja le načelo, konkretizacijo in pogoje za to zavarovanje
pa prepušča posebnim zakonom.
V zvezi z združevanjem kmetov v obratih za kooperacijo sta Se odbora
zlasti zadržala pri vprašanju, ali naj imajo ti obrati status pravne osebe po sili
zakona oziroma ali naj se ta možnost uresniči le v primeru, če tako določa
samoupravni sporazum o združevanju oziroma referendum. Glede tega so bila
v odborih izražena različna stališča. Po mnenju nekaterih poslancev to vprašanje v predlogu zakona ni rešeno v škladu z žahtevo večine kmetov' kooperantov. Ti poslanci so zagovarjali stališče, da naj imajo obrati za kooperacijo
status pravne osebe že po sili zakona, če obrat sam drugače ne odloči. V zvezi
s tem so opozarjali na škodljivo prakso, da se je z željami kmetov manipuliralo
in da se jim je onemogočalo uveljaviti načela, da naj vsak živi od svojega dela.
poudarjeno je bilo, da glede tega ne prihaja do nasprotja med delavci v teh
obratih in kmetih; temveč med -upravami in vodilnimi strukturami v nekaterih
kombinatih ter kmeti kooperanti.
Po daljši razpravi je v odborih prevladovalo večinsko mnenje, po katerem
ne kaže že vnaprej zakonsko določati statusa pravne osebe vsem obratom, če
je obratom, ki to želijo, dana možnost, da to dosežejo prek samoupravnega
sporazuma oziroma referenduma, ki naj ugotovi večinsko mnenje. Apriorna
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določitev statusa pravne osebe po mnenju odborov ne bi prispevala k integracijskim procesom, ki so tako kot na drugih področjih gospodarstva potrebni
tudi v kmetijstvu. Poudarjeno je bilo, da so problemi, ki glede tega nastopajo,
vsebinske narave, da so podobni problemom na drugih področjih gospodarstva
ter da ne izvirajo iz manjšega ah večjega zaupanja kmetov, da bodo njihove
pravice dejansko upoštevane in uveljavljene.
Pri obravnavi zakonskega predloga v podrobnostih sta odbora hkrati zavzela stališča do predlogov za amandmaje, ki jih je predložil republiški odbor
sindikata delavcev v kmetijstvu, živilski in tobačni industriji Slovenije. V zvezi
s tem predlagata odbora naslednji amandma:
K 21. členu: Drugi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Statut zadruge lahko določi, da opravlja funkcijo individualnega izvršilnega
organa predsednik kolektivnega izvršilnega organa.«
Predlog za spremembo tega člena smiselno upošteva predlog omenjenega
republiškega odbora Zveze sindikatov Slovenije, potreben pa je zaradi tega, ker
zakon ne določa, katere zadruge je šteti k manjšim organizacijam oziroma
zadrugam,. Do ostalih predlogov za amandmaje republiškega odbora sindikata
delavcev v kmetijstvu, živilski in tobačni industriji Slovenije sta- odbora zavzela
odklonilno stališče. Mienila sta namreč, da predlogi amandmajev ki., 20., 29. in
30. členu ničesar ne prispevajo k jasnejšemu besedilu, čeprav so imeli v glavnem
ta namen. Predlog za amandma k 4. členu je predstavnik predlagatelja umaknil, medtem ko predlog za amandma k 6. členu ni bil sprejemljiv zato, ker je
smisel tega člena prav v tem, da prepreči manipulacijo z zadružno lastnino.
Odbora sta bila mnenja, da sta 22. in 23. člen usklajena z ustavo in zato nista
sprejela predlogov amandmajev. Sprejela tudi nista predloga amandmaja k
27. členu, ker sta menila, da naj o vprašanjih združevanja in razdruževanja
zadrug odločajo zadružniki, kar tudi izhaja iz XXXV. dopolnila k republiški
ustavi.
Odbora za proizvodnjo in blagovni promet predlagata republiškemu oziroma gospodarskemu zboru skupščine SR Slovenije, da sprejmeta predlog zakona o združevanju kmetov skupaj s predloženim amandmajem.
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je za svojega
poročevalca določil poslanca Štefana Sambta, odbor za proizvodnjo in blagovni
promet gospodarskega zbora pa poslanca Jožeta Javornika.
Št.: 37-1/72
Ljubljana, 22. 2. 1972

Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose je na seji dne
28. februarja 1972 obravnaval. predlog zakona o združevanju kmetov, ki ga je
skupščini predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je odbor podprl zakonski predlog, v podrobni obravnavi
po členih pa je dal naslednji spremanjevalni predlog:
K 30. členu : Besedilo tretjega odstavka naj se črta in nadomesti z
besedilom:
»Obrat za kooperacijo je pravna oseba, če sam drugače ne odloči.«
V javni razpravi so se kmetje zavzeli, da mora biti obrat za kooperacijo
samostojna -pravna oseba. To stališče so podprli tudi:
35«
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— zbor zadružnikov in kooperantov pri gospodarski zbornici;
— udeleženci področnih posvetovanj, ki jih je organizirala kmečka sekcija
pri RK| SZDL;
— iniciativni odbor za ustanovitev zadružne zveze za vse kmetijske in
gozdnogospodarske organizacije.
Predlog zakona o združevanju kmetov v 30. členu sicer omogoča, da je
obrat za kooperacijo -pravna oseba, če tako določa samoupravni sporazum o
združevanju. Možnost za odločanje je dana tudi z referendumom. Zaradi hitrejšega urejanja medsebojnih odnosov v velikih organizacijah naj bi zakon dopuščal tudi možnost obratu za kooperacijo, da se odloči o svojstvu, pravne osebe.
Zahteva po svojstvu pravne osebe za obrate za kooperacijo izvira tudi iz
dosedanje prakse. Z združevanjem malih zadrug v velike organizacije so se
te odmaknile od svojega članstva, hkrati pa je slabila moč soodločanja o razdeljevanju in usmerjanju skupno prigospodarjenega dohodka. V celotni samoupravni strukturi so kmetje postajali čedalje manj pomemben subjekt, namesto
da bi bili enakopravni soustvarjalec novih družbenoekonomskih odnosov na
tem področju družbene dejavnosti.
Ne glede na to, ali je obrat za kooperacijo naslednik številnih kmetijskih
zadrug (ki so bile samostojne pravne osebe in so jih upravljali kmetje skupno
z delavci), naj bo delavcem in kmetom dana možnost, da odločajo o samoupravni
vsebini dela svoje temeljne organizacije združenega dela.
Po mnenju odbora bi predlagani spreminjevalni predlog pospešil ureditev
medsebojnih odnosov v kmetijskih organizacijah združenega dela in pomagal
oblikovati obrate za kooperacijo v temeljne organizacije združenega dela z jasno
opredeljenimi pravicami in dolžnostmi v sklopu vse gospodarske organizacije.
Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona skupaj s predlagano spremembo
k 30. členu.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Zorana Lešnika.
St.: 37-1/72
Ljubljana, 1. 3. 1972

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji
dne 28. marca 1972 obravnaval pismo predsednika republiškega zbora, v katerem ta obvešča predsednika gospodarskega zbora, da je republiški zbor sprejel
predlog zakona o združevanju kmetov v drugačnem besedilu, kot ga je sprejel
gospodarski zbor.
Iz pisma izhaja, da je razlika v besedilu tretjega odstavka 30. člena predloga zakona o združevanju kmetov, h kateremu je republiški zbor sprejel
amandma, tako da se ta odstavek v celoti glasi:
»Obrat za kooperacijo je pravna oseba, če sam drugače ne odloči.«, medtem
ko je isti odstavek gospodarski zbor sprejel v besedilu^ kot je bilo predloženo
z amandmajem zakonodajno-pravne komisije, to je v besedilu:
»Obrat za kooperacijo je pravna oseba, če tako določa samoupravni sporazum o združevanju.«
Potem ko je bilo uvodoma ugotovljeno, da se je sporno vprašanje pojavljalo v vseh fazah postopka za sprejem zakona, je v odboru ponovno pre-
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vladalo večinsko mnenje, po katerem ne kaže že vnaprej, po sili zakona, vsiljevati statusa pravine osebe vsem obratom, tudi tistim, ki tega ne želijo,
če je dana možnost, da obrati, ki pri tem vztrajajo, status pravne osebe dosežejo
prek samoupravnega sporazuma o združevanju, Apriorna določitev statusa pravne osebe po tem mnenju ne miore prispevati k integracijskim procesom, ki so
tako kot na drugih področjih gospodarstva potrebni tudi v kmetijstvu.
V razpravi je bilo posebej poudarjeno, da je rešitev, ki jo je sprejel
gospodarski zbor na seji dne 9. marca 1972, povsem v skladu z večinskim
mnenjem pravnega sveta izvršnega sveta oziroma s stališči in mnenji, ki jih je
ta zavzel na svoji plenarni seji dne 16. februarja, ko je razpravljal o problematiki glede oblikovanja temeljne organizacije združenega dela in o njenem
statusu pravne osebe. V zvezi s tem je bilo posebej podčrtano, da je duh predloženega zakona o združevanju kmetov v skladu z XXI. in XIXJII. ustavnim
amandmajem potrebno iskati v združevanju kmetov na novih osnovah ter
krepitvi medsebojnih samoupravnih odnosov v združenem delu in ne v oblikovanju oziroma vsiljevanju organizacijskih oblik, ki nikakor ne morejo zajeti
vseh značilnosti in potreb blagovno-denarnega prometa.
V razpravi je bilo izraženo tudi mnenje, da amandma, ki ga je sprejel
republiški zbor, v določeni meri izraža nezaupanje v uveljavljanje XXI. in
XXII. ustavnega amandmaja ter v urejanje medsebojnih odnosov na podlagi
sporazumevanja. Poudarjeno je bilo, da so samoupravne pravice obratov
za kooperacijo zagotovljene v tolikšni meri, da se obrat, če ne pride do spo^
razuma, lahko celo izloči iz delovne organizacije in konstituira kot samostojna
organizacija združenega dela.
V razpravi je bilo ponovljeno tudi manjšinsko mnenje, po katerem vprašanje statusa obratu za kooperacijo ni rešeno v skladu z zahtevami kmetov
v javni razpravi, ter opozorjeno na škodljivo prakso v preteklosti, v kateri
kmetje v okviru nekaterih kombinatov' niso mogli uveljaviti svojih samoupravnih pravic.
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru
skupščine SR Slovenije, da ob ponovni obravnavi 30. člena predloga zakona
o združevanju kmetov vztraja pri svojem prvotnemi stališču oziroma da
amandmaja republiškega zbora k temu členu ne sprejme. S takšnim predlogom so se strinjali tudi navzoči predstavniki predlagatelja, gospodarske
zbornice SR Slovenije ter zveze sindikatov Slovenije.
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Jožeta Javornika.
St.: 37-1/72
Ljubljana, 30. 3. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 22. februarja 1972 obravnavala predlog zakona o združevanju kmetov, ki ga je
skupščini SR Slovenije predložil njen izvršni svet. Hkrati je komisija obravnavala predloge za spremembe in dopolnitve tega zakona, ki jih je komisiji poslal
republiški odbor sindikata delavcev kmetijstva, živilstva in tobačne industrije,
ter amandma odborov za proizvodnjo in blagovni promet republiškega in gospodarskega zbora k 21. členu predloga zakona.
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V načelni razpravi je komisija ugotovila, da predlog zakona izhaja iz
XXXV. ustavnega amandmaja k ustavi SR Slovenije in da konkretizira določilo navedenega ustavnega amandmaja. Njadalje je ugotovila, da je predlagatelj
upošteval večino pripomb, ki jih je dala ob obravnavi osnutka zakona. Zato
komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb.
Pri podrobni obravnavi besedila predloga zakona so bili sprejeti naslednji
amandmaji in pripombe:
K 1. členu : Dopolnitev, ki jo predlaga sindikat k uvodnemu delu besedila, ni sprejemljiva. Določba 1. člena prevzema določbo drugega odstavka 1.
točke XXXV. ustavnega amandmaja, k ustavi SR Slovenije. Ne moremo
namreč govoriti o dolžnostih do uspehov svojega dela, temveč le o pravici.
Prav tako ni sprejemljiv predlog, da se na koncu člena doda besedilo »ki so
predvidene v tem zakonu«, ker bi s tem omejili možnosti združevanja kmetov
le na tiste oblike, ki jih določa ta zakon. Po mnenju komisije pa je treba
omogočiti kmetom, da se poleg v tem zakonu navedenih oblikah združevanja
lahko združujejo tudi v drugih oblikah, ki jih bosta zahtevala praksa in
življenje.
K 2. členu : Mnenje, da bi v prvem odstavku poleg turistične omenili
tudi gostinsko dejavnost, o kateri je govor v drugem odstavku 23. člena,
ni bilo deležno podpore. Poudarek je dan prevsem primarnim kmetijskim dejavnostim, pod turizmom pa je mišljen tako imenovani kmečki turizem, ki ga je
treba intenzivneje razvijati.
K 3. členu : Prvi odstavek se črta.
V prvem odstavku izraženo načelo je deloma že vsebovano' v prvem
členu, ki določa, da kmetje lahko združujejo svoje delo in delovna sredstva
v kmetijskih zadrugah, obratih za kooperacijo in v drugih oblikah združevanja. Zato ni potrebno, da v tem' odstavku posebej poudarimo1, da lahko
vlagajo svoja sredstva, torej tudi delovna sredstva, v zadruge in obrate za kooperacijo. Kar zadeva vlaganje denarnih sredstev, pa to vprašanje skladno
s tretjim odstavkom 3. točke XXXV. ustavnega amandmaja k ustavi SR Slovenije rešuje tretji odstavek tega člena,
K 4. členu : Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Kmet ima pravico do zdravstvenega, invalidskega in starostnega zavarovanja v obsegu kot oseba at delovnem razmerju, če:
— združi svoje delo in delovna sredstva z zadrugo, obratom za kooperacijo
ah z drugo organizacijo združenega dela in
— dosega v proizvodnem sodelovanju najmanj tolikšen osebni dohodek,
kot je s samoupravnim sporazumom oziroma s predpisom določen kot najnižji'
osebni dohodek delavca v združenem delu, ki še zagotavlja delavcu socialno
varnost in stabilnost.«
Sprememba uvodnega besedila je potrebna zaradi večje jasnosti in uskladitve s 6. členom predloga zakona o starostnem zavarovanju kmetov, ki določa,
da imajo kmetje-kooperanti pravico do izbire, da se zavarujejo v pokojninskem
zavarovanju oseb v delovnem razmerju ali v starostnem zavarovanju kmetov
po tem zakonu.
Crtanje druge alinee je utemeljeno1, ker je njeno bistvo — proizvodno
sodelovanje — že zajeto v 1. in 3. alinei, pojem »trajno« pa ni definiran
in ga tudi ni mogoče definirati. Sedanji tekst prvega odstavka pa zaradi
nepreciznosti dopušča tudi tolmačenje, da ne gre za kumulativne, temveč za
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alternativne .pogoje. Po pojasnilu predstavnika predlagatelja pa gre za kumulativne pogoje. Glede na navedeno tudi ni sprejemljiv predlog sindikata.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Natančnejše pogoje zavarovanja določi poseben zakon.«
Dopolnitev je potrebna, ker že v prvem odstavku določamo dva temeljna
pogoja.
K 5. členu : V četrti vrsti se med besedama »se« in »združujejo« vstavi
beseda »lahko«, v šesti vrsti pa se za besedo »pomoč« vejica nadomesti s
piko, besedilo »lahko pa opravlja zanje tudi s pogodbo o oblikovanju zveze
določene gsopodarske dejavnosti« pa nadomesti z besedilom: »S pogodbo o
ustanovitvi zadružne zveze je lahko določeno, da opravlja za člane zveze tudi
določene gospodarske dejavnosti.«
Sprememba je potrebna zaradi uskladitve prvega odstavka z drugim odstavkom, ki uzakonjuje načelo prostovoljnosti članstva v zadružni zvezi. Glede
na to, da predstavlja zadružna zveza le višjo oziroma nadaljnjo obliko združevanja kmetov, ne bi bilo v skladu s celotnim konceptom zakona, ki temelji
na prostovoljnem združevanju kmetov, da bi s tem zakonom ustanovili le
to obliko združevanja kot obvezno. Tudi o ustanovitvi zadružne zveze naj
samostojno odločajo kmetje oziroma organizacije, navedene v prvem odstavku
tega člena.
V 'četrti vrsti četrtega odstavka se za besedo »odstavka« dodata besedi
»tega člena«, v peti vrsti pa se beseda »oblikovanje« nadomesti z besedo
»ustanovitvi«.
Dopolnitev je redakcijskega značaja, sprememba pa je potrebna zaradi
uskladitve s predlaganim amandmajem k prvemu odstavku (pogodba o ustanovitvi zveze).
V tretji vrsti petega odstavka se beseda »oblikovanje« nadomesti z besedo
»ustanovitvi«.
Sprememba je utemeljena iz razloga, navedenega k amandmaju k četrtemu odstavku.
K 6. členu : Predlog sindikata, da se črta drugi odstavek, ni sprejemljiv. Komisija se strinja s stališčem predlagatelja, da gre za vsebinsko zelo
pomembno normo, ki je nujna za razreševanje obstoječih problemov. Ta določba namreč ne govori o likvidaciji obrata, temveč le o ustrezni uporabi
določbe iz prvega odstavka v primeru, ko preneha obrat za kooperacijo, ki ni
pravna oseba.
K 18. členu : V drugem odstavku se v drugi vrsti beseda »nastale« nadomesti z besedo »nastalih«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 20. č 1 e n u : Predlog sindikata za spremembo prvega odstavka ni sprejemljiv. V danih pogojih, ko še nimamo zadevnih izkušenj, je predlagana
rešitev primernejša. Pri tem je bilo posebej opozorjeno, da je težko določiti
realne kriterije za zastopanost članov in delavcev v organih upravljanja in
da bo praksa pokazala, kateri kriteriji bi bih najboljši.
K 21. členu : Po mnenju nekaterih je drugi odstavek, ki pomeni instruktivno normo, nepotreben. Nfaš pravni sistem omogoča, da funkcijo individualnega izvršilnega organa lahko opravlja predsednik kolektivnega izvršilnega
organa. To vprašanje lahko samostojno reši zadruga s splošnim aktom.
Komisija razen omenjene pripombe ni imela pripomb k amandmaju odborov za proizvodnjo in blagovni promet republiškega in gospodarskega zbora.
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K 22. č 1 e n u : Po mnenju komisije ni utemeljena pripomba sindikata,
da ta člen ni povsem v skladu z ustavnima dopolniloma 22X1 in XXII k ustavi
SFRJ. Ta norma bo prispevala k večji jasnosti glede subjektov v poslovnem
prometu.
K 23. členu: Dopolnitev prvega odstavka, ki jo predlaga sindikat, ni
potrebna. Besedilo prvega odstavka namreč smiselno povzema besedilo drugega
odstavka 2. točke XXVII. ustavnega amandmaja k ustavi SR Slovenije.
Predstavnik predlagatelja je pojasnil, da je v drugi vrsti drugega odstavka
tiskovna napaka in da mora biti namesto besede »ukvarjajo« beseda »ukvarja«.
K 25. členu : V prvem odstavku se beseda »podjetja« nadomesti z besedilom »organizacije združenega dela«.
Sprememba je utemeljena, da se zadrugam omogoči, da lahko ustanovijo
ne le podjetja, temveč tudi zavode, na primer inštitute.
K 26. členu : Opozorjeno je bilo, da rešitev v zadnjem odstavku ni povsem jasna. Komisija se je strinjala s stališčem predstavnika predlagatelja, da
dohodek kmeta-člana zadruge ne bi smel biti dvakrat obdavčen. Pojem obveznosti namreč ni dovolj definiran. Pri tem je treba posebej proučiti vprašanje
plačila prispevkov za socialno zavarovanje tistih kmetov, .ki se bodo odločili
za pokojninsko zavarovanje delavcev po 4. členu tega zakona. Po mnenju
nekaterih članov komisije sodi določba zadnjega odstavka v davčno zakonodajo. Zato naj predlagatelj ponovno prouči navedeno določbo in upoštevajoč
tudi pripombo sindikata glede plačila prispevkov za socialno zavarovanje
predlaga ustrezno dopolnitev oziroma spremembo ali pa črtanje tega odstavka.
K naslovu III. poglavja: Za besedo »KOOPERACIJO« se črta
preostalo besedilo.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 30. členu : V četrti vrsti prvega odstavka se črta besedilo v oklepaju
»(obrat za kooperacijo)-«.
Sprememba je potrebna, ker je v 1. členu podana drugačna opredelitev
termina »obrat za kooperacijo«.
V tretjem odstavku se 'črtata drugi in tretji stavek.
Po mnenju komisije referendum v tem primeru ni potreben, ker so se
kmetje in delavci o statusu obrata za kooperacijo odločili že s samoupravnim
sporazumom o združevanju. Torej dvojno glasovanje ni potrebno in bi lahko
v praksi povzročalo politične probleme.
K 32. in 33. členu : Ta člena naj se združita v en člen z naslednjim
besedilom: »Določbe 20. in 26. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi
za obrate za kooperacijo.«
Preostali členi se prenumerdrajo.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 34. č 1 e n u : V prvem odstavku se črta besedilo v oklepaju »(v nadaljnjem besedilu: skupnosti)«.
Sprememba je potrebna, ker posebne organizacije združenega dela ne
moremo istovetiti s kmečkimi skupnostma.
V drugem odstavku se v prvi vrsti beseda »skupnosti« nadomesti z besedilom »kmečke skupnosti in posebne organizacije združenega dela«, v tretjem
odstavku pa se beseda »Skupnosti« nadomesti z besedilom »Organizaciji iz
prvega odstavka«.
Sprememba je potrebna zaradi uskladitve s prvim odstavkom.
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K 35. členu: V uvodnem delu besedila se beseda »Skupnost« nadomesti z
besedilom »Kmečka skupnost oziroma posebna organizacija združenega dela«.
Dopolnitev je potrebna zaradi sprejetja amandmaja k prvemu odstavku
34. člena.
K 36. č 1 en u : Ta člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kmečka skupnost oziroma posebna organizacija združenega dela, ki se
ukvarja s prekupčevanjem ali ne izpolnjuje več drugih pogojev tega zakona,
se na zahtevo pristojnega inšpekcijskega organa izbriše iz registra kmečkih
skupnosti (38. člen) oziroma iz zadružnega registra (40. člen).«
Sprememba uvodnega dela prvega odstavka je utemeljena zaradi uskladitve z amandmajem k prvemu odstavku 34. člena. Po mnenju komisije je
primernejše, da se tudi posebna organizacija združenega dela vpiše v zadružni
register, ne pa v register podjetij in obratov. Ta organizacija je po svoji naravi
bolj sorodna kmetijski zadrugi kot drugim organizacijam združenega dela.
Črtanje drugega odstavka je utemeljeno, ker je že v 39. členu navedeno,
da je akt občinskega upravnega organa o vpisu v register kmečkih skupnosti
akt v upravnem postopku, ni pa treba posebej poudarjati, da je vpis v zadružni
register sklep v nepravdnem postopku. To vprašanje urejajo drugi predpisi,
ki veljajo po 7. členu tega zakona tudi za posebne organizacije združenega dela.
K 38. č 1 e n u : V prvem in drugem odstavku se pred besedo »skupnosti«
doda beseda »kmečke« oziroma »kmečki«, v tretjem odstavku pa se beseda
»Skupnost« nadomesti z besedama »Kmečka skupnost«.
Dopolnitve so redakcijskega značaja.
K 39. členu : V drugi vrsti prvega odstavka se pred besedo »skupnosti«
doda beseda »kmečke«.
Dopolnitev je redakcijskega značaja.
K 40. členu: V tretjem odstavku se v prvi vrsti beseda »drugega«
nadomesti z besedo »prvega«.
Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z amandmajem k 3. členu.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacija iz tega člena jfe pravna oseba. Vpiše se v zadružni register
pri okrožnem gospodarskem sodišču.«
Sprememba glede registra je utemeljena iz razlogov, navedenih v amandmaju k 36. členu. Primernejša je rešitev, .da se taka organizacija registrira
pri tistem okrožnem gospodarskem sodišču, na območju katerega ima svoj
sedež, ne pa na območju katerega ima svoje prebivališče večina njenih članov,
ker bi v slednjem primeru lahko prišlo do pogostih menjavanj registracije.
Ni potrebno posebej poudarjati, da organizacija, ki je pravna oseba, na trgu
samostojno nastopa kot nosilec pravic in obveznosti.
K 42. č 1 e n u : V prvem odstavku se v prvi vrsti za številko »29.« dodata
besedi »člena in«.
Sprememba je redakcijskega značaja,
K 44. členu : Na koncu besedila se črta pika in doda besedilo: »v skladu
s 1. odstavkom 13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev
XXV—Lil k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 51-287/71).«
Sprememba je redakcijskega značaja.
St.: 37-1/72
Ljubljana^, 23. 2. 1972

554

Priloge

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
6. marca 1972 obravnavala amandma odbora republiškega zbora za družbenoekonomske odnose k predlogu zakona o združevanju kmetov.
Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose je dal naslednji
amandma:
K 30. členu : Besedilo tretjega odstavka naj se črta in nadomesti z
besedilom:
»Obrat za kooperacijo je pravna oseba, če sam drugače ne odloči«.
2e ob obravnavi predloga zakona o združevanju kmetov na seji dne
22. februarja 1972 je bila komisija seznanjena s stališčem, naj bi zakon določil,
da je obrat za kooperacijo pravna oseba, če sam drugače ne odloči. Komisija je
poudarila, da so temeljne pravice in obveznosti temeljne organizacije združenega dela — v tem primeru obrata za kooperacijo — opredeljene že z ustavnimi amandmaji k zvezni oziroma k republiški ustavi. Stvar medsebojnega
sporazuma delavcev in kmetov je, ali bodo na podlagi ustavnih pogojev formirali temeljno organizacijo združenega dela ali ne. Od njihove odločitve
je tudi odvisno, ali bo obrat imel lastnost pravne osebe, upoštevajoč pri tem
konkretne oblike kooperacije in njihova medsebojna razmerja. Naravi urejanja teh razmerij v smislu ustavnih amandmajev bolj ustreza rešitev, kakršna
je navedena v zakonu, ki torej predvideva odločanje s samoupravnim spo^
razumom.
Glede na določbo četrtega odstavka 1. točke X!XIX. ustavnega amandmaja
k ustavi SR Slovenije, da so temeljne in druge organizacije združenega dela
nosilci pravic in obveznosti, ki jim pripadajo po ustavi, zakonu in samoupravnem sporazumu o združevanju, zakon in samoupravni sporazum torej
lahko posežeta v urejanje pravic in obveznosti temeljne organizacije združenega
dela. Kolikor bi zaradi posebnih interesov kmetov v obratih za kooperacijo
ocenili, da je treba z zakonom določiti, da ima obrat lastnost pravne osebe, bi
bila ustreznejša naslednja rešitev:
»Obrat za kooperacijo je pravna oseba, če samoupravni sporazum o združevanju ne določa drugače.«
St.: 37-1/72
Ljubljana, 7. 3. 1972

PREDLOG ZAKONA
o starostnem zavarovanju kmetov
Prvi del
TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se uvaja in ureja obvezno starostno zavarovanje kmetov
ter določa načela za razširjeno starostno zavarovanje kmetov.
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2. člen
Z obveznim starostnim zavarovanjem kmetov se določa minimalni krog
kmetov-upravičencev in se le-temu zagotavlja minimalna pokojnina za starost
(v nadaljnjem besedilu: starostna pokojnina).
3. člen
Z razširjenim starostnim zavarovanjem kmetov se lahko določi širši krog
pravic, ki jih zagotavlja obvezno zavarovanje oziroma se vanj vključi tudi
osebe, ki niso zajete z obveznim starostnim zavarovanjem kmetov (v nadaljnjem besedilu: razširjeno zavarovanje).
4. člen
Obvezno starostno zavarovanje kmetov temelji na načelu vzajemnosti in
solidarnosti kmetov samih in družbenopolitičnih skupnosti pri kritju stroškov
in zagotavljanju pravic iz tega zavarovanja.
Razširjeno starostno zavarovanje kmetov temelji na načelu vzajemnosti
in solidarnosti kmetov, ki s svojimi prispevki v celoti zagotavljajo sredstva,
potrebna za kritje stroškov tega zavarovanja, ugotovljenih po zavarovalnih
izračunih.
5. člen
Starostno zavarovanje kmetov se organizira in izvaja po načelu samoupravljanja kmetov-zavarovancev v samoupravni interesni skupnosti starostnega zavarovanja kmetov na območju republike (v nadaljnjem besedilu: republiška skupnost).
6. člen
Kmetom, ki jim predpisi o združevanju kmetov v zadruge, organizacije
združenega dela in pogodbene skupnosti priznavajo pravice iz pokojninskega
zavarovanja oseb v delovnem razmerju (v nadaljnjem besedilu: krnet je-kooperati), se njihove pravice in obveznosti iz tega zavarovanja ter pogoji za njihovo
uveljavljanje urede s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
oseb v delovnem razmerju.
Kmetje-kooperanti imajo pravico do izbire, da se zavarujejo v pokojninskem zavarovanju oseb v delovnem razmerju ali v starostnem zavarovanju
kmetov po tem zakonu.
7. člen
Ta zakon ureja za kmete-borce NOV (v nadaljnjem besedilu: kmet-borec)
poleg pravice do starostne pokojnine tudi pravico do varstvenega dodatka.
Za kmeta-borca po tem zakonu se šteje kmet, ki je stopil v narodnoosvobodilni boj oziroma začel aktivno in organizirano delati v narodnoosvobodilnem boju pred 9. septembrom 1943 oziroma 13. oktobrom 1943 in mu je tak
status borca priznan po predpisih o priznavanju statusa borca.
8. člen
Posameznemu zasebnemu kmečkemu gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu:
kmetija) pripada v okviru obveznega starostnega zavarovanja kmetov le ena
pokojnina.
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9. člen

Kmetje se obvezno zavarujejo za pravico< do starostne pokojnine po določbah tega zakona in določbah splošnih aktov republiške skupnosti.
10. člen
V republiški skupnosti kmetje-zavarovanci samostojno določajo v mejah
zakona pravice in obveznosti iz starostnega zavarovanja kmetov ter pogoje,
način in sredstva za uveljavljanje teh pravic in obveznosti.
Kmetje-zavarovanci v republiški skupnosti urejajo medsebojna razmerja
na samoupravnih osnovah ter določajo take oblike organizacije in odločanja,
ki omogočajo na smotrn način kar najneposrednejšo udeležbo kmetov-zavarovancev pri zagotavljanju in izvajanju starostnega zavarovanja ter pri ustvarjanju in krepitvi materialne osnove za zagotovitev in razširitev tega zavarovanja.
11. člen
Kmetje-zavarovanci uveljavljajo pravice iz starostnega zavarovanja kmetov v breme republiške skupnosti na način, kot to določajo ta zakon in splošni
akti republiške skupnosti.
12. člen
Ce pridobi kmet-zavarovanec pravico do dveh ali več pokojnin, more
uživati le eno od njih, in sicer tisto, ki jo sam izbere.
13. člen
Pravica do starostne pokojnine po tem zakonu je osebna in neodtujljiva
pravica, ki je ni mogoče dedovati in ne more zastarati.
Njihče ne sme vzeti, zmanjšati ali omejiti pravic, ki jih ima kdo po tem
zakonu oziroma po splošnem aktu republiške skupnosti. Pravice iz starostnega
zavarovanja kmetov lahko prenehajo samo v primerih, ki jih določa ta zakon;
pravice kmetov, ki izhajajo iz splošnega akta republiške skupnosti, pa lahko
prenehajo samo v primerih, ki jih določa splošni akt republiške skupnosti.
14. člen
Denarni prejemki iz starostnega zavarovanja kmetov, ki so že zapadli
v plačilo, ali so do smrti upravičenca do pokojnine ostali neizplačani, se lahko
podedujejo.
Drugi del
OBVEZNO STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV
I. PRAVICE IN POGOJI ZA NJIHOVO UVELJAVLJANJE
15. člen
Pravica do starostne pokojnine se zagotavlja osebam, ki so kmetje-zavarovanci po tem zakonu, ter osebam, ki so z njimi izenačene.
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Zakoncu osebe iz prejšnjega odstavka se zagotavlja pravica do družinske pokojnine.
16. člen
Za starostno pokojnino so zavarovani kmetje, ki imajo status kmetazavarovanca v smislu 16. člena zakona o zdravstvenem zavarovanju in o
obveznih oblikah zdravstvenega varstva (Uradni list SRS, št. 26-147/70 —
v nadaljnjem besedilu: zavarovanci), razen oseb iz drugega odstavka navedenega
člena.
Z zavarovanci so glede pravice do starostne pokojnine izenačene (prvi odstavek 15. člena) tudi osebe, ki so bile pred uvedbo starostnega zavarovanja
kmetov zavarovanci po prejšnjem odstavku, pa jim je ta lastnost prenehala
zaradi tega, ker so še pred uvedbo starostnega zavarovanja kmetov izročile
za izgovorjeni preužitek svojo kmetijo osebi, ki ima ob uveljavitvi tega zakona
lastnost zavarovanca po prejšnjem odstavku (v nadaljnjem besedilu: preužitkarji).
17. člen
Pravioo do starostne pokojnine pridobi zavarovanec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da ima do dneva uveljavljanja pravice do pokojnine vsaj 5 let lastnost
zavarovanca;
2. da je v zadnjih dvajsetih letih pred uveljavljanjem pravice do pokojnine opravljal najmianj deset let kmetijsko dejavnost v smislu prvega odstavka
16. člena tega zakona; kmetu-borcu se v dobo deset let všteva čas udeležbe
v narodnoosvobodilni vojni v priznanem trajanju;
3. da je dopolnil 65 let, kmet-borec pa 60 let;
4. da ob uveljavljanju pravice do pokojnine izroči kmetijo osebi, ki postane s prevzemom kmetije zavarovanec v smislu 16. člena tega zakona. Zavarovanec pa lahko Uveljavlja starostno pokojnino tudi v primeru
— če deloma ali v celoti odtuji oziroma izroči kmetijo prevzemniku, ki
nima lastnosti zavarovanca po tem zakonu (delavec, organizacija združenega
dela, občina ipd.) pa se le-ta zaveže plačevati prispevek za obvezno starostno
zavarovanje kmetov po določbah tega zakona;
— če ne izroči kmetije, vendar se on sam .ali kdo drug namesto njega
zaveže plačevati prispevek za obvezno starostno zavarovanje kmetov po določbah tega zakoina.
Osebi, ki je delala na kmetiji in živela z zavarovancem v skupnem gospodinjstvu ter se preživljala izključno z dohodkom od kmetijske dejavnosti in,
ki ob smrti zavarovanca prevzame njegovo kmetijo, se v dobo. po 1. in. 2. točki
prejšnjega odstavka všteje tudi čas, ko je pred prevzemom delala na kmetiji
in bila zavarovana po predpisih o zdravstvenem zavarovanju kmetov.
18. člen
Pravico do starostne pokojnine ima preužitkar (drugi odstavek 16. člena),
če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da se preživlja z izgovorjenim preužitkom,
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2. da je ob uveljavljanju pravice do pokojnine dopolnil 65 let, če ima
status kmeta-borca pa 60 let;
3. da je ob izročitvi posestva izpolnjeval pogoje iz 1. in 2. točke prvega
odstavka 17. člena tega zakona.
19. člen
Ce zavarovanec izgubi zaradi razlastitve zemljišča lastnost zavarovan cakmeta po tem Zakonu, mu mora organ, ki tak ukrep sprejme, zagotoviti uživanje pokojnine ali nadomestik> za izgubljeno pravico, kolikor m,u ni na drug
način zagotovljena socialna varnost.
20. člen
Starostna pokojnina znaša 250 din mesečno.
Skupščina republiške skupnosti in skupščina SR Slovenije lahko glede
na razpoložljiva finančna sredstva sporazumno zvišata znesek iz prejšnjega
odstavka.
21. člen
Skupščina republiške skupnosti in skupščina SR Slovenije sporazumno
usklajujeta znesek pokojnine po 20. členu tega zakona, z gibanjem življenjskih
stroškov ter določata obseg in način usklajevanja ter vire sredstev, potrebnih
za njihovo kritje.
22. člen
Ob smrti zavarovanca oziroma preužitkarja pridobi njegov zakonec pravico
do družinske pokojnine.
23. člen
Zakonec lahko uveljavlja pravico do družinske pokojnine, ko dopolni starost 65 let;
1. če je bil umrli zakonec ob smrti uživalec starostne pokojnine po tem
zakonu ali
2. če je umrli zakonec ob smrti izpolnjeval pogoje za uveljavitev pravice
do starostne pokojnine po tem zakonu ali
3. če je bil umrli zakonec ob smrti star najmanj 60 let in je izpolnjeval
pogoje iz 1. in 2. točke prvega odstavka 17. člena tega, zakona.
Ob pogojih iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka lahko zakonec kmetaborca oziroma zakonec, ki ima sam status kmeta-borca uveljavi pravico do
družinske pokojnine, ko dopolni 60 let.
24. člen
Pogoj izročitve kmetije oziroma obveznost plačevanja prispevka (4. točka
prvega odstavka 17. člena) velja tudi za zakonca zavarovanca, ki uveljavlja
pravico do družinske pokojnine, če je po smrti zavarovanca postal lastnik
kmetije.
25. člen
Znesek družinske pokojnine je enak znesku starostne pokojnine.
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26. člen
Ce je več oseb, ki jim gre pravica do starostne ali družinske pokojnine iz
iste kmetije, isto-časno upravičenih do pokojnine po tem .zakonu, se v skladu
z načelom, da pripada posamezni kmetiji le ena pokojnina, le-ta razdeli med
vse upravičence po enakih delih, če se upravičenci ne sporazumejo drugače.
II. FINANCIRANJE
27. člen
Sredstva, potrebna za kritje izplačevanja pokojnin in drugih stroškov obveznega starostnega zavarovanja kmetov zagotavljajo kmetje-zavarovanci in
družbenopolitične skupnosti po merilih, v obsegu in na način, kot to določajo
ta zakon in splošni akti republiške skupnosti.
1. Odmerjanje obveznosti kmetov-zavarovancev
28. člen
Zavarovanci po prvem odstavku 16. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: zavezanec pospevka-zavarovanee) prispevajo h kritju stroškov s tem,, da
plačujejo prispevek za obvezno starostno zavarovanje kmetov (v nadaljnjem
b esedilu: piisp evek).
Evidenco o zavezancih prispevka zavarovancih po prejšnjem odstavku vo^
dijo skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov, če republiška skupnost ne
določi drugače.
Zavezanec prispevka — zavarovanec plača prispevek v višini, ki mu je
odmerjena po merilih in na način, kot to določa ta zakon.
Zavezanec prispevka — zavarovanec po' tem členu je tudi uživalec pokojnine, ki ob uveljavitvi pravice do pokojnine ne izroči kmetije (4. točka prvega
odstavka 17. člena). Republiška skupnost o vsakem takem . primeru obvesti
skupnost zdravstvenega zavarovanja kmetov.
29. člen
Ce zavarovanec po prvem odstavku 16. člena tega zakona ob uveljavitvi
pravice do pokojnine ali pozneje med uživanjem pokojnine kmetijo odtuji oziroma izroči prevzemniku, ki nima lastnosti zavarovanca (prva alinea 4. točke,
prvega odstavka 17. člena), je prevzemnik (v nadaljnjem1 besedilu: zavezanec
prispevka — nezavarovanec) dolžan plačevati prispevek po merilih in v obsegu,
kot to' določa ta zakon.
Za zavezanca prispevka — nezavarovanca se šteje tudi kmet, ki mu je prenehala lastnost zavarovanca po tem zakonu in je kmetijo obdržal, če je kdo na
temelju te kmetije upravičen uveljaviti in uživati pokojnino po tem zakonu.
Občinski davčni organ obvesti skupnost zdravstvenega zavarovanja kmetov o vsakem prenosu nepremičnin po prejšnjih dveh odstavkih v 15 dneh po
odmeri prenosnih davščin. Skupnost zdravstvenega zavarovanja kmetov vodi
ločeno evidenco o teh zavezancih prispevka — nezavarovancih.
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Obveznost zavezanca prispevka — nezavarovanca po prvem odstavku tega
člena obstaja vse dotlej, dokler kdo uživa pokojnino po tem zakonu na temelju
prevzete kmietije. Ce ta zavezanec prispevka —< nezavarovanec kmetijo ali njen
del odtuji, preide obveznost na novega prevzemnika kmetije oziroma njenega
dela. Na zahtevo organa, ki odloča o pravici do pokojnine po tem zakonu, pristojno zemljiško knjižno sodišče to obveznost vknjiži na zavezančevo prevzeto
nepremičnino.
Zavezanec prispevka —• nezavarovanec po določbah tega člena je tudi
oseba, ki se namesto zavarovanca zaveže plačevati prispevek (druga alinea 4.
točke prvega odstavka 17. člena). Republiška skupnost o vsakem takem primeru
obvesti skupnost zdravstvenega zavarovanja kmetov.
30. člen
Ce zemljišče preide od kmeta — zavarovanca po tem zakonu po posameznih parcelah ah delih parcel v last pravne ali fizične osebe, ki nima lastnosti
zavarovanca po temi zakonu, je novi lastnik parcele ali dela parcele dolžan
plačati skladu obveznega starostnega zavarovanja kmetov ob prenosu lastninske pravice prispevek v višini trikratnega zneska katastrskega dohodka od
tega zemljišča. Višino prispevka ugotovi občinski davčni organ istočasno z odmero prenosnih davščin.
Zemljiško knjižni prenos lastnine ni dovoljen brez dokaza o plačanem prispevku iz prejšnjega odstavka.
Republiška skupnost vodi ločen razvid o plačanih prispevkih po prvem
odstavku tega člena po območjih občin, kjer je prebivališče bivšega lastnika.
Pri ugotavljanju obveznosti družbenopolitičnih- skupnosti po drugi točki
42. člena tega zakona se te obveznosti znižajo za znesek prispevkov po prvem
odstavku tega člena, ki so bili plačani v preteklem letu.
31. člen
Prispevek (28. in 29. člen) sestavljata:
— prispevek v določenem znesku, čigar višina je enaka za vse zavarovance
(v nadaljnjem besedilu: enotni prispevek) ter
— prispevek v določenem odstotku od odmeme osnove (v nadaljnjem be^sedilu: prispevek v odstotku).
32. člen
l0

Enotni prispevek znaša 75 /o od poprečnega letnega zneska stroškov obveznega starostnega zavarovanja na kmetijo.
Poprečni letni znesek stroškov na kmetijo se izračuna tako, da se predvideni letni stroški sklada delijo s številom zavezancev prispevka po 28. in
29. členu tega zakona po stanju iz preteklega leta.
33. člen
Prispevek v odstotku se določa po stopnji (odstotku) od odmerne osnove.
To stopnjo (odstotek) predstavlja tisti odstotek, ki pri katastrskem dohodku
5000 din letno pokrije 25 % poprečnega letnega zneska stroškov obveznega
starostnega zavarovanja na kmetijo.
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Odmerno osnovo pri zavezancih prispevka — zavarovancih (28. člen) sestavljajo katastrski dohodek, dohodek iz gozda in vsi drugi dohodki zavarovanca in tistih članov njegovega gospodinjstva, ki so upravičeni do pokojnine
po tem. zakonu.
Odmerno osnovo pri zavezancih prispevka — nezavarovancih (29. člen)
sestavljajo:
— letni katastrski dohodek in dohodek iz gozda prevzete kmetije oziroma
njenega dela;
— dohodki, ki izvirajo iz drugih dejavnosti kmetijskega gospodarstva, dokler se te opravljajo.
Ce odmerna osnova vsebuje poleg katastrskega dohodka in dohodka iz
gozda tudi druge dohodke, se drugi dohodki vštevajo le v višini ene četrtine
v odmerno osnovo.
Republiški sekretariat za finance izda podrobna navodila za ugotavljanje
dohodkov po tem členu.
34. člen
Prispevek zavarovancev (28. člen) in prevzemnikov kmetij (29. člen) se
določi v letnem znesku ter se plačuje v enakih trimesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega prvega v trimesečju, plačani pa morajo biti v 45 dneh
od dneva zapadlosti. Dokler ni izvršena odmera prispevka za tekoče leto', so
zavarovanci dolžni plačevati akontacije v ustreznem razmerju z odmerjenim,
prispevkom iz preteklega leta.
Republiška skupnost lahko določi za posamezne kategorije zavarovancev
(npr. za zavarovance s sezonskim dohodkom) drugačne roke zapadlosti in drugačen način plačevanja prispevka.
35. člen
Višino enotnega prispevka in stopnjo prispevka v odstotku določa republiška skupnost.
36. člen
Kmet-kooperant, ki je starostno zavarovan po predpisih o pokojninskem
zavarovanju oseb v delovnem razmerju (6. člen) ne plačuje prispevka zavarovancev po tem zakonu, razen če kdo na temelju njegove kmetije uživa pokojnino po tem zakonu, dokler se mu taka pokojnina izplačuje.
37. člen
Po določbah tega poglavja zavarovancem odmerjeni prispevki so tudi njihove dejanske obveznosti do sklada, kolikor odmerjeni prispevek ni znižan na
dolžni znesek (44. do 46. člen).
38. člen
Prispevke po tem zakonu odmerja in pobira pristojni občinski upravni
organ davčne službe (v nadaljnjem besedilu: davčni organ). Prispevki se odmerjajo in pobirajo ločeno od drugih družbenih dajatev zavezancev.
Skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov pošljejo podatke o zavezancih prispevka davčnim organom do 15. februarja vsakega leta po stanju 31. 12.
preteklega leta.
3G
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39. člen

Davčni organ objavi zavezancem višino odmerjenih prispevkov na način,
ki ga določi občinska skupščina. Organ oziroma oseba iz prvega odstavka 46.
člena tega zakona lahko v 15 dneh po objavi vloži zahtevek za ugotavljanje
zmožnosti plačevanja odmerjenega prispevka.
Organ iz prvega odstavka 44. člena ugotovi, ali je zavezanec zmožen plačati odmerjeni prispevek oziroma določi dolžni znesek (44. člen). O tem mora
odločiti najkasneje v 30 dneh po prejemu zahtevka in o svoji, odločitvi obenem
z utemeljitvijo obvestiti davčni organ.
40. člen
Davčni organ z odločbo obvesti zavezanca o odmerjenem prispevku (z razčlenitvijo: enotni prispevek, odmerna osnova, stopnja, prispevek v odstotku)
o dolžnem znesku in o razliki med odmerjenim prispevkom in dolžnim zneskom.
Zavezanec ima pravico do pritožbe zoper odločbo iz prejšnjega odstavka
v 15 dneh po prejemu odločbe. O pritožbi odloča posebna komisija, ki jo imenuje občinska skupščina. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
41. člen
Kolikor nii s tem zakonom drugače določeno, veljajo za postopek pri odmeri in pobiranju prispevkov za starostno zavarovanje kmetov in za kazni
zaradi nepravočasno plačanih prispevkov ustrezni predpisi o davkih občanov.
2. Obveznosti družbenopolitičnih skupnosti
42. člen
Družbenopolitične skupnosti s svojim prispevkom krijejo:
1. računsko razliko (43. člen);
2. razliko med odmerjenim prispevkom in dolžnim zneskom (44. do 49.
člen);
3. izpad dohodkov sklada, če zavezanci ne plačajo prispevka v višini, ki so
ga dolžni plačati, oziroma če pristojni organ prispevka v tej višini ne izterja
(drugi odstavek 48. člena).
43. člen
Računska razlika je razlika med vsoto dohodkov, ki jih je po finančnem
načrtu republiške skupnosti treba zbrati za posamezno leto, in vsoto prispevkov, odmerjenih po 31. do 36. členu tega zakona osebam iz 28. in 29. člena tega
zakona.
44. člen
Organ, ki ga pooblasti občinska skupščina, določi tiste zavarovance z območja občine, ki niso zmožni v celoti plačati prispevka, odmerjenega po določbah 31. do 36. člena tega zakona; hkrati tudi določi, kolikšen del tega prispevka
so zmožni plačati glede na svoj ekonomski položaj (v nadaljnjem besedilu:
dolžni znesek).
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Zavarovanci iz prvega odstavka so skladu dolžni plačati prispevek samo
v višini dolžnega zneska.
Skupščina oziroma njen organ lahko zavarovanca tudi v celoti oprosti obveznosti plačati prispevek, če ugotovi, da ga ni zmožen plačati.
Vsoto razlik med odmerjenimi prispevki in dolžnimi zneski posameznih
zavarovancev na območju občine oziroma SR Slovenije krijejo družbenopolitične skupnosti po 47. do 49. členu tega zakona.
45. člen
Okolnosti, ki so lahko razlog za zmanjšanje zavarovančeve plačilne obveznosti in za določitev dolžnega zneska po prejšnjem členu so zlasti:
— zmanjšane proizvodne zmogljivosti in zmanjšan skupni dohodek kmetije;
— posebno neugoden gospodarski položaj kmetije zaradi slabih prometnih
zvez in oddaljenosti od tržišča;
— bistveno zmanjšana delovna sposobnost zavarovanca;
— večje število otrok do 15. leta in otrok na šolanju ter ostarelih vzdrževanih članov kmečkega gospodinjstva;
-—• nevarnost, da bi plačilo prispevka ogrozilo preživljanje zavarovanca in
njegovih družinskih članov.
Občinska skupščina podrobneje opredeli merila za zmanjšanje oziroma
oprostitve iz prejšnjega odstavka glede na posebne prilike na območju občine.
46. člen
Postopek za ugotavljanje zmožnosti plačevanja prispevka zavarovanca po
prejšnjem členu se začne na pobudo občinske skupščine oziroma njenega organa
in krajevne skupnosti ali pa na zahtevo prizadetega zavarovanca samega oz.
na zahtevo republiške skupnosti.
47. člen
SR Slovenija zagotovi republiški skupnosti svoj delež v prispevku družbenopolitičnih skupnosti (42. člen) tako,
1. da krije računsko razliko v celoti (43. člen);
2. da h kritju razlike med odmerjenim prispevkom in dolžnim zneskom na
območju republike (44. člen) prispeva toliko, da njen delež, skupaj z računsko
razliko predstavlja dve tretjini od polovice dohodkov, ki jih je treba zbrati po
finančnem načrtu republiške skupnosti za posamezno leto.
SR Slovenija plačuje delež iz prejšnjega odstavka neposredno republiški
skupnosti.
48. člen
Občinska skupščina zagotovi republiški skupnosti:
1. razliko med odmerjenim prispevkom in dolžnim zneskom na območju
občine (44. člen), kolikor ta ni pokrita s prispevkom republike občini, določenim po 49. členu tega zakona;
2. razliko med plačanim oziroma izterjanim prispevkom in prispevkom, ki
so ga zavezanci prispevka dolžni plačati.
36«
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49. člen

SR Slovenija prispeva svoj delež (47. člen) za tiste občine, za katere pomeni razlika med odmerjenim prispevkom in dolžnim zneskom na območju
občine nesorazmerno veliko breme glede na njihovo ekonomsko zmogljivost.
Občine iz prejšnjega odstavka in znesek, ki pripada posameznim občinam
iz republiškega deleža, določi izvršni svet skupščine SRS, pri čemer upošteva
zlasti naslednje kriterije:
1. strukturo kmečkih zavarovancev v občini po njihovi odmerni osnovi
in starosti;
2. sredstva občinskega proračuna na prebivalca;
3. narodni dohodek na prebivalca občine;
4. odstotek udeležbe kmečkega prebivalstva v skupnem prebivalstvu
občine.
50. člen
Občina ima do zavarovanca — zavezanca prispevka in terjatev za razliko
med odmerjenim prispevkom in dolžnim zneskom (44. člen), ki jo je zanj plačala; prav tako ima občina terjatev do zavarovanca za znesek, ki bi ga moral
plačati, pa ga je zanj plačala občina (2. točka 48. člena).
Za terjatvi iz prejšnjega odstavka ima občina zastavno pravico na nepremičninah zavarovanca — dolžnika.
Pristojno zemljiško-knjižno sodišče vknjiži na predlog občinske skupščine
zastavno pravico za njeno terjatev na zavarovančevih nepremičninah.
Občinska skupščina lahko v celoti ^ali delno odstopi od svojih terjatev po
prvem odstavku tega člena s tem, da izvrši ustrezni odpis dolga. Občinska
skupščina dotoči postopek in merila za ta odstop.
Občinska skupščina in zavarovanec — zavezanec prispevka se lahko tudi
drugače dogovorita o izpolnjevanju njegove obveznosti do starostnega, zavarovanja kmetov.
51. člen
Preden občinska skupščina predlaga vknjižbo zastavne pravice na zavarovančevih nepremičninah (3. odstavek 50. člena) pozove osebe, ki so po predpisih
dolžne preživljati zavarovanca, da se obvežejo poravnati dospele terjatve po
1. odstavku 50. člena tega zakona; če te osebe odklonijo prevzem take obveznosti, se izvrši vknjižba zastavne pravice občine po 3. odstavku 50. člena tega
zakona.
52. član
V zvezi z odmero in pobiranjem prispevkov izda republiški sekretariat za
finance navodilo o vodenju evidence.
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Tretji del
VARSTVENI DODATEK KMETOV-BORCEV
53. člen
Kmet-borec, pridobi pravico do varstvenega dodatka, ko pridobi pravico
do starostne pokojnine po tem zakonu, če je socialno ogrožen po kriterijih,
določenih v občinskih odlokih, po katerih so v letu 1971 občinske skupščine
priznavale priznavalnino tem kmetom-borcem. Ugotovitev socialne ogroženosti
se opravi po postopku, določenem v teh odlokih.
Kmet-borec nima pravice do varstvenega dodatka po tem zakonu, če lahko
uveljavi pokojnino po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
delavcev ali če že prejema priznavalnino ali družbeno denarno pomoč.
54. člen
Organ, ki ga določi občinska skupščina, ugotavlja, potem ko dobi mnenje
občinske organizacije zveze borcev NOV, ali posamezni kmet-borec izpolnjuje
pogoje iz 53. člena tega zakona.
Organ iz prejšnjega odstavka določa tudi znesek varstvenega dodatka, pri
čemer najvišji znesek varstvenega dodatka ne more presegati razlike med vsakokratnim mejnim zneskom najnižjih pokojninskih prejemkov v pokojninskem
zavarovanju delavcev in starostno pokojnino po tem zakonu.
Varstveni dodatek izplačuje obenem: s starostno pokojnino organ, ki izplačuje to pokojnino.
55. člen
Zakonec kmeta-borca, ki je bil upravičen do varstvenega dodatka, pridobi
ob njegovi smrti pravico do varstvenega dodatka, če je upravičen do družinske
pokojnine in če je v podobnem socialnem položaju, kot je bil umrli zakonec.
O pravici do varstvenega dodatka po tem členu in njegovi višini odloča
organ iz 54. člena tega zakona.
56. člen
SR Slovenija zagotovi republiški skupnosti:
1. kritje vseh izdatkov, ki jih ima republiška skupnost zaradi posebnih
ugodnosti, priznanih s tem zakonom kmetom-borcem glede pravice dO' starostne
pokojnine;
2. kritje polovice izdatkov, ki jih ima republiška skupnost iz naslova varstvenega dodatka.
Občina zagotovi republiški skupnosti kritje polovice izdatkov iz naslova
varstvenega dodatka, priznanega kmetom-borcem,, ki prebivajo na njenem
območju.
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Četrti del
RAZŠIRJENO ZAVAROVANJE
57. člen

Razširjeno zavarovanje uvede republiška skupnost s splošnim aktom, pri
čemer lahko v okviru tega zavarovanja zlasti:
— razširi krog upravičencev do starostne pokojnine tudi na osebe, ki niso
zajete z obveznim starostnim zavarovanjem kmetov, vendar imajo zagotovljeno
zdravstveno varstvo po predpisih o zdravstvenem zavarovanju kmetov;
—• določi višino pokojnine za posamezne oblike oziroma primere razširjenega starostnega zavarovanja;
— uvede pravico do invalidske pokojnine ter določi njeno višino.
58. člen
Z aktom republiške skupnosti, s katerim se uvaja razširjeno zavarovanje,
se določi:
•— primere, za katere se uvede to zavarovanje;
— pravice, 'ki se zagotavljajo za posamezne zavarovane primere;
— pogoje za pridobitev teh pravic;
— obveznosti zavarovancev iz tega zavarovanja;
— način pristopa posameznih zavarovancev k razširjenemu zavarovanju.
59. člen
Sredstva za kritje stroškov razširjenega zavarovanja zagotavljajo zavarovanci sami s svojimi prispevki.
60. člen
Pri določanju obsega razširjenega zavarovanja upošteva republiška skupnost zahteve zavarovancev in njihovo ekonomsko zmogljivost tako, da dohodki
zavarovanja, ustvarjeni z njihovim prispevkom, zagotavljajo kritje stroškov,
predvidenih z zavarovalnimi izračuni.
61. člen
Sredstva razširjenega starostnega zavarovanja tvorijo poseben sklad; ta
sredstva se vodijo ločeno od sklada obveznega starostnega zavarovanja..
Peti del
ORGANIZACIJA REPUBLIŠKE SKUPNOSTI
62. člen
Republiška skupnost je samoupravna interesna skupnost zavarovancev na
območju SR Slovenije, v kateri zavarovanci zagotavljajo, urejajo in izvajajo
starostno zavarovanje kmetov.
Republiška skupnost je pravna oseba.
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63. člen
Republiško skupnost upravljajo zavarovanci neposredno in po skupščini,
ki, je najvišji organ upravljanja skupnosti.
64. člen
Republiška skupnost ima statut.
Preden skupščina republiške skupnosti sprejme statut, mora dati predlog
statuta v izjavo zavarovancem ter sklepati o njihovih predlogih in pripombah
k predlogu statuta kot tudi o predlogih in pripombah organizacij združenega
dela s področja kmetijstva ter družbenopolitičnih skupnosti.
65. člen
Za varstvo pravic iz starostnega zavarovanja kmetov se zavarovancem zagotavlja v republiški skupnosti dvostopno reševanje;, organ prve in druge stopnje določi skupnost s splošnim aktom,.
Zoper dokončno odločbo republiške skupnosti lahko zavarovanec sproži
postopek pred občinskim sodiščem, pristojnim po sedežu skupnosti ali po stalnem prebivališču zavarovanca.
Občinsko sodišče obravnava tožbo v pravdnem postopku.
Postopek pred sodiščem je hiter. .

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
66. člen
Upravičenci do starostne pokojnine kmetov po določbah drugega dela tega
zakona lahko uveljavljajo pravico do starostne pokojnine:
od 1. januarja 1973 — če so dopolnili starost 75 let,
od 1. januarja 1974 —• če so dopolnili starost 70 let,
od 1. januarja 1975 — vsi ostali upravičenci.
67. člen
Kmetje-borci stari nad 60 let, ki so upravičeni do varstvenega dodatka po
tem zakonu, lahko uveljavljajo pravico do starostne pokojnine po 1. januarju
1973 ne glede na določbo 66. člena tega zakona.
68. člen
Zavarovanci in družbenopolitične skupnosti morajo v letu 1972 zagotoviti
toliko sredstev, kolikor jih je potrebnih za uveljavitev pravic zavarovancev po
tem zakonu za leto 1973 in sicer tako, da zavarovanci in družbenopolitične
skupnosti prispevajo vsak polovioo potrebnih sredstev.
Republika in občine zagotovijo potrebna sredstva v razmerju, ki ga določa
ta zakon (47.' do 49. člen). Isto velja tudi za kritje izdatkov za uveljavljanje
pravic kmetov-borcev (56. člen).
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Republiška skupnost je dolžna v letu 1972 sprejeti finančni načrt dohodkov in izdatkov sklada obveznega starostnega zavarovanja kmetov za leto 1973
in finančni načrt za obdobje od 1973. do 1975. leta. V teh finančnih načrtih se
predvidi tudi način pokrivanja izdatkov oziroma udeležbo posameznih financerjev, upoštevajoč načelo, da kmetje-zavarovanci in družbenopolitične skupnosti prispevajo vsak polovico.
Skupščina SR Slovenije daje soglasje k finančnima načrtoma iz prejšnjega
odstavka.
70. člen
V letu 1972 se postopek za odmero prispevkov in ugotovitev dolžnih zneskov po členih 38. do 41. tega zakona opravi tako, da je končan najkasneje do
30. junija 1972.
Ne glede na določbe 34. člena tega zakona občinske skupščine določijo za
leto 1972 roke zapadlosti in način plačevanja prispevkov zavarovancev tako,
da bodo prispevki plačani najkasneje do 20. januarja 1973.
71. člen
Družbenopolitične skupnosti izpolnijo svoje obveznosti po določbah tega
zakona za leto 1972 najkasneje do 20. januarja 1973.
72. člen
Zavarovancem se v dobo po 1. in 2. točki prvega odstavka 17. člena tega
zakona všteva tudi čas pred uveljavitvijo tega zakona, ki so bili zdravstveno
zavarovani po predpisih o zdravstvenem zavarovanju kmetov.
73. člen
Ce se izvede nov izračun katastrskega dohodka, se znesek 5000 din iz
prvega odstavka 33. člena tega zakona valorizira glbde na novo, izračunani
katastrski dohodek; valorizacijo izvrši izvršni svet skupščine SRS.
Ce se zavezancu prispevka davek od kmetijstva odmerja od ugotovljenega
dejanskega dohodka, se od istega dohodka odmerja tudi prispevek v odstotku
(prvi odstavek 33. člena). Izvršni svet skupščine SRS določi, kateri znesek dejanskega dohodka ustreza znesku 5000 din katastrskega dohodka iz prvega odstavka 33. člena tega zakona.
74. člen
Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov SR Slovenije določi
in izpelje postopek za izvolitev začasne skupščine republiške skupnosti starostnega zavarovanja kmetov, najkasneje do 30. aprila 1972.
75. člen
Začasna skupščina republiške skupnosti sprejme začasen statut in druge
začasne splošne akte najkasneje do 31. maja 1972, ne glede na določbo 64. člena
tega zakona.
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76. člen
Skupščina republiške skupnosti starostnega zavarovanja kmetov se mora
konstituirati, sprejeti statut in finančna načrta po 69. členu tega zakona najkasneje do 30. novembra 1972.
77. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, uporablja
pa se od 1. januarja 1972.
OBRAZLOŽITEV
Predlog zakona izhaja iz »Izhodišč za uvedbo starostnega zavarovanja kmetov«, ki so jih sprejeli pristojni zbori skupščine SRS. V njih je sprejeto stališče,
da dosežena stopnja družbenoekonomskega razvoja terja ureditev starostnega
zavarovanja kmetov iz socialnih, pa tudi ekonomskih razlogov in da mora biti
uvedba starostnega zavarovanja kmetov zasnovana tako, da bo krepila splošen
napredek kmečkega proizvajalca in družbenoekonomske odnose.
Izhodišča so bila po sklepu skupščine SRS dana v javno razpravo. O rezultatih javne razprave so razpravljali pristojni zbori skupščine SRS ob obravnavi in sprejemanju osnutka zakona (17. in 23. 12. 1971), ki ga je skupščini
SRS. predložil izvršni svet.
Na osnovi stališč, sprejetih v skupščini SRS ob osnutku zakona, temelji
predlog zakona na naslednjih načelih:
1. Starostno zavarovanje kmetov je obvezno in se organizira v posebni
rizični skupnosti.
Z zakonom se omogoča tudi prostovoljno razširjeno zavarovanje, ki upoštevaje ekonomske sposobnosti zavarovancev, omogoča dodatna vplačila, s katerimi je možno doseči večjo pokojnino in razširitev števila zavarovancev, ki
delajo na kmetiji. Razširjeno zavarovanje temelji na čistih zavarovalnih izračunih.
2. Pravica do starostnega zavarovanja kmetov je vezana na gospodarstvo
po načelu: ena pokojnina na gospodarstvo. Ob smrti zavezanca starostnega zavarovanja preide pravica do pokojnine na zakonca, seveda če tudi sicer izpolnjuje za to potrebne pogoje.
Upravičenec je lahko nosilec zavarovanja (lastnik) ali njegov zakonec
ali prejšnji lastnik-preužitkar oz. njegov zakonec.
3. Pravico do starostne pokojnine pridobita praviloma zavarovanca obeh
spolov z dopolnjenim 65. letom starosti.
4. Višina strostne pokojnine znaša na začetku 250 din na mesec, s tem
da jo lahko republiška skupnost in skupščina SRS spremenita.
5. Starostno zavarovanje se uvede s 1. 1. 1972. V tem letu se pričnejo
tudi vplačila v sklad; izplačevanje starostne pokojnine upravičencem, starim
nad 75 let, se prične leta 1973, upravičencem, starim nad 70 let v letu 1974,
nad 65 let pa v letu 1975.
6. Status obveznega zavarovanca se določa po kriterijih, sprejetih za
zdravstveno zavarovanje kmetov.
7. Zaradi sedanje starostne strukture in ekonomskega položaja zasebnega
kmetijstva starostnega zavarovanja kmetov ni možno izpeljati po načelu samo-
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financiranja, torej brez pomoči družbe. Glede na to predlog zakona sprejema
načelo, da prispevajo zavarovanci polovico, družbenopolitične skupnosti pa
drugo polovico stroškov zavarovanja.
8. Po predlogu zakona so kmetje-borci v obveznem zavarovanju v enakem
položaju kot drugi kmetje, s tem da že pri starosti 60 let pridobe pravico do
minimalne pokojnine. Poleg tega imajo kmetje-borci, ki so socialno ogroženi,
pravico do varstvenega dodatka. Vštevši varstveni dodatek bo minimalna
pokojnina kmeta-borca višja kot drugih kmetov, ker predstavlja vsoto minimalne pokojnine (250 din) in zneska varstvenega dodatka.
9. Predlog zakona zagotavlja kmetom-kooperantom pravico do zavarovanja v delavskem pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ne obvezuje
pa jih za zavarovanje v tem zavarovanju. Tako imajo kmetje-kooperanti
pravico do izbire, da se zavarujejo v delavskem zavarovanju ali po zakonu
o starostnem zavarovanju'.
Status kmeta-kooperanta bi se določal po kriterijih, ki jih določa pripravljajoči se zakon o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela
in v pogodbene skupnosti. Zavarovanje kmeta-kooperanta v delavskem pokojninskem in invalidskem zavarovanju pa bo urejeno v Zakonu o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju delavcev.
10. V predlogu zakona sta predvidena dva načina za povečevanje zneska
pokojnin, in sicer: skupščina republiške skupnosti in skupščina SRS lahko glede
na razpoložljiva sredstva zvišata znesek pokojnine, ga usklajujeta Z gibanjem
življenjskih stroškov, določita obseg in način usklajevanja ter vire sredstev,
potrebnih za njegovo kritje.
11. Po predlogu zakona se v obveznem starostnem zavarovanju kmetov
uveljavlja dokladni sistem financiranja.
Pomembno pri tem sistemu za aktivnega zavarovanca je to, da s, svojimi
prispevki pokriva pokojnine že upokojenih, sebi pa s tem zagotavlja pravico,
da bodo njegovi nasledniki s svojimi prispevki pokrivali njegovo bodočo
pokojnino.
Financiranje
1, Obseg pravic (znesek pokojnine), krog (število) upravičencev in pogoji
za pravico (staž zavarovanja in starost) na eni in višina stroškov zavarovanja
na drugi strani so medsebojno pogojeni in odvisni: posledica povečanja obsega
pravic, širjenja kroga upravičencev in ugodnejših pogojev je nujno povečevanje
stroškov zavarovanja in s tem povečevanje obremenitve obeh glavnih financerjev, torej kmetov in družbenopolitičnih skupnosti.
Zato je treba uzakoniti le takšen oteeg pravic, takšen krog upravičencev
in takšne pogoje, ki sta jih oba financerja sposobna finančno pokriti. Glede
na to izhaja predlog zakona pri določanju obsega, kroga in pogojev s stališča,
naj se v začetku uveljavi to zavarovanje v skromnejšem obsegu. Predlagatelj
se namreč zaveda, da bodo še za uresničitev predlaganega obsega zavarovanja
glede na finančno zmogljivost kmeta in družbenopolitičnih skupnosti potrebni
veliki napori. Trenutno je najvažnejše, da starostno zavarovanje kmetov uveljavimo in ustvarimo s tem možnost za nastanek in razvoj pravega pokojninsko-invalidskega zavarovanja kmetov, saj je to eden izmed pomembnih dejavnikov za socialno varnost kmetov in napredek kmetijstva.
2. Predlog-zakona sprejema zahtevo, naj vsak izmed financerjev prispeva
polovico celotnih stroškov, kot družbeno konvencijo, s katero je globalno
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opredeljen obseg obveznosti in solidarnosti obeh financerjev (kmetov in družbenopolitičnih skupnosti) pri pokrivanju stroškov tega zavarovanja.
V okviru tega globala bo možno obseg obveznosti obeh financerjev konkretno kvantificirati šele potem, ko bodo izpeljana določila 44. do 46. člena
predloga zakona oziroma ko bodo organi občinskih skupščin, ki jih bodo le-te
določile, ugotovili, koliko morejo in morajo prispevati kmetje sami. Tako
bodo postale občinske skupščine oziroma njihovi organi poglavitni dejavnik,
ki bo konkretiziral obveznosti obeh financerjev in s tem uresničil družbeno
konvencijo o obsegu njunih deležev pri pokrivanju stroškov.
Pri ugotavljanju zmogljivosti za pokrivanje stroškov tega zavarovanja
bodo morale občinske skupščine nujno upoštevati in uveljaviti naslednje:
— prispevek kmetov za njihovo starostno zavarovanje nikakor ne pomeni
zanje nekega novega davčnega bremena, temveč breme, ki ga prevzemajo
skupno s celotno družbo, da bi si za starost zagotovili določeno socialno varnost;
s tem pa ne rešujemo le perečega socialnega, temveč tudi ekonomski problem,
ki je pomemben za napredek kmetijstva;
,— uvedba starostnega zavarovanja kmetov bo pomenila za občine :
= razbremenitev občinskega proračuna glede na to, da bodo številni
socialni upravičenci postali uživalci starostne pokojnine;
= dvig ekonomske moči prebivalstva občine zaradi priliva sredstev iz
sklada starostnega zavarovanja kmetov na njeno območje;
— občinsko in republiško zmogljivost, da ne bodo ogrozile lastne likvidnosti
in s tem tudi izvajanja starostnega zavarovanja kmetov.
I. INSTRUMENTI ZA ODMERJANJE OBVEZNOSTI
KMETOV-ZA VAROVANCEV
1. Merila (oblike prispevka in način določanja stopnje)
Vsakemu zavarovancu se kot njegova odmerjena obveznost, naloži, da plača
— določen (fiksen — za vse enak) znesek kot pavšalni prispevek in
— prispevek v določenem odstotku od njegove (individualne) odmerne
osnove (njegovih dohodkov).
Znesek pavšalnega prispevka predstavlja 75 '°/o poprečnega zneska letnih
stroškov za starostno zavarovanje kmetov na gospodarstvo, medtem ko predstavlja 25 % poprečnega zneska prispevek v odstotku od odmerne osnove.
25 i0/o poprečnega zneska letnih stroškov na gospodarstvo se pokriva s
prispevkom v odstotku od odmerne osnove, kar pa ne pomeni, da bo moral
zavarovanec plačati prispevek po stopnji 25 ®/o od odmerne osnove (od KD).
Koliko bo konkretna stopnja (odstotek) tega prispevka, je treba izračunati
na način, določen v 33. členu predloga zakona.
Podlaga za iziračun te stopnje je:
— katastrski dohodek 5000 din in
•
— znesek, ki pomeni 25 °/o poprečnega zneska letnih stroškov.
Kot podlago smo vzeli katastrski dohodek 5000 din:
— ker predvidevamo, da bi bili zavarovanci s takim katastrskim dohodkom praviloma (izjeme bodo torej možne) zmožni plačati poprečni letni
znesek stroškov za starostno zavarovanje kmetov;
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— ker je prav pri tem znesku katastrskega dohodka skupna odmera
prispevka (pavšal in v odstotku) prav v razmerju 75 (pavšal) : 25 (v odstotku).
Pri višjem ali nižjem katastrskem dohodku bo prispevek v odstotku pomenil
nekaj več ah manj kot 25% poprečnega zneska stroškov.
Končno je treba omeniti, da prispevek, ki je odmerjen zavarovancem po
31. do 35. členu, še ne pomeni za vse tudi njihove obremenitve. Odmerjeni
prispevek predstavlja obremenitve samo za tiste zavarovance, ki jim občine po
44. do 46. členu ne bodo določile dolžnega zneska; za slednje pa ni njihova
obremenitev odmerjeni prispevek, temveč dolžni znesek. Glede na to predstavlja skupna obremenitev kmetov zavarovancev
— seštevek odmerjenih prispevkov zavarovancev, ki so zmožni plačati
odmerjeni prispevek, in
— seštevek dolžnih zneskov tistih zavarovancev, ki niso zmožni plačati
prispevka v odmerjeni višini.
2. Limitiranje individualne obveznosti zavarovanca
Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov zahteva, naj bi se
v zakon vneslo posebno določilo z naslednjo vsebino:
»Predpisani (odmerjeni) prispevek zavezancu s katastrskim dohodkom do
5000 din ne sme presegati zneska ene tretjine pričakovane pravice.«
Pri tej zahtevi gre torej za limitiranje »individualne« obveznosti zavarovanca.
Predlog zakona globalno že limitira obveznosti kmetov-zavarovancev s
tem, da na kmiete odpade polovica stroškov, drugo polovico stroškov pa krijejo
družbenopolitične skupnosti.
Limitiranja, kot ga predlaga zveza, predlagatelj ne more sprejeti iz naslednjih razlogov:
— ker ruši poglavitni temelj, na katerem gradi predlog zakona celotni
sistem financiranja, namreč predvidevanje, da je prav zavarovanec s 5000
din katastrskega dohodka praviloma zmožen prispevati poprečni letni znesek
stroškov in je prav zaradi tega odmerjeni prispevek pri 5000 din katastrskega
dohodka enak poprečnemu letnemu znesku stroškov. Zaradi takšnega izhodišča:
= se vsem kmetom-zavarovancem po merilih iz predloga zakona odmerjeni prispevki avtomatsko znižajo za t. i. računsko razliko (glej 43. člen zakona),
ki v celoti bremeni republiko (glej prvo točko prvega odstavka 47. člena),
= je prispevek, odmerjen zavarovancem s katastrskim dohodkom, ki ne
dosega ali ne presega 5000 din, nekoliko nižji oziroma višji od poprečnega
letnega zneska stroškov.
Uzakonitev takšnega limitiranja bi torej onemogočila, izvedbo sistema
financiranja, kakršnega predvideva predlog zakona:
— ker razveljavlja konvencijo o udeležbi obeh glavnih financerjev (polovico kmetje, polovico družba) in ustvarja docela nove odnose v tej udeležbi,
— ker za nedoločeno dobo —• ne glede na gibanje stroškov — fiksna
obveznosti kmetov-zavarovancev na isti ravni.
3. Načelo solidarnosti
Razmerje med pavšalnim prispevkom in prispevkom v odstotku (75 : 25)
pomeni:
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— s pavšalom se ekonomsko šibkim odmerja več, ekonomsko močnejšim pa
manj, kot ustreza njihovi ekonomski moči, s čimer torej kršimo načelo solidarnosti — kdor ima več, naj tudi več prispeva;
— s prispevkom v odstotku od odmerne -osnove pa prispeva ekonomsko
močnejši nekaj več kot ekonomsko šibkejši, kar je v skladu z načelom solidarnosti. Načelo solidarnosti je po predlogu zakona med kmeti samimi (kdor
ima več, naj več prispeva) neprimerno bolj omejeno kot v delavskem pokojninskem zavarovanju in ne deluje samo v mejah 14®/o vseh stroškov (okrog
12—14 mio); če pa upoštevamo celotno družbeno intervencijo, pa le v mejah
6—7 % vseh stroškov. To predvsem iz naslednjih razlogov:
= obvezno zavarovanje po tem predlogu zakona še ni pravo pokojninsko
zavarovanje,
= socialni moment je tako močan, da terja izdatno družbeno intervencijo,
ki pokriva polovico stroškov,
= odmerna osnova (dohodki) je še vedno katastrski dohodek, ki pa ni
resničen izraz ekonomske moči, od tod potreba, da predstavlja 75 % prispevka pavšal.
4. Odmerna osnova
a) Predlog zakona (33. člen) določa odmemo osnovo, zato je treba opredeliti
pomen in vlogo odmerne osnove po tem zakonu.
Glede na izhodišče, da se zavarovančeva obveznost do sklada, torej prispevek, določa v dveh oblikah (enotni prispevek in prispevek v odstotku) in da
je večino tega prispevka (75 l0/o) enotni prispevek, je odmerna osnova za
določanje enotnega prispevka brez pomena. Pretežni del zavarovančeve obveznosti namreč sploh ni odvisen od odmerne osnove.
Pač pa je odmerna osnova odločilnega pomena za odmero prispevka v
odstotku, torej manjšega dela obveznosti, ker se znesek (višina) določi (odmerja,
izračuna, ugotovi) v odstotku od osnove. Ker velja (recimo: 5'%) za vse zavarovance enaka stopnja, se znesek prispevka v odstotku posameznega zavarovanca zvišuje ali znižuje samo tako, da je odmerna osnova individualnega
zavarovanca večja ali manjša.
Po predlogu zakona ima odmerna osnova dve funkciji.
Plrva funkcija je v tem^ da rabi kot podlaga za odmero zneska prispevka
v odstotku. Ker se določa v odstotku od odmerne osnove samo ena četrtina
celotne zavarovančeve obveznosti, je s tem dana tudi že prva in poglavitna
omejitev njegove individualne obveznosti in s tem omejitev funkcije odmerne
osnove kot instrumenta za določanje obsega individualne obveznosti.
Drugo limitiranje zavarovančeve individualne obveznosti pa je v tem:
— da je katastrski dohodek praviloma individualna odmerna osnova;
— da se v primeru, ko se prispevek odmerja po individualnem dohodku iz
gozda, upošteva kot individualna odmerna osnova davčna osnova, ki rabi za
odmero davka od kmetijstva, torej vrednost lesa na panju, ugotovljena po
količini za posek odobrenega lesa, upoštevaje vrsto lesa in vrednostni razred.
Druga funkcija odmerne osnove pa je v tem, da je eden izmed elementov,
po katerem se bo po 44. in 46. členu predloga zakona ocenjevala možnost
kmeta-zavarovanca za plačilo odmerjenega prispevka ter se določal dolžni
znesek.
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b) Kot smo že omenili, je podlaga za določanje stopnje (odstotka) prispevka
v odstotku 500Q din katastrskega dohodka (prvi odstavek 33; člena).
V perspektivi bo katastrski dohodek valoriziran (na novo izračunan). V
tem primeru bo seveda treba tudi ugotoviti, kateri valorizirani katastrski
dohodek ustreza sedanjemu znesku 5000 din, katastrskega dohodka.
Po predlogu zakona naj bi bil za to uskladitev, pooblaščen izvršni svet.
c) Ce se bo prispevek v odstotku odmerjal po dejanskem dohodku zavarovanca (torej ne po katastrskem dohodku), tedaj bo treba tudi stopnjo prispevka
v odstotku določiti na drugi podlagi (torej ne na 5000 din KD). Ta druga podlaga bo morala biti določen znesek dejanskega dohodka.
Glede na to predlog zakona pooblašča izvršni svet, da za te primere odredi,
kolikšen je določen znesek dejanskega dohodka. Ta bo namreč moral ustrezati
5000 din katastrskega dohodka, zato da hi bila oba zavarovanca enako obremenjena (po dejanskem in po katastrskem dohodku), in sicer s 25 ®/» poprečnega
letnega zneska stroškov. Za zavarovance, ki se jim bo prispevek odmerjal po
dejanskem dohodku, pa bo stopnja prispevka v odstotku znatno nižja kot
stopnja prispevka v odstotku za zavarovance, ki se jim bo ta prispevek
odmerjal po katastrskem dohodku.
5. Zavezanci — plačniki prispevka — nosilci bremen
a) Po predlogu zakona so kmetje-zavarovanci starostnega zavarovanja
kmetov poleg družbenopolitičnih skupnosti glavni in edini nosilci bremen
tega zavarovanja, ki naj s svojimi prispevki krijejo polovico stroškov.
Glede na to predlog zakona določa zavezance-plaenike prispevkov: to so
praviloma vsi in vsakokratni lastniki kmetij; hkrati pa so to tudi bodoči
upravičenci do pokojnine (bodoči uživalci pokojnine).
. Ko lastnik uveljavi pokojnino in postane s tem uživalec pokojnine, praviloma preneha biti nosilec bremen — plačnik prispevka; uživalec pokojnine
praviloma torej ne plačuje prispevka. Plačuje ga le izjemno in sicer tedaj,
če uveljavi pokojnino, ne da bi hkrati izročil kmetijo svojemu nasledniku,
ki bi postal lastnik kmetije in s tem plačnik prispevka ter bodoči upravičenec
do starostne pokojnine.
b) Glede na takšno konstrukcijo financiranja je za funkcioniranje starostnega zavarovanja kmetov izredno važno, da zadrži sedanjo ekonomsko
bazo kmetov-zavarovancev kot drugega poglavitnega financerja. Če bi se
ta baza zmanjšala, bi se avtomatsko zmanjšali tudi viri dohodkov skladov
in tako ne bi bilo več kritja za izplačevanje pokojnin.
Način za zniževanje ekonomske baze kmetov-zavarovancev bi bil prenos
kmetij oziroma kmetijskih zemljišč od kmetov-zavarovancev starostnega zavarovanja na nekmete, delovne organizacije itd. Ti namreč ne bi bili zavarovanci starostnega zavarovanja kmetov, zato — brez izjemnih ukrepov — tudi
ne bi nosili bremen tega zavarovanja.
Zaradi nujnosti delovanja tega zavarovanja je torej treba preprečiti možnosti, zaradi katerih bi odtekali dohodki — torej prenos kmetijskih zemljišč
na nekmete.
Zato uvaja predlog zakona izreden ukrep (30. člen), in, sicer uzakonjuje
kot zavezanca prispevka tudi tistega, ki je prevzel posestvo, na katerem je
nekdo uživalec pokojnine, čeprav sam ne postane zavarovanec-upravičenec do
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pokojnine. Seveda je le-ta zavezanec prispevka le toliko časa, dokler to
posestvo bremeni pokojnina (dokler živi uživalec pokojnine).
c) V primeru, če je več oseb, ki so idealni solastniki prevzete kmetije,
ali v primeru, če je več oseb prevzelo v naravi razdeljene dele kmetije, naj bi
bile po osnutku zakona (31/1 člen) zavezanci prispevka.vse te osebe. Po mnenju
večine članov zakonodajno-pravne komisije pa to določilo ni sprejemljivo,
češ da bi ga v praksi težko izpeljali, da bi povzročilo precejšnje administrativne
stroške, da je pravna izvedba te norme vprašljiva, da bi oteževalo uresničevanje
politike na področju zasebnega kmetijstva (zavrlo bi proces ustvarjanja za
tržno gospodarstvo sposobnih kmetij). Zato je komisija predlagala, naj se primernost predlaganih rešitev ponovno prouči.
Ce predlaganega ukrepa ne, bomo sprejeli, ostaneta dve možnosti:
— da pokojnin ne bo možno izplačevati (s tem preneha zavarovanje), f
— da bodo morale družbenopolitične skupnosti iz svojih proračunov zagotoviti kritje, torej nadomestiti izpad dohodka, do katerega bi prišlo zaradi
zmanjšanja materialne baze.
Predlagatelj omenjeni možnosti odklanja in meni, da morajo novi lastniki
prevzeti tudi breme, ki obremenjuje kmečko zemljo za izvedbo starostnega
zavarovanja kmetov.
č) Dalje je treba pripomniti, da obremenitev teh prenosov nepremičnin ne
zavira procesa ustvarjanja za tržno gospodarstvo sposobnih kmetij, če so tržni
proizvajalci kmetje. Zanje namreč sploh ne velja ta ukrep, ker so zavarovanci
starostnega zavarovanja kmetov, zato velja zanje določilo 28. člena.
d) Predlagatelj vendarle skuša čimbolj upoštevati pripombe zakonodajnopravne komisije, zato predlaga povsem novo rešitev (30. člen).
II. OBVEZNOSTI DRUŽBENOPOLITIČNIH' SKUPNOSTI
Glede na namen prispevka družbenopolitičnih skupnosti in glede na to,
katera družbenopolitična skupnost (republika ali občina ali obe hkrati) prevzame breme, ločimo tri oblike prispevka družbenopolitičnih skupnosti in
sicer:
-t- računsko razliko,
— razliko med odmerjenim prispevkom in dolžnim zneskom,.
— neizpolnjene obveznosti zavarovancev.
1. Računska razlika
Pri določanju meril za odmero prispevkov zavarovancem izhaja predlog
zakona s stališča, naj bo start za merila zmogljivost tistega zavarovanca, ki
praviloma lahko pokrije Stroške v višini poprečnega letnega zneska stroškov.
To obveznost pa zmore zavarovanec s 5000 din katastrskega dohodka. Po predlogu zakona je torej ta katastrski dohodek (prvi odstavek 33. člena) izhodišče
za merila za odmero prispevkov vsem zavarovancem (z manj in več kot 5000
din katastrskega dohodka).
Ker je izhodišče merila za odmero prispevkov 5000 din katastrskega dohodka, ne pa najnižji katastrski dohodek (recimo 200 ali 500 din), se s tako odmerjenimi prispevki nujno zbere manjši dohodek, kot znašajo stroški, četudi so
vsi zavarovanci zmožni plačati odmerjene prispevke.
To razliko imenuje zakon »računsko razliko« in jo v celoti pokriva republika, saj nastane zaradi tako postavljenih meril za odmero v zakonu.
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2. Razlika med odmerjenim prispevkom1 in dolžnim zneskom
a) Prispevek, ki je odmerjen zavarovancu, ne pomeni vedno tudi že njegove obveznosti oziroma obremenitve. Z drugimi besedami: odmerjeni prispevek še ne pomeni, da so ga vsi zavarovanci tudi zmožni in dolžni plačati
v odmerjeni višini. Odmerjeni prispevek bodo dolžni plačati tisti zavarovanci,
pri katerih po 44. in 46. členu ne bo ugotovljeno1, da tega ne zmorejo. Odmerjenega prispevka pa ne bodo dolžni plačati tisti zavarovanci, pri katerih
bo po 44. do 46. členu ugotovljeno, da tega niso zmožni.
Zavarovanci, za katere bo na ta način ugotovljeno1, da niso zmožni plačati
odmerjenega prispevka, po predlogu zakona ne bodo dolžni plačati prispevka
v odmerjeni višini.
To razliko imenuje zakon razliko med odmerjenim prispevkom in dolžnim
zneskom.
b) Ta razlika se pojavlja na tri načine:
— kot razlika pori posameznem zavarovancu,
•— kot seštevek razlik posameznih zavarovancev na območju občine in
— kot seštevek razlik z območij vseh občin, torej kot razlika na območju republike.
Ta razlika predstavlja poglavitno breme, ki ga bodo prevzemale družbenopolitične skupnosti. To breme bodo nosile republika in občine, in sicer v
določenem razmerju (2. točka 47. člena in 1. to>čka 48. člena).
c) Razlika med odmerjenim prispevkom in dolžnim zneskom bo v različnih
občinah različna. Najmanjša bo v tistih občinah, v katerih je odstotek kmetovzavarovancev starostnega zavarovanja kmetov v primerjavi z vsem prebivalstvom na njihovem območju majhen ali v katerih bo večina kmetov
zmožna plačati svoje prispevke v odmerjeni višini. Največja pa bo v občinah,
v katerih med prebivalstvom prevladujejo kmetje-zavarovanci ali socialno
šibki kmetje.
Nekatere občine bodo zaradi prej naštetih razlogov in glede na stopnjo
svoje razvitosti ter siceršnjo ekonomsko moč zmožne same v celoti pokriti
to razliko.
Mnoge občine pa tega bremena ne bodo zmogle same. Zato bo republika
razdelila mednje tisti del razlike, ki jo bo sama prevzela. Seveda vse občine
ne bodo dobile od republike enake, temveč različne zneske, kar bo odvisno
od položaja posamezne občine.
Katerim občinam bo pripadal delež republike in koliko bo dobila posamezna občina, bo določil izvršni svet po kriterijih (49. člen), ki bodo podobni
kriterijem, uporabljenim za pokrivanje stroškov zdravstvenega zavarovanja
socialno ogroženih kmetov.
Vendar republika zneskov, ki bi pripadah posameznim občinam, ne bi
dodelile neposredno občinam, temveč republiški skupnosti (drugi odstavek
47. člena), seveda tako, da bi republiška skupnost in občina vedeli, koliko
prispeva republika h kritju te razlike za posamezno občino. Občina pa bi
morala iz svojega proračuna zagotoviti republiški skupnosti ostanek razlike.
3. Neizpolnjene obveznosti zavarovancev
Zavarovanci bodo dolžni plačati: prispevek v višini odmere ali v višini
dolžnega zneska.
Po izkušnjah v zdravstvenem zavarovanju kmetov plačajo kmetje dejansko
okoli 85 °/o do 93®/o tega, kar so dolžni. To pa seveda pomeni za sklad starostnega zavarovanja izpad dohodkov. Ocenjujemo, da bo ta izpad znašal okoli
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10 % dolžnih obveznosti. Po predlogu zakona naj pokrijejo republiški skupnosti
ta izpad občine, saj njihovi organi na eni strani ugotavljajo, koliko so posamezniki dolžni plačati, na drugi strani pa izterjujejo dolžne obveznosti.
4. Odgovornost dedičev za obveznosti staršev — vknjižba zastavne pravice
Osnutek zakona predvideva možnost, da bi lahko občina zahtevala vknjižbo
zastavne pravice za razliko med odmerjenim in dolžnim zneskom na nepremičnine zavarovanca, za katerega je občina plačala razliko.
Smisel te določbe je v naslednjem: po predpisih o razmerjih med otroci
in starši bi morali otroci pomagati svojim staršem tudi s tem, da bi zanje prispevali k stroškom njihovega starostnega zavarovanja. Izkušnje pa nas uče,
da so otroci zainteresirani le za premoženje svojih staršev, zlasti za njihovo
zemljo. Ce bi hoteli na to dolžnost otrok do staršev vezati uvedbo starostnega
zavarovanja, tega praktično ne bi bilo možno realizirati niti uvesti starostnega
zavarovanja; prav ta okoliščina je eden izmed poglavitnih razlogov, naj te
obveznosti prevzamejo družbenopolitične skupnosti.
Zelo nenaravno pa bi bilo, da bi družba prispevala sredstva, premoženje
podpirancev pa pustila neobremenjeno naslednikom. Zato je osnovni namen te
določbe zagotoviti, da bodo nasledniki-otroci (dediči) če ne prej, pa vsaj ob
prevzemu premoženja izpolnili svoje obveznosti do lastnikov kmetijskega
zemljišča. Zato bo možno terjatve in zaznambe zastavne pravice realizirati
šele, ko bo zavarovančevo premoženje prevzel naslednik.
Z namenom, da bi naslednike, zlasti otroke, spodbudili k izpolnjevanju
njihovih obveznosti do staršev, 51. člen predvideva, naj bi jih občina pozvala
k poravnavi obveznosti staršev. Ce bi nasledniki to obveznost prevzeli, bi
preprečili vknjižbo zastavne pravice na nepremičnine staršev. Ker pa bi se
lahko zgodilo, da bi bil naslednik-prevzemnik zemljišča materialno v podobnem
položaju kot prejšnji lastnik, bi lahko občina prizadetega te dolžnosti tudi
oprostila.
III. ZAČETEK UVEDBE IN UVELJAVLJANJE PRAVIC
Obvezno starostno zavarovanje naj bi se po predlogu zakona uvedlo s 1.
januarjem 1972. To še ne pomeni, da bodo upravičenci že od tega dne dalje
lahko začeli uveljavljati pokojnine.
To je obdobje od uvedbe zavarovanja do začetka uveljavljanja pravic
iz njega. Glavni namen tega obdobja je, da se v tem času vzpostavijo instrumenti, potrebni za začetek uveljavljanja pravic in da se zberejo finančna sredstva, ki bodo nujno potrebna za začetek izplačevanja pokojnin tistim, ki bodo
upravičeni do njih in jih bodo tudi uveljavljali.
V tem obdobju je treba zlasti:
— določiti obveznosti zavarovancev,
— da zavarovanci plačujejo prispevke na podlagi njihove odmere,
— da občinske skupščine ugotove za vsakega posameznega zavarovanca,
koliko je zmožen plačati (dolžni znesek), in
— da družbenopolitične skupnosti izpolnijo obveznosti do sklada.
Po 1. januarju 1973 bodo lahko uveljavljali pravico do pokojnine zavarovanci, stari nad 75 let, po 1. januarju 1974 stari nad 70 let in po 1. januarju
1975 stari nad 65 let.
37

578

Priloge

Tako bi pravilo, tla lahko zavarovanec uveljavi pokojnino v starosti 65
let (3. točka prvega odstavka 17. in 2. točka 18. člena predloga zakona), uveljavili šele leta 1975.
Izjema velja samo za kmete-borce; vsi kmetje borci, ki bodo do konca leta
1972 stari 60 in več let, bodo lahko že v letu 1973 uveljavili pravico do
pokojnine.
IV. FINANCIRANJE V OBDOBJU 1972 DO 1975
Predlog zakona posebej ureja financiranje za obdobje od 1972 do 1975
(68. do 71. člen). V letu 1972 naj bi se zbralo toliko sredstev, kolikor jih bo
potrebnih za izdatke v letu 1973 (68. člen). V letu 1973 bi bili izdatki najnižji,
ker bi bilo v tem letu tudi najmanj uživalcev pokojnin (ca. 13 000). V tem
primeru bi bilo treba že v letu 1972 zbrati od obeh financerjev za te izdatke
okoli 43 mio', od tega polovico od kmetov, ostalo polovico od družbenopolitičnih
skupnosti — seveda brez izdatkov za kmete-borce, ki v celoti bremene republiko in občine.
Glede na to bi bila tudi obremenitev obeh financerjev v letu 1972 najnižja
in bi znašala na kmetijo poprečno 500 din. V tem letu bi morali kmetje zbrati
okoli 21 mio din, družbenopolitične skupnosti prav tako 21 mio din in še 12
mio din za kmete-borce, skupno torej 33 mio din; od tega bi odpadlo na republiko 21 mio din (2/3 od 21 mio, 1,9 + 5,1 mio), na vse občine pa 12 mio din.
V letu 1974 bi bilo že 27 000 uživalcev pokojnine (14 000 novih), stroški pa
bi znašali kar 86 mio din. Dohodke za kritje teh izdatkov bi bilo treba zbrati
že v letu 1973. Tako bi se obremenitev obeh financerjev v letu 1973 v primerjavi
z letom 1972 že podvojila in bi znašala poprečno 1000 din na kmetijo.
V letu 1975 pa bi se število uživalcev povečalo že na približno' 42 000
(15 000 novih), stroški pa bi znašali 130 milij. Dohodke za te izdatke bi bilo
treba zbrati v letu 1974. Tako bi se obremenitev obeh financerjev v letu 1974
v primerjavi z letom 1972 kar potrojila, v primerjavi z letom 1973 pa povečala
za eno tretjino. Znašala bi poprečno 1550 din na kmetijo'. Na tej ravni bi se
gibala tudi v naslednjih letih.
Pri tem velja pripomniti, da so te obremenitve izračunane na predvideni
znesek pokojnine (250 din); povečanje tega zneska bo seveda povečalo tudi
obremenitev.
V. ORGANIZACIJA
Starostno zavarovanje kmetov naj se organizira in izvaja po načelu samoupravljanja v republiški skupnosti, ki jo sestavljajo vsi kmetje-zavarovanci
na območju SR Slovenije; republiška skupnost ima statut.
Pobudnik in organizator za izvolitev prvega najvišjega organa republiške
skupnosti — skupščine — naj bi bila po predlogu zakona zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov oZ. njen zbor delegatov. Ker bi bilo to izjemen
način in ker bi ta organ opravljal le začasne funkcije, ga predlog zakona
imenuje »začasna skupščina«; izvoljena naj bi bila do konca aprila 1972.
Poglavitne funkcije začasne skupščine bi bile:
— priprava gradiva in izdelava osnutkov finančnih načrtov po 69. členu,
— sprejetje začasnega statuta in drugih začasnih splošnih aktov (75. člen),
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— sprejetje meril za odmero prispevkov zavarovancem za leto 1972,
— priprava in izvedba konstituiranja dokončne skupščine republiške skupnosti (76. člen).
VI. VARSTVENI DODATEK KMETOV-BORCEV NOV
1. Danes je v zdravstvenem zavarovanju kmetov zavarovanih nekaj nad
10 000 kmetov-borcev. Ocenjujemo«, da je od tega števila okoli 3000 kmetovborcev NOV pred 9. 9. 1943 oz. 13. 10. 1943 (s statusom borca).
Po predlogu zakona naj bi bili vsi kmetje-borci za obveznosti in pravice
do višine minimalne pokojnine (250 din) izenačeni z drugimi zavarovancikmeti. Kmetje-borci NOV pred 9. 9. 1943 oziroma 13. 10. 1943 pa naj bi imeli
še naslednji ugodnosti:
— pravico do minimalne pokojnine bi pridobili 5 let prej kot drugi zavaro^
vanci (torej pri 60. letih),
— v predhodni staž zavarovanja (v zadnjih 20 letih vsaj 10 let ukvarjanja
s kmetijsko dejavnostjo) bi se jim všteval čas udeležbe v NOV.
Glede obveznosti do višine minimalne pokojnine bi bili v celoti izenačeni z
drugimi zavarovanci: odmerjeni bi jim bih prispevki .po istih osnovah in merilih
kot drugim zavarovancem. Seveda pa bi tudi zanje veljale določbe 44. do
46. člena.
2. Kmetom-borcem NpV pred 9. 9. 1943 oz. pred 13. .10. 1943 predlog
zakona priznava »varstveni dodatek«, ki predstavlja razliko med minimalno
pokojnino (250 din) in tako imenovanim mejnim zneskom najnižjih pokojninskih
prejemkov v delavskem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: mejni znesek).
Ta »varstveni dodatek« ne pripada vsem kmetom-borcem NOV pred 9. 9.
1943 oz. 13. 10. 1943, temveč samo tistim, pri katerih to narekujejo socialne
razmere. Tudi višina-varstvenega dodatka bo odvisna od socialnih razmer.
Pravico do varstvenega dodatka bi imeli vsi tisti, ki bi izpolnjevali v občinskih odlokih določene pogoje za priznavalnino. Prav tako pa naj bi bil tudi
znesek varstvenega dodatka odvisen od kriterijev, po katerih se danes določa
višina priznavalnine. Glede višine varstvenega dodatka predvideva zakon sairuo
eno omejitev, namreč to, da lahko znaša najvišji znesek varstvenega dodatka
največ toliko, kolikor je razlika med mejnim zneskom in minimalno pokojnino.
Kmetom-borcem naj bi se v letu 1972 še naprej priznavale priznavalnine po
sistemu, ki je veljal v letu 1971. Sele s 1. 1. 1973 bi prenehal sistem priznavalnin
po občinskih odlokih in bi se v celoti uveljavil sistem varstvenega dodatka po
predlogu zakona.
3. Z ugodnostmi, priznanimi kmetom-borcem, nastanejo naslednji stroški:
a) stroški, ker se kmetom-borcem pravica do pokojnine priznava 5 let prej
kot drugim kmetom.
Ocenjujemo, da bi to ugodnost uživalo 3000 kmetov. Dalje ocenjujemo, da
bi ta ugodnost pri vsakem upravičenem borcu pomenila petino večje stroške
za zavarovanje. Ob takih predvidevanjih bi znašali stroški za to ugodnost
letno (3000 X 600 din) 1,8 milijona; k temu je treba prišteti 6% stroškov, kar
bi znašalo okoli 1,9 milijona. Te stroške bi v celoti prevzela republika;
b) izdatki za izplačilo varstvenega dodatka, do katerega bi bili upravičeni
dve tretjini vseh borcev s priznanim statusom; teh je približno 2000. Ocenjujemo, da bo znesek varstvenega dodatka znašal v poprečju 400 din. Ob takih
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predvidevanjih bi stroški za varstveni dodatek znašali letno (2000 X 400 X 12)
9,6 milijona; k temu je treba prišteti še okoli 6'% stroškov tako, da bi ti izdatki
znašali skupno 10,2 milijona din.
Po predlogu zakona bi te stroške pokrivale republika in občine; na republiko bi odpadlo 5,1 milijona, prav toliko pa tudi na občine.
Republika bi omenjena sredstva razdelila občinam, upoštevaje zlasti te-le
kriterije:
— narodni dohodek na prebivalca,
— proračunski dodatek na prebivalca,
— število borcev.

AMANDMA IZVRŠNEGA SVETA
Predlagamo, da se v prehodne določbe vnese za 67. členom nov 67.a člen,
ki se glasi:
»Kmet-borec NOV to svojo lastnost dokazuje z odločbo, izdanoi po predpisih
o pokojninskem zavarovanju. Kmetje-borci NOV, ki takšne odločbe nimajo,
vlagajo zahteve za ugotovitev statusa borca NOV pri organu, ki odloča o pravici
do pokojnine oz. varstvenega dodatka po tem zakonu. Organ o zahtevi odloči,
ko dobi predhodno mnenje organizacije ZB NOV. Odločba tega organa ima
pravni učinek samo za uveljavljanje pravic po tem zakonu.«

OBRAZLOŽITEV
Nekateri kmetje so že po predpisih o pokojninskem zavarovanju uveljavili,
da se jim čas udeležbe v NOV prizna kot posebna doba v dvojnem trajanju v
pokojninsko dobo; o tem so jim pristojni organi izdali posebne odločbe, s katerimi lahko dokazujejo to lastnost tudi po tem zakonu.
INekateri kmetje pa tega doslej po predpisih o pokojninskem zavarovanju
niso uveljavili, ker niso imeli interesa za izdajo takšne odločbe. Predlagani
amandma 67.a člen daje kmetom možnost uveljaviti priznanje takega statusa
za uveljavljanje pravic po tem zakonu.

POROČILA
Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo je na seji dne
28. februarja 1972 obravnaval predlog zakona o starostnem zavarovanju kmetov.
Navedeni zakonski predlog je skupščini SR Slovenije predložil njen izvršni svet.
Kjer je bilo uvodoma ugotovljeno, da je predlagatelj upošteval vse najbolj
pomembne pripombe, ki jih je dal odbor k osnutku zakona, je le-ta takoj prešel
k podrobni obravnavi besedila predloga zakona.
Najprej je odbor vzel na znanje popravke, ki jih je k predlogu zakona dal
predlagatelj. V celoti je sprejel amandmaje zakonodajno-pravne komisije k
1., 4., 5., 6., 45., 46. in 65. členu. Ti amandmaji so razvidni iz njenega poročila
z dne 23. februarja 1972.
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K posameznim členom predloga zakona je dal odbor naslednje spreman j evalne predloge:
K 7. členu: V prvi vrsti prvega odstavka naj se za kratico »NOV«
dodajo besede »in španske borce«.
Odbor je bil soglasno mnenja, da je treba zajeti v krog kmetov-borcev tudi
španske borce-kmete, ki so v narodnoosvobodilni vojni nadaljevali s svojim
revolucionarnim delom. Ni pa bil soglasen s predlogom, naj bi s tem zakonom
zajeli vse tiste kmete-borce NOV, ki imajo posebne pravice po zakonu o zdravstvenem zavarovanju.
V drugem odstavku naj se črta v četrti in peti vrsti besedilo »in. mu je tak
status borca priznan po predpisih o priznanju statusa borca« ter nadomesti z
besedilom »in mu je čas udeležbe v NOV priznan, v dvojnem trajanju«.
S predlagano novo dikcijo je jasneje določeno, kdaj se šteje kmeta-borca,
mimo tega pa to definicijo uporablja tudi zakon o zdravstvenem zavarovanju in
o obveznih oblikah zdravstvenega varstva.
V tej zvezi je bilo sproženo vprašanje, kako bodo lahko uveljavljali te pravice tisti kmetje-borđ., ki so zaradi nepoučenosti ali drugih vzrokov zamudili
rok, do katerega so lahko uveljavili pravico do priznanja statusa borca. Ker
so po izjavah poslancev še taki primeri, bi bilo nujno treba omogočiti vsem tem,
da naknadno uveljavljajo dvojno dobo, čeprav se odbor zaveda, da je to predvsem. političen problem in bi ga bik> treba reševati s tega gledišča.
K 33. č 1 e n u : Drugi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi:
»Odmerno osnovo pri zavezancih prispevka-zavarovancih (28. člen) sestavljajo:
— katastrski dohodek in dohodek iz gozda;
— vsi drugi dohodki zavarovanca in tistih članov njegovega gospodinjstva,
ki so upravičeni do pokojnine po tem zakonu«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek v besedilu:
»Zavezanci vlagajo napovedi o dohodkih iz druge alinee drugega odstavka
in druge alinee tretjega odstavka tega člena.«
Sedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
V zvezi s tem ter 31. in 32. -členom, ki ju je odbor sicer sprejel v predloženem besedilu, se je razvila širša razprava o predlogu zbora delegatov zveze
skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov, in sicer, naj bi bil z zakonom
določen gornji limit obremenitve posameznega kmeta. Na »podlagi takega stališča
obveznost posameznega kmeta ne bi smela preseči tretjine pričakovane pravice.
Večinsko mnenje je bilo-, da bi z realizacijo takega predloga porušili celoten
sistem financiranja' starostnega zavarovanja kmetov, za katerega se je odbor
odločil v obravnavi zakonskega osnutka. Predloženi zakon namreč temelji na
izhodišču, da nosijo družbenopolitične skupnosti in kmetje vsak do polovice
stroškov tega zavarovanja (to je bila tudi zahteva javne razprave) ter da je prav
zavarovanec s 5000 dinarjev letnega katastrskega dohodka zmožen prispevati
poprečni letni znesek stroškov zavarovanja. Gre torej za družbeni dogovor o
razdelitvi bremen, ki je dobila polno podporo v javni razpravi in tudi v obeh
dosedanjih fazah zakonodajnega postopka.
Poslanci so se strinjali, da odmerne osnove ne sme sestavljati le katastrski
dohodek zavezanca in dohodek iz gozda, marveč tudi vsi drugi dohodki zavarovanca in tistih članov njegovega gospodinjstva, ki so upravičeni do pokojnine
po tem zakonu. Glede ugotavljanja teh drugih dohodkov je odbor menil, da
bi bilo treba uveljaviti napovedi zavezancev, ne glede na to, da take napovedi
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davčni predpisi za zdaj še ne predvidevajo. Samo katastrski dohodek namreč
ne daje realne slike — to je odbor že večkrat poudaril — o ekonomski zmogljivosti kmeta in bi bilo treba ugotavljati dejanski dohodek kmetijskih gospodarstev. V tej zvezi so nekateri poslanci izrazili bojazen, da bi davčni organi
izkoristili napovedi kmetov o drugih dohodkih tudi za ugotavljanje davčnih
obveznosti kmetov. Večina članov odbora pa je bila mnenja, da je treba z
zakonom uveljaviti napovedi dohodka s strani vseh zavezancev, saj ni logično,
da bi imeli tisti, ki ustvarjajo precejšnje dohodke iz drugih dejavnosti kmetijskega gospodarstva, nesorazmerno nizko obremenitev. Odmera prispevka od
vseh dohodkov zavezanca bi mo<čno vplivala tudi na odpravo neupravičenih
socialnih razlik in prispevala k pravičnejši obremenitvi kmetov.
K 39. členu: V drugem odstavku naj se v prvi vrsti beseda »Organ«
nadomesti z besedo »Komisija«.
Sprememba je potrebna zaradi jasnega razlikovanja med davčno službo
občinske skupščine in posebno komisijo, ki jo pooblasti občinska skupščina za
opravljanje posebnih nalog na področju starostnega zavarovanja kmetov.
K 40. členu : Odbor se je v celoti zavzel za predloženo besedilo tega
člena. Prav je, da o pritožbi zavezanca odloča posebna komisija občinske
skupščine, ki najbolj pozna konkretne razmere zavezanca. Mjimo tega pa v teh
primerih ne gre za reševanje pritožb o davkih, marveč za odmerjeni prispevek
za starostno zavarovanje kmetov. Odbor torej ne sprejema amandmaja zakonodajno-pravne komisije.
K 44. členu: V prvem odstavku se v prvi vrsti besedilo »Organ, ki ga«
nadomesti z besedilom »Komisija, ki jo«.
Razlog za spremembo je enak kot pri 39. členu.
V prvem odstavku v tretji vrsti naj se besedilo »31. do 36. .člena« nadomesti
z besedilom »31. do 41. člena«.
Sprememba je potrebna, ker so za presojo obveznosti kmetov pomembne
tudi določbe od 37. do 41. člena.
Besedilo tretjega odstavka tega člena se — upoštevajoč amandma zakonodajno-pravne komisije — spremeni tako, da se glasi:
»Komisija iz prvega odstavka tega člena lahko zavarovanca tudi v celoti
oprosti plačila prispevka, če ugotovi, da ga ni zmožen plačati.«
Sprememba je potrebna iz razlogov, ki jih navaja zakonodajno-pravna komisija, sprememba naziva organa pa je utemeljena z razlogi za amandma k
39. členu.
K 50. členu: V prvi vrsti prvega odstavka naj se črta beseda »in«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 53. členu: V tretji in četrti vrsti drugega odstavka naj se besedilo
»ali če že prejema priznavalnino ali družbeno denarno pomoč« nadomesti z
besedilom: »ali če prejema družbeno denarno pomoč.«
Sprememba je potrebna, ker se. pod pojmom »priznavalnina« običajno
razume borčevska priznavalnina, ta pa s tem zakonom ni bila mišljena.
Besedica »že« v tretji vrsti ni potrebna.
Odbor je sicer sprejel predloženo besedilo' prvega odstavka tega člena,
vendar je izrazil pomislek, ali tako določilo ne bo postavilo kmeta-borca v
različen položaj po posameznih občinah, ker so kriteriji za dodeljevanje občinskih priznavalnin in tudi njihova višina po občinah različni in odvisni od ekonomske sposobnosti. Zato obstaja precejšnja možnost, da bodo pokojnine kmetov-borcev in varstveni dodatki po občinah različni. V tej zvezi je bilo tudi
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izraženo mnenje, da bi bilo treba te kriterije enotno določiti za vso republiko.
Predlagano besedilo torej ne pomeni najboljše sistemiske rešitve. Odbor ni soglašal s- predlogom, zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov SR Slovenije,. naj kmet-borec pridobi pravico do varstvenega dodatka, ko pridobi
pravico do starostne pokojnine po tem zakonu. To se pravi, da naj bi pravico
do tega dodatka pridobili vsi kmetje-borci ne glede na socialni cenzus. Predlog
zveze je torej nesprejemljiv, saj je tudi v delavskem zavarovanju za pridobitev
pravice do varstvenega dodatka uveljavljen cenzus, saj je varstveni dodatek
socialna kategorija.
K 59. členu : V drugi vrsti naj se črta beseda »sami«.
Nji namreč potrebe posebej poudarjati, da zavarovanci sami zagotavljajo
sredstva za kritje stroškov zdravstvenega zavarovanja. Tudi nova dikcija je
dovolj jasna in ne nakazuje kakršnihkoli novih obveznosti družbenopolitičnih
skupnosti glede kritja stroškov razširjenega zavarovanja.
K 66. členu : Za dvopičjem naj se besedilo^ tega člena glasi: »od 1. januarja 1973 — če so dopolnili starost 75 let oziroma kmetje-borci 70 let, od
1. januarja 1974 — če so dopolnili starost 70 let oziroma kmetje-borci 65 let,
od 1. januarja 1975 — vsi ostali upravičenci.«
S 3. točko prvega odstavka 17. člena je določeno, da kmet-borec uveljavlja
pravico do starostne pokojnine pet let prej kot drugi zavarovanci.
Ta razlika mora priti zaradi večje jasnosti do izraza tudi v tem členu.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona z zgoraj
navedenimi amandmaji.
Za svojega poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil predsednika Draga Benčino.
i
St.: 191-28/72
Ljubljana, 28. 2. 1972

Odbor za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije je na seji dne 24. februarja
1972 obravnaval predlog zakona o starostnem zavarovanju kmetov, ki ga je
skupščina, predložil izvršni svet.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da je predlagatelj upošteval vse bistvene
pripombe, ki sta jih k osnutku tega zakona dala odbor in soeialno-zdravstveni
zbor. Odbor je zato podprl predloženi zakon.
Širša razprava se je razvila o predlogu zbora delegatov zveze skupnosti
zdravstvenega zavarovanja kmetov, naj bi bil z zakonom določen gornji limit
obremenitve posameznega kmeta. Po tem stališču obveznost posameznega kmeta
ne bi smela preseči ene tretjine pričakovane pravice. Ugotovljeno' je bilo, da bi
z realizacijo takega predloga porušili celoten sistem financiranja starostnega
zavarovanja kmetov. Zakon namreč temelji na izhodišču, da kmetje in družbenopolitične skupnosti nosijo vsak do polovice stroškov tega zavarovanja ter
da je prav zavarovanec s 5000 din letnega katastrskega dohodka zmožen prispe^vati poprečni letni znesek stroškov zavarovanja. V bistvu je torej določen limit
obveznosti vseh kmetov, niso pa limitirane individualne obveznosti posameznikov. Qre toirej za družbeno konvencijo o razdelitvi bremen med družbo in
kmeti, ki je bila v javni razpravi deležna vse podpore.
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Ponovno je bilo sproženo vprašanje višine starostne pokojnine. Pri tem je
bilo opozorjeno, da se skupščina zavzema za povečanje družbenih denarnih
pomoči za osebe, ki jim je ta pomoč edini vir preživljanja. Te pomoči so že
dosegel 250 din mesečno, po mnenju skupščine pa naj bi se povečale na
340 din. Nelogično bi torej bilo, da imajo kmetje, ki sami prispevajo
polovico stroškov za starostno zavarovanje, nižjo pokojnino, kot bo znašala
poprečna družbena denarna pomoč. Odbor je bil soglasno mnenja, naj se v
začetku uveljavi pokojnina v predlaganem znesku, saj bi z določitvijo višje
pokojnine morali bistveno povečati obveznosti kmetov pa tudi družbenopolitičnih skupnosti. Tega pa ni mogoče storiti. Zato je odbor menil, da bo morala
republiška skupnost starostnega zavarovanja kmetov čimprej proučiti to vprašanje in preskrbeti, da se bo starostna pokojnina kmetov postopoma povečevala v skladu z zmogljivostjo kmetov.
Posebna pozornost je bila v razpravi posvečena osnovi za odmero prispevka
kmetov. Poslanci so poudarili, da odmerne osnove ne sme sestavljati le katastrski dohodek zavezanca in dohodek iz gozda, temveč tudi vsi drugi dohodki
zavarovanca in tistih članov njegovega gospodinjstva, ki so upravičeni do
pokojnine po tem zakonu. Glede ugotavljanja teh drugih dohodkov je odbor
menil, da bi bilo treba uveljaviti napovedi zavezancev, ne glede na to, da take
napovedi davčni predpisi za zdaj še ne predvidevajo. V tej zvezi je bilo opozorjeno, da sta tako odbor kot tudi socialno^-zdravstveni zbor že večkrat poudarila,
da katastrski dohodek ne daje realne slike o ekonomski zmogljivosti kmeta ter
da bi bilo treba ugotavljati dejanski dohodek kmetijskih gospodarstev. Pojasnjeno je bilo, da bodo novi davčni predpisi uveljavili to spremembo. Nekateri
so bili mnenja, da bi mogli počakati na spremembo davčnih predpisov in ne
bi smeli le zaradi ugotavljanja obveznosti do starostnega zavarovanja kmetov
uveljaviti davčnih napovedi. Izrazili so predvsem bojazen, da bi davčni organi
izkoristili napovedi kmetov o drugih dohodkih tudi za ugotavljanje davčnih
obveznosti kmetov. Večina članov odbora pa je bila mnenja, da je treba z
zakonom uveljaviti napovedi dohodka s strani vseh zavezancev, saj ni logično,
da bi tisti, ki ustvarjajo velike dohodke iz drugih dejavnosti kmetijskega
gospodarstva, imeli nesorazmerno nizko obremenitev. Odmera prispevka od
vseh dohodkov zavezanca bi prispevala k pravičnejši obremenitvi kmetov in bi
imela svoj vpliv tudi pri odpravi neupravičenih socialnih razlik. V tej zvezi
je bilo izraženo tudi mnenje, da ni nevarnosti, da bi občinska davčna služba
izkoristila napovedi zavezancev o drugih dohodkih pri odmeri davkov, saj v
davčnem sistemu nimamo določenih odbitnih postavk, ki bi jih bilo nujno
treba upoštevati pri odmeri davčne obveznosti posameznika. Zato bo realno
ugotovljen dohodek kmetov najbolj v korist njim samim, saj bodo ob višje
ugotovljenih dohodkih lahko obveznosti posameznikov nižje.
Glede pravic kmetov borcev NOV je odbor v celoti podprl z zakonom predlagane rešitve. Odklonil je predlog zbora delegatov zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov, po katerem naj bi pravico do varstvenega dodatka
pridobili vsi kmetje borci, ko pridobijo pravico do starostne pokojnine. Po tem
predlogu pridobitev varstvenega dodatka ne bi bila vezana na socialni cenzus.
Odbor je tako rešitev ocenil kot nesprejemljivo, saj je tudi v delavskem zavarovanju za pridobitev pravice do varstvenega dodatka uveljavljen cenzus.
Varstveni dodatek je socialna kategorija, zato je določen cenzus nujno potreben. Kriterijev socialne ogroženosti ni mogoče določiti z republiškim zakonom, čeprav se nekateri zelo zavzemajo za enotne republiške kriterije. Na
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podoben problem smo naleteli pri opredelitvi obveznosti družbenopolitičnih
skupnosti za financiranje zdravstvenega zavarovanja. Tedaj je bilo soglasno
ugotovljeno, da ni mogoče določiti enotnih republiških kriterijev in je bila
opredelitev o tem, koga je šteti za socialno ogroženega kmeta, prepuščena občinskim skupščinam in skupnostim zdravstvenega zavarovanja kmetov. Odbor
je ocenil kot povsem sprejemljivo rešitev, da se v predloženem zakonu socialna
ogroženost ugotavlja po kriterijih, določenih z občinskimi odloki. Tako bodo
vsaj v merilu občine uveljavljeni enaki kriteriji za priznavalnine in varstveni
dodatek.
Odbor ni podprl zahteve zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja, naj
bi se še bolj omilili pogoji za pridobitev pravice do družinske pokojnine.
V predlogu zakona je predlagatelj v celoti upošteval sugestije, ki jih je v tej
zadevi dal socialno-zdravstveni zbor.
Pri podrobni obravnavi besedila predloga zakona je odbor vzel na znanje
popravke, ki jih je k predlogu zakona dal predlagatelj. Nadalje je odbor v
celoti sprejel -amandmaje, ki jih je dala zakonodajno-pravna komisija k 1., 4.,
5., 6., 40., 45., 46. in 65. členu.
K posameznim členom predloga zakona je odbor dal naslednje pripombe in
sprejel naslednje amandmaje:
K 7. členu: Do pripombe zakonodajno-pravne komisije odbor ni zavzel
dokončnega stališča. Odbor je podprl v zakonu predlagano rešitev, ne bi pa
nasprotoval morebitnemu predlogu komisije skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV, če bi se krog kmetov borcev nekoliko podrobneje definiral
(izrecna navedba španskih borcev, borcev za severno mejo itd.). Odločno pa je
bil odbor proti predlogu, naj bi se s tem zakonom zajeli vsi tisti kmetje-borci
NOV, ki imajo posebne pravice po zakonu o zdravstvenem zavarovanju.
K 29. in 30. členu : Glede na pripombo zakonodajno-pravne komisije
se je predstavnik predlagatelja obvezal, da bo predložil pismeni amandma k
29. in 30. členu, da bi se odpravila nejasnost v primeru, ko je kmetijsko
gospodarstvo v celoti ali deloma prevzel kmet-kooperant. S predložitvijo teh
amandmajev se bo lahko črtal 36. člen.
Izraženo je bilo mnenje, da bi bilo treba kmetu-kooperantu nuditi določene
olajšave pri plačilu prispevka v višini trikratnega zneska katastrskega dohodka
od pridobljenega zemljišča (30. člen).
K 33. členu: Drugi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Odmer no osnovo pri zavezancih prispevka-zavarovancih (28. člen) sestavljajo:
— katastrski dohodek in dohodek iz gozda;
— vsi drugi dohodki zavarovanca in tistih članov njegovega gospodinjstva,
ki so upravičeni do pokojnine po tem zakonu.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek v besedilu:
»Zavezanci vlagajo napovedi o dohodkih iz drage alinee drugega odstavka
in druge alinee tretjega odstavka tega člena.«
Sedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
Dppolnitev je potrebna iz razlogov, navedenih v načelni razpravi.
K 39. členu: V drugem odstavku se v prvi vrsti beseda »Organ«
nadomesti z besedo »Komisija«.
Sprememba je potrebna zaradi jasnega razlikovanja med davčno službo
občinske skupščine in posebno komisijo, ki jo> pooblasti občinska skupščina za
opravljanje posebnih nalog na področju starostnega zavarovanja kmetov.

586

Priloge

K 44. členu: V povem odstavku se v prvi vrsti besedilo »Organ, ki ga«
nadomesti z besedilom »Komisija, ki jo«.
Razlog za spremembo je enak kot pri 39. členu.
V prvem odstavku v tretji vrsti se besedilo »31. do 36. člena« nadomesti z
besedilom »31. do 41. člena«. .
Sprememba je potrebna, ker so za presojo obveznosti kmetov relevantne
tudi določbe 37. do 41. člena.
Besedilo tretjega odstavka tega člena se, upoštevaje amandma zakonodajnopravne-komisije, spremeni tako, da se glasi:
»Komisija iz prvega odstavka tega člena lahko zavarovanca tudi v celoti
oprosti obveznosti plačila prispevka, če ugotovi, da ga ni zmožen plačati.«
Sprememba je potrebna iz razlogov, ki jih navaja zakonodajno-pravna komisija, sprememba naziva organa pa je utemeljena z razlogi za amandma k
39. členu.
K 53. členu: V drugem odstavku se v četrti vrsti črtata besedi »priznavalnino ah«.
Sprememba je potrebna, ker se pod pojmom priznavalnina običajno razume
borčevska priznavalnina, ta pa s tem zakonom ni bila. mišljena.
K 59. členu: V drugi vrsti naj se -črta beseda »sami«.
Ni potrebno posebej poudarjati, da zavarovanci sami zagotavljajo sredstva
za kritje stroškov razširjenega zavarovanja. Tudi nova dikcija je dovolj, jasna
in ne nakazuje kakršnihkoli novih obveznosti družbenopolitičnih skupnosti
glede kritja stroškov razširjenega zavarovanja.
K 66. členu : Z dvopičjem naj se besedilo tega člena glasi:
»od 1. januarja 1973 —• če so dopolnili starost 75 let oziroma kmetje-borci
70 let,
od 1. januarja 1974, če so dopolnili starost 70 let oziroma kmetje-borci 65 let,
od 1. januarja 1975 — vsi ostali upravičenci.«
S 3. točko prvega odstavka 17. člena je določeno, da kmet-borec uveljavlja
pravico do starostne pokojnine pet let prej kot drugi zavarovanci.
Ta razhka mora zaradi večje jasnosti priti do izraza tudi v tem členu.
Za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora je odbor določil predsednika Jožeta Nereda.
St.: 191-28/72
Ljubljana, 28. 2. 1972

Odbor za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije je na seji dne 10. marca
1972 obravnaval amandmaje k predlogu zakona o starostnem zavarovanju kmetov, ki so jih sprejeli: odbor za socialno-politiko in zdravstvo republiškega
zbora, komisija skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV, zakonodajno-pravna komisija in izvršni svet skupščine SR Slovenije.
Odbor je sprejel naslednje amandmaje:
k 7. členu: Odbor se je strinjal z amandmajema k prvemu in drugemu
odstavku tega člena, ki ju je sprejela zakonodajno-pravna komisija in ki sta
razvidna iz dodatnega poročila te komisije.
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k 39. členu: Odbor se je strinjal z amandmajem zakonodajno-pravne
komisije k prvemu odstavku tega. člena in ki je razviden iz dodatnega poročila
te komisije.
k 40. členu: Odbor je vzel na znanje umik amandmaja zakonodajnopravne komisije in podprl predloženo besedilo drugega odstavka tega člena.
Prav je, da o pritožbi zavezanca odloča posebna komisija občinske skupščine,
ki najbolj pozna konkretne razmere zavezanca. V teh primerih tudi ne gre za
pritožbe o davkih, za reševanje katerih bi bil pristojen republiški sekretariat
za finance, marveč gre za odmero prispevka za starostno zavarovanje kmetov;
k 50. členu: V prvi vrsti prvega odstavka naj se črta beseda »in«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
k 53. členu: Celotno besedilo tega člena naj se nadomesti z naslednjim
besedilom:
»Kmet-borec pridobi pravico do varstvenega dodatka, ko pridobi pravioo
do starostne pokojnine po tem zakonu, če je socialno ogrožen. Pogoje in kriterije za socialno ogroženost določijo do konca leta 1972 občinske skupščine,
potem ko so jih na podlagi dogovora medsebojno uskladile. Postopek za dogovarjanje sproži izvršni svet. Dokler dogovor ni sklenjen, se varstveni dodatek
priznava po kriterijih, ki so jih občinske skupščine do tedaj določile.
Z dogovorom iz prvega odstavka se občinske skupščine tudi sporazumevajo
o pogojih in kriterijih, po katerih se kmetu-borcu NOV poleg varstvenega dodatka lahko dodeli tudi občasna družbena denarna pomoč.
Kmet-borec nima pravice do varstvenega dodatka po tem zakonu, če uveljavi pokojnino po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
delavcev.«
Spričo velikih razlik med občinami pri določanju kriterijev za pravico kmetov-borcev do priznavalnine je treba z družbenim dogovorom doseči večjo enotnost teh kriterijev. Da ne bi bilo v praksi dvomov, ali družbena denarna pomoč izključuje pravico do varstvenega dodatka, naj se to vprašanje uredi z
družbenim dogovorom. S tem dogovorom se lahko v prihodnje kriteriji tudi
dopolnjujejo oziroma spreminjajo'.
Odbor se je strinjal z amandmajem izvršnega sveta, po katerem se za
67. členom doda nov 67. a člen v besedilu, kot ga je predlagal izvršni svet.
Odbor je vzel na znanje obrazložitev predlagatelja, da ni potrebno dopolnjevati besedila 29. in 30. člena, na kar je opozorjeno v poročilu odbora z dne
28. 2. 1972.
Odbor predlaga soeialno-zdravstvenemu zboru, da sprejme predlog zakona
s predlaganimi amandmaji.
St.: 191-28/72
Ljubljana, 10. 3. 1972

Komisija skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV je na seji dne
2. marca 1972 obravnavala predlog zakona o starostnem zavarovanju kmetov,
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi so člani komisije ugotovili, da je predlagatelj v glavnem upošteval pri sestavi zakonskega predloga vse bistvene pripombe, ki jih
je komisija dala k osnutku zakona. Zato je komisija podprla predloženi zakon.
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V obravnavi posameznih členov je komisija sprejela dopolnilne in spreminjevalne predloge:
k 7. členu: V drugem odstavku v četrti in peti vrsti naj se sedanje
besedilo »tak status borca, priznan po predpisih o priznavanju statusa borca«
nadomesti z besedilom: »čas od tedaj do 15. 5. 1945 dvojno priznan«.
Ker besedilo predloženega zakonskega predloga ne definira statusa borca,
je sprememba besedila utemeljena.
k 53. členu: — V prvem odstavku v četrti in deloma v peti vrsti naj
se za besedo »odlokih« črta vejica in vstavi pika. Nadaljnje besedilo tega stavka
naj se črta.
Crtanje besedila »po katerih so v letu 1971 občinske skupščine priznavale
priznavalnino tem kmetom borcem« je potrebno zaradi tega, ker gre v predloženem besedilu za uravnavanje teh kriterijev za leto nazaj, čeprav so se kriteriji, določeni v občinskih odlokih, marsikje že spremenili in so tudi ugodnejši
od tistih, ki so veljali v letu 1971.
— V drugem odstavku v tretji, vrsti naj se za besedo »delavcev« vstavi
pika in nadaljnje besedilo črta.
Crtanje nadaljnjega besedila »ali če že prejema priznavalnino ali družbeno
denarno pomoč« je potrebno zaradi tega, ker sta lahko priznavalnina ali družbena denarna pomoč manjši od pričakovanega varstvenega dodatka. Mimo tega
je varstveni dodatek pravno trdnejši od priznavalnine oziroma denarne družbene pomoči, ki ju občinske skupščine po praksi vedno tudi ukinjajo ob ustanovitvi drugih dohodkov. Priznavalnina oziroma družbena denarna pomoč
torej ne smeta biti ovira za pridobitev varstvenega dodatka.
Obširna razprava se je razvila o vprašanju tistih kmetov-borcev, ki so zamudili rok za priznanje dvojne dobe oziroma za pridobitev statusa borca. Ker
so po izjavah članov komisije še mnogi taki primeri, ko so kmetje-boroi zaradi
določenih vzrokov zamudili rok, bi bilo treba nujno omogočiti vsem tem, da
naknadno uveljavljajo dvojno dobo, čeprav to TZPZ onemogoča.
Ker tega vprašanja glede na zvezni predpis ni mogoče rešiti v tem zakonu,
se je predstavnik predlagatelja zavezal, da bo skušal najti v sodelovanju z zakonodajno-pravno komisijo resolucijo, ki naj omogoči, da lahko vsi tisti kmetjeborci, ki so zamudili rok, naknadno uveljavljajo svoje pravice. Pri tem naj gre
za to, da se jim omogoči le pravica do starostnega zavarovanja pod ugodnejšimi
pogoji, kot jih predvideva zakon.
Komisija predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta predlog zakona z
navedenima amandmajema,
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec Milo
Vižintin, za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora pa poslanec Stane
Keber.
Sit.: 191-28/72
Ljubljana, 2. 3. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
22. 2. 1972 obravnavala predlog zakona o starostnem zavarovanju kmetov, ki
ga je predložil izvršni svet skupščine SR Slovenije.
V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela pripomb.
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Pri podrobni obravnavi besedila predloga zakona je komisija sprejela naslednje pripombe in amandmaje:
k 1. členu: V drugi vrsti naj se beseda »določa« nadomesti z besedo
»določajo «,
Sprememba je redakcijskega značaja.
k 4. členu: V drugi vrsti prvega in drugega odstavka naj se beseda
»načelu« nadomesti z besedo »(načelih«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
k 5. členu: V četrti vrsti naj se beseda »republike« nadomesti z besedama »SR Slovenije«.
Sprememba je potrebna zaradi enotne terminologije v ostalih členih predloga.
V zadnji vrsti naj se v oklepaju črta beseda »republiška«.
Ker imamo samo eno republiško skupnost, je odveč, da dajemo poudarek
republiški skupnosti, zato zadostuje v nadaljnjem besedilu samo skupnost. V
zvezi s to spremembo je potrebno v vseh določbah predloga to upoštevati in
črtati besedo republiška.
k 6. členu: Prvi odstavek naj se črta.
Nepotrebno je namreč, da enake določbe ponavljamo v več zakonih. To
določbo ima že predlog zakona o združevanju kmetov, zato je v tem zakonu
nepotrebna.
V prvi vrsti drugega odstavka naj se med besedama »Kmetje — kooperanti« in besedo »imajo« vstavi besedilo »iz 4. člena zakona o združevanju
kmetov«.
Dopolnitev je v zvezi s spremembo, ki je nastala zaradi črtanega besedila
prvega odstavka tega člena.
k 7. členu: V prvem odstavku je le določba o kmetih-borcih NOV. Komisija je opozorila tudi na španske borce, borce za severno mejo in druge
osebe, ki jih nekateri drugi predpisi glede določenih pravic izenačujejo z borci
NOV (zakon o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega
varstva).
Natančneje je potrebno določiti, kdo se šteje za kmeta-borca po tem zakonu, ker nimamo posebnih predpisov o priznavanju statusa borca.
k 30. členu : Opozorjeno je bilo, da v tem členu ni razvidno, kako je
v primeru, ko odtuji zemljišče kmet — kooperant in le-to preide v last pravne
ali fizične osebe. Tudi za kmete — kooperante bi moralo biti povedano, kako
je s plačilom prispevka ob prenosu lastništva,
k 40. členu: Drugi odstavek naj se črta.
Zaradi ekonomičnosti postopka se z odločbo o davku hkrati lahko odmeri
tudi prispevek za starostno zavarovanje kmetov. Ker je za reševanje pritožb
o davkih pristojen republiški sekretariat za finance, je zaradi poenostavitve
postopka pravilno, da tudi o pritožbah zoper odmero prispevka odloča isti
organ. Ker 41. člen predloga določa, da veljajo za postopek pri odmeri in pobiranju prispevkov za starostno zavarovanje kmetov predpisi o davkih občanov,
se ta določba analogno uporablja namesto črtanega drugega odstavka.
k 44. členu : Tretji odstavek se nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi: »Organ iz prvega odstavka tega člena lahko zavarovanca tudi v celoti
oprosti obveznosti plačila prispevka, če ugotovi, da ga ni zmožen plačati.«
Ker je že v prvem odstavku določeno, da lahko organ, ki ga pooblasti občinska skupščina, določi zavarovance, ki niso zmožni v celoti plačati prispevka,
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naj tudi v primeru oprostitve obveznosti plačila prispevka odloča pooblaščeni
organ.
,k 45. členu : Prvi odstavek naj se-nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi: »Okolnosti, ki so lahko razlog za zmanjšanje oziroma oprostitev plačila
prispevka zavarovanca in za določitev dolžnega zneska po prejšnjem členu so
zlasti:«
Dopolnitev v prvem delu je potrebna zaradi tega, ker je poleg okolnosti,
ki so razlog za zmanjšanje obveznosti, potrebno navesti tudi oprostitve.
Sprememba v drugem delu je potrebna zaradi enotne terminologije v ostalih določbah predloga, ki govorijo o prispevku in ne o plačilni obveznosti.
k 46. členu : Besedilo tega člena naj se nadomesti z novim besedilom,
ki se glasi: »Postopek za oprostitev oziroma zmanjšanje prispevka zavarovanca
po prejšnjem členu se začne po uradni dolžnosti ali na pobudo krajevne skupnosti, zavarovanca ali na pobudo skupnosti«.
Dopolnitev v prvem delu je v skladu s pripombo, dano k 45. členu. Poleg
tega je dana dopolnitev, da se začne postopek za oprostitev oziroma zmanjšanje prispevka po uradni dolžnosti. Občinska skupščina je namreč dolžna
glede na določbe v prejšnjih členih ravnati po uradni dolžnosti in ne le dati
pobudo.
k 53. členu : Komisija je opozorila, da določba drugega odstavka ni
povsem jasna, ker ni določeno, za katero družbeno denarno pomoč gre. Po pojasnilu predstavnika predlagatelja ni bila mišljena tako imenovana »borčevska«
priznavalnina.
k 65. členu : Določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka se črtajo
in nadomestijo z novim odstavkom1, ki se glasi: »Zoper dokončno odločbo skupnosti se zavarovancu zagotavlja sodno varstvo-, kot to določajo predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.«
Ta sprememba je potrebna zaradi uskladitve s predpisi o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju delavcev, kjer je določeno, da lahko zavarovanec
sproži upravni spor. Tak postopek je utemeljen tudi zaradi tega, ker je za
zavarovanca cenejši in hitrejši, kot bi bil pravdni postopek. Postopek naj bi bil
enoten za vse kategorije zavarovancev (kmetje, delavci).
Komisija ni imela pripomb k popravkom k predlogu zakona, ki jih je
predložil predlagatelj in imajo predvsem redakcijski značaj.
Predlagatelj se je obvezal, da, bo določbe 7., 30. in 53. člena ponovno proučil in predlagal ustrezne rešitve.
St.: 191-28/72
Ljubljana, 23. 2. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
6. marca 1972 obravnavala amandmaje k predlogu zakona o starostnem zavarovanju kmetov, ki so jih predložili odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo-, odbor socialno-zdravstvenega zbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo ter komisija skupščine SR Slovenije
za vprašanja borcev NOV.
Komisija ni imela, pripomb k amandmajem odbora republiškega zbora za
socialno politiko in zdravstvo ter odbora socialno-zdravstvenega zbora za inva-
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lidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo k 33., 39., 44., 59.
in 66. členu, ki so identični in razvidni iz poročil teh odborov. Nadalje komisija ni imela pripomb k amandmaju odbora republiškega zbora k 50. členu, in sicer, da se v prvi vrsti prvega odstavka črta beseda »in«.
Komisija je ugotovila, da so k drugemu odstavku 53. člena dali
amandmaje omenjena odbora in komisija za vprašanja borcev NOV, ki pa se
vsebinsko razlikujejo. Odbora sta predlagala identični amandma in sicer, da se
besedilo »ali če že prejema priznavalnino ali družbeno denarno pomoč« nadomesti z besedilom »ali če prejema družbeno denarno pomoč«. Komisija za vprašanja borcev NOV pa je predlagala, da se v tretji vrsti za besedo »delavcev«
postavi pika in nadaljnje besedilo črta. Komisija k navedenim amandmajem
z vidika skladnosti z našim pravnim in ustavnim sistemom ni imela pripomb.
Menila pa je, da je sprejemljivejša rešitev, kot jo predlagata odbora, ker v tem
primeru kmet-borec ne more hkrati prejemati varstvenega dodatka in družbene denarne pomoči.
.
.
Komisij a z vidika skladnosti s pr avnim in ustavnim sistemom tudi ni imela
pripomb k amandmiaju komisije za vprašanja borcev NOV k prvemu odstavku 53. člena, po katerem se za besedo »odloki« črta vejica in nadaljnje besedilo ter vstavi pika. Gre za vprašanje primernosti rešitve, o katerem naj se izrečeta pristojna zbora.
Komisija je sprejela še naslednja amandmaja:
k 7. členu : Upoštevajoč amandma odbora republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo, naj se v prvi vrsti prvega odstavka za kratico »NOV«
dodajo besede »in španske borce«, ter pojasnilo predstavnika predlagatelja —
izvršnega sveta — je komisija predlagala, naj se besedilo »in španske borce«
vstavi za besedilom v oklepaju.
Upoštevajoč amandma komisije za vprašanja borcev NOV k drugemu odstavku 7. člena, ki je razviden iz poročila te komisije, je komisija sprejela
naslednji amandma:
»Za kmeta-borca po tem zakonu se šteje kmet, ki je stopil v narodnoosvobodilni boj oziroma začel aktivno in organizirano delati v narodnoosvobodilnem boju pred 9. septembrom 1943 oziroma 13. oktobrom 1943 in mu je čas
od tedaj do 15. maja 1945 priznan v dvojnem trajanju.«
K 39. členu: Drugi stavek prvega odstavka se spremeni tako«, da se
glasi: »V 15 dneh po objavi se lahko vloži zahtevek za ugotavljanje zmožnosti
plačevanja odmerjenega prispevka v smislu 46. člena.«
Sprememba je redakcijskega značaja.
Komisija je glede na dodatno obrazložitev predstavnika predlagatelja zakonskega predloga k drugemu odstavku 40. člena in glede na stališče odbora
republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo umaknila svoj
amandma k drugemu odstavku 40. člena.
Komisija je v zvezi s predlogom komisije za vprašanja borcev NOV, naj
predlagatelj zakonskega predloga v sodelovanju z zakonodajno-pravno komisijo
poišče primerno rešitev glede ugotavljanja lastnosti kmeta-borca NOV, sprejela
naslednje stališče:
V republiškem zakonu ni mogoče podaljšati z zveznim zakonom zaprtega
roka za priznanje dvojne dobe oziroma za pridobitev statusa borca. Ker nekateri kmetje-borci v zakonitem roku tega statusa niso uveljavili in to zaradi
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tega, ker takrat niso imeli interesa, jim je sedaj omogočati uveljavitev tega
statusa zaradi realizacije pravic po tem zakonu. Zato naj predlagatelj predlaga
ustrezen amandma, ki naj kmetom-borcem to možnost zagotovi. Predvidi naj
rešitev, da kmetje-borci NOV to svojo lastnost dokazujejo z odločbo, izdano po
predpisih o pokojninskem zavarovanju. Kmetje-borci NOV, ki takšne odločbe
nimajo, pa naj vložijo zahtevo za ugotovitev statusa borca NOV pri organu, ki
odloča o pravici do pokojnine oziroma do varstvenega dodatka. Seveda pa ima
lahko taka odločba pravni učinek samo za uveljavljanje pravic po tem zakonu.
St.: 191-28/72
Ljubljana, 7. 3. 1972

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o šolah z italijanskim
oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v
Socialistični republiki Sloveniji
Zakon o šolah z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 7-44/65)
se spremeni in dopolni tako, da se njegovo prečiščeno besedilo glasi:
ZAKON
o vzgojnoizobraževalnih organizacijah z italijanskim oziroma madžarskim
jezikom in o dvojezičnih vzgojnoizobraževalnih organizacijah v SR Sloveniji
1. člen
S tem zakonom se urejajo vzgojnoizobraževalne organizacije, v katerih se
vzgajajo in izobražujejo pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti
ter dvojezične vzgojnoizobraževalne organizacije, v katerih se vzgajajo in izobražujejo skupaj s pripadniki posamezne narodnosti tudi pripadniki slovenskega naroda, ki živijo na narodnostno mešanem območju.
Vzgojnoizobraževalne organizacije iz prejšnjega odstavka so organizacije,
v katerih se opravlja vzgojnoizobraževalno delo v jeziku posamezne narodnosti,
in dvojezične vzgojnoizobraževalne organizacije, v katerih se opravlja vzgojnoizobraževalno delo v slovenskem jeziku in v jeziku posamezne narodnosti.
2. člen
Vzgojnoizobraževalne organizacije, v katerih se vzgajajo in izobražujejo
pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, so del splošnega vzgojnoizobraževalnega sistema ter se ustanavljajo, organizirajo in delajo v skladu s
predpisi, ki veljajo za posamezne vrste vzgojnoizobraževalnih organizacij, v
katerih se opravlja vzgojnoizobraževalno delo v slovenskem jeziku, kolikor ni
s tem zakonom drugače določeno.
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3. člen
Vzgojnoizobraževalne organizacije, v katerih se vzgajajo in izobražujejo
pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, omogočajo ob doseganju
splošnega vzgojnoizobraževalnega smotra še
— svobodno uporabo in enakopravnost italijanskega oziroma madžarskega
jezika z jeziki narodov in narodnosti v Jugoslaviji,
— spoznavanje kulture italijanske oziroma madžarske narodnosti in kulture njihovega matičnega naroda,
— razvoj italijanske oziroma madžarske narodnosti v duhu enakopravnosti
in bratstva narodov in narodnosti v Jugoslaviji,
— take odnose v vzgojnoizobraževalnih organizacijah, da sta italijanska
oziroma madžarska narodnost element prijateljskega zbližanja med sosednjimi
narodi in državami ter spodbuda za tovorno mednarodno sožitje.
4. člen
Vzgojnoizobraževalne organizacije za pripadnike italijanske narodnosti, v
katerih se opravlja vzgojnoizobraževalno delo v italijanskem jeziku, so:
— vzgojnovarstvene organizacije v Kopru, Izoli, Piranu in v Sečovljah,
— osnovna šola Izola, osnovna šola Koper z osnovnimi šolami Ankaran,
Bertoki in Semedela kot temeljnimi organizacijami združenega dela, osnovna
šola Piran z osnovnima šolama Lucija in Strunjan kot temeljnima organizacijama združenega dela in osnovna šola Sečovlje,
— poklicna šola za oblačilno in kovinarsko stroko v Izoli, ekonomska šola
v Izoli ter gimnaziji v Kopru in Piranu.
5. člen
Dvojezične vzgojnoizobraževalne organizacije za pripadnike slovenskega
naroda in za pripadnike madžarske narodnosti, v katerih se opravlja vzgojnoizobraževalno delo v slovenskem in madžarskem jeziku, so:
— vzgojnovarstvene organizacije: Dtamanjševci, Hodoš, Motovarjevci, Prosenjakovci ter Lendava z oddelki v Centibi, Dobrovniku, Dolgi vasi, Dolini,
Gaberju, Genterovcih, Kapci, Lendavi-Mafti in v Petišovcih,
— osnovne šole: Domanjševci, Dobrovnik, Genterovci, Hodoš, Motovarjevci, Prosenjakovci ter Lendava z oddelki v Centibi, Dolini, Gaberju, Petišovcih in v Pince Marofu,
— posebna osnovna šola Lendava.
6. člen
Z zakonom se lahko ustanavljajo tudi druge vzgojnoizobraževalne organizacije, v katerih se opravlja vzgojnoizobraževalno delo v jeziku posamezne narodnosti oziroma druge dvojezične vzgojnoizobraževalne organizacije.
Vzgojnoizobraževalne organizacije iz 4. in 5. člena tega zakona lahko prenehajo samo z zakonom.
7. člen
V vzgojnoizobraževalnih organizacijah, v katerih se opravlja vzgojnoizobraževalno delo v jeziku posamezne narodnosti, je obvezen učni predmet tudi
slovenski jezik.
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Pouk v dvojezičnih vzgojnoizobraževalnih organizacijah mora biti organiziran tako, da se učenci naučijo svoj materin jezik in si pridobijo ustrezno
znanje jezika drugega naroda ter se seznanijo z glavnimi pridobitvami zgodovine in kulture obeh narodov. S predmetniki in učnimi načrti teh vzgojnoizobraževalnih organizacij se določi, katera učna snov se poučuje v obeh jezikih
in katera samo v enem ali drugem jeziku.
8. člen
Učni načrti v vzgojnoizobraževalnih organizacijah, v katerih se vzgajajo
in izobražujejo pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, morajo
upoštevati posebnosti kulture posamezne narodnosti in spoštovati narodnostna
čustva učencev.
9. člen
V vzgojnoizobraževalnih organizacijah z jezikom posamezne narodnosti
opravljajo vzgojnoizobraževalno' delo učitelji in vzgojitelji, ki so pripadniki te
narodnosti in so usposobljeni za to delo.
Učitelji in vzgojitelji, ki opravljajo v dvojezičnih vzgojnoizobraževalnih
organizacijah vzgojnoizobraževalno delo v slovenskem jeziku in v jeziku poisamezne narodnosti, morajo biti usposobljeni za to delo v obeh jezikih.
V vzgojnoizobraževalne organizacije, v katerih se opravlja vzgojnoizobraževalno delo v jeziku posamezne narodnosti, se sprejemajo na delo administrativni, tehnični in pomožni delavci zlasti izmed pripadnikov te narodnosti.
10. člen
Za učitelje in vzgojitelje v vzgojnoizobraževalnih organizacijah, v katerih
se opravlja vzgojnoizobraževalno delo v jeziku posamezne narodnosti in v dvojezičnih vzgojnoizobraževalnih organizacijah mora biti zagotovljeno ustrezno
jezikovno in strokovno izobraževanje.
11. člen
Med predstavniki družbene skupnosti, ki sodelujejo pri upravljanju vzgojnoizobraževalnih organizacij, v katerih se opravlja vzgojnoizobraževalno delo
v jeziku posamezne narodnosti, morajo imeti večino pripadniki te narodnosti.
Pri upravljanju dvojezičnih vzgojnoizobraževalnih organizacij sodelujejo'
in so glede na število učencev zastopani kot predstavniki družbene skupnosti
pripadniki slovenskega naroda in pripadniki ustrezne narodnosti.
12. člen
Za opravljanje pedagoške službe v vzgojnoizobraževalnih organizacijah, v
katerih se vzgajajo in izobražujejo pripadniki italijanske oz. madžarske narodnosti, morajo biti v zavodu za šolstvo SR Slovenije kot pedagoški svetovalci
tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti.
13. člen
Dejavnosti vzgojnoizobraževalnih organizacij, v katerih se vzgajajo in izobražujejo pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, se financirajo
v skladu s posebnimi predpisi.
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SR Slovenija zagotavlja:
— polovico sredstev za dejavnost vzgojnovarstvenih organizacij iz prve
alinee 5. člena tega zakona, v katerih se vzgajajo otroci dve leti pred vstopom
v osnovno šolo,
—• sredstva za kritje razlike za dejavnost vzgojnoizobraževalnih organizacij iz prve in druge alinee 4. člena tega zakona ter za dejavnost dvojezičnih
vzgojnoizobraževalnih organizacij iz 5. člena tega zakona, kolikor stroški v teh
organizacijah presegajo stroške v takih vzgojnoizobraževalnih organizacijah s
slovenskim jezikom,
— sredstva za dejavnost vzgojnoizobraževalnih organizacij iz tretje alinee
4. člena tega zakona,
— polovico sredstev za investicije vzgojnoizobraževalnih organizacij iz 4.,
5. in 6. člena tega zakona.
14. člen
Pristojni republiški organi skrbijo, da se ustvarijo pogoji za uresničevanje
določbe iz prvega odstavka 9. člena tega zakona.
Ce za opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela v vzgojnoizobraževalnih
organizacijah z jezikom posamezne narodnosti ni mogoče dobiti pripadnikov
te narodnosti (prvi odstavek 9. člena), lahko opravljajo vzgojnoizobraževalno
delo v teh organizacijah tudi učitelji in vzgojitelji, ki niso pripadniki narodnosti, če obvladajo jezik narodnosti in so usposobljeni za to delo.
15. člen
Vzgojnoizobraževalne organizacije, v katerih se opravlja vzgojnoizobraževalno delo v jeziku posamezne narodnosti, poslujejo v jeziku te narodnosti,
dvojezične vzgojnoizobraževalne organizacije pa v slovenskem jeziku in v jeziku ustrezne narodnosti.
V vzgojnoizobraževalnih organizacijah, v katerih se opravlja vzgojnoizobraževalno delo v jeziku posamezne narodnosti in v dvojezičnih vzgojnoizobraževalnih organizacijah se izdajajo spričevala in druge listine v dvojezičnem besedilu, in sicer v slovenskem jeziku in v jeziku ustrezne narodnosti.
16. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
I.
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o šolah z
italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v Socialistični republiki Sloveniji sta obravnavala prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije na 24. seji dne 4. oktobra 1971, republiški zbor skupščine
SR Slovenije pa na 32. seji dne 19. oktobra 1971. Zbora sta predlog sprejela in
sklenila, da naj osnutek zakona pripravi izvršni svet skupščine SR Slovenije
38*
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do 15. novembra 1971, pri čemer naj upošteva pripombe in predloge, dane k
predlogu za izdajo zakona.
Poleg zgoraj omenjenih dveh zborov skupščine SRS soo predlogu za izdajo
zakona razpravljali še odbor za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega
zbora skupščine SRS, zakonodajno-pravna komisija skupščine SRS in odbora
republiškega zbora za prosveto in kulturo ter za finance in proračun. Vsi omenjeni odbori so soglašali z razlogi za izdajo zakona in z vsebino, ki naj jo zakon
ureja. Pri tem je odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora menil, da
je sprememba zakona ena izmed pomembnih nalog akcijskega programa za
dopolnitve in spremembe sistema dvojezičnega šolstva, ki bo imela za republiko
tudi določene dodatne materialne obveznosti. Odbor za finance in proračun
republiškega zbora pa je poudaril, da pomeni sprejetje tega zakona le malenkostno povečanje obveznosti proračuna republike oziroma predračuna izobraževalne skupnosti SRS.
V skladu s predlogom za izdajo zakona so pri pripravi osnutka zakona
sodelovale občinske skupščine Lendava in Murska Sobota ter Izola, Koper in
.Piran, pa tudi predstavniki italijanske in madžarske narodnosti. Razpravo o
osnutku zakona so organizirale s predstavniki madžarske in italijanske narodnosti medobčinska komisija za narodnostna vprašanja pri občinskih konferencah SZDL Lendava in Murska Sobota in komisija ža narodnostna vprašanja pri
obalni konferenci SZDL; razpravo s predstavniki občinskih skupščin pa je
organiziral republiški sekretariat za prosveto in kulturo. Občinske skupščine
in občinske konference SZDL so k osnutku zakona poslale republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo tudi pismene pripombe.
Tako občinske skupščine kakor tudi navedeni komisiji so se z delovnim
osnutkom, ki ga je pripravil republiški sekretariat za prosveto in kulturo, načelno strinjale, v podrobnostih pa so imele naslednje pripombe:
1. Komisiji SZDL ugotavljata, da v predlogu za izdajo zakona predvideni
naslov zakona ne ustreza dejanskemu stanju, ker v SR Sloveniji ni vzgojnoizobraževalnih organizacij z madžarskim jezikom niti dvojezičnih slovenskoitalijanskih vzgojnoizobraževalnih organizacij. Zlasti komisija obalne konference SZDL izraža pomisleke glede formulacije načela, navedenega v predlogu
za izdajo zakona, da »so na narodnostno mešanih območjih dvojezične vzgojnoizobraževalne organizacije najbolj primerne oblike vzgoje in izobraževanja«.
Komisija namreč meni, da takšna formulacija, ki ne dopušča nobene izjeme in
načelo dvojezičnega šolstva absolutizira, ni primerna. Veliko vprašanje je na
primer, ali bi bile te oblike najboljše in najustreznejše v konkretnih pogojih
in razmerah na obalnem narodnostno mešanem območju. Zato komisija predlaga, da se to načelo formulira tako, da se reče, da so dvojezične vzgojnoizobraževalne organizacije praviloma najbolj primerne oblike vzgoje in izobraževanja. V tem smislu je komisija tudi mnenja, da ni nobene potrebe, da se
v 1. členu zakona navajajo tudi slovensko-italijanske dvojezične vzgojnoizobraževalne organizacije. To tudi in predvsem zato ne, ker takšnih organizacij sploh ni.
2. Komisija za narodnostna vprašanja pri obalni konferenci SZDL predlaga, da se med vzgojnovarstvene organizacije z italijanskim jezikom določita
tudi vzgojnovarstveni organizaciji v Bertokih in v Luciji, ki bi ju bilo treba
ustanoviti.
3. Komisija za narodnostna vprašanja pri obalni konferenci SZDL predlaga, da naj bodo vse osnovne šole v občini Koper organizacijsko kot temeljne
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organizacije združenega dela vključene v osnovno šolo Koper, v občini Piran
pa naj se prav tako vključita kot temeljni organizaciji združenega dela osnovni
šoli Lucija in Strunjan v osnovno šolo Piran. Komisija namreč meni, da bi bilo
ob spremembi zakona vsekakor potrebno končno rešiti že dolgo odprto- vprašanje tesnejše organizacijske in pedagoške povezave manjših nepopolnih osnovnih šol s centralnimi popolnimi osnovnimi šolami v koprski in piranski občini.
Taka organizacijska oblika bi očitno prispevala k boljšim uspehom vzgojno^
izobraževalnih organizacij.
4. Občinska skupščina Lendava in medobčinska komisija za narodnostna
vprašanja pri občinskih konferencah SZDL Lendava in Murska Sobota predlagata, da naj se med dvojezične vzgojnovarstvene organizacije vključi tudi
vzgojnovarstveni oddelek v Dolgi vasi. S tem bi bila namreč izpopolnjena
mreža dvojezičnih vzgojnovarstvenih organizacij, tako da bi bila omogočena
vključitev vseh otrok narodnostno mešanega območja v dvojezične vzgojnovarstvene organizacije dve leti pred vstopom v osnovno šolo-. .
5. Občinski skupščini Lendava in Murska Sobota ter medobčinska komisija za narodnostna vprašanja pri občinskih konferencah SZDL Lendava in
Murska Sobota menijo, da je z zakonom potrebno urediti tudi vprašanje udeležbe republike pri financiranju investicij in sicer tako, da naj bi republika
zagotovila vsaj 50 i0/o iz svojih sredstev. Obalne občine pa predlagajo, da se iz
republiških virov zagotovijo celotna sredstva za dejavnost, gradnjo in opremo
tistih vzgojnoizobraževalnih organizacij, ki imajo skupno manj kot 10 učencev oziroma predšolskih otrok, ali pa za oddelek, ki imajo manj kot 5 učencev
oziroma predšolskih otrok. Za investicije drugih vzgojnoizobraževalnih organizacij pa predlagajo, da se iz republiških virov zagotovi 70"/» sredstev.
Na obalnem območju so tri nepopolne osnovne šole z italijanskim učnim
jezikom, ki imajo v šolskem letu 1971/72 manj kot deset učencev (Ankaran 3,
Semedela 4, Bertoki 8). Po sedaj veljavnih predpisih krije republika Slovenija
za te šole le tisti del stroškov, ki presegajo poprečne stroške za vzgojo in
izobraževanje v slovenskih šolah. Obalne občine menijo*, da je kriterij plačila
razlike iz republiških virov primeren za šole z večjim številom učencev (npr.
italijanska osnovna šola Koper in druge), ne pa tudi za omenjene nepopolne
šole, ki imajo majhno število učencev. Ce občine Koper ne bi obvezoval republiški zakon (in londonski memorandum), bi učence treh omenjenih šol namreč
brez kakršnihkoli stroškov prešolali v najbližje šole, s tem pa bi v celoti odpadli sedanji stroški šolanja teh otrok (tudi tisti del stroškov, ki jih je sedaj
dolžna prispevati občina).
Podatki o investicijah povedo, da so stroški za gradnjo ali preureditev in
opremo prostorov teh organizacij zaradi majhnega števila učencev na oddelek
oziroma organizacijo znatno višji v primerjavi z investicijskimi stroški gradnje
šolskih prostorov slovenskih šol.
II.
Pri pripravi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o- šolah
z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v
Socialistični republiki Sloveniji je predlagatelj upošteval načela predloga za
izdajo zakona, deloma pa tudi pripombe navedenih občinskih skupščin in mnenja predstavnikov italijanske in madžarske narodnosti, ki sta jih posredovali
komisija za narodnostna vprašanja pri obalni konferenci SZDL in medobčinska

598

Priloge

komisija za narodnostna vprašanja pri občinskih konferencah SZDL Lendava
in Murska Sobota.
Osnutek zakona ima naslednje značilnosti:
1. Naslov zakona je usklajen z izrazi, ki se uporabljajo v praksi in z dejansko vsebino zakona, ter se glasi: zakon o vzgojnoizobraževalnih organizacijah z italijanskim oziroma madžarskim jezikom in o dvojezičnih vzgojnoizobraževalnih -organizacijah v SR Sloveniji.
2. V osnutku se za šole in druge vzgojnoizobraževalne zavode in njihove
enote uporablja širši naziv: »vzgojnoizobraževalne organizacije«, kar omogoča
svobodnejšo izbiro oblik pri organizaciji vzgojnoizobraževalne mreže. Terminologija je tudi v skladu z ustavnimi amandmaji, ki predvidevajo poleg delovnih organizacij (zavodov) tudi temeljne organizacije združenega dela v okviru
delovnih organizacij.
3. V ustavi je posameznim narodnostim zagotovljen enak položaj s tem,
da se zanje lahko organizirajo vzgojnoizobraževalne organizacije z jezikom
narodnosti ali dvojezične vzgojnoizobraževalne organizacije. Predlagatelj je to
ustavno pravico prenesel v osnutek zakona (1. člen). Zato ni mogel upoštevati
pripombe komisije za narodnostna vprašanja obalne konference SZDL in medobčinske komisije za narodnostna vprašanja pri občinskih konferenqah SZDL
Lendava in Murska Sobota, ki sta predlagali, da naj zakon upošteva tudi v
naslovu in v 1. členu obstoječo organizacijo vzgoje in izobraževanja narodnosti
v SR Sloveniji, ki je v praksi uveljavila le vzgojnoizobraževalne organizacije
z italijanskim jezikom in dvojezične slovensko^madžarske vzgojnoizobraževalne
organizacije.
4. V osnutku zakona so v celoti upoštevane določbe glede vzgojnoizobraževalnih organizacij z italijanskim jezikom, ki jih vsebuje memorandum o> soglasju o Svobodnem tržaškem ozemlju z dne 5. oktobra 1954 (4. člen). Predlagatelj ni upošteval predloga komisije za narodnostna vprašanja pri obalni
konferenci SZDL, da naj se med vzgojnovarstvene organizacije z italijanskim
jezikom uvrstita tudi vzgojnovarstveni organizaciji v Bertokih in v Luciji, ker
prizadeti občinski skupščini Koper in Piran nista dali takega predloga.
5. Za slovensko-madžarsko narodnostno mešano območje v občinah Lendava in Murska Sobota so v osnutku predvidene vzgojnoizobraževalne organizacije, v katerih se bo opravljalo vzgojnoizobraževalno delo v slovenskem in
madžarskem jeziku. Mreža dvojezičnih vzgojnovarstvenih organizacij naj se
izpopolni tako1, da se bodo v predšolsko vzgojo lahko vključili vsi otroci tega
območja. K obstoječim vzgojnovarstvenim organizacijam naj se priključijo še
vzgojnovarstvene organizacije v Dolgi vasi, Kapci, Motvarjevcih in Prosenjakovcih. Na novo naj se ustanovi tudi posebna osnovna šola v Lendavi, v katero
naj bi se vključevali prizadeti otroci s celotnega narodnostno mešanega območja. V interesu teh prizadetih otrok bo potrebno tudi v posebni osnovni
šoli uporabljati metode dvojezičnega pouka, ki naj bodo z učnimi načrti prilagojene potrebam za usposabljanje teh otrok (5. člen).
6. Vzgojnoizobraževalne organizacije za pripadnike italijanske in madžarske narodnosti, ki so predvidene v 4. in 5. členu osnutka, naj bi prenehale le
z zakonom (6. člen).
7. Dvojezične vzgojnoizobraževalne organizacije naj bi učencem omogočile,
da bi se predvsem naučili materinega jezika in pridobili ustrezno znanje jezika
drugega naroda (drugi odstavek 7. člena).
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8. V osnutku je predvidena zagotovitev ustreznega jezikovnega in strokovnega izobraževanja učiteljev, vzgojiteljev in pedagoških svetovalcev za vzgojnoizobraževalne organizacije z jezikom posamezne narodnosti in za dvojezične
vzgojnoizobraževalne organizacije (10. člen).
9. Med predstavniki družbene skupnosti, ki sodelujejo pri upravljanju
vzgojnoizobraževalnih organizacij z jezikom posamezne narodnosti, morajo
imeti po predvidenih določbah osnutka večino> pripadniki posamezne narodnosti (prvi odstavek 11. člena), pri upravljanju dvojezičnih vzgojnoizobraževalnih organizacij pa sodelujejo pri upravljanju pripadniki slovenskega naroda in ustrezne narodnosti glede na , število učencev oziroma predšolskih otrok
(drugi odstavek 11. člena).
10. Osnutek zakona predvideva, da se iz sredstev SR Slovenije zagotavlja
polovica sredstev za dejavnost dvojezičnih vzgojnovarstvenih organizacij, ki se
organizirajo za otroke dve leti pred vstopom v osnovno šolo, sredstva za dejavnost srednjih šol z italijanskim jezikom;, sredstva za kritje razlike pri financiranju dejavnosti vzgojnovarstvenih organizacij in osnovnih šol z italijanskim
jezikom ter dvojezičnih vzgojnovarstvenih organizacij in dvojezičnih osnovnih
šol, kolikor stroški za dejavnost teh organizacij presegajo stroške dejavnosti
v takih vzgojnovarstvenih organizacijah in osnovnih šolah s slovenskim jezikom (prva, druga in tretja alinea 13. člena).
Osnutek zakona nadalje predvideva, da se iz sredstev SR Slovenije zagotavlja polovica sredstev za investicije vseh v 4. in 5. členu osnutka predvidenih
vzgoj noizobraževalnih organizacij in drugih vzgojnoizobraževalnih organizacij
v jeziku posamezne narodnosti oziroma dvojezičnih vzgojnoizobraževalnih organizacij, ki bi se ustanovile na podlagi 6. člena zakona (četrta alinea 13. člena).
Na ta način je v zakonu upoštevano načelno izhodišče iz amadmajev k slovenski ustavi, ki nalagajo SR Sloveniji posebno skrb za materialni položaj
šolstva narodnosti.
Predlagatelj osnutka zakona je pri odločitvi o enaki višini prispevka za
gradnjo prostora za vzgojnoizobraževalne organizacije posamezne narodnosti in
za dvojezične vzgojnoizobraževalne organizacije upošteval tudi gospodarsko
razvitost in zmogljivost obeh narodnostno mešanih območij v SR Sloveniji.
V osnutku zakona so glede sofinanciranja investicij v celoti upoštevani predlogi občine Lendava in medobčinske komisije za narodnostna vprašanja pri
občinskih konferencah SZDL Lendava in Murska Sobota. Predlog o 70% republiškem prispevku za gradnjo vzgojnoizobraževalnih organizacij po tem zakonu, ki so ga dale občine Murska Sobota in obalne občine ter komisija za
narodnostna vprašanja pri obalni konferenci SZDL, pa je le delno upoštevan.
Z določitvijo 50°/o prispevka republike pri investicijah bodo občine glede na
svoja razpoložljiva sredstva lahko z večjo gotovostjo načrtovale gradnjo prostora za vzgojnoizobraževalne organizacije posameznih narodnosti in za dvojezične vzgojnoizobraževalne organizacije.
11. Zaradi pomanjkanja ustrezno usposobljenih učiteljev italijanske narodnosti, ,zlasti v srednjih šolah z italijanskim jezikom, meni predlagatelj
osnutka zakona, da je potrebno v zakonu v posebnem členu (14. člen) poudariti
skrb pristojnih republiških organov za izvajanje določila prvega odstavka
9. člena. V drugem odstavku 14. člena pa je predvideno, da lahko opravljajo
vzgoj no izobra ževalno delo v vzgojnoizobraževalnih organizacijah posamezne
narodnosti tudi učitelji in vzgojitelji, ki niso pripadniki posamezne narodnosti,
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obvladajo pa jezik narodnosti ter so usposobljeni za to delo, če v posameznih
primerih za opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela v vzgojnoizobraževalnih
organizacijah z jezikom posamezne narodnosti ni mogoče dobiti pripadnikov
te narodnosti.
III.
Finančne posledice zakona
Financiranje dejavnosti vzgojnoizobraževalnih organizacij z italijanskim
jezikom' in dvojezičnih vzgojnoizobraževalnih organizacij ostane nespremenjeno, razen financiranja dejavnosti dvojezičnih vzgojnovarstvenih organizacij
za otroke v 5. in 6. letu starosti (tj. dve leti pred vstopom v dvojezično osnovno
šolo!), kj.er naj bi SR Slovenija prispevala 50'% vseh sredstev in ne samo razliko v stroških.
V letu 1970 je k stroškom vzgojnovarstvene dejavnosti dvojezičnih vzgojnovarstvenih organizacij prispevala izobraževalna skupnost SR Slovenije 273 116
din ali 41 % vseh potrebnih sredstev. Skupni stroški dejavnosti dvojezičnih
vzgojnovarsitvenih organizacij so v letu 1970 znašali 665 157 din.
V letu 1971 bodo znašali skupni stroški dejavnosti dvojezičnih vzgojnovarstvenih organizacij predvidoma 1 009 921 din. Prispevek izobraževalne skupnosti SRS pa bi v skladu z osnutkom zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o šolah z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v SRS znašali 415 831 din ali 73 458 din več, kot znaša razlika
med stroški v dvojezični vzgojnovarstveni in slovenski vzgojnovarstveni organizacij v letu 1972 ne bodo povečale. Zato se bo 50®/o prispevek republike za
je v letošnjem letu vključenih v dvojezične vzgojnovarstvene organizacije dve
leti pred vstopom v dvojezično osnovno šolo 61,6 '°/o vseh otrok v 5. in 6. letu
starosti. Ce se bo v naslednjih letih vključilo v dvojezične vzgojnovarstvene
organizacije dve leti pred vstopom v dvojezično osnovno šolo več otrok, se
bodo stroški sorazmerno zvišali.
V letu 1972 se v dvojezične vzgojnovarstvene organizacije ne bo moglo
vključiti več otrok kot v letošnjem letu, ker se prostorske kapacitete teh organizacij v letu 1972 ne bodo povečale. Zato se bo 50°/o prispevek republike za
dejavnost dvojezičnih vzgojnovarstvenih organizacij v letu 1972 povečal le
toliko, kolikor se bodo povečali vsi stroški za dejavnost na področju vzgoje in
izobraževanja. Ce pa bi bih že v letu 1971 vključeni v dvojezične vzgojnovarstvene organizacije vsi otroci dve leti pred vstopom v šolo, bi dodatni stroški
po določilih osnutka zakona znašali 121 101 din več kot po določilih že doslej
veljavnega zakona.
SR Slovenija je tudi doslej že prispevala k gradnji prostora za vzgojnoizohraževalne organizacije z jezikom posamezne narodnosti in za dvojezične
vzgojnoizobraževalne organizacije. Prispevek republike je bil različen in je
znašal pri vzgojnoizobraževalnih organizacijah z italijanskim jezikom okrog
70pri dvojezičnih vzgojnoizobraževalnih organizacijah pa okrog 30*Vo predračunske vrednosti investicije.
Določilo o 50% prispevku SR Slovenije za vse investicije vzgojnoizobraževalnih organizacij iz 4., 5. in 6. člena osnutka zakona pomeni, da bo SR Slovenija v skladu s svojimi razpoložljivimi sredstvi in glede na razpoložljiva
sredstva občin po predhodno dogovorjenih programih gradnje zagotavljala
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polovico sredstev za gradnjo prostorov za vzgojnoizobraževalne organizacije
posamezne narodnosti in za dvojezične vzgojnoizobraževalne organizacije. Višino sredstev, ki naj bi jih za te investicije prispevala republika, bo mogoče
določiti ob obravnavanju konkretnih programov bodoče gradnje prostorov za
navedene vzgojnoizobraževalne organizacije.
Osnutek zakona je usklajen s pripombami sekretariata IS za zakonodajo.

POROČILA
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 2. februarja
1972 obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o šolah
z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v SR
Sloveniji, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi odbor k osnutku zakona ni imel pripomb.
V obravnavi po členih se je odbor strinjal s pripombo zakonodajno-pravne
komisije k 4. členu, ni pa se strinjal z njenim predlogom, da bi se črtal drugi
odstavek 14. člena. Po mnenju odbora za črtanje tega odstavka komisija ne
navaja dovolj utemeljenih razlogov. Navzlic velikemu prizadevanju republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, da bi dobili v vzgojnoizobraževalne
zavode z jezikom posamezne narodnosti dovolj učiteljev in vzgojiteljev te narodnosti (vsak študent dobi štipendijo), so primeri, da na nekatera razpisana
delovna mesta ni odziva. Da ne bi trpela kakovost pouka, morajo poučevati
bilingvisti. To so objektivne ovire, zaradi katerih trenutno ni mogoče dosledno
izvajati 9. člena osnutka zakona. Crtanje drugega odstavka 14. člena bi torej
posredno pomenilo, da so za to odgovorni republiški organi.
Odbor je razpravljal tudi o predlogih skupščine občine Koper za spremembe in dopolnitve 4. in 13. člena osnutka zakona. Odbor meni, da so rešitve,
ki jih v teh členih predlaga izvršni svet, ustrezne, in da ni potrebno povečevati
števila vzgojnovarstvenih organizacij in udeležbo republike za investicije na
tem področju izobraževanja od 50 na 70'%.
Odbor je za poročevalca določil poslanca Ivana Krefta.
St: 61-14/71
Ljubljana, 4. 2. 1972

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje je na seji dne
12. januarja 1972 obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o šolah z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v Socialistični republiki Sloveniji, ki ga je skupščini SR Slovenije
predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je bilo uvodoma ugotovljeno, da so v osnutku zakona
upoštevane bistvene pripombe, dane k predlogu za izdajo zakona s strani neposredno prizadetih kot tudi družbenopolitičnih skupnosti in organizacij s slovensko-madžarsko narodnostno mešanega območja in pripadnikov italijanske
narodnosti.
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V okviru načelne razprave je odbor temeljito ocenil predlog za reorganizacijo mreže vzgojnoizobraževalnih organizacij z italijanskim jezikom, ki ga
je posredoval član odbora Leo Fusilli. Predlagal je, naj bi v prid boljšemu strokovnemu in administrativnemu delovanju priključili manjše vzgojnoizobraževalne organizacije z italijanskim, jezikom večjim vzgojnoizobraževalnim zavodom. z italijanskim jezikom. Odbor je željo pripadnikov italijanske narodnosti
za učinkovitejšo vzgojnoizobraževalno dejavnost sprejel z vsem razumevanjem,
saj strokovni razlogi govore v korist predlogu; večina članov odbora pa se je
ob tem zavzela za spoštovanje mednarodnih obveznosti, ki jih nalaga memorandum o soglasju o Svobodnem tržaškemu ozemlju. Ce je v okviru tega
mogoče uresničiti predlog za spremembo šolske mreže z italijanskim jezikom,
naj izvršni svet predloži ustrezne rešitve.
, ,
Odbor je soglašal z načelom, naj v vzgojnoizobraževalnih organizacijah
z jezikom narodnosti opravljajo vzgojno in pedagoško delo za to usposobljeni
delavci, ki so pripadniki te narodnosti. Pereče pomanjkanje učiteljev na šolah
z italijanskim jezikom nalaga družbi skrb za čimhitrejše izboljšanje; ob tem
pa velja poudariti, da republika daje spodbude v tej smeri že nekaj let in to
z različnimi akcijami ustreznih republiških organov, predvsem pa s 75% udeležbo republiške izobraževalne skupnosti pri štipendijah za učitelje — pripadnike italijanske narodnosti. Odziv neposredno zainteresiranih pa je minimalen,
kar terja v prihodnje učinkovitejše angažiranje same italijanske narodnostne
skupnosti. Le tako bo mogoče doseči v vseh prizadetih vzgojnoizobraževalnih
organizacijah ustrezno zasedbo delovnih mest.
Člani odbora so bili deljenega mnenja glede deleža finančnih sredstev, ki
naj jih republika zagotavlja za investicije v vzgojnoizobraževalne organizacije
z jezikom narodnosti. Nasproti stališču, naj za obalne občine republika zagotavlja 70 °/o sredstev za naložbe, je večina , članov odbora podprla v osnutku
zakona predlagano 50% udeležbo. Pri tem so izhajali iz prepričanja, da je
potrebno enotno obravnavati udeležbo republike pri naložbah v šole in vzgojnovarstvene zavode za pripadnike italijanske kot madžarske narodnosti, nikakor
pa ne prek tega reševati nerazvitosti ah drugih vprašanj nekaterih območij.
V podrobni obravnavi osnutka zakona so bili dani naslednji predlogi:
k 14. členu: Besedilo tega člena naj v celoti odpade, ker je že prvi
odstavek 9. člena osnutka zakona razumeti tako, da je republiškim upravnim
organom naložena skrb za njegovo realizacijo.
Odbor se ni strinjal s predlogom svojega člana Lea Fusillija, naj se besedilo drugega odstavka 14. člena črta, kot prehodna določba pa se vstavi nov,
16. a člen, ki se glasi:
»Učitelji in vzgojitelji, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega odstavka
9. člena tega zakona in ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v vzgojnoizobraževalnih organizacijah z jezikom posameznih narodnosti, ker obvladajo
jezik te narodnosti in so usposobljeni za to delo, lahko izjemoma ostanejo na
svojih delovnih mestih, dokler ne bodo ustvarjeni pogoji za popolno uresničitev določbe prvega odstavka 9. člena, vendar najdlje do 31. avgusta 1977.«.
Glede na stališče odbora k 14. členu osnutka zakona je poslanec Leo Fusilli
svoj predlog umaknil.
Člani odbora so podprli predlog svojega člana Lea Fusillija, da se besedilo
prve alinee 4. člena osnutka zakona razširi, tako da se na koncu dopolni
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z besedilom »v Bertokih in Luciji,«. Ker predlagana dopolnitev pomeni spremembo šolske mreže, bo odbor zavzel dokončno stališče, ko bo dobil od predlagatelja osnutka zakona pojasnilo, ali je predlog v skladu z memorandumom.
Iz enakih razlogov bo odbor izoblikoval svoje stališče do predloga zakonodajno-pravne komisije skupščine SR Slovenije k drugi alinei 4. člena šele po
ustreznem pojasnilu izvršnega sveta.
Odbor ni obravnaval predloga občinske skupščine Koper za spremembo
zakonskega osnutka, ker je ocenil, da predlagana razširitev pomeni spremembo
mreže vzgojnoizobraževalnih organizacij ž italijanskim jezikom. Načelno stališče odbora do tega vprašanja pa je. že vsebovano v tem poročilu o načelni
razpravi.
Za svojega poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil
člana odbora Vlada Uršioa.
St.: 61-14/71
Ljubljana, 14. 1. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
29. decembra 1971 obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o šolah z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v SR Sloveniji, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil njen
izvršni svet.
V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela pripomb.
V obravnavi po členih pa je komisija sprejela naslednja mnenja ;in pripombe:
K 4. členu: Poj em »temeljne organizacij e združenega dela« v d r u g i
alinei glede osnovnih šol za pripadnike italijanske narodnosti ne ustreza in
bi ga bilo treba nadomestiti z ustreznejšimi. Predlagatelj naj pri sestavi predloga tega zakona prouči, če ne bi morda za te šole ustrezal izraz »podružnice
šole«, ki je v praksi uveljavljen. Glede na obseg svoje dejavnosti, in zelo majhno število učencev namreč ne bi mogle imeti statusa osnovne šole, ki je pravna
oseba oziroma zavod. Pod »temeljno organizacijo združenega dela« se po 2.
točki XXI. ustavnega amandmaja k zvezni ustavi in XXVII. ustavnega amandmaja k ustavi SR Slovenije razume temeljna oblika združenega dela, v kateri
delavci na podlagi svojega dela neposredno in enakopravno urejajo medsebojna
razmerja pri delu, upravljajo zadeve in sredstva družbene reprodukcije, odločajo o dohodku in o drugih vprašanjih svojega družbenoekonomskega položaja. Statuta osnovnih šol v Kopru in Piranu, kamor šole organizacijsko sodijo,
naj bi opredelil status teh šol v odnosu na matični osnovni šoli,- S tako rešitvijo ne bi v ničemer kršili določb memoranduma o soglasju o Svobodnem
tržaškem ozemlju z dne 5. oktobra 1971 glede vzgojnoizobraževalnih organizacij z italijanskim jezikom, ker gre le za nadomestitev pojma »temeljne organizacije združenega dela« s primernejšim pojmom »podružnične šole«.
K 14. členu: Drugi odstavek tega člena naj bi se črtal.
Odsta:vek ni potreben, ker namreč na tem mestu zadošča določba prvega
odstavka, da pristojni republiški organi skrbijo, da se ustvarijo pogoji za uresničevanje določbe prvega odstavka 9. člena tega zakona, po kateri v vzgojno-
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izobraževalnih organizacijah z jezikom posamezne narodnosti opravljajo vzgojnjoizobraževalno delo učitelji in vzgojitelji, ki so pripadniki te narodnosti in so
usposobljeni za to dteio.
St.: 61-14/71
Ljubljana, 31. 12. 1971
OSNUTEK ZAKONA
o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval
1. člen
Državljan SFRJ, ki je v tujini dokončal šolo ali si pridobil doktorat znanosti, lahko zahteva nostrifikacijo spričevala (diplome) te šole oziroma listine,
s katero izkazuje doktorat (v nadaljnjem besedilu: spričevalo).
Kdor ni državljan SFRJ, lahko zahteva nostrifikacijo spričevala šole, ki jo
je končal v tujini, ali doktorata, ki si ga je pridobil v tujini, če ima pravni
interes, da se mu to prizna v SFRJ.
Za šolo se v smislu tega zakona smatrajo tudi vse oblike splošnega in poklicnega izobraževanja.
2. člen
Z nostrifikacijo se spričevalu tuje šole prizna enakopravnost s spričevalom
domače šole enake vrste.
3. člen
Spričevalo končane tuje osnovne in srednje šole nostrificira republiški
sekretariat za prosveto in kulturo.
4. člen
Spričevalo končane tuje višje šole nostrificira ustrezna višja šola, če takšne višje šole ni, pa drug visokošolski zavod, ki daje ustrezno visoko izobrazbo.
Varianta 1. odstavka:
Spričevalo končane tuje višje šole nostrificira ustrezen visokošolski zavod
ne glede na to, ali daje višjo ali visoko izobrazbo.
Spričevalo končane tuje fakultete, visoke šole ali umetniške akademije
nostrificira visokošolski zavod, ki daje ustrezno visoko izobrazbo.
Spričevalo o podiplomskem študiju, končanem v tujini, nostrificira ustrezen visokošolski zavod, ki ima organiziran podiplomski študij.
Ce v SR Sloveniji v primerih iz prejšnjih treh odstavkov ni ustreznega
visokošolskega zavoda, nostrificira spričevalo končane tuje šole soroden visokošolski zavod.
5. člen
Spričevalo o doktoratu znanosti, pridobljenem v tujini, nostrificira ustrezna oziroma sorodna fakulteta ali visoka šola, ki je po zakonu pooblaščena, da
podeljuje doktorat znanosti.
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6. člen
Ce v SFRJ (varianta: v SR Sloveniji) ni ustrezne oziroma sorodne šole, ki
bi mogla nostrificirati v tujini pridobljeno spričevalo, imenuje republiški sekretar za prosveto in kulturo, če je to mogoče, posebno komisijo ustreznih
strokovnjakov, ki naj odloči o nostrifikaciji takega spričevala.
7. člen
Nla visokošolskem zavodu nostrificira v tujini pridobljena spričevala organ,
ki ga določi statut zavoda.
8. člen
Prošnji za nostrifikacijo je treba priložiti spričevalo o končani šoli ali pridobljenem doktoratu v izvirniku in treh overjenih prevodih ali pa njegov
dvojnik oziroma drug nadaljnji izvod, ki v skladu z zakoni države, v kateri je
bila šola končana oziroma doktorat pridobljen, nadomestuje izvirno spričevalo.
Organ, ki nostrificira spričevalo, lahko zahteva še druge dokaze v izvirniku in
overjenem prevodu, iz katerih so razvidni pogoji in potek šolanja na zadevni
šoli, oziroma prosilčev pravni interes.
9. člen
Pri odločanju o nostrifikaciji v tujini pridobljenega spričevala se upošteva
sistem šolanja v zadevni tuji državi, predmetnik oziroma učni načrt in program šole, na kateri je bilo spričevalo pridobljeno, pogoji za sprejem v šolo,
trajanje šolanja, pravice, ki jih daje spričevalo v državi, v kateri je bilo pridobljeno, ter druge okoliščine, ki so pomembne za nostrifikacijo.
Ce se v .postopku za nostrifikacijo izkaže, da se program končane tuje šole
znatneje loči od programa ustrezne oziroma sorodne šole v SR Sloveniji, je
pogoj za nostrifikacijo tega spričevala, da opravi prizadeti določene dopolnilne
(nostrifikacijske) izpite.
Spričevalo o doktoratu znanosti se sme nostrificirati, če se ugotovi, da
ustreza doktoratu znanosti, pridobljenemu v SR Sloveniji.
10. člen
Ce se prošnji za nostrifikacijo ugodi, se odločba o nostrifikaciji zapiše na
drugi strani izvirnega spričevala in njegovih overjenih prevodov (klavzula o
nostrifikaciji spričevala).
Izvirno spričevalo1 in en izvod njegovega overjenega prevoda izroči organ,
ki ga je nostrificiral, osebi, ki je prosila za nostrifikacijo, drugi izvod prevoda
pa obdrži; visokošolski zavod pošlje tretji izvod overjenega prevoda republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo.
11. člen
Določbe tega zakona o nostrifikaciji spričeval tujih osnovnih in srednjih
šol se primemo uporabljajo tudi za priznavanje posameznih končanih razredov
v osnovnih in srednjih šolah v tujini za nadaljevanje šolanja v SR Sloveniji.
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Letnike, semestre, izpite in podobno*, ki jih je kdo končal oziroma opravil
v tujini, prizna za nadaljevanje šolanja visokošolski zavod, na katerega se
hoče vpisati tisti, ki je prosil za priznanje.
S statutom oziroma z drugim splošnim aktom visokošolskega zavoda se
določita organ in postopek za priznavanje letnikov, semestrov, izpitov in po^
dobno, končanih oziroma opravljenih v tujini.
13. člen
Republiški sekretariat za presveto in kulturo ter visokošolski zavodi vodijo
vsak za sebe razvid sprejetih vlog za nostrifikacijo v tujini pridobljenih šolskih
spričeval; republiški sekretariat za prosveto in kulturo pa še razvid vseh spričeval, ki so jih nostrificirali visokošolski zavodi.
14. člen
Republiški sekretar za prosveto in kulturo izda natančneje predpise o vsebini klavzule o- nostrifikaciji, o čuvanju dokumentacije in o vodenju evidence
nostrificiranih spričeval.
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o nostrifikaciji v
tujini pridobljenih šolskih spričeval (Uradni list SRS, št. 26/70), hkrati pa se
neha uporabljati zvezni zakon o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih
spričeval (Uradni list SFRJ, št. 12/67) v skladu s 13. členom ustavnega zakona
za izvedbo ustavnih amandmajev od XXV do Lil (Uradni list SRS, št. 51287/71).
16. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
I.
Doslej sta nostrifikacijo v tujini pridobljenih šolskih spričeval urejala za
območje SR Slovenije dva zakona, in sicer:
— zvezni zakon o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval
(Uradni list SFRJ, št. 12-182/67) in
republiški zakon o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval
(Uradni list SRS, št. 26-150/70).
Republiški zakon je urejal tiste zadeve, za katere je zvezni zakon pooblaščal republiko.
Ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev od XX do XLII (Uradni
list SFRJ, št. 29-345/71) določa v 30. točki 2. odstavka 16. člena, da z dnem, ki
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ga določi republiški zakon, najpozneje pa 31. decembra 1971, nehajo veljati
določbe zveznega zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval,
razen določbe 2. odstavka 1. člena. Ta določba se glasi: »Kdor ni jugoslovanski
državljan, lahko zahteva nostrifikacijo spričevala o šoli, ki jo je končal, ah
doktoratu, ki si ga je pridobil v tujini, če ima pravni interes, da se mu to prizna v Jugoslaviji.« Republiški ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev
XXV do Lil je v 13. členu zakona —- do izdaje republiškega zakona — podaljšal
uporabo zveznega zakona, vendar mora biti nov republiški zakon izdan najkasneje do 31. 12. 1972.
II.
Določbe v I. poglavju navedenih zakonov so se doslej v praksi izkazale kot
primerne. Zato jih novi republiški zakon v glavnem prevzema in torej:
1. vsebuje določbe o subjektu pravice do nostrifikacije spričevala:
V SR Sloveniji lahko zahteva nostrifikacijo v tujini pridobljenega šolskega
spričevala državljan SFRJ, to je državljan SR Slovenije in državljan druge so-cialistične republike SFRJ; po 3. odstavku 118. člena ustave SFRJ ima namreč
državljan ene republike na območju druge republike enake pravice in dolžnosti,
kot jih imajo njeni državljani. Tuji državljan pa lahko nostrifikacijo spričevala o šoli, ki jo je končal v tujini, ah doktoratu, ki si ga je pridobil
v tujini, zahteva le, če ima pravni interes, da se mu to prizna v SFRJ; to
določa 2. odstavek 1. člena zveznega zakona, ki tudi po1 31. 12. 1971 ne bo
prenehal veljati. Pravni interes je v tem, da si hoče prosilec z nostrifikacijo
tujega šolskega spričevala pridobiti določene pravice, npr. pravico konkurirati
pri razpisih delovnih mest in podobno.
Subjekt pravice do nostrifikacije spričevala določa 1. člen zakonskega
osnutka, ki v celoti prevzema 2. odstavek 1. člena zveznega zakona, s -čimer je
subjekt pravice podrobneje opredeljen bodisi kot državljan SFRJ bodisi kot
tuj državljan.
Prvi člen vsebuje tudi določbo', da se v smislu tega zakona smatrajo za
šolo tudi vse oblike splošnega in poklicnega izobraževanja. V tujini često izobražujejo namreč zelo racionalno, zato je primerno nostrificirati tudi spričevala
za vse oblike splošnega in poklicnega izobraževanja (npr. razni tečaji);
2. prizna nostrificiranemu spričevalu enakopravnost s spričevalom domače
šole:
Z nostrifikacijo se spričevalu tuje šole prizna enakopravnost s spričevalom
domače šole enake vrste (čl. 2);
3. določa organe, ki nostrificira jo spričevala:
Za nostrifikacijo spričeval, pridobljenih v tujini v osnovnih in srednjih
šolah je v celoti pristojen republiški sekretariat za prosveto in kulturo, ker bi
sicer ne bilo mogoče zagotoviti potrebne enotnosti kriterijev za nostrifikacijo
takih spričeval. Neenotnost kriterijev bi namreč lahko povzročila, da bi bil
posamezen upravičenec v primerjavi z drugimi oškodovan, ali pa da bi posameznik ponavljal zahtevek za nostrifikacijo pri večjem številu enakih šol
zapored, dokler je ne bi — prav zaradi različnosti kriterijev — dosegel (čl. 3).
Za nostrifikacijo spričeval tujih visokošolskih zavodov so pristojni ustrezni
visokošolski zavodi v SR Sloveniji kot najvišji učni in raziskovalni zavodi za
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določeno stroko. Ce ustreznih visokošolskih zavodov v SR Sloveniji ni, nostrificira spričevalo končane tuje šole soroden visokošolski zavod (čl. 4). Po varianti
1. odstavka tega člena lahko subjekt pravice do nostrifikacije spričevala sproži
postopek za nostrifikacijo spričevala, pridobljenega v tujini na višji šoli, neposredno pri ustreznem visokošolskem zavodu, ki daje visoko izobrazbo, kljub
obstoju ustreznega visokošolskega zavoda, ki daje višjo izobrazbo.
Spričevalo o doktoratu znanosti, pridobljenem v tujini, nostrificira ustrezna
oziroma sorodna fakulteta ali visoka šola, ki je po zakonu pooblaščena, da
podeljuje doktorat znanosti (čl. 5).
Ce v SFRJ ni ustrezne oziroma sorodne šole, ki bi mogla nostrificirati v
tujini pridobljeno šolsko spričevalo, imenuje republiški sekretariat za prosveto
in kulturo, če je to mogoče, posebno komisijo ustreznih strokovnjakov, ki naj
odloči o nostrifikaciji takega spričevala. Varianta, ki določa organ za nostrifikacijo, če v SR Sloveniji ni ustrezne oziroma sorodne šole, predvideva, da
bodo druge republike enako uredile nostrificiranje tujih šolskih spričeval v
primerih, ko v republiki ni niti ustrezne niti sorodne šole (čl. 6);
4. ureja postopek za nostrifikacijo spričevala:
Na visokošolskem zavodu nostrificira v tujini pridobljena spričevala organ,
ki je za to določen v statutu zavoda (čl 70).
Pri odločanju o nostrifikaciji tujega šolskega spričevala se upoštevajo
okoliščine, ki so pomembne za nostrifikacijo. Ce se program končane tuje
šole znatneje loči od programa ustrezne oziroma sorodne šole v SR Sloveniji,
se tuje spričevalo nostrificira le, če opravi prizadeti določene dopolnilne (nostrifikacijske) izpite. Spričevalo o doktoratu znanosti pa se nostrificira le, če
ustreza doktoratu znanosti, pridobljenemu v SR Sloveniji (čl. 9).
Ce se prošnji za nostrifikacijo ugodi, se zadevna odločba zapiše na drugi
strani izvirnega spričevala in njegovih overjenih prevodov (klavzula o nostrifikaciji spričevala). Izvirno spričevalo in en izvod prevoda izroči organ, ki ga
je nostrificiral, prosilcu, drugi izvod prevoda pa obdrži; visokošolski zavod pošlje
tretji izvod prevoda republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo (čl. 10);
5. določa dokumentacijo, ki jo je treba priložiti prošnji za nostrifikacijo
spričevala.
Posebnost nostrifikacijskega postopka je v tem, da mora prosilec sam priskrbeti vso dokumentacijo, ki je potrebna za odločitev o nostrifikaciji. Tako
mora prošnji za nostrifikacijo v tujini pridobljenega šolskega spričevala priložiti spričevalo o končani šoli ali pridobljenem doktoratu v izvirniku in treh
overjenih prevodih, ali pa njegov dvojnik oziroma drug nadaljnji izvod, ki
v skladu z zakoni države, v kateri je bila šola končana ozifoma doktorat pridobljen, nadomestuje izvirno spričevaloi. Organ, ki nostrificira v tujini pridobljeno spričevalo, lahko od nosilca zahteva še druge dokaze v izvirniku
in overjenem prevodu, iz katerih so razvidni pogoji in potek šolanja na zadevni šoli oziroma prosilčev pravni interes (čl. 8);
6. ureja priznavanje posameznih razredov, letnikov, semestrov, izpitov in
podobno, ki jih je končal oziroma opravil v tujini:
Posamezne končane razrede v osnovnih in srednjih šolah v tujini priznava
za nadaljevanje šolanja v SR Sloveniji republiški sekretariat za prosveto in
kulturo (čl. 11).
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V tujini končane oziroma opravljene letnike, semestre, izpite in podobno
pa prizna za nadaljevanje šolanja tisti visokošolski zavod, na katerega se hoče
vpisati prosilec; organ in postopek za primanje se določi v statutu oziroma
drugem splošnem aktu visokošolskega zavoda (čl. 12);
7. vsebuje določbe o vodenju evidence nostrificiranih spričeval in čuvanje
dokumentacije;
Republiški sekretariat za prosveto in kulturo vodi dva razvida in sicer:
razvid vlog z.a nostrifikacijo spričeval o končani 'osnovni in srednji šoli v tujini,
to je tistih spričeval, za katerih nostrifikacijo je po tem zakonu sam pristojen,
in razvid spričeval, ki so jih nostrificirali visokošolski zavodi, ki morajo republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo pošiljati tretji izvod overjenega
prevoda izvirnega tujega spričevala s klavzulo o nostrifikaciji. Visokošolski
zavodi vodijo le en razvid, to je razvid vlog za nostrifikacijo v tujini pridobljenih spričeval, za katerih nostrifikacijo so po tem zakonu sami pristojni
(čl. 13).
Republiški sekretar za prosveto in kulturo pa se pooblašča, da izda natančnejše predpise o čuvanju dokumentacije in o vodenju evidence nostrificiranih
spričeval (čl. 14).
III.
Zakon za republiko ne bo uvedel novih finančnih obveznosti.

POROČILA
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji 25. februarja
1972 obravnaval osnutek zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih
spričeval, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni obravnavi odbor k osnutku zakona ni imel pripomb.
V podrobni obravnavi je k posameznim členom sprejel naslednja stališča:
V 4. in 7. členu so primernejše rešitve, ki so predvidene v osnovnem
besedilu.
Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanca Jožeta
Znidaršiča.
St.: 61-54/72
Ljubljana, 28. 2. 1972
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Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje je na seji
dne 1. marca 1972 obravnaval osnutek zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni
svet.
Odbor se je strinjal s predlogom izvršnega sveta, da se predloženi zakon
obravnava po skrajšanem postopku kot osnutek zakona.
V načelni obravnavi odbor ni imel pripomb k osnutku zakona, ki ga je
potrebno sprejeti zaradi prenehanja veljavnosti ustreznega zveznega zakona
v skladu z zveznim zakonom o uvedbi ustavnih amandmajev.
Pri podrobni obravnavi se odbor ni opredelil za variantni predlog prvega
odstavka 4. člena, k ostalim členom pa je izoblikoval naslednje pripombe in
predloge:
k 8. členu : Postopek za nostrifikacijo', ki ga opredeljuje ta 'člen, naj
bo določen tako, da se začne na republiškem sekretariatu za prosveto in kulturo.
S tem bi bil samo postopek olajšan, saj le republiški sekretariat lahko oceni,
katera. izobraževalna institucija je strokovno usposobljena za nostrifikacijo
prošnje. Hkrati pa bi dosegli enoten razvid nad vsemi prošnjami za nostrifikacijo v Sloveniji.
k 9. členu : Ni jasno, ah v drugem odstavku uporabljen izraz »program
ustrezne šole« vsebuje tudi druge elemente, o katerih je govor v prvem odstavku istega člena. Potrebno bi bilo uporabljati enotno terminologijo v celotnem predpisu.
Odbor se ni opredelil glede variante v 6. členu zakonskega osnutka, ker
je njena realizacija odvisna od prihodnje ureditve tega vprašanja v drugih
republikah.
Odbor je za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora določil svojega
člana Vlada Uršiea.
• '
i : • ' t' ' !
.
'- . . ,
St.: 61-54/72
Ljubljana, 2. 3. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 22.
februarja 1972 obravnavala osnutek zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih
šolskih spričeval, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil njen izvršni svet.
V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela pripomb.
Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona so bile dane naslednje
pripombe:
K 1. členu: V tretjem odstavku naj se beseda »smatrajo« nadomesti
z besedo »štejejo«.
K 6. členu : Gre za kolizijsko normo in bo rešitev odvisna od tega,
kakšno rešitev bodo sprejele ostale republike. Ce ostale republike ne bodo
določile, »ah v SFRJ ni ustrezne oziroma sorodne šole,...«, bo treba sprejeti
varianto.
K 8. členu : Po mnenju komisije bi lahko vprašanja, ki jih ureja ta člen,
rešili s statutom oziroma s predpisom, ki ga bo po 14. členu osnutka zakona
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izdal republiški sekretar za prosveto in kulturo. Predlagatelj naj ponovno
prouči, ali je nujno, da ta vprašanja ureja zakon.
K 10. členu: Ker pri uveljavljanju nostrifikacije ne gre za pravico
občana, ni pravilno govoriti o odločbi. Ta izraz se uporablja zlasti takrat,
ko se odloča o občanovi pravici in je možna pritožba. V tem primeru pa, če
se nostrifikacija ne opravi, ni pritožbe.
St: 61-54/72
Ljubljana, 23. 2. 1972
PREDLOG
ZA IZDAJO ZAKONA O FILMU
I.
V skladu z ustavnimi načeli, da republika kot država in samoupravna
skupnost s svojimi predpisi ureja vse družbene odnose, ki so skupnega pomena
za politično, gospodarsko in kulturno življenje, dajemo predlog za izdajo republiškega zakona o filmu, ki naj omogoči izpopolnitev sistema samoupravljanja
na področju kinematografije in v kar največji možni meri zagotovi primerno
družbeno skrb za to izjemno pomembno in občutljivo sredstvo umetniškega
ustvarjanja, množične kulture, izobraževanja, zabave, proizvodnje in trgovine.
V smislu resolucije o temeljih zakonodajne politike republike predlog za izdajo
zakona ne predvideva normiranja in se ne spušča v organizacijska in procesualna vprašanja slovenske kinematografije, marveč ureja predvsem mar
terialnopravna razmerja med družbo in kinematografijo, zlasti tisti del kinematografije, ki je posebnega družbenega pomena.
Mied razlogi za izdajo zakona o filmu je tudi sprememba zvezne zakonodaje; konec leta 1971 namreč preneha veljati temeljni zakon o filmu (Uradni
list SFRJ, št. 30V62 in št. 11/65). ter temeljni zakon o filmskem prispevku
(Uradni list SFRJ, št. 30/68) in republikam je naloženo, da sprejmejo za področje filma ustrezne predpise. Hkrati je. treba opozoriti, da so za ekonomsko
rast filmske proizvodnje še vedno odločilnega pomena zvezni predpisi o carini
(carina na tehnično opremo filmskih proizvodnih podjetij, carina na reprodukcijski material), zakon o deviznem poslovanju (delitev globalne devizne
kvote, za uvoz filmov, 7%-retencijska kvota za izvoz tehničnih filmskih storitev,
lQO,0/o retencijska kvota za izvoz domačih kratkih in celovečernih filmlov),
zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča ter zakon o prometnem
davku; pri slednjih dveh niso prizadeti kinematografi v vseh občinah.
Slednjič sodi med razloge za izdajo zakona tudi večja samoupravna odgovornost delovnih organizacij na področju proizvodnje in prometa s filmi,
kar pomeni odpravo cenzure na področju filma in omejitev državne regulative
na tem področju kulturnega in informativnega udejstvovanja do stopnje, ki
je predvidena v novem zakonu za sredstva javnega obveščanja in ki je že
dosežena za radioi, televizijo in druge kulturne dejavnosti.
Z željo, da neusklajeni zakoni o filmu ne bi omogočali ali celo spodbujali
neenotnosti jugoslovanskega trga, določali bistveno različnih svoboščin, spodbud
in delovnih pogojev za filmske delavce in različnih oblik združenega dela na
39*
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področju filmlske proizvodnje ter na različne načine urejali zaščito mladine
(prepoved ogleda določenih filmov za mladino določene starosti), so bile med
pripravami za republiški zakon dosežene uskladitve temeljnih izhodišč na
ravni republiških upravnih organov; razumno in nujno je, da bi proces usklajevanja nadaljevali tudi v kasnejših fazah za pripravo zakona.
II.
NAČELA, NA KATERIH NAJ TEMELJI ZAKON
1. Opredelitev vsebine
Zakon o filmu naj poseže v tri temeljna področja kinematografije, to je
proizvodnje, prometa in predvajanja filmov. Posebej naj obravnava
— javno predvajanje filmov
— status in zaščito domačega filma
— pospeševanje proizvodnje, prometa in predvajanja filmov
— hrambo arhivskega filmskega gradiva
— predstavitev slovenskih filmov na mednarodnih filmskih festivalih v
tujini.
Navkljub nekaterim predlogom, naj bi uvodoma obširneje poudarili družbeni pomen filma in v zvezi s tem nujno gmotno pomoč, ki jo je spričo deficitarnosti slovenske filmske proizvodnje pričakovati od družbene skupnosti, se
zdi, da v tovrstnem republiškem predpisu obširnejše uvodno besedilo deklarativne narave ni potrebno.
2. Kot dejavnost posebnega družbenega pomena naj bodo s tem zakonom
imenovani proizvodnja, promet in predvajanje izjemno pomembnih umetniških,
informativnih in izobraževalnih filmov. Ustrezno 90. členu zvezne ustave in
določbam osnutka amandmlajev k republiški ustavi, ki zadevajo dejavnosti
posebnega družbenega pomena, ko naj pri opravljanju določenih zadev sodelujejo v organih upravljanja delovnih organizacij občani ter predstavniki zainteresiranih organizacij in družbene skupnosti, naj bi za to področje kinematografije opravljali člani odbora za kinematografijo pri kulturni skupnosti
Slovenije. V tem odboru so člani skupščine KSS, predstavniki delovnih organizacij za proizvodnjo, promet in predvajanje filmov, zavoda RTV, Društva
slovenskih filmskih dfelavcetv, Društva filmskih kritikov in Društva filmskih pedagogov. Ta organ pripravi predlog za republiško komisijo za pregled
filmov, ki jo imenuje predsedstvo KSS, pripravlja predlog za nacionalni
filmski program, odloča o delitvi sredstev, ki se stekajo iz prispevka od
nadomestila za izposojo celovečernih uvoženih filmov in iz filmiskega prispevka, ugotavlja sposobnost kandidatov za ta sredstva, ki morajo (tudi
samostojne proizvodne skupine) imeti status pravne osebe, daje KSS mnenje
in predloge o ustanovi, ki naj hrani in proučuje iz SR Slovenije zbrane
obvezne kopije arhivskih filmov ter predlaga predsedstvu KSS člane komisije
za izbor filmov, ki naj zastopajo Jugoslavijo na najpomembnejših festivalih.
Iz predloga je razvidno, da so vse pristojnosti upravnih organov in pristojnosti nekdanjega republiškega sklada za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov prepuščene samoupravni organizaciji kinematografije v okviru
kulturne skupnosti Slovenije. Tako je komisijo za ugotavljanje vzgojno umet-
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ruškega pomena filmov doslej imenoval izvršni svet skupščine SRS, republiško
komisijo za pregled filmov republiški sekretar za presveto in kulturo, o statusu
domačega filma je presojal republiški sekretariat za prosveto in kulturo, o
filmih, ki naj zastopajo Jugoslavijo na najpomembnejših filmskih festivalih
v tujini, je prek posebne komisije odločala zvezna komisija za stike s tujino.
Obveznosti proizvajalcev in distributerjev filmov za oddajo arhivskega filmskega gradiva Jugoslovanski kinoteki je urejal temeljni zakon o filmu.
S prenosom vseh naštetih pristojnosti na kulturno skupnost Slovenije
oziroma njen odbor za kinematografijo bo brez dvoma storjen korak naprej v
samoupravnih odnosih v slovenski kinematografiji.
3. Javno predvajanje filmpv naj zakon opredeli kot vsakršno predvajanje,
dostopno javnosti, ne glede na to, ali se za tako predvajanje plačuje vstopnina ali ne; in sicer v kinematografih, na odprtih prostorih, prek televizijske
mreže in v drugih javnih prostorih, pri čemer so izvzeta samo predvajanja
filmov, ki jih prirejajo splošni in posebni izobraževalni zavodi. Javno se smejo
predvajati samo filma, za katere je republiška komisija za pregled filmov
določila, za katero starostno dtobo gledalcev so primerni. Komisija lahko
prepove javno predvajanje celovečernega filma mladini pred dopolnjenim šestnajstim ali dvanajstim letom, če ugotovi, da film lahko kvarno vpliva na
duhovno rast mladega rodu.
Zakon lahko določi, da glede javnega prikazovanja, filmov v SR Sloveniji
veljajo tudi določila komisij za pregled filmov iz drugih republik.
Pri omejitvah javnega predvajanja filmov so predlagane mnoge in pomembne novosti. Sporazumno (delovna skupina za pripravo zakona in občasna
komisija za probleme kinematografije pri CK ZKS) je obveljal predlog, naj bi
odpravil cenzuro domačih in uvoženih filmov, kar pomeni, da bi film izenačili
z drugimi zvrstmi kulturnega dela in javnimi sredstvi obveščanja. Z različnimi
stališči do problema je obveljal predlog, naj bi vse celovečerne filme podvrgli
presoji republiške komisije za pregled filmov, ki naj bi določila, kateri niso
primerni za javno predvajanje mladini pod šestnajstim oziroma dvanajstim letom. Pri tem je treba opozoriti, da imajo tovrstno omejitev javnega predvajanja filmov vse evropske države in je bila Jugoslavija doslej pri tem svojevrstna izjema; če bi citirano določilo sprejeli, bi bilo treba uskladiti kriterije
sorodnih komisij v drugih republikah.
4. Status domačega filma dobi filmi,
— katerega režiser ah scenarist ima stakio bivališče v Sloveniji,
— katerega trije umetniški sodelavci (direktor fotografije, scenograf, kostumiograf, komponist ali montažer) imajo stalno bivališče v Sloveniji,
— ki je posnet v slovenščini,
— pri katerem je večina ekipe sestavljena iz državljanov SFRJJ,
—■ katerega glavni producent ima sedež v Sloveniji.
S takimi določili soglašajo predstavniki vseh vej kinematografije, za primere, ko naj status domačega filma prejme v koprodukciji s tujim partnerjem
izdelani film,, pa določi kriterije republiška komisija za pregled filmov. Če je
z državo, iz katere je tuje koproducentsko filmsko podjetje, sklenjen bilateralni
sporazum o skupnem snemanju filmov, dobi film status domačega filma, če
ustreza določilom takega sporazuma.
5. Zaščito domačega filma uveljavlja republiški zakon o filmu z uvedbo
posebnega prispevka od nadomestila za izposojo celovečernih uvoženih filmov.
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Prispevek v višini 10'% plačujejo vsi uvozniki celovečernih filmov, zbira
pa se v kulturni skupnosti Slovenije, ki ga more uporabiti samo za nagrajevanje
družbenega in umetniškega pomena domačih filmov. Za filme, ki jih je republiška komisija za pregled filmov priznala poseben umetniški, vzgojni ali
izobraževalni pomen, se prispevek ne plačuje.
Kfo je govor o zaščiti domačega filma, naj bi zakon po predlogu Društva
slovenskih filmskih delavcev posebej opredelil pravice filmskih delavcev do
opravljanja poklica, pravico do združevanja poklica, pravico do združevanja v
proizvodne filmske skupine in pravico do soodločanja v samoupravnih organih
gospodarskih organizacij za proizvodnjo filmov. Medtem ko gre pri prvi zahtevi
predvsem za zaščito strokovno izšolanih profesionalcev, ki (v Sloveniji izjemoma) plačujejo prispevek za socialno zavarovanje iz izplačanih avtorskih
honorarjev, pri drugi pa za.gibkejše oblike združenega dela na področju filmske
proizvodnje, pomeni zajamčena pravica filmskih ustvarjalcev za uresničevanje
samoupravnih pravic v filmiskih podjetjih tudi dosledno izpeljavo predlaganih
ustavnih amandmajev. Glede delitve sredstev za pospeševanje filmske proizvodnje imajo filmski ustvarjalci že polno pravico soodločanja, dano s statutom
kulturne skupnosti Slovenije, za združevanje poslovnih interesov in drugih
samoupravnih pravic pa bodo bržkone ustanovili skupnost za področje kinematografije, analogno skupnostim nekaterih kulturnih in izobraževalnih zavodov
ter gospodarskih organizacij.
Po zgledu odločitev v SR Hrvatski predlaga Društvo slovenskih filmskih
delavcev (kot obliko zaščite domačega filma), da bi domači film povsem oprostili
plačevanja filmskega prispevka. Ni dvoma, da bi s tem spodbudili kinematografe k pogostejšemu predvajanju domačih filmov, vendar predloga ob
nasprotujočih si mnenjih nismo uvrstili zavoljo naslednjega:
a) Domači film je zaščiten s posojili in dotacijami, ki jih z najmanj 75%
proizvodne cene prejema od kulturne skupnosti Slovenije.
b) Kvaliteten domači film je že v zdajšnjem zakonu o filmskem prispevku
oproščen te dajatve in bo oproščen tudi v prihodnje.
c) V primeru, da bi domači film oprostili plačevanja filmskega prispevka,
bi moralo to veljati tudi za filme iz drugih republik, ne glede na, njihovo
umetniško vrednost in družbeno pomembnost, slovenski film pa — z izjemo
SR Hrvatske — v drugih republikah take ugodnosti ne bi bil deležen. Z drugimi besedami, ugodnosti iz tega naslova bi bih v veliko večji meri deležni
filmi, drugih nacionalnih filmskih centrov, manjkajoča sredstva pa bi s tem
odtegnili samo slovenski filmski proizvodnji.
Uvedbi 10°/o prispevka od nadomestila za izposojo uvoženih filmov nasprotuje Vesna film, edino podjetje, ki se ukvarja z uvozom filmov v Sloveniji.
Pomislek je po svoje razumljiv, saj je dohodek tega podjetja že nekaj let
zapored manjši, hkrati pa pomeni ta prispevek dodatno zaščito domačega
filma, saj se na ta način zbrana sredstva uporabljajo izključno za stimulacijo
domačega filma. Ker prispevka — po predlogu zakona — za umetniško in
izobraževalno pomembne filme ne bi plačevali, se zdi tovrstna zaščita (namesto
carine, ki bi zadela vse filme ne glede na kvaliteto) utemeljena.
6. Pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov se uresničuje z zbiranjem filmskega prispevka od gledalcev vseh javno prikazovanih celovečernih
filmov ter z dotacijami iz sredstev družbene skupnosti. Filmski prispevek
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po stopnji 25 se zbira v kulturni skupnosti Slovenije, ki ga more uporabiti
samo za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov v SR Sloveniji. Za
filme, ki jim je republiška komisija za pregled filmov priznala poiseben umetniški, informativni ali izobraževalni pomen, se prispevek ne plačuje.
Razloček od zdaj veljavnega zakona o filmjskem prispevku in predlaganega
določila o novem republiškem zakonu o filmu je v tem, da kinematografi z
manj kot 70 000 din letnega dohodka ne bi bili oproščeni plačevanja prispevka;
edino merilo za oprostitev — tako je tudi izrecno stališče Društva slovenskih
filmskih delavcev — naj bo kvaliteta filma, ne pa njegova provenienca oziroma
lokacija kinematografa. Nezavidljivi položaj malih kinematografov je treba
v prihodnje reševati v okviru politike temeljnih kulturnih skupnosti, z investicijskimi načrti občinskih skupščin za kulturne prostore ter z morebitnim
prehodom na potujoče kinematografe. Če pa je dohodek iz naslova filmskega
prispevka manjši (za filme posebnega umetniškega, informativnega ali izobraževalnega pomena se prispevek ne plačuje), naj bi kulturna skupnost Slovenije
krila razliko iz drugih virov, kajti oprostitev zgubi svoj pravi pomen, če je
zavoljo tega zmanjšana domača filmska proizvodnja.
7. Arhivsko filmsko gradivo. Podjetja za proizvodnjo filmov, filmske
proizvodne skupine, zavod RTV in drugi proizvajalci filmov so dolžni izročiti
brezplačno po eno novo, uporabno kopijo vsakega domačega filma arhivu
Slovenije ali drugi ustanovi za hrambo in proučevanje arhivskega filmskega
gradiva, za katero se sporazumejo arhiv Slovenije in odbor za kinematografijo
kulturne skupnosti Slovenije.
8. O filmih, ki naj zastopajo Slovenijo na mednarodnih festivalih v tujini,
odloča kulturna skupnost Slovenije oziroma njeni pooblaščeni predstavniki.
9. Republiško komisijo za pregled filmov imenuje predsedstvo skupščine
kulturne skupnosti Slovenije. Naloge komisije so, da ugotovi,
— katerim filmom pritiče status domačega filma,
— kateri celovečerni filmi niso primerni za mladino pred dopolnjenim
šestnajstim oziroma dvanajstim letom,
— kateri filmi so posebnega informativnega, izobraževalnega ali umetniškega pomena. Filme za javno predvajanje so dolžni prijaviti komisiji za
pregled filmov kinematografi, podjetja za promet in proizvodnjo filmov ter
zavod RTV Ljubljana. Komisija šteje devet članov, ki so izbrani iz vrst filmskih kritikov, mladinskih psihologov in drugih kulturnih delavcev; imenovani
so za dve leti in so lahko ponovno imenovani.
10. Republiški zakon o filmu naj bi torej združeval vse predpise, ki zadevajo kinematografijo, torej tudi veljavni zakon o filmskem prispevku in uvedbo
prispevka od nadomestila za uvožene filme, kar je doslej urejal 36. člen nekdanjega temeljnega zakona o določitvi in razporeditvi dohodka v delovnih organizacijah (Uradni list SFRJ, št. 32/68). Nekaterih že dlje časa odprtih dilem
zakon o filmu bržčas ne bo mogel urediti; to je posebne zaščite domačega
kratkega filma in v zvezi s tem tako imenovane kompletne filmske predstave
ter varnostnih in higienskih predpisov za kinematografske dvorane, saj sodi
slednje v druge zakonodajne kategorije.
V predlogu za izdajo zakona o filmu ne bi ponavljali določb ustave in ustavnih amandmajev o umetniškem ustvarjanju in o širjenju kulturnih dobrin, prav
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tako ipa ni videti nuje, da bi podrobno naštevali naloge kulturne skupnosti
Slovenije in -njenega odbora za kinematografijo, ker so le-te zapisane v zakonu
o kulturnih skupnostih in v statutu kulturne skupnosti Slovenije.
III.
FINANČNE POSLEDICE ZAKONA
Gmotna osnova za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov bo tudi
v prihodnje filmski prispevek, medtem ko naj bi akcije s področja filmske
vzgoje financirali iz sredstev za izobraževanje in iz sredstev za pospeševanje
založništva (filmska publicistika). Podatki zadnjih let kažejo, da je filmski prispevek v upadanju, kar je posledica manjšega obiska v kinematografih in
olajšav, ki jih malim kinematografom in vzgojno-umetniško pomembnim
filmom omogoča zakon o filmskem prispevku. Zavoljo tega se vrača v novogradnje in modernizacije kinematografov manj sredstev, manj sredstev pa je
deležna tudi domača filmska proizvodnja, škarje deficitnosti se z rastočimi
proizvodnimi stroški, stagniranim filmskim prispevkom in neznatnim namenskim deležem republiškega proračuna naglo odpirajo.
S predlaganimi določili o zaščiti domačega filma se bodo sredstva iz filmskega prispevka predvidoma stabilizirala, ostajal pa bo primanjkljaj na račun
olajšav in na račun razlike med doseženo (poprečno trije celovečerni in deset
kratkih filmov letno) in načrtovano proizvodnjo, ki bi glede na kadrovske in
tehnične zmogljivosti filmske proizvodnje lahko dosegla šest celovečernih in
dvajset kratkih filmov letno. Razlika v potrebnih sredstvih za izvedbo nacionalnega filmskega programa znaša tedaj najmanj letno vsoto, ki jo je doslej
nekdanji filmski sklad namenjal pospeševanju oziroma omogočanju filmske
proizvodnje, kar znese v 1971. letu 4,6 milijona din. Poleg te vsote, ki se bo
zbrala iz naslova filmskega prispevka, bi za normalno rast slovenske filmske
proizvodnje v letu 1972 potrebovali še 4,6 milijona dinarjev. Tb pomeni, da. bo
morala kulturna skupnost Slovenije skladno s svojimi nalogami pri pospeševanju domače filmske proizvodnje poskrbeti za dodatna sredstva za uresničitev
nacionalnega filmskega programa.

POROČILA
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na svoji seji 25. februarja 1972 obravnaval predlog za izdajo zakona o filmu, ki ga je predložil
skupščini SR Slovenije izvršni svet.
V načelni razpravi je bilo poudarjeno-, da je zakon o filmu potreben predvsem zato, da bi pospeševal dobro kulturno -politiko in da bi se družba zavaix>vala pred nesprejemljivimi tujimi idejnimi vplivi, ki se lahko posredujejo
tudi s filmom. V zvezi s tem posveča predlog za izdajo zakona manj pozornosti
tem vprašanjem, več pa zavarovanju ožjih interesov te dejavnosti.
K načelom, na katerih temelji zakon, so bile dane tele pripombe-:
Predlog za izdajo zakona predvideva odpravo cenzure na področju filma in
prepušča odločitev o tem, kakšni se bodo predvajali, samoupravnim organom
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delovnih organizacij. Odbor se strinja z odpravo ozke administrativne cenzure,
vendar pa je bil izražen dvom, da bi bili na način, ki je predlagan, zadovoljivo
zavarovani družbeni interesi. Film je dejavnost, v kateri se prepletajo elementi
kulturne, vzgojne, informativne, zabavne in komercialne dejavnosti. Zlasti repertoarna politika v zadnjih letih kaže, da se vse bolj uveljavljajo ozki komercialni
interesi in zanemarjajo vzgojni in kulturni sniotri filma, predvsem v odnosu
do mladine. Glede na to bi bilo bolj smotrno, da bi se izvajalo varstvo družbenih interesov izven okvira filmske dejavnosti. Razširjen organ, v katerem bi
bili predstavniki vseh, za kvaliteten film zainteresiranih institucij, bo prav
gotovo zagotavljal razumne rešitve. Ce pa naj bo ta organ njena posebna komisija, v njem ne morejo imeti večine filmski delavci, predstavniki uvoznikov,
distribucijskih podjetjih in kinematografov. Takšen režim naj velja tudi za
filme, ki jih posreduje RTV.
Odbor v celoti podpira rešitev, da se bodo smeli predvajati samo filmi, za
katere bo republiška komisija za pregled filmov določila, za katero starostno
dobo gledalcev so primerni, S tem v zvezi bo moral zakon jasno opredeliti
odgovornost kinematografov za izvajanje odločitev republiške komisije in naj
v ta namen predvidi tudi sankcije.
Personalne klavzule, po katerih lahko dobi film status domačega filma,
izražajo ozke interese filmskih delavcev in zapiranje filmske dejavnosti. Interes
družbe je, da se ustvari dober film s čim manjšimi stroški. Ni posebnih zadržkov, da ne bi smel režirati slovenskega filma ugleden režiser iz druge republike.
Podobno velja tudi za producenta.
Način družbenega financiranja proizvodnje domačega filma v okviru kulturne skupnosti Slovenije je zasnovan precej ozko. V bistvu se ohranja v nje^nem okviru bivši sklad za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov.
Primernejša bi bila rešitev, da bi se ves filmski prispevek zbiral v kulturni
skupnosti kot njen izvirni dohodek. To bi omogočilo kulturni skupnosti, da vodi
celovitejšo kulturno' politiko., boljše gospodarjenje in uvedbo večje materialne
odgovornosti produoentov filmov.
Predlagatelj naj preuči možnost za razširitev in spremembo virov za financiranje proizvodnje domačega filma. Sedanji sistem financiranja povzroča nasprotja med proizvodnjo in prikazovala filmov. Hkrati pa je zoper sedanji
sistem tudi načelen pomislek, ker je materialni položaj domače proizvodnje
dejansko odvisen od komercialne uspešnosti predvajanja uvoženih filmov, med
katerimi jih je veliko dvomljive vrednosti. Obisk filma in dohodek od predvajanja filmlov pogosto ni odraz njegove stvarne vrednosti, zlasti glede na to,
da pri visokem deležu mladine med obiskovalci še ni izostren kritičen odnos
do filma. Na tem ni smotrno graditi materialnega položaja proizvodnje domačega filma, ee hkrati še upoštevamo', da se prispevek za filme posebnega umetniškega, vzgojnega ali izobraževalnega pomena ne plačuje.
V nov sistem financiranja proizvodnje domačega filma naj bo' vključena
RTV.
V zadnjem poglavju predloga za izdajo zakona »finančne posledice zakona:«
ni mogoče sprejeti rešitve, naj bi se akcije s področja filmske vzgoje financirale
iz sredstev za izobraževanje in iz sredstev za pospeševanje založništva.
Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil Elo Ulrih.
S,t.: 64-11/72
Ljubljana, 29. 2. 1972
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Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 55. seji 23. februarja
1972 obravnaval predlog za izdajo zakona o filmu, ki ga je predložil skupščini
SR Slovenije v obravnavo izvršni svet.
Odbor je uvodoma ugotovil, da glede domače filmske proizvodnje še ni
jasnega stališča, ali je to dejavnost posebnega družbenega pomena, ali pa spada
v, okvir kulturne dejavnosti. Meni se, da je nekje vmes, s tem pa je seveda
povezano še ne povsem rešeno vprašanje financiranja proizvodnje domačega
filma.
Zaradi mlanjšega obiska v kinematografih je filmski prispevek, ki ga
plačajo obiskovalci kinematografov v eeni vstopnice, stagniral oziroma celo
upadal. Tudi v prihodnje ni pričakovati bistvene spremembe in povečanje filmskega prispevka tako, da bi bilo možno z njim financirati izvedbo našega nacionalnega filmskega programa, ki naj bi obsegal tri celovečerne in 10 kratkih
filmov letno.
Predlog je, naj bi kulturna skupnost ali republiški proračun prispeval že
v letu 1972 za izvedbo nacionalnega filmskega programa toliko, kot se bo
predvidoma zbralo s filmskim prispevkom, to je okoli 4,6 milijona dinarjev.
Odbor se ni spuščal v oceno določitve, kaj sodi v nacionalni filmski program, pač pa je v zvezi s tem, menil, da ni neke ustrezne organizacije, v okviru
katere bi se sprejel tak nacionalni filmski program in ki bi bila tudi odgovorna
za njegovo^ izvedbo-. Poleg tega je še ta mala slovenska kinematografija razdrobljena, saj imamo dve proizvodni podjetji in še tri samostojne skupine za
izdelavo filmov.
Odbor meni, da ni realnih možnosti, da bi republiški proračun zagotovil
še okoli 4,6 milijona dinarjev, kot je nakazano v III. poglavju.
Kinematografijo pa bi bilo potrebno urediti kompleksno1, vključno s financiranjem, zato naj osnutek zakona že vključi rešitev vseh nerešenih vprašanj.
S:t.: 64-11/72
Ljubljana, 24. 2. 1972

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti je na seji dne
22. marca 1972 obravnaval predlog za izdajo zakona o filmu, ki ga je skupščini
SR Slovenije predložil izvršni svet. Hkrati s tem je bilo odboru predloženo še
ustrezno poročilo zakonodajno-pravne komisije skupščine SR Slovenije.
V temeljiti razpravi, v kateri so člani odbora proučili tudi stališča in pripombe, ki sta jih prosvetno-kulturnemu zboru posredovala svet za kinematografijo pri gospodarski zbornici SR Slovenije in odbor kulturne skupnosti Slovenije za kinematografijo, so bile k posameznim načelom, na katerih naj temelji zakon, izoblikovane naslednje pripombe:
Zakon naj zajame kar najširše vsebinsko področje kinematografije; glede
na to naj predlagatelj oceni sedanji naslov zakona, tako da ne bo možen vtis
pristranosti oziroma delne ureditve področja filmske dejavnosti.
Za nekatera načela ureditve kinematografije velja predhodno doseči enoten
dogovor med republikami (prepoved predvajanja filmov mladini pod šestnajstim oziroma dvanajstim letom, status domačega filma).
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Člani odbora so izrazili pomislek, če morda niso pogoji, po katerih lahko
dobi film status domačega filma, preozko zastavljeni in izražajo le interese
filmskih delavcev, kar lahko povzroči zapiranje filmske dejavnosti.
Predlagatelj naj prouči možnost za spremembo in razširitev virov financiranja za proizvodnjo domačega filma, pri čemeir naj upošteva tudi druge
elemente, kot je npr. dodatna obdavčitev za tiste celovečerne uvožene filme, ki
niso slovensko podnaslovljeni. Odbor je podprl željo gospodarske zbornice SR
Slovenije, da odpade predvideni prispevek v višini-10 % od nadomestila za izposojo celovečernih uvoženih filmov, vendar le v primeru, če predlagatelj najde
sprejemljivejši finančni vir v okviru ostalih dajatev v korist proizvodnje domačega filma. Ne glede na obliko dajatev naj se višina prispevkov v načelu veže
na kvaliteto filma, tako da bo razpon med prispevki ostrejši kot doslej.
V razpravi je bilo opozorjeno na pomen manjših kinematografov, ki na
nekaterih obmiočjih zaradi pomanjkanja drugih kulturnih dejavnikov prevzemajo naloge širšega kulturnega pomena, Zaradi ekonomske moči manj razvitih
območij in prispevkov, ki so jih tudi oni dolžni plačevati, pa obstaja resna
bojazen, da bodo prav zaradi neustreznih ekonomskih pogojev morali prenehati
delovati. Ker je to vprašanje širše, ga ne more reševati predloženi zakon, ampak
sodi predvsem med naloge temeljne kulturne skupnosti.
V zvezi s pospeševanjem proizvodnje domačega filma je bil izražen tudi
načelni pomislek, koliko je smotrno graditi materialni položaj domače proizvodnje na komiercialnem uspehu predvajanja uvoženih filmov, med katerimi
jih je veliko dvomljive vrednosti. Obisk filma in dohodek od predvajanja
uvoženih filmov vse pogosteje ni odraz njegove stvarne vrednosti.
Odbor je soglasno podprl predlog, dan v razpravi, da je potrebno v zakonu
jasno določiti, da je televizija obravnavana glede vseh dolžnosti in pravic enako
kot drugi proizvajalci in prodajalci filmov ter kinematografi.
Z zakonom naj se točneje opredeli, kaj se pojmuje pod šolskim filmom in
amatersko dejavnostjo. V zvezi s temi je bilo izraženo tudi nasprotno stališče,
da kot na drugih področjih umetniškega delovanja tudi tukaj ne gre ločevati
in zoževati filmske proizvodnje, saj je to vprašanje urejeno že z določili o javnem predvajanju filmov.
Odbor se je v načelu strinjal s predlogom kulturne skupnosti Slovenije, naj
bi z zakonom opredelili tudi filmsko predstavo; kulturna skupnost Slovenije naj
predlagatelja zakona podrobneje seznani, kaj vse sodi v pojem »filmska predstava«, in izoblikuje tudi konkreten predlog.
V razpravi je bila dana in tudi podprta pobuda, da bi spričo izredno slabe
tehnične opreme večine kinematografov prek ustreznega dogovora uveljavili
obvezno verifikacijo kinematografskih dvoran, upoštevajoč pri tem skupno
določena merila.
V predlogu za izdajo zakona predvideno obvezno odstopanje kopije vsakega
domačega filma v arhivu Slovenije v hranjenje in -proučevanje filmskega arhivskega gradiva je sicer nujno, terja pa ustrezno dopolnitev republiškega zakona
o arhivskem gradivu.
Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil svojega
■člana M-ilana Batisto.
St.: 64-11/72
Ljubljana, 30. 3. 1972
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
22. februarja 1972 obravnavala predlog za izdajo zakona o filmu, ki ga je
predložil izvršni svet skupščine SR Slovenije.
Komisija se je strinjala z razlogi, ki utemeljujejo potrebo po izdaji zakona
in z načeli, na katerih naj zakon temelji.
Komisija je imela le pripombo k načelu v 9. točki na 8. strani predloga
za izdajo tega zakona, po katerem imenuje republiško komisijo za pregled
filmov predsedstvo skupščine kulturne skupnosti Slovenije. Komisija je menila,
da bi bilo primerneje, da bi to komisijo imenovala skupščina kulturne skupnosti Slovenije in ne predsedstvo skupščine kot njen izvršilni organ. Naloge
te republiške komisije so namreč zelo pomembne in je prav, da jo imenuje
skupščina kulturne skupnosti Slovenije kot širši forum, kateremu bo ta komisija
tudi odgovarjala za svoje delo.
St.: 64-11/72
Ljubljana, 23. 2. 1972

OSNUTEK ZAKONA
o pravosodnem izpitu
1. člen
Pravosodni izpit je strokovni izpit, ki ga opravljajo diplomirani pravniki,
da si pridobijo pogoje za opravljanje posameznih dolžnosti v pravosodnih organih, javnih pravobranilstvih, odvetništvu in drugih službah pravne pomoči, v
službah za kaznovanje prekrškov in drugih dolžnosti na področju pravosodja,
ki jih določajo zakoni.
2. člen
Pravosodni izpit smejo opravljati tisti, ki so kot diplomirani pravniki
opravljah najmanj dve leti pravniško delo pri sodišču ah v odvetniški pisarni.
Pravosodni izpit lahko opravljajo tudi tisti, ki so kot diplomirani pravniki
dve leti opravljah pravniško delo pri državnem organu ali pri delovni ah drugi
organizaciji ah v odvetniški pisarni, od tega pa najmianj eno leto pri sodišču.
Pravosodni izpit lahko opravljajo tudi tisti, ki so kot diplomirani pravniki
štiri leta opravljah pravniško delo pri državnem organu ali pri delovni ali
drugi organizaciji, od tega pa najmanj šest mesecev pri sodišču in to nepretrgoma ali pa v presledkih, ki jih določa pravilnik iz 24. člena tega zakona.
3. člen
Sodišča sprejemajo na pravno prakso tiste diplomirane pravnike, ki so v
delovnem' razmerju pri državnem organu ah pri delovni ah drugi organizaciji,
pa jim je ta .potrebna, da bi lahko opravljah pravosodni izpit.
Sodišča sprejemajo na pravno prakso tudi diplomirane pravnike, ki niso
v delovnem razmerju pri državnem organu ali pri delovni ali drugi organizaciji,
da si pridobe pravico do opravljanja pravosodnega izpita.
Diplomirani pravniki iz prvih dveh odstavkov tega zakona opravljajo
pravno prakso na sodišču brezplačno.
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4. člen
Diplomirane pravnike iz 3. člena tega zakona sprejema na pravno prakso
k sodišču v skladu s tem zakonom in pravilnikom sodišča predsednik sodišča
z odločbo, s katero določi tudi dobo trajanja prakse.
Praksa diplomiranih pravnikov iz prejšnjega člena tega zakona sme trajati najmanj toliko časa, da dobe pravico opravljati pravosodni izpit.
5. člen
Diplomirani pravniki na pravni praksi pri sodišču delajo poln delovni čas.
Glede delovnih dolžnosti veljajo zanje določbe splošnih aktov delovnih skupnosti sodišč in sodnega poslovnika.
6. člen
Zaradi hujše kršitve delovnih dolžnosti lahko predsednik sodišča odredi z
odločbo predčasno prenehanje pravne prakse diplomiranim pravnikom iz 3. člena
tega zakona.
7. člen
Zoper odločbo, s katero predsednik sodišča ne ugodi zahtevi diplomiranega pravnika za sprejem na pravno prakso, in zoper odločbo, s katero je
odrejeno predčasno prenehanje te prakse oziroma seznanjanje s sodniškim
delom, ima diplomirani pravnik pravico pritožbe na republiški sekretariat za
pravosodje in oboo upravo (v nadaljnjem besedilu: republiški sekretariat).
8. člen
Kandidat, ki želi opravljati pravosodni izpit, vloži prijavo pri republiškem
sekretariatu prek sodišča ali drugega državnega organa, delovne ali druge organizacije, pri kateri je opravljal prakso, oziroma prek odvetniške zbornice.
Kandidat, ki ni na delu pri navedenih pravosodnih oz. drugih državnih
organih, v organizacijah ah v odvetništvu, vloži prijavo pri republiškem sekretariatu neposredno.
Vsi organi in organizacije ter odvetniška zbornica, prek katerih vloži kandidat prijavo, pošljejo s prijavo tudi poročilo o načinu, vrsti in trajanju kandidatove pravniške prakse.
Kandidat iz drugega odstavka tega člena navede v prijavi svoje pravniško
delo in ga izkaže.
9. člen
Po prejemu prijave ugotovi republiški sekretariat, ah prijavljeni kandidat
izpolnjuje splošne pogoje za opravljanje pravosodnega izpita, pri kandidatih
iz drugega in tretjega odstavka drugega člena tega zakona pa tudi njihovo
pravniško delo izda ustrezno odločbo.
Odločba o opravljanju pravosodnega izpita se vroči tudi predsedniku
izpitne komisije.
10. člen
Diplomirani pravniki, ki so napravili strokovni izpit v smislu uredbe
o sprejemanju pripravnikov na delo, o pripravniški dobi, o strokovnih izpitih
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in drugih oblikah strokovnega izobraževanja delavcev v upravnih organih v
SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 5/69) oz, ki so napravili upravni strokovni
izpit po prejšnjih predpisih, lahko delajo pravosodni izpit po skrajšanem programu, če so po dovršitvi pravne fakultete opravljali pravniško delo pri državnem organu, delovni ali drugi organizaciji štiri leta, od tega pa vsaj šest
mesecev pri sodišču.
Kandidati iz prejšnjega odstavka delajo pravosodni izpit le iz kazenskega
(materialnega in procesnega), civilnega (materialnega in procesnega), rodbinskega in gospodarskega prava.
11. člen
Pravosodni izpit se dela pred izpitno komisijo, ki jo imenuje republiški
sekretar za pravosodje in občo upravo.
Izpitna komisija ima predsednika in štiri člane. Predsednik izpitne komisije ima enega ali več namestnikov, prav tako ima -tudi vsak član komisije
ustrezno število namestnikov.
Predsednik in člani izpitne komisije ter njihovi namestniki so imenovani
izmed diplomiranih pravnikov. Pri imenovanju izpitne komisije določi republiški sekretar za pravosodje in občo* upravo, katere predmete sprašujejo
predsednik komisije, člani komisije in njihovi namestniki.
Potrebno število zapisnikarjev za komisijo imenuje republiški sekretar za
pravosodje in občo upravo izmed diplomiranih pravnikov.
Predsednik izpitne, komisije določi po potrebi za posamezni izpit enega
izmed namestnikov kot predsedujočega, člane izpitne komisije in tajnika.
12. člen
Pisarniško delo izpitne komisije opravlja republiški sekretariat.
13. člen
Na pravosodnem izpitu se preizkuša sposobnost kandidata za samostojno
opravljanje pravniškega dela.
Pravosodni izpit je pismen in usten.
Pismeni del pravosodnega izpita opravlja iz kazenskega in iz civilnega
prava. Pismena naloga iz; civilnega prava obsega lahko tudi gradivo s področja
delovnega in rodbinskega prava.
Ustni del pravosodnega izpita opravlja kandidat:
1. iz kazenskega prava (materialnega in procesnega),
2. iz civilnega prava (materialnega in procesnega) in tudi iz rodbinskega
prava,
3. iz gospodarskega prava,
4. iz upravnega prava,
5. iz delovnega prava,
6. iz ustavnega sistema in organizacije pravosodja.
14. člen
Predsednik izpitne komisije določi dan pravosodnega izpita najmanj 15 dni
pred začetkom izpiita in datum pismeno sporoči prijavljenemu kandidatu.
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Riok iz prejšnjega odstavka je s privolitvijo kandidata lahko krajši.
Ustni izpit je javen. Opravlja se pred izpitno komisijo najkasneje v 8 dneh
po zadnjem pismenem izpitu.
15. člen
Uspeh izpita ocenjuje izpitna komisija iz vsakega predmeta posebej in
celoti iz vseh izpitnih predmetov z oceno »izpit opravil« ah »izpita ni opravil«.
Uspeh izpita se sporoči kandidatu takoj po končanem izpitu.
Izpitna komisija izda kandidatu .spričevalo o izpitu.
16. člen
Kandidat, ki je dobil v enem izpitnem predmetu nezadostno, sme opravljati
iz tega predmeta popravni izpitiv roku od enega do treh mesecev. Rok določi
izpitna komisija.
Varianta: Ta člen odpade.
17. člen
Kandidat, ki prvič ni opravil izpita, ga sme ponavljati po šestih mesecih.
Če kandidat niti drugič ne opravi izpita, ga sme ponavljati samio še enkrat
po preteku najmanj enega leta, odkar je' izpit drugič opravljal.
18. člen
Ce kandidat ne pride k pismenemu delu izpita ali izjavi, d!a odstopa od
izpita, se šteje, da izpita ni začel opravljati,
Ce kandidat odstopi, ko je začel opravljati pismeni ali ustni izpit, ali če
ne odda pismene naloge, se smatra, da izpita ni opravil, razen če za odstop
navede opravičljive razloge.
O opravičenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloča predsednik izpitne
komisije.
19. člen
Predsedniku, članom in njihovim namestnikom ter zapisnikarjem izpitne
komisije pripada honorar za njihovo delo v izpitni komisiji.
Višino honorarja določi republiški sekretar za pravosodje in občo upravo.
Stroški honorarja gredo v breme republiškega sekretariata.
20. člen
S pravosodnim izpitom po tem zakonu je izenačen tudi sodniški ali odvetniški izpit, izpit za nižjega pravnega referenta, opravljen do 29. decembra 1955
pred republiškim upravnim organom;, pristojnim za pravosodje ali javnim
tožilstvom LRS, kot tudi drugi izpiti, ki so bili po dosedanjih predpisih izenačeni s sodniškim oziroma odvetniškim izpitom.
21. člen
S pravosodnim izpitom je izenačen izpit, ki ga opravijo oficirji pravne
službe in vojaški uslužbenci Jugoslovanske ljudske armade kot diplomirani
pravniki za majorja oziroma za vojaškega uslužbenca pravne službe III. razreda po programu, ki obsega tudi predmete, naštete v 13. členu tega zakona.
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S tistim, ki so napravili pravosodni izpit, so v pravicah izenačeni:
1. tisti, ki so bili kot diplomirani pravniki do 1. januarja 1959 izvoljeni
oziroma imenovani za sodnika, arbitra državne arbitraže, javnega ali vojaškega tožilca, javnega pravobranilca ali njihovega namestnika ali pomočnika,
za tajnika ali višjega referenta ali svetnika vrhovnega sodišča in so na teh
mestih delali več kot pet let;
2. tisti, ki so bili kot diplomirani pravniki do 1. januarja 1959 imenovani
oziroma postavljeni za opravljanje preiskav in poizvedb v službi javne ali
državne varnosti in so to delo opravljali več kot pet let;
3. tisti, ki so do uveljavitve tega zakona kot diplomirani, pravniki pet let
opravljali pravniško delo- v Jugoslovanski ljudski .armadi ali, pri drugih
organih ali organizacijah in napravili izpit za kapetana ah za kakšen višji
čin oficirja pravne službe,
23. člen
listi, ki izpolnjujejo pogoje iz 20., 21. ah 22. člena tega zakona, lahko
zahtevajo od republiškega sekretariata, da jim z odločbo ugotovi obstoj pravic,
ki jim gredo po omenjenih določbah.
24. člen
Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo predpiše s pravilnikom
način sprejemanja diplomiranih pravnikov na pravno prakso pri sodišču, njihovo razporejanje na delo pri opravljanju te prakse, prijavljanje k pravosodnemu izpitu in poslovanje izpitne komisije.
25. člen
I\xlrobnejše gradivo za izpitni program določi republiški sekretar za pravosodje in občo upravo v okviru programa iz 13. člena tega zakona.
26. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o pravosodnem izpitu
(»Uradni list SRS«, št. 11/69).
27. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
Gradivo, ki ga obravnava predloženi »Zakon o pravosodnem izpitu«, sta
doslej obravnavala zvezni temeljni zakon o pravosodnem izpitu (Uradni list
SFRJ, št. 15/67) in republiški zakon o pravosodnem izpitu (Uradni list SRS,
št. 11/69). V zvezi z uveljavljanjem ustavnih amandmajev iz leta 1971 določa
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1. točka drugega odstavka 16. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih
amandmlajev od XX do XLI (Uradni list SFRJ, št. 29/71), da nehajo najpozneje
do 31. decembra 1971 veljati določbe temeljnega zakona o pravosodnem izpitu,
razen določb 6. člena navedenega ustavnega zakona in v zvezi z njimi tudi
določbe 4. in 8. člena temeljnega zakona o pravosodnem izpitu. To je razlog
za izdajo zakona o pravosodnem izpitu v SR Sloveniji.
Predloženi osnutek zakona o pravosodnem izpitu je predvsem združitev
določb o pravosodnem izpitu, ki sta jih doslej vsebovala zvezni temeljni in
republiški zakon o pravosodnem, izpitu. Glede na citirano določilo ustavnega
zakona za izvedbo ustavnih amandmajev so v osnutku zakona o pravosodnem
izpitu povzete tudi določbe 6. člena temeljnega zakona o> pravosodnem izpitu
in v zvezi z njimi tudi določila 4. in 8. člena temeljnega zakona (13., 21. in 22.
člen tega zakona).
Osnutek zakona o pravosodnem izpitu je obravnavala in sestavila posebna
komisija, ki jo je formiral republiški sekretar za pravosodje in občo upravo,
ko je predhodno izvedla obširno in konkretno anketo pri vseh pravosodnih
ustavnih skupščinah občin, odvetniški zbornici Slovenije, gospodarski zbornici
SR Slovenije, pravni fakulteti univerze v Ljubljani in pri vseh dosedanjih
članih izpitne komisije za pravosodni izpit. Ce so nekatere ustanove in posamezniki na anketna vprašanja odgovorili s konkretnimi pripombami in
predlogi, so bih upoštevani v tem osnutku.
Osnutek zakona o pravosodnem izpitu ne prinaša bistvenih sprememb
dosedanje zakonodaje. Poudarek besedilu novega zakona je dan že v naslovu
zakona in so s tem uveljavljena tudi načela, naj pravosodni izpit opravljajo tisti,
diplomirani pravniki, ki so zaposleni pri sodiščih, drugih pravosodnih ustanovah,
službah za kaznovanje prekrškov, odvetništvu, službah pravne pomoči in pa
tudi v tistih poklicih, kjer diplomirani pravniki prihajajo v stik in posredno ali
neposredno sodelujejo z delom pravosodnih organov, predvsem sodišč. Zato je
obvezen pogoj za opravljanje pravosodnega izpita vsaj minimalna doba pravniškega dela (šest mesecev) pri sodišču tudi za tiste diplomirane pravnike, ki
ne delajo v pravosodju oz. odvetništvu (diplomirani pravniki v gospodarstvu,
diplomirani pravniki v upravi ipd.). Ta zahteva je utemeljena že v temeljnem
namenu, ki ga ima pravosodni izpit. Pravosodni izpit je in mora biti namenjen
predvsem za usposobitev tistih diplomiranih pravnikov, ki bodo neposredno
ali posredno delali v pravosodju, odvetništvu ali v kateri koli drugi delovni
organizaciji, ki bo na svojem pravnem področju kontaktirala s sodstvom., drugimi pravosodnimi ustanovami oz. dajanjem pravne pomioči. Za uspešno opravljanje pravosodnega izpita, prav tako pa tudi — in to predvsem — za uspešno
upravljanje pravniškega dela diplomiranih pravnikov z opravljenim pravosodnim izpitom pa je vsaj polletna sodna praksa nujno potrebna. Tako naše stališče
v celoti in popolnoma podpira tudi pravna fakulteta univerze v Ljubljani, kar
je posebno pomembno,' saj vzgaja tudi pravna fakulteta pravniške kadre univerzalno, kljub različnosti njihovih profilov in kljub različnim usmeritvam. Da
pa bi bila omogočena sodna praksa tudi pravnikom izven pravosodja, zlasti
diplomiranimi pravnikom v gospodarstvu, morejo le-ti opravljati sodno prakso'
v presledkih, ki jih bo določal pravilnik o opravljanju pravosodnega izpita.
Zelja, ki je bila izražena v nekaterih pripombah v anketi, naj bi bila študentom višjih letnikov pravne fakultete dana možnost opravljanja počitniške
prakse pri sodiščih in drugih pravosodnih organih, ne more biti sicer predmet
40
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zakonite ureditve v tem zakonu, pač pa bo te želje nujno upoštevati v sodnem
pravilniku, ker so take želje v skladu z intencijami naše družbe za čim večje
zainteresiran je mladih pravnikov za delo v pravosodju.
Novost v predloženem osnutku zakona o pravosodnem izpitu v variantni
obliki je, da omogoča kandidatom opravljanje popravnega izpita iz enega izpitnega predmeta. Doslej te možnosti ni bilo in so tudi po izvedeni anketi
mnenja deljena, dasi večina anketirancev izraža svojo naklonjenost takemu
stališču. Tako stališče je v korist kandidatom samim, ki se jim morda »ponesreči« pozitivno odgovarjanje pri enem samem predmetu, omogoča pa tudi
komisiji, da objektivno in celoviteje odloča o končnem uspehu pravosodnega
izpita, ne da bi bila uvirana pri svojih odločitvah z rezultati drugih predmetov.
Prav tako stališče o dopustnosti popravnega izpita zavzema tudi pravilnik
republiškega sekretariata za prosveto in kulturo (Uradni list SRS, št. 24/68),
ki dopušča možnost popravnega izpita za prosvetne kadre, ki opravljajo strokovni izpit. Glede na nasprotno mnenje, naj bi bil pravosodni izpit celovit in
povsem enoten ter ugotavljal le splošno usposobljenost kandidata za samostojno
opravljanje pravnih poslov, je v varianti k 16. čl. določeno*, da popravni izpit
ni mogoč.
Glede ocenjevanja kandidatov iz posameznih predmetov in v celoti je
prevladovalo mnenje, naj se ohrani dosedanji način ocenjevanja (izpit opravil
oz. izpita ni opravil). Vsako drugačno javno ocenjevanje bi utegnilo za pravosodnega delavca imeti negativne posledice, če bi se izkazalo, da je npr. kandidat
s časom svoje znanje izpopolnil oz. pokazal pozitivnejše kvalifikacije ah pa tudi
obratno.
20., 21. in 22. člen predloženega osnutka so identični s prej veljavno zakonodajo in tako ne jemljejo diplomiranim pravnikom že s prejšnjimi predpisi
pridobljenih pravic, prav tako pa, kot že omenjeno, v celoti upoštevajo določbo
1. točke drugega odstavka 16. člena ustavnega zakona.
Sprememba uvaja le
•— 10. člen osnutka, ki ponovno uvaja izpit po skrajšanem programu za
diplomirane pravnike — upravne delavce, ki so opravili t. i. upravni izpit,
seveda pod že označenim pogojem šestmesečne sodhe prakse. Tako stališče v
osnutku je predvsem utemeljeno tudi v zahtevi upravnih pravnikov, ki poudarjajo, da bi se na ta način izognili nepotrebnemu dvojnemu opravljanju strokovnega izpita iz posameznih predmetov;
— 20. člen tega osnutka končno ureja tudi izenačitev pravosodnega izpita
s sodniškim ali odvetniškim iz,pitom, kar so prav tako določali že tudi vsi
dosedanji zakoniti predpisi. Samo zaradi preciznosti in odprave morebitne nejasnosti je tudi določeno1, da so s pravosodnim izpitom, izenačeni tudi izpiti
za nižje pravne referente, ki so jih diplomirani pravniki delali pred letom
1955, ko je bil uveden sodniški izpit, in sicer pred republiškim upravnim
organom, pristojnim za pravosodje, ali republiškim javnim tožilstvom, ker so
bili ti izpiti tako po vsebini programa kot tudi po načinu opravljanja povsem
izenačeni s kasneje, uvedenim sodniškim, odvetniškim oz. pravosodnim izpitom.
Vse druge spremembe, ki jih uvaja' osnutek zakona o pravosodnem izpitu,
so nebistvene in se nanašajo predvsem na stilistično-tehnično preciznejšo ureditev gradiva.

Priloge

627

Osnutek zakona o pravosodnem izpitu je bil predložen odboru izvršnega
sveta za samoupravljanje in notranjo politiko in sekretariatu izvršnega sveta
za zakonodajo. Pripombe sekretariata in stališča odbora so upoštevana v predloženem osnutku.

POROČILA
Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
skupščine SR Slovenije je na seji dne 17. januarja 1972 obravnaval osnutek
zakona o pravosodnem izpitu, ki ga je skupščini SR Slovenije poslal v obravnavo
izvršni svet.
V načelni razpravi člani odbora niso imeli pripomb. Strinjali so se z načeli,
na katerih temelji osnutek zakona, Podprli so stališče, da mora biti pravosodni
izpit namenjen predvsem za usposobitev tistih diplomiranih pravnikov, ki bodo
neposredno ali posredno delali pri sodiščih, javnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih in v odvetništvu ali v katerikoli drugi delovni organizaciji, ki bo
na svojem pravnem področju kontaktirala s sodstvom, drugimi pravosodnimi
organi oziroma za dajanjem pravne pomoči.
Skozi ves zakon je razpredeno načelo, da pripravniki opravljajo pravno
prakso oziroma pravniško delo pri sodišču, da sodišča sprejemajo na pravno
prakso diplomirane pravnike, ki se pri sodišču redno zaposlijo in tiste, ki so v
delovnem razmerju pri državnem organu ali pri delovni ah drugi organizaciji,
da take diplomirane pravnike sprejema na pravno prakso k sodišču predsednik
sodišča in da taki diplomirani pravniki na pravni praksi pri sodišču delajo poln
delovni čas. Odbor meni, da niso samo sodišča tisti organi, ki sprejemajo
diplomirane pravnike na pravno prakso, zlasti še, ker ta praksa ne zajema samo
delo na sodišču, pač pa tudi delo pri javnih tožilstvih. Zato naj se določi, da
sprejemajo diplomirane pravnike na pravno prakso sodišča in javna tožilstva,
praksa, ki jo opravljajo', pa je enotna, ne glede na to, pri katerem organu je
diplomirani pravnik sprejet na pravno prakso.
K posameznim določbam osnutka zakona pa so imeli Slani odbora naslednje soglasne pripombe:
K 1. členu : Ta člen določa, da je pravosodni izpit strokovni izpit, ki ga
opravljajo diplomirani pravniki, da bi si pridobili pogoje za opravljanje posameznih dolžnosti v pravosodnih organih, javnih pravobranilstvih itd. Kaj
so »pravosodni organi«, ni povsem jasno. Tako zvezna kot republiška ustava
obravnavata samo sodišča in javna tožilstva. Zato bi bilo pravilno namesto
pojma »pravosodni organi« uporabljati pojma »sodišča in javna tožilstva«.
K 2. členu: Tretji odstavek drugega čLena naj se črta. Za uspešno
opravljanje pravosodnega izpita je poleg opravljanja enoletnega pravniškega
dela pri državnih organih ah pri delovnih ali drugih organizacijah oziroma v
odvetniški pisarni potrebno najmanj enoletno pripravniško delo pri sodišču
ali javnem tožilstvu. Pravosodni izpit zajema namreč tako široko pravno področje, da s krajšo pripravniško prakso pri sodišču ali javnem tožilstvu ni
mogoče pričakovati, da bi kandidat lahko uspešno opravil pravosodni izpit.
K 16. členu : Ta. člen naj odpade oziroma naj se osvoji varianta. V 13.
členu osqautka zakona je namreč določeno, da se na pravosodnem izpitu pre-
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izkuša sposobnost kandidata za samostojna opravljanje pravniškega dela. Zato
izpita ne moremb razumeti kot vsak dragi izpit, saj mora kandidat pokazati
sposobnost na vseh pravnih področjih. Če enega predmeta ne obvlada, je težko
doumeti, da bi obvladal ostale in da bi lahko samostojno opravljal vsa pravniška dela. Zato pri tem izpitu ne bi smeli dovoliti opravljanje popravnega
izpita.
Za poročevalca na seji republiškega zbora se določi predsednik Martin
Košir.
St.: 132-2/72
Ljubljana, 18. 1. 1972

Komisija skupščine SR Slovenije za pravosodje je na seji dne 11. januarja
1972 obravnavala osnutek zakona o pravosodnem izpitu, ki ga je skupščina
SR- Slovenije predložil izvršni svet.
Izvršni svet je predlagal, naj skupščina SR Slovenije obravnava predloženi
zakon po skrajšanem postopku kot zakonski osnutek. Komisija je s takim
predlogom soglašala, ker je treba zakon o pravosodnem izpitu v SR Sloveniji
čimprej sprejeti, saj so z uveljavitvijo amandmajev k ustavi SFRJ dne 31. decembra 1971 prenehale veljati določbe temeljnega zakona o pravosodnem izpitu.
Poleg tega pa so načela, na katerih temelji predlagani zakon, jasna in nesporna
in je tudi zaradi tega skrajšani postopek opravičen.
Komisija ni imela načelnih pripomb k predlaganemu osnutku, ker je menila, da le-ta v zadostni meri zagotavlja kriterije, na podlagi katerih se bodo
usposabljali diplomirani pravniki za delo pri sodiščih, javnih tožilstvih, javnih
pravobranilstvih in v odvetništvu ter v delovnih organizacijah na delovnih mestih, kjer je pravosodni izpit potreben.
Pri obravnavanju posameznih členov pa je komisija imela tele pripombe:
K 1. členu : Komisija je bila mnenja, da ne bi bilo potrebno naštevati
vseh služb1, za katere je izpit potreben, temveč bi kazalo to prepustiti posameznim zakonom. Pravilneje bi tudi bilo, če bi se opustil v tej zvezi izraz »pravosodje« oziroma »pravosodni organi« in bi bilo pravilneje, če se določno opredeli
»sodišča in javna tožilstva«.
K 2. členu: V prvi odstavek bi bilo treba poleg sodišč in odvetniških
pisarn zajeti tudi javna tožilstva, čeprav izhaja iz drugega odstavka, da smejo
opravljati izpit tudi tisti diplomirani pravniki, ki so dve leti opravljah pravniško delo pri državnem organu, kjer so- zajeta tudi javna tožilstva. Po mnenju
komisije pa je javno tožilstvo tako specifičen organ pravosodja, da ga je treba
postaviti že v prvi odstavek.
Formulacijo drugega odstavka je treba popraviti, kar je sedaj nerazumljiva, in sicer tako, da se zadnji del glasi »... ali drugi organizaciji, od tega pa
najmanj eno leto pri sodišču ah v odvetniški pisarni.«
Tretji odstavek naj se črta, kajti po mnenju komisije je za opravljanje
pravosodnega izpita enoletna sodna praksa nujna in jo v nobenem primeru ni
mogoče krajšati.
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K 3. čleinu: Začetek drugega odstavka bi bilo potrebno preformulirati
v tem smislu, da ne bi bila samo sodišča tista, ki sprejemajo pravnike na
pravno prakso, ker so lahko to tudi javna tožilstva.
K 4. členu: V drugem odstavku je treba besedico »sme*« nadomestiti z
besedico »mora«, ker je le tako besedilo tega odstavka smiselno.
K 8. členu: V zadnjem odstavku bi bilo treba dodati, da kandidat
izkaže svoje pravniško delo v skladu s pravilnikom.
K 11. členu : Tretji odstavek bi bilo treba spremeniti oziroma dopolniti v tem smislu, da bi vseboval tudi nekatere kriterije, po katerih se imenujejo predsednik in 'člani izpitne komisije.
K 13. členu: V prvem odstavku bi bilo treba najti namesto »pravniškega dela« ustreznejši izraz, kajti po mnenju komisije ne gre samo za pravniško delo, ampak gre za delo, ki je specifično za organe pravosodja, se pravi
za sodišča, javna tožilstva in odvetništvo. V tem smislu bi bilo treba formulacijo
vezati na prvi člen osnutka.
K tretjemu odstavku tega člena pa je imela komisija pripombo v tem
smislu, da bi bilo treba posebej navesti, da spada pod pojem »civilno pravo«
tudi gospodarsko in delovno pravo.
K 14. členu: V prvem odstavku je treba določiti, da mora kandidat
sprejeti obvestilo 15 dni prej za izpitni rok.
K 16. členu : Komisija se je z večinskim mnenjem opredelila za varianto, se pravi, da naj ta člen odpade. Po mnenju večine članov komisije pri
pravosodnem izpitu ne gre za preverjanje znanja na posameznih izpitnih področjih, temveč gre za preverjanje1, ah zna kandidat uporabiti svoje znanje v
praksi, zaradi česar ni primerno1, da o uspehu ali neuspehu izpita odloča posamezni predmet.
K 18. členu : Tretji odstavek naj se spremeni tako, da odloča o opravičenosti razlogov izpitna komisija, ne pa le predsednik.
St.: 132-2/72
Ljubljana, 10. 2. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
14. januarja 1972 obravnavala osnutek zakona o pravosodnem izpitu, ki ga je
predložil izvršni svet skupščine SR Slovenije.
V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela načelnih pripomb.
V obravnavi po členih pa je komisija sprejela naslednje pripombe, mnenja
in predloge:
K 1. členu: V komisiji je bilo postavljeno vprašanje, ali ustreza opredelitev, da opravljajo pravosodni izpit diplomirani pravniki, da si pridobijo
pogoje za opravljanje posameznih dolžnosti v pravosodnih organih, javnih
pravobranilstvih, odvetništvu. .. oziromia ali ne bi morda pravosodne organe
konkretno opredelili s sodišči in javnimi tožilstvi. Remisija je menila, naj predlagatelj pri sestavi predloga zakona to prouči, predvsem v zvezi z ustreznostjo
terminusa: »pravosodni izpit«.
K 2. členu : Komisija je menila, da naj bi se s pogojem dveletnega
pravniškega dela pri sodišču za opravljanje pravosodnega izpita v prvem od-
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stavku izenačilo pravniško delo pri javnem, tožilstvu in javnem pravobranilstvu,
ki je tako ali tako tesno povezano s pravniškim delom pri sodišču.
Komisija pa je imela pomisleke k predlogu, da bi se na koncu drugega
odstavka dodalo besedilo »... ali v odvetniški pisarni«. S tem bi za otpravljanje pravosodnega izpita kot pogoj zadostovalo dvoletno pravniško delo v
odvetniški pisarni, ne da bi bilo treba takemlu kandidatu opravljati najmanj
enoletno delo pri sodišču. Po mnenju komisije pa taka ureditev ne bi ustrezala,
ker se tisti, ki želi opravljati pravosodni izpit, največ pravne podlage za ta
izpit pridobi ravno pri sodišču.
K 4. členu: V prvem odstavku naj bi se besedilo v drugi vrsti »k sodišču v skladu s tem zakonom in pravilnikom« nadomestilo z besedilom »po
določbah tega zakona in pravilnika«.
V drugi vrsti drugega odstavka naj se beseda »sme« nadomesti z besedo
»mora«.
Gre za spremembe redakcijskega značaja.
K 11. in 12. členu : Besedilo 12. člena naj se priključi prvemu odstavku 11. člena kot njegov drugi odstavek, sedanji drugi, tretji, četrti in peti
odstavek 11. člena pa naj se črtajo.
Komisija je menila, da podrobne določbe o sestavi in poslovanju izpitne
komisije ne sodijo v zakon, pač pa v pravilnik po 24. členu osnutka tega zakona,
v katerem bo urejeno tudi poslovanje izpitne komisije.
K 14. členu : Določbi prvega in drugega odstavka, naj se črtata, ker
po mnenju komisije prav tako sodita v pravilnik po 24. členu osnutka tega
zakona med določbe o poslovanju izpitne komisije.
K 16. členu : Komisija je menila, da je primernejša varianta, po kateri
naj ta člen odpade. Kandidat naj namreč na pravosodnem izpitu pokaže splošno
pravno znanje iz vseh predmetov za kasnejše delo v organih pravosodja in ni
primerno, da bi se mu omogočil popravni izpit iz enega predmeta. To znanje
pa tudi na splošno ocenjuje izpitna komisija po prvem odstavku 15. člena
osnutka tega zakona.
K 19. členu : Iz istih razlogov kot pri 11. in 14. členu tega zakona naj
se črta ta člen. Njegove določbe namreč sodijo v pravilnik po 24. členu osnutka
tega zakona in ne v zakon..
St.: 132-2/72
Ljubljana, 17. 1. 1972
PREDLOG ODLOKA
o načrtu statističnih raziskovanj v SR Sloveniji za leto 1972
1. Skupščina sprejema načrt statističnih raziskovanj za leto 1972, ki imajo
pomen za Socialistično republiko Slovenijo.
2. Načrt statističnih raziskovanj za leto 1972 je sestavni del tega odloka in
je objavljen skupaj z njim.
3. Finančna sredstva za izvajanje tega odloka so zagotovljena v okviru
proračunskih sredstev, ki so bila dodeljena zavodu SRS za statistisko v letu 1972.
4. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SR Slovenije«.
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NACRT STATISTIČNIH RAZISKOVANJ V SR SLOVENIJI
ZA LETO 1972
UTEMELJITEV PREDLAGANIH RAZISKOVANJ
1. Centralni register prebivalstva
a) Verifikacija podatkov
Na osnovi zakona o uvedbi registra stalnega prebivalstva v SR Sloveniji
služijo podatki, ki so bili zbrani s popisom prebivalstva 1971, tudi za uvedbo
CRP v Sloveniji. Podatki ob popisu niso bili vselej zbrani na podlagi dokumentacije (rojstni list itd.), zato je potrebna, poleg predvidene logične in računske kontrole, ki bo opravljena elektronskim potom, še verifikacija zbranih
podatkov na terenu. Matični in prijavni uradi bodo preverili podatke popisa
prebivalstva po polnoštevilnosti in vsebini s podatki v obstoječih kartotekah
in drugih evidencah in dokumentacijah.
b) Spremljanje sprememb v registru
Zavod SR Slovenije za statistiko vodi na temelju predpisane prijavno
od javne službe selitveno statistiko prebivalstva, ki služi za ugotavljanje prostorske distribucije prebivalstva. Vse spremembe v selitvenem gibanju pa je
potrebno sproti vnašati in evidentirati v centralnem registru prebivalstva.
2. Rojstva (Dem-1)
Razen podatkov, ki jih vsebuje ta raziskava v zveznem načrtu, se v obrazec o prijavi rojstva vnese še registrska številka občana, ki služi za zvezo med
matičnimi knjigami in registrom prebivalstva.
3. Smrti (Dem^-2, potrdilo o smrti, zdravniško poročilo o vzroku smrti)
Razen podatkov, ki jih že vsebujejo obrazci po zveznem načrtu, se v obrazec vnese še registrska številka občana, ki služi za zvezo mied registrom in
matičnimi knjigami.
4. Sklenjene zakonske zveze (Dem-3)
Podatki, ki jih vsebuje omenjena raziskava v zveznem načrtu statističnih
raziskav, se dopolnijo še z vnašanjem o registrski številki občanov, ki služi za
zvezo med registrom prebivalstva in matičnimi knjigami.
5. Razvezane zakonske zveze (RB-l)
K podatkom, ki jih vsebuje raziskava v zveznem načrtu statističnih raziskav, se doda še podatek o registrski številki občana, ki služi za zvezo- med
evidenco v okrožnem sodišču, matičnimi knjigami in registrom prebivalstva.
6. Priznanje očetovstva, pozakonitve in posvojitve (Dem-la)
Te podatke zbira zavod že vrsto let in spadajo med standardne informacije
o gibanju prebivalstva. Podatki so potrebni tudi v ugotavljanju in reševanju
problematike otroškega varstva.
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7. Problematika industrijskega podjetja (IND-1, priloga)

Ta raziskava je vpeljana že več let na zahtevo republiškega sekretariata za
gospodarstvo, zavoda za planiranje in gospodarske zbornice. Za načrtno gospodarsko politiko, za analiziranje in ukrepanje v industriji, kakor tudi za boljše
razumevanje mesečnih industrijskih indeksov je ta služba dober pripomoček.
8. Prognoza industrijskega podjetja (KT-1)
Tudi ta služba teče že več let in je bila vpeljana na zahtevo izvršnega sveta
in takratnih gospodarskih sekretariatov. Pri tej službi večje število industrijskih podjetij napove svojo proizvodnjo v tekočem' mesecu in dobimo tako okrog
20 dni pred rednim poročanjem ocenjeno sliko industrijske proizvodnje.
9. Spremembe v stanju obrtniških organizacij (Obrt-1)
10. Vključevanje vajencev v obrt (Obrt-2)
11. Zasebni sektor obrti (Obrt-3)
12. Družbeni sektor obrti (Obrt-4)
Te štiri službe je zavod uvedel zaradi potreb gospodarske zbornice. O obrti
ima namreč statistika malo podatkov, samo letno poročilo Zan-21 za družbeni
sektor obrti, za druga dogajanja v obrti pa dajejo informacije predlagane raziskave. Zlasti malo je podatkov o zasebni obrti, nekaj jih dobimo s popisi, ki
pa so v večletnih razdobjih.
Za raziskave v letu 1972 predvideva zavod tudi ustrezne spremembe metodologij, ki jih bo pripravil skupno z gospodarsko zbornico in republiškim sekretariatom za gospodarstvo.
13. Cene za gradbena dela (ITO)
Ta služba je bila 1. 1957 vpeljana kot zvezna. Že prihodnje leto je prenehala po drugih republikah, v Sloveniji pa se je zaradi boljših pogojev pri
gradbenih podjetjih obdržala. Podatke rabijo sekretariat za gospodarstvo, biro
gradbeništva Slovenije in gradbeni center Slovenije.
14. Investicije, izdatki in tarife za komunalne storitve (K-l)
15. Komunalne organizacije in stanovanjska podjetja (K-3)
O komunalni dejavnosti dobiva statistika po zveznem načrtu podatke vsake
tri leta in še to zelo pomanjkljive. Zato opravlja zavod, na predlog gospodarske
zbornice, ki želi nekaj osnovnih inform)acij o komunalnih organizacijah in stanovanjskih podjetjih, te raziskave že nekaj let. Tako kot za obrt so tudi za to področje predvidene dopolnitve in sprerriembe metodologij.
16. Problematika trgovinske organizacije (Priloga k TRG-14)
S prilogo k rednemu mesečnemu poročilu o dejavnosti trgovine zberemo
od 100 izbranih trgovskih podjetij problematiko o prometu, založenosti, obratnih sredstvih, investicijah ter cenah. Podatke rabi predvsem gospodarska
zbornica.
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17. Problematika o javnem promtetu (Priloga SAM-11)
Problematika je priloga k mesečnemu poročilu od leta 1960 in je bila
uvedena iz enakih razlogov kot v industriji in trgovini. Predlagala jo je gospodarska zbornica, statistika pa rabi to informacijo tudi sama za mesečne komentarje o prometu.
18. Tovorni in potniški promet (Prom-Zel-1)
19. Poštne storitve (308-A)
Ti poročili ima zavod že vsa leta in sta vir podatkov o železniškem in
poštnem prometu pri nas. Po zveznem načrtu statističnih raziskovanj teh podatkov po republikah ne dobimo-.
20. Promet potnikov z vlaki, letali in ladjami (S'Z-3, SP-3, SV-3)
Službo je zavod uvedel leta 1965 na predlog tedanjega sekretariata za
turizem in turističnih združenj. Statistika ima zvezno službo o prihodih v
cestnem prometu. S predlagano raziskavo, ki je torej dopolnilo zvezni, je
omogočeno kompleksno opazovanje prihodov z vsemi prometnimi sredstvi.
21. Turistične zanimivosti (TU-2)
To raziskavo vodi zavod za Slovenijo kot turistično republiko že deset let.
Menimo-, da bi morala ostati še v naprej, ker informira o izletniškem turizmu,
katerega sicer statistično ne zajemamo; statistika ima namreč podatke samo d
gostih in prenočitvah. Od turističnih organizacij je prejel zavod letos tudi
pripombe glede razširitve teh informiacij, vendar se v tem smislu pripravlja tudi
raziskava v zveznem merilu, in jih zaenkrat nismo upoštevali.
22. Šolska prehrana (S-PR)
N,a željo prosvetnih, socialno zdravstvenih organov ter družbenih organizacij zbira zavod že nekaj let informacije! o prehrani, kako je organizirana na
osnovnih in srednjih šolah, koliko otrok se hrani in o stroških za prehrano.
Zavod meni, da je ta zahteva zaradi težnje po čim razvitejših oblikah otroškega
varstva, upravičena.
23. Kartoteka organizacijskih enot
Po zveznem načrtu statističnih raziskovanj se vodi pri občinskih in republiških statističnih organih kartoteka organizacijskih enot, ki se koristi pri
sestavljanju adresarjev ter raznih seznamov in pregledov. Zavod SR Slovenije
za statistiko je v letu 1971 prenesel vodenje kartoteke organizacijskih enot na
elektronske stroje, obenem pa je njeno stanje tudi revidiral in izpopolnil. Z
uvedbo registrske številke, ki so jo dobile vse organizacijske enote, je bila podstavljena osnova za nadaljnje izpopolnjevanje registra pravnih oseb, ki bo
poleg identifikacijskih vseboval tudi nekatere statistične podatke. Zaradi registriranja vseh organizacijskih sprememb, ki nastopajo pri in med organizacijskimi enotami., morajo le-te o tem sproti poročati.
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OBRAZLOŽITEV

V smislu temeljnega zakona o statistiki se v republiki sprejema republiški
načrt statističnih raziskovanj, razen če nekatera raziskovanja, za katera je
republika zainteresirana, niso vključena že v zvezni načrtt statističnih raziskovanj .
V SR Sloveniji se že vrsto let opravljajo raziskave, ki so potrebne republiki. Posebno mesto v teh raziskavah je dobil centralni register prebivalstva,
ki predstavlja, novo kvaliteto v republiškem statističnem in informativnem
sistemu. Delo pri njegovem1 razvoju je potrebno nadaljevati, ker bi v letu 1972
predvidoma že začel dajati uporabnikom ustrezne informacije.
Ker mora republika sprejeti načrt statističnih raziskovanj s svojim odlokom,
predlagamo, da se predlog odloka sprejme.

DOPOLNITEV
načrta statističnih raziskovanj v SR Sloveniji za leto 1972
Pod zaporedno številko 24. naj se doda naslednje raziskovanje:
_

SF' Raziskovanje

Vsebina

24. Poprečni
čisti
osebni
dohodki
po
poklicih
za leto
1971
(RAD-LDZ)

O&ebni
dohodki
in število
zaposlenih
za 200
poklicev

Kdo mora Kdaj mora
dati
dati
podatke
podatke

Obveznost
Prvi
stroSki
statistične rezultati „ 1
službe
obdelave

Vse
30-,
organizacije
za
zaposlene
ustreznih
poklicev
in
zahtevanih
let
prakse

Naitisk
obrazcev,
zbiranje,
obdelava

70 000

OBRAZLOŽITEV
Raziskovanje je bilo predvideno v prvotnem osnutku zveznega načrta statističnih raziskovanj med naštetimi raziskovanji, ki so pomembna za vso državo.
Ker druge republike niso privolile v to raziskovanje, ni upoštevano v odloku
o načrtu statističnih Raziskovanj za SFRJ za leto 1972, Uradni list SFRJ,
št. 5/1972.
Navedeno raziskovanje daje določene podatke za merila delitve osebnih
dohodkov po samoupravnih sporazumih. Druge republike razen SR Slovenije
še niso začele uveljavljati družbenih dogovorov po teh vprašanjih, zato ni bilo
splošne zahteve, da se to raziskovanje izvede v letu 1972.
Sredstva, ki so potrebna za to raziskovanje, so zagotovljena v republiškem
proračunu za leto 1972 v razdelku 15, postavka 94, razporedila podskupina
07-2-2, v znesku 70 000 dinarjev.
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POROČILA
Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
je na seji dne 8. februarja 1972 obravnaval predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj v SR Sloveniji za leto 1972, ki ga je skupščini predložil
v obravnavo izvršni svet. Poleg tega je odbor obravnaval tudi vlogo skupščine
mesta Ljubljane z dne 17. 1. 1972, ki se nanaša na citirani odlok.
V načelni razpravi člani odbora niso imeli pripomb. Poudarili so, da so
predvidena raziskovanja v letu 1972 potrebna in koristna.
V zvezi z vlogo skupščine mesta Ljubljane je bilo ugotovljeno, da ni prav
nobene podlage,, da bi lahko zahtevala določena sredstva iz proračuna SR
Slovenije. V mesecu decembru 1970 je bil sprejet republiški zakon o centralnem
registru prebivalstva. Razumljivo je, da je treba za sestavo takega centralnega
registra predhodno verificirati podatke, ki so bili zbrani s popisom prebivalstva leta 1971. Tako verifikacijo podatkov lahko opravljajo le občine z
uporabo svojega registra prebivalstva. Taka verifikacija ima korist tudi za
občino, saj se obenem z verifikacijo preverjajo' tudi podatki občinskega
registra prebivalstva.
Ker naša republika nima zakona o statistiki, se morajo uporabljati določbe
temeljnega zakona o statistiki. V 44. členu tega zakona je določeno, da vsaka
družbenopolitična skupnost financira statistična raziskovanja, ki se izvršujejo
na njenem območju. Glede na to je bil odbor mnenja, da nima skupščina mesta
Ljubljane prav nobene podlage, da bi lahko zahtevala finančna sredstva iz
republiškega proračuna. Verifikacijo podatkov bodo morale vse občine financirati iz svojih sredstev. Pri tem je bilo poudarjeno, da bo centralni register
prebivalstva koristil tudi vsem občinam, saj podatki ne bodo uporabni samo
za globalno obdelavo.
V podrobni razpravi odloka je odbor soglasno sprejel k 3. točki naslednji
amandma:
»Finančna sredstva za delo zavoda SR Slovenije za statistiko v zvezi z
izvajanjem tega odloka so zagotovljena v okviru proračunskih sredstev, ki so
mu bila dodeljena v letu 1972.«
Amandma je potreben zaradi večje jasnosti. Prejšnje besedilo 3. točke
predloga odloka bi lahko tolmačih tako, da so finančna sredstva za izvajanje
odloka zagotovljena zavodu SR Slovenije za statistiko v okviru proračunskih
sredstev tudi za verifikacijo podatkov centralnega registra prebivalstva. Ker
takih Sredstev zavod za statistiko iz proračuna v letu 1972 ne bo dobil, je bil
sprejet gornji amandma, ki jasneje določa, da so finančna sredstva omenjenemu
zavodu dodeljena samo za delo zavoda, ne pa tudi za delo, ki ga bodo morale
opraviti občinske skupščine pri verifikaciji podatkov za centralni register
prebivalstva.
Kot poročevalec na seji republiškega zbora je bil določen član odbora Franc
Svetelj.
St.: 05-4/72
Ljubljana, 9. 2. 1972
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Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 55. seji 23. februarja
1972 obravnaval predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj v SR Sloveniji za leto 1972, ki ga je predložil skupščini SR Slovenije v obravnavo izvršni
svet.
Odbor v osnutku načrta statističnih raziskovanj v Sloveniji za leto 1972
nima pripomb, ugotavlja pa, da je v okviru demografske statistike za novouvedeni centralni register prebivalstva predvidena verifikacija zbranih podatkov. Za zavod za statistiko SR Slovenije sicer ta verifikacija ne predstavlja
dodatne obremenitve, pač pa pomeni pojav dodatnih stroškov za skupščine
občin. Skupščine občin in drugi, ki so dolžni dajati ali verificirati podatke
na podlagi amandmaja, ki ga predlaga odbor za družbenopolitični sistem in
notranjo politiko, nedvomno nimajo pravice do povrnitve stroškov, ki jih bodo
imeli v zvezi s statističnimi raziskovanji, predvidenih z odlokom.
Po mnenju odbora naj zavod SR Slovenije za statistiko predloži oceno
stroškov, ki jih bodo imele skupščine občin v zvezi z verifikacijo podatkov
centralnega registra prebivalstva.
Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog odloka in upošteva amandma
odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko.
St.: 05-4/72
Ljubljana, 24. 2. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
22. februarja 1972 obravnavala predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj
v SR Sloveniji za leto 1972, ki ga je predložil izvršni svet skupščine SR
Slovenije.
V načelni razpravi komisija k predlogu odloka ni imela načelnih pripomb.
V obravnavi o podrobnostih je komisija sprejela naslednji amandma:
K 1. točki: Za besedo »Skupščina« naj se doda besedilo »SR Slovenije«.
Gre le za dopolnitev redakcijskega značaja.
Komisija ni imela pripomb k amandmaju odbora republiškega zbora za
družbenopolitični sistem in notranjo politiko k 3. točki, naj se sedanje
besedilo te točke spremeni tako, da se glasi:
»Finančna sredstva za delo zavoda SR Slovenije za statistiko za izvajanje
tega odloka so zagotovljena v okviru proračunskih sredstev, ki so mu bila
dodeljena v letu 1972«.
Na seji navzoči predstavnik predlagatelja se je strinjal z amandmajem
komisije.
St.: 05-4/72
Ljubljana, 23. 2. 1972
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PREDLOG PRIPOROČILA
o organizaciji in financiranju zobozdravstvene dejavnosti
Na podlagi točke 2 amandmaja VII k ustavi SR Slovenije je skupščina
Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora in na seji socialnozdravstvenega zbora sprejela

PRIPOROČILO
o organizaciji in financiranju zobozdravstvene dejavnosti
Skupščina SR Slovenije je razpravljala o izvajanju stališč in sklepov
o aktualnih vprašanjih zobozdravstvenega varstva in zobozdravstvene službe,
ki jih je sprejel socialnoi-zdravstveni zbor na seji 24. decembra 1969. Pri tem je
ugotovila :
1. Javna zobozdravstvena služba v Sloveniji, razen redkih izjem, ne zadovoljuje potreb občanov po zobozdravstvenem varstvu. Iz leta v leto se namreč
zmanjšuje delež sredstev za zobozdravstveno varstvo in občani vse težje
uveljavljajo pravice do tega varstva. Zaradi hmitiranih sredstev ponekod kapacitete te službe niso v celoti izkoriščene, zobozdravstveni delavci pa niso
stimulirani za preseganje določenega obsega dela.
2. Spričo omejenih finančnih sredstev v javni zobozdravstveni službi ni
mogoče obnavljati in modernizirati opreme ter odpirati novih delovnih mest.
V letu 1972 se pri sedanjem načinu financiranja ne bi smelo povečati število
■-zobozdravstvenih delavcev, čeprav bi glede na potrebe v Sloveniji takoj potrebovali večje število novih zobozdravstvenih delavcev. Tudi sedanji kadrovski
normativ za zobozdravstvo ne ustreza, saj tudi z zasedbo vseh delovnih mest
po tem normativu ne bi mogli kriti vseh potreb prebivalstva. Po tem normativu
naj bi v letu 1975 imeli enega zobozdravnika z asistentko na 1800 prebivalcev,
po optimalnem strokovnem normativu pa bi tak team lahko oskrboval le
800 prebivalcev.
3. Zobozdravstvena dejavnost je v zdravstvenih domovih sicer organizirana v okviru posebne strokovne službe, vendar celotna služba v Sloveniji
ni dovolj povezana, zaradi česar ostajajo nerešena številna vprašanja, kot so:
razvoj in organizacija službe, kadrovski normativi, strokovno nadzorstvo,
strokovno izpopolnjevanje, strokovno-medicinska doktrina, vrednost faktorja
oziroma cena zobozdravstvene storitve itd.
4. Zobozdravstvene storitve se obračunavajo po nomenklaturi in faktorskih
razmerjih, ki jih je predpisal republiški sekretar za zdravstvo in socialno
varstvo (Uradni list SRS, št. 3-15/1970), ob uporabi vrednosti faktorja, določene s pogodbo. Vrednost faktorja je po posameznih skupnostih zdravstvenega
zavarovanja zelo različna in znaša od 1,05 do 1,70 dinarja. Tako velika razlika
ni utemeljena in bi morali po mnenju zobozdravstvenih delavcev v republiki
uveljaviti enotnejšo vrednost faktorja.
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5. Zaradi omenjenih pomanjkljivosti, predvsem pa zaradi omejitev finančnega značaja, javna zobozdravstvena služba ne more aktivirati vseh svo'jih
zmogljivosti. Zato vse več ljudi išče zobozdravstveno pomoč v privatni, zlasti
v ilegalni zobozdravstveni praksi, ki se je močno razširila. Ilegalne privatne
prakse nihče ne preganja, čeprav je socialno-zdravstveni zbor leta 1969 s,prejel
o tem jasno stališče. Nasprotno., širijo se pojavi mazaštva, saj strokovno medicinsko delo opravljajo v improviziranih delovnih prostorih tudi osebe, ki za
tako delo nimajo ustrezne strokovne medicinske izobrazbe. Spričo omenjenih
pojavov so značilne po eni strani zahteve za dosledno preganjanje »črne« prakse
in kaznovanje tistih, ki jo opravljajo, po drugi strani pa predlogi za večjo
liberalizacijo privatne zobozdravniške prakse, ki ima v Sloveniji v primerjavi
z javno zobozdravstveno službo le malenkosten delež pri izvajanju zobo^zdravstvenega varstva občanov.
V težnji, da bi izboljšali zobozdravstveno varstvo občanov in odpravili
pomanjkljivosti, ki so predvsem posledica velikih potreb in omejenih zmogljivosti družbe, je skupščina SR Slovenije sprejela naslednja
stališča :
— še nadalje je treba kadrovsko in materialno krepiti javno zobozdravstveno službo kot integralni del javnega zdravstva, da bo sposobna zadovoljevati potrebe občanov. Za to govorijo strokovni, ekonomski in politični razlogi.
Rešitev torej ni mogoče iskati le v večji liberalizaciji privatne zobozdravniške
prakse. Ob večjem obsegu dela javne zobozdravstvene službe bodo hkrati
spodrezane korenine »črni« zobozdravstveni praksi;
— večje angažiranje javne zobozdravstvene službe terja odpravo limitov
glede obsega njenega dela, Ta služba mora biti stimulirana, da v celoti izkoristi
obstoječe kapacitete in jih po potrebi poveča, ter da opravi čimveč zobozdravstvenih storitev in tako čimbolj pokrije potrebe občanov po zobozdravstvenem
varstvu;
— ker skladi zdravstvenega zavarovanja zaradi velike obolevnosti občanov
ne morejo pokriti stroškov za sedanji obseg pravic ob njihovem nemotenem
uveljavljanju, naj glede na zmogljivosti opredelijo svoj delež pri financiranju
zobozdravstvene dejavnosti. Absolutno prednost je treba dati zobozdravstvenemu varstvu otrok in mladine1. Stroški tega varstva naj gredo v celoti v breme
skupnosti zdravstvenega zavarovanja. Pri drugih zobozdravstvenih storitvah
naj gre razlika do polnega pokritja stroškov v breme zavarovancev. Socialno,
šibkim zavarovancem naj pri plačilu teh storitev pomagajo organizacije združenega dela.
Na podlagi navedenega skupščina SR Slovenije
p riporo ča:
a) vsem zdravstvenim domovom,
— da pri realizaciji amandmaja XXVIII k ustavi SR Slovenije proučijo
vprašanje ustanovitve oziroma statusa temeljnih organizacij združenega dela
tudi za zobozdravstveno strokovno službo ;
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— da poskrbijo za polno angažiranost zobozdravstvenih kapacitet in uveljavijo tak delovni čas v zobozdravstveni službi, ki bo zagotovil kar največjo
dostopnost občanom. V tem smislu naj se v manjših krajih uvede deljen delovni
čas, v večjih krajih, kjer je večji priliv pacientov, pa bi bilo treba zagotoviti
dve delovni izmeni dnevno in dežurno službo ;
— da z medsebojnimi dogovori zagotovijo za leto 1973 enotno* obravnavo
vseh elementov, ki vplivajo na višino cene zobozdravstvenih storitev, ter s tem
enotnejšo vrednost faktorja;
— da aktivno sodelujejo pri reševanju vseh vprašanj, ki so skupnega pomena za nadaljnji razvoj na področju zobozdravstvenega varstva.
b) vsem skupnostim zdravstvenega zavarovanja delavcev,
— da za leto 1973 povečajo sredstva za zobozdravstveno varstvo v enakem
razmerju kot za druge oblike zdravstvenega varstva;
— da za leto 1973 v skladu z drugim odstavkom 49. člena zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva določijo, kolikšen del stroškov za zobozdravstveno varstvo gre na, račun skupnosti. Pri
določanju svojega deleža naj upoštevajo: finančno zmogljivost skladov zdravstvenega zavarovanja, absolutno prednost zobozdravstvenega varstva otrok in
mladine, dosedanje izkušnje v zvezi s participacijo zavarovancev in strukturo
nuđenih zobozdravstvenih storitev. Ko bodo določale svoj delež pri kritju stroškov zobozdravstvenih storitev, naj hkrati tudi določijo, za katere zobozdravstvene storitve odraslim osebam: skladi zdravstvenega zavarovanja ničesar ne
prispevajo.
c) vsem občinskim skupščinam,
— da proučijo izvajanje zobozdravstvenega varstva občanov ter poskrbijo
za povečanje zobozdravstvenih zmogljivosti na svojem območju. Zlasti je treba
poskrbeti za razširitev omrežja zobozdravstvenih ambulant za otroke in šolsko
mladino. V tem pogledu je treba uskladiti občinske razvojne programe s programi šol;
— da s pomočjo inšpekcij dosledno preganjajo- ilegalno zobozdravstveno'
prakso, v skladu s potrebami občanov pa omogočajo privatno zobozdravniško
prakso v skladu z zakonom o zdravstvu.
d) vsem organizacijam združenega dela,
— da povečajo skrb za zobozdravstveno, varstvo zaposlenih delavcev in v
ta namen sklenejo ustrezne pogodbe z zdravstvenimi delovnimi organizacijami;
— da pomagajo svojim delavcem pri kritju stroškov zobozdravstvenega
varstva, s tem da v svojih internih predpisih opredelijo1, po kakšnih socialnih
kriterijih bodo pomagale posameznikom.
e) skupnosti zdravstvenih zavodov Slovenije in zvezi skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev,
— da do 30. septembra 1972 proučita in predlagata konkretne tehnične
rešitve za izpeljavo v tem aktu navedenih stališč in priporočil.
Sit.: 51-9/72
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Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega
zbora skupščine SR Slovenije je na sejah 19. januarja in 25. februarja 1972 obravnaval poročilo republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo
o realizaciji sklepov in stališč socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije o aktualnih vprašanjih zobozdravstvenega varstva in zobozdravstvene
službe.
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je republiški sekretariat za zdravstvo in
socialno varstvo omenjeno poročilo predložil zboru že marca 1971. O njem je
tekla razprava na sestanku, ki ga je 30. marca 1971 sklical predsednik socialnozdravstvenega zbora. Na sestanku so bili sproženi pomisleki o morebitni spremembi politike na področju financiranja zobozdravstvenega varstva. Dogovorjeno je bilo, da bodo nakazane dileme obravnavane na širšem posvetovanju, ki
ga bo organiziral republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo. Ta
posvet je bil 24. maja 1971 v Mariboru. Na seji socialno-zdravstvenega zbora
doslej to gradivo še ni bilo obravnavano, ker je bilo jeseni 1971 ob pripravi
programa dela socialno-zdravstvenega zibora dogovorjeno, da bo sekretariat
predložil skupščini novo gradivo, ki bo vključevalo tudi stališča in predloge z
mariborskega posvetovanja. Spričo aktualnosti problematike in pobude, ki jo je
na seji socialno-zdravstvenega zbora dal poslanec dr. Zdravko Javh, je odbor
začel razpravo o gradivu, ki mu je na voljo.
V razpravi je bila vseskozi prisotna dilema, ali so stališča in sklepi, ki jih
je socialno-zdravstveni zbor sprejel 24. 12. 1969, še vedno v celoti aktualni, ali
pa jih je treba spremeniti oziroma dopolniti. Nekateri so menili, da so sprejeta
stališča še vedno povsem aktualna, drugi pa so poudarili, da kljub tem stališčem v praksi nismo napredovali. Stanje se je celo poslabšalo' in občani še
težje uveljavljajo pravice do zobozdravstvenega varstva. Ilegalna privatna
zobozdravstvena praksa sie vsebolj bohoti, javna zobozdravstvena služba pa
spričo omejenih sredstev ponekod ne more aktivirati svojih zmogljivosti. Vse
več ljudi išče pomoč v privatni, zlasti v »črni« zobozdravstveni praksi.
Večina diskutantov je menila, da rešitve ne smemo iskati predvsem v širšem odobravanju privatne zobozdravstvene prakse. Večina kapitalističnih držav
naglo socializira medicino in privatne ordinacije nadomešča z javno (državno)
zdravstveno službo. Nekateri diskutanti so poudarili, da ne bi smeli ločevati
zobozdravstva od zdravstva ter da torej ne kaže iskati kakih specifičnih rešitev
za organizacijo in financiranje zobozdravstvene dejavnosti. Nasprotno pa so se
nekateri diskutanti zavzeli za specifične organizacijske in finančne rešitve na
področju zobozdravstvenega varstva, saj izkušnje kažejo, da zobozdravstveno
varstvo zlasti odraslih oseb ne le stagnira, temveč celo nazaduje. V tem pogledu je bil zanimiv podatek o deležu sredstev za zobozdravstveno varstvo v
primerjavi s celotnimi sredstvi za zdravstveno varstvo v ljubljanski regiji. Na
tem območju je bilo leta 1970 od vseh sredstev, namenjenih za zdravstveno
varstvo, le 32 % sredstev namenjenih za zobozdravstvo. Ta delež se je v letu
1971 zmanjšal na 22'%, po izračunu za leto 1972 pa naj bti se še zmanjšal na
16 «/o. Očitno je torej, da delež sredstev za zobozdravstveno varstvo močno pada,
zaradi česar bi bilo nujno treba sprejeti nekatere ukrepe, ki naj bi omogočili,
da bi občani v javnih zdravstveni službi uveljavili določene pravice.
V razpravi je bil naveden podatek, da je zdravstveni dom Ljubljana od
skupno 280 000 prebivalcev zajel v zobozdravstveno varstvo le 70 000 občanov,
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zobovje .pa so sanirali le polovici zajetih oseb. Javna zobozdravstvena služba
ni stimulirana za delo prek programa, obstoječi kadri pa tudi ne zmorejo
pokriti vseh potreb.
V letu 1972 bo moralo ostati število zobozdravstvenih delavcev na istem
nivoju kot, 31. 12. 1971, čeprav bi glede na potrebe v Sloveniji takoj potrebovali
večje število novih zobozdravstvenih delavcev. Spričo finančnih restrikcij in
obstoječega načina financiranja zobozdravstvenega varstva ne kaže, da bi se v
prihodnjih letih stanje izboljšalo ter da bi do konca srednjeročnega obdobja
dosegli začrtane cilje.
Odbor je soglasno ugotovil, da je neobhodno treba uveljaviti spremembe v
organizaciji in financiranju zobozdravstvenega varstva ter v ta namen sprejeti
ustrezno priporočilo zdravstvenim zavodom, skupnostim zdravstvenega, zavarovanja ter nekaterim drugim družbenim dejavnikom. Odbor je opredelil svoja
stališča, nato pa je imenoval posebno komisijo' za pripravo osnutka 'priporočila.
Komisija, v kateri sta sodelovala tudi predstavnik republiškega sekretariata
za zdravstvo in socialno varstvo in Društva zobozdravstvenih delavcev Slovenije, je pripravila osnutek priporočila, ki ga je odbor obravnaval na seji, 25. februarja 1972. V skladu s pripombami in predlogi, izraženimi na seji, je odbor
dopolnil predloženo priporočilo.
Odbor predlaga:
1. Socialno-zdr avst ven i zbor naj oceni osnutek priporočila in ga z morebitnimi spremembami in dopolnitvami da v razpravo zdravstvenim domovom,
skupnostim zdravstvenega zavarovanja, občinskim skupščinam, družbenopolitičnim organizacijam in strokovnim društvom.
2. Javna razpravo o osnutku tega dokumenta naj traja do konca aprila,
vsi sodelujoči v razpravi pa naj svoje pripombe in predloge pošljejo odboru
za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega zbora.
3. Po končani javni razpravi bo odbor ocenil dane pripombe in skupščini
predložil predlog dokumenta, ki naj bi ga sprejela republiški zbor in socialnozdravstveni zbor skupščine SR Slovenije.
Za poročervalca na seji socialno-zdr a vstveneg a zbora je odbor določil predsednika dr. Mitjo' Mrgoleta.
St.: 51-9/72
Ljubljana, 29. 2. 1972
PREDLOG STALIŠČ
v zvezi s problematiko kajenja in zdravja
Skupščina SR Slovenije je na seji prosvetno-kulturnega zbora dne 9. 3. in
na seji socialno-zdravstvenega zbora dne 10. 3. 1972 obravnavala problematiko
kajenja in zdravja. V težnji, da bi se kajenje, ki ima neugodne posledice za
zdravje ljudi, čimbolj omejilo, sta zbora sprejela naslednja
stališča:
1. Spričo dejstva, da obstaja vzročna zveza med kajenjem in zdravjem
ljudi, saj čezmerna umrljivost narašča s povečano porabo tobačnih izdelkov in
tudi kajenje povzroča bolezni dihal in srčno-žilnega sistema, je potrebna široka
aktivnost vseh družbenih dejavnikov za omejevanje in zatiranje kajenja.
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Pri tem imajo pomembno vlogo zlasti zdravstveni in pedagoški delavca,
družbenopolitične organizacije, strokovna združenja in društva. Vsi ti naj si
prizadevajo, da bi čimbolj omejili kajenje, zlasti med otroki in mladino.
2. Zavod SE Slovenije za zdravstveno varstvo in zavod ža šolstvo SR Slovenije naj pripravita konkreten program zdravstveno preventivnih in vzgojnih
ukrepov, ki bi jih bilo treba uveljaviti za zmanjšanje kajenja. V tem programu
naj bo dan poseben poudarek sistematičnemu vzgojnemu delu med mladino.
3. Vse delovne in družbenopolitične organizacije ter drugi sklicatelji sestankov, zborovanj dn športnih prireditev v zaprtih prostorih naj prepovedo kajenje
v teh prostorih.
4. Z zveznim zakonom je treba:
—• prepovedati oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov v sredstvih množičnega obveščanja;
—■ zavezati proizvajalce, cigaret, da na cigaretnih zavojčkih obvezno označijo količino katrana in nikotina v cigaretah ter svarilo, da je kajenje cigaret
zdravju škodljivo.
5. Z republiškim predpisom je treba:
— prepovedati prodajo tobaka in tobačnih izdelkov v prodajalnah, namenjenih za prodajo kruha in drugih živilskih proizvodov;
— (prepovedati kajenje v vseh prevoznih sredstvih javnega prometa.
6. Piravosodni organi naj proučijo^ možnost kazenskega sankaioniranjia
prodaje in dajanja tobačnih izdelkov mladoletnim osebam na podoben način,
kot je to urejeno glede točenja alkoholnih pijač mladoletnikom.
7. Spričo omejevanja kajenja bi bilo treba proučiti perspektivni položaj
proizvajalcev in predelovalcev tobaka oziroma tobačnih izdelkov.
St.: 53-5/72
POROČILO
Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje je na seji dne 25. februarja
1972 obravnaval gradivo svetovne zdravstvene organizacije o kajenju in zdravju
in peticijo občanov v zvezi s to problematiko.
Odbor se je zavzel za obravnavo te problematike na seji socialno-zdravstvenega zbora, saj v Sloveniji iz leta v leto raste potrošnja tobačnih izdelkov,
hkrati pa ugotavljamo, da so v porastu bolezni dihal ter srca in ožilja, ki so
posledica okvare organizma z nikotinom. Zlasti velik problem predstavlja dejstvo, da se širi potrošnja tobaka med mladino in je tako že zelo zgodaj prizadet
občutljiv organizem mladih ljudi. Družba doslej temu problemu ni posvečala
skoraj nobene pozornosti in so občasni apeli zdravstvenih in pedagoških delavcev ostajali brez odziva.
O problematiki kajenja je odbor na iniciativo Slovenskega zdravniškega
društva že razpravljal na seji 22. marca 1971. Odbor je tedaj predlagal socialnorzdravstvenemu zboru zvezne skupščine, naj z zveznim zakonom uveljavi pre^
poved oglaševanja tobaka in tobačnih izdelkov, alkoholnih pijač in drugih
zdravju škodljivih snovi, izdelkov in predmetov. Hkrati je terjal, naj republiški
sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo prouči možnost, da se z republiškimi
predpisi realizirajo nekatere druge sugestije, ki jih je dalo Slovensko zdravniško društvo.
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Predstavnik Slovenskega zdravniškega društva je na seji odbora pojasnil,
da je ena od tem prihodnjega kongresa slovenskih zdravnikov posvečena
kajenju in zdravju. Kongres bo po podrobni ooeni stanja v Sloveniji sprejel
konkretne predloge in zadolžitve, ki naj bi jih uveljavili v Sloveniji, bodisi s
predpisi oziroma v dejavnosti zdravstvene službe.
V razpravi je bilo posebej opozorjeno', da ne more biti nikakega dvoma o
negativnih posledicah nikotina na zdravje človeka. To ugotovaljajo ne le v
drugih državah, temveč tudi zdravstvena služba pri nas.
Odbor je menil, da je treba v Sloveniji sprožiti široko družbeno akcijo za
omejitev kajenja. V tej akciji bi marali aktivno sodelovati vsi družbeni dejavniki, zlasti pa zdravstvena in pedagoška služba in družbene (Rdeči križ) ter
družbenopolitične organizacije. Nekatere ukrepe bo mogoče sprejeti le v fede^raciji glede na enotnost jugoslovanskega tržišča, nekatere ukrepe pa naj bi predvideli republiški predpisi. Se več kot s samimi predpisi pa bo treba rešiti s
sistematičnim vzgojnim in preventivnim zdravstvenim delovanjem.
Ko je odbor obravnaval predloženo gradivo svetovne zdravstvene organizacije, je ocenil tudi primernost nekaterih rešitev, predvidenih z osnutkom
zveznega zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne porabe.
Pri tem se je zlasti zadržal pri 12. členu, v katerem je določeno, da je prepovedano oglaševati kakovost tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač po tisku,
radiu, televiziji in drugih sredstvih javnega obveščanja. Odbor je to rešitev
podprl, saj je v skladu z njegovimi že omenjenimi stališči. Menil pa je, da bi
morali z istim zveznim zakonom zavezati proizvajalce cigaret, da na cigaretnih
zavojčkih obvezno označijo količino katrana in nikotina in svarilo, da je kajenje
cigaret zdravju škodljivo. Ta predlog je v skladu s tretjo točko predložene
peticije državljanov. Odbor je nadalje menil, da bi morali bodisi z istim zveznim ali pa z ustreznim republiškim zakonom prepovedati prodajo tobaka in
tobačnih izdelkov v trgovinah, namenjenih za prodajo kruha in drugih živilskih proizvodov.
V težnji, da bi omejili kajenje med mladino-, bi bilo treba po mnenju
odbora uveljaviti režim:, kot velja za prodajo močnih alkoholnih pijač mladoletnikom (člen 211 a kazenskega zakonika).
Največjo pozornost bi bilo treba po mnenju odbora - posvetiti vzgojnim
ukrepom in zdravstveni preventivi. Zdravstveni organi, prosvetna pedagoška
služba, družbene in mladinske organizacije 'in šole bi si morali vztrajno prizadevati, da s primernimi vzgojnimi metodami preprečijo širjenje kajenja med
otroki in mladino. Da bi bila ta akcija čimbolj smotrna in organizirana, naj
zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo in zavod za šolstvo popravita
konkreten akcijski program, ki bi ga bilo treba dosledno uresničiti. Po mnenju
odbora je treba vsekakor doseči, da mladina v šolah ne bo kadila.
Doseči je treba prepoved kajenja v vseh prevoznih sredstvih javnega prometa ter na vseh sestankih, zborovanjih in drugih javnih prireditvah, kjer se
v zaprtih prostorih zbira večje število ljudi. Tovrstne ukrepe naj uveljavijo
organizatorji sestankov oziroma prireditev. V skladu s tem stališčem je odbor
sklenil priporočiti predsedstvu skupščine, naj prepove kajenje v vseh sejnih
sobah skupščine, enake ukrepe pa naj bi uveljavile vse druge delovne in
družb enopolitične organizacij e.
Končno je odbor opozoril še na pereč problem preusmeritve tistih kmečkih
gospodarstev, ki se ukvarjajo s proizvodnjo tobaka. Zmanjšanje potrošnje
tobačnih izdelkov bo namreč vplivalo na materialni položaj proizvajalcev in
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predelovalcev tobaka, zaradi česar bi bilo treba poskrbeti za njihovo preusme^
ritev na gojenje drugih poljedelskih kultur na področju, kjer danes gojijo tobak.
Zato bi bilo treba v merilu federacije temeljito proučiti perspektivni položaj
te gospodarske panoge.
Odbor je sklenil, da bo do seje socialno-zdravstvenega zbora pripravil predlog stališč, ki naj bi jih zbor sprejel.
Za poročevalca na seji zbora je bil določen poslanec dr. Adolf Drolc.
St.: 53-5/72
Ljubljana, 29. 2. 1972
POROČILO
o obravnavi problematike uporabe pesticidov
Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje soc i a lno-zdravstvene ga zbora skupščine SR Slovenije je
na sejah 9. julija 1971 in 19. januarja 1972 razpravljal o problematiki uporabe
pesticidov.
Osnovo za prvo razpravo je predstavljala informacija socialno-zdravstvenega
zbora zvezne skupščine o potrebi ureditve varstva biosfere ter proizvodnje prometa in uporabe pesticidov. Odbor je bil tedaj seznanjen tudi z ugotovitvami
in sklepi socialno-zdravstvenega zbora zvezne skupščine v zvezi s to problematiko. V razpravi je bilo poudarjeno, da v kmetijstvu ne bi dosegali visokih
pridelkov, če ne bi uporabljali pesticidov, ki zatirajo škodljive biološke agense.
Vendar pa bi morali po mnenju odbora poiskati rešitve predvsem v smeri izdelave in uporabe takih pesticidov, ki bi imeli kar najmanjši škodljivi učinek
na človekovo zdravje in njegovo okolje. Odbor se je zavzel, naj bi pristojni
republiški organi podrobneje proučili problematiko v zvezi z uporabo pesticidov ter s svojimi ugotovitvami in predlogi sodelovali pri njenem razreševanju
v merilu Jugoslavije. Ustvariti bi bilo treba pregled nad uporabo različnih vrst
pesticidov ter podrobneje analizirati posledice, ki jih povzroča njihova uporaba. Po mnenju odbora bi bilo treba posebej analizirati posledice, ki jih
uporaba pesticidov povzroča na zdravju ljudi. Zato je odbor naročil republiškemu sekretariatu za gospodarstvo', naj prouči to problematiko ter ustrezno
informacijo s predlogi ukrepov predloži skupščini do konca leta 1971. Na isti seji
je odbor sklenil opozoriti soeialno-zdravstveni zbor zvezne skupščine na nujnost
sprejema določenih ukrepov tudi glede uporabe hormonov, antibiotikov in detergentov. Problem detergentov je pereč spričo njihove množične uporabe in dejstva, da so odporni proti biološki razkroj itvi in, uničujejo vodno favno. Zato so
nekatere države že prepovedale proizvodnjo in uporabo biološko nerazkrojljivih detergentov. Tudi v naši državi bi morali prepovedati proizvodnjo' in
uvoz biološko nerazkrojljivih detergentov. To vprašanje že proučuje jugoslovanski komite za tenzide.
Odbor je na seji 19. januarja 1972 obravnaval poročilo republiškega kmetijskega inšpektorja o problematiki -uporabe pesticidov ter poročilo republiškega
veterinarskega inšpektorata o bioloških reziduih v živilih. - Poročili je odbor
pozitivno ocenil. Poudaril je, da sta zelo solidno pripravljeni ter v zgoščeni
obliki in dovolj plastično prikazujeta obstoječe probleme in tudi nakazujeta
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ukrepe, ki bi jih morali sprejeti. Ugotovljeno je bilo, da imamo razmeroma še
malo raziskav o zdravju škodljivih snovi, vendar že sedanje skromne raziskave
kažejo na velik obseg tega problema. Večji napredek na tem področju bi lahko
dosegli, če bi za raziskave namenih večja sredstva. V tej zvezi je odbor v celoti
podprl raziskovalni projekt »Kontaminacija prehrane z biološkimi rezidui kot
javnozdravstveni problem v SR Sloveniji«, ki je bil predložen raziskovalni
skupnosti SR Slovenije. Odobritev tega projekta s strani raziskovalne skupnosti
bi precej pripomogla, da bi se začeli hitreje reševati v gradivu nakazani problemi.
V razpravi je bilo poudarjeno, da so obstoječe inšpekcije, zlasti kmetijska,
veterinarska in sanitarna kadrovsko pomanjkljivo zasedene, zaradi česar bi se
bilo treba odločneje zavzeti za njihovo okrepitev. Vso pozornost bo treba posvetiti usklajevanju zadevnih zveznih in republiških predpisov z ustavnimi amandmaji. Gre predvsem1 za ustrezno oblikovanje zveznega zakona o varstvu rastlin
ter zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne porabe ter
na njuni osnovi predvidenih izvršilnih predpisov.
V razpravi je bilo ponovno poudarjeno, da je uporaba kemičnih zaščitnih
sredstev v kmetijstvu, gozdarstvu in vinogradništvu nujna in potrebna, vendar
bi morali glede na naše in tuje izkušnje izbrati manj škodljive preparate za
zatiranje bioloških agensov. Uporaba pesticidov narašča mnogo hitreje kot pa
nadzor nad njimi. Obstoječi nadzor je dokaj improviziran, kmetijski inšpektorji
pa po obstoječih predpisih nimajo možnosti kaznovanja. Kmetijskim inšpektorjem bi morali dati pravice poseganja in ukrepanja.
Kar zadeva kontrolo uvoženih zaščitnih sredstev, bi morah po mnenju
odbora zagotoviti kontrolo ne le kakovosti teh sredstev, temveč tudi njihovega
vpliva na zdravje ljudi. Rezultati raziskave o kontaminaciji prehrane z biološkimi rezidui bi dali trdnejšo oporo za sprejem ustreznih ukrepov, ki naj
zagotovijo zdravo prehrano.
Odbor je posebej poudaril, da bi morali pri spremembi obstoječih predpisov upoštevati predvsem interese in koristi domačega potrošnika. Tudi druge
države ostro ukrepajo, če je v živilih večja količina pesticidov, kot je dovoljeno.
Mjed te ukrepe sodi tudi povečanje carinske stopnje za uvožene izdelke, v katerih je večja koncentracija pesticidov, kot jo dopuščajo predpisi.
Odbor predlaga socialno^zdravstvenernu zboru, da sprejme naslednje sklepe:
1. Socialno-zdravstveni zbor sprejema na znanje predloženi poročili republiškega kmetijskega inšpektorata in republiškega veterinarskega inšpektorata
in podpira v njih dane predloge.
2. Socialno-zdravstveni zbor se bo prek svojih pristojnih odborov aktivno
vključil v razpravo o zveznem zakonu o varstvu rastlin in o zveznem zakonu o
zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe. Prav tako bo
socialno-zdravstveni zbor kot zainteresiran zbor obravnaval vse zadevne republiške predpise.
3. Zbor v celoti podpira raziskovalni projekt: »Kontaminacija prehrane z
biološkimi rezidui kot javnozdravstveni problem v SR Sloveniji«.
Za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora je odbor določil poslanca dr. Dušana Misa.
St.: 190-1/72
Ljubljana, 29. 2. 1972
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POROČILO
o delu komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine
SR Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah

Komisija je na svoji 10. in 11. seji (9.. julija in 29. septembra 1971) razpravljala o svojem dosedanjem delu in o programu dela komisije za obdobje do> julija 1972.
Komisija meni, da je potrebno predložiti skupščini v razpravo poročilo o
dosedanjem delu komisije, da bi se tako ocenilo njeno delo ter opredelile nadaljnje naloge skupščine družbenopolitičnih skupnosti in njihovih teles na tem
področju. Zlasti pa je pomembno, da skupščina oceni, v kakšni meri so se
doslej uresničevali dokumenti in ustavni amandmaji, sprejeti v zvezni in republiški skupščini, v organih družbenopolitičnih organizacij republike in zveze
ter na II. kongresu samoupravljalcev Jugoslavije.
Komisija se zaveda, da ji nalagajo sprejeti zvezni ustavni amandmaji XX do
XLII in priprave za sprejem republiških ustavnih amandmajev XXV do XLII
ustrezno delovno intenzivnost, da bi tako pripomogla k uveljavljanju in uresničevanju takih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v delovnih organizacijah, ki izhajajo iz ustavnih načel XXI-, XXII. in XXIII. zveznega ustavnega
amandmaja, in je poskušala formulirati nekatere svoje naloge na tem področju
v programu dela do julija 1972, ki je sestavni del tega poročila.
Poročilo zajema odbobje od ustanovitve komisije, novembra 1969, do konca
septembra 1971.
I.
, Komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj samoupravnega prava
v delovnih organizacijah je bila ustanovljena s posebnim odlokom enotnega
zbora na njegovi seji dne 19. novembra 1969 kot stalna komisija z nalogo, da
proučuje in spremlja razvoj samoupravnega prava delovnih organov, organizacij
in raziskovalnih institucij, ki delajo na tem področju. V odloku je bilo posebej
določeno, da komisija pri svojem delu sodeluje z družbenopolitičniimi in drugimi organizacijami ter združenji, zlasti z Zvezo sindikatov Slovenije. Da bi
se lahko utemeljite je in učinkoviteje usmerila k svoji temeljni nalogi — proučevanju in spremljanju razvoja samoupravnega prava v organizacijah združenega dela, je bil z odlokom' določen tudi tak sestav komisije, ki to omogoča, saj
so poleg poslancev — njeni člani pretežno strokovni, znanstveni in družbenopolitični delavci, ki se bodisi v organizacijah združenega dela bodisi v družbenopolitičnih organizacijah in drugih institucijah neposredno bavijo s proučevanjem.' problematike, ki je predmet delovanja komisije.
Od svoje ustanovitve do danes je imela komisija 11 sej, na katerih so
člani obravnavali številna vprašanja iz okvira svoje pristojnosti.* Med temi je
bilo razmeroma najmanj aktov, pripravljenih v republiških organih in organizacijah, kar samo po sebi kaže na specifičnost dela komisije, predvsem pa na
njeno obrnjenost k problematiki graditve samoupravnega prava o organizacijah
* Med 24 točkami dnevnega reda dosedanjih sej komisije so bili le osnutki oziroma predlogi treh, štirih zakonov ter gradivo za pripravo skupščinskega dokumenta
o kadrovski politiki; za vse druge točke je bilo treba pripraviti gradivo v komisiji ali
ga organizirati posebej.
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združenega dela in v usmerjanje ter usklajevanje prizadevanj samoupravnih
organov, organizacij in institucij na tem področju, za kar pred ustanovitvijo
komisije niti občasno še manj pa sistematično ni skrbelo nobeno skupščinsko
telo ali republiški organ.
Med vprašanji, ki jih je komisija obravnavala v dosedanjem delu, je bilo
največ pozornosti v razpravi posvečeno:
— uveljavljanju in uresničevanju XV. (XIII.) ustavnega amandmaja in
v tem okviru posebej položaju temeljnih organizacij združenega dela v okviru
združenih podjetij; ,
— vsebini in metodi dela občinskih komisij za pregled statutov in drugih
splošnih aktov delovnih organizacij ter sodelovanju med njimi in našo komisijo;
— problematiki v zvezi s pripravo aktov o sistematizaciji delovnih mest v
delovnih organizacijah in drugim vprašanjem' kadrovske politike v organizacijah
združenega dela;
— družbenem usmerjanju delitve dohodka in osebnih dohodkov v delovnih organizacijah;
— delovnim) razmerjem delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih;
—. problematiki v zvezi z uvajanjem 42-u;rnega delovnega tedna.
II.
Razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah
Pri dosedanjem delu je bila komisija predvsem orientirana na ugotavljanje,
kako se je uresničevalo samoupravljanje v delovnih organizacijah kot celoti in
v organizacijah združenega dela v njeni sestavi, kot neodtujljiva pravica delovnega človeka. Zato je bilo v njenem dosedanjem programu postavljeno na prvo
mesto uveljavljanje XV. amandmaja zvezne oziroma XIII. amandmaja republiške ustave o statutih delovnih organizacij in resolucije o uresničevanju XV.
ustavnega amandmaja (Ur. 1. SFRJ, št. 25/1970). V pristopu k obravnavi teh
vprašanj se je komisija zavzemala za neposreden stik s prakso in tesno sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki so odgovorne za razvijanje samoupravnih odnosov. Dobro medsebojno sodelovanje je bilo doseženo zlasti med
komisijo in republiškim svetom sindikatov ter med našo komisijo in občinskimi
komisijami za pregled statutov in drugih splošnih aktov delovnih organizacij.
Poleg tega so člani komisije obiskali po nekaj delovnih organizacij in se z
organi upravljanja pogovorili o osnovnih težavah in nejasnostih ter jim posredovali ugotovitve in stališča naše komisije v zvezi s posameznimi rešitvami.
Za konkretno ugotovitev stanja na tem področju se je komisija že v začetku
svojega dela obrnila na občinske komisije za pregled statutov in drugih splošnih
aktov in iz dobre tretjine občin dobila odgovore o osnovnih problemih in nejasnostih na tem področju, o organizaciji, vsebini in izkušnjah dela teh komisij
ter o tem, kakšne naj bodo metode naše komisije v sodelovanju z njimi. To je
predvsem! pripomoglo, da so se usklajevali pogledi in dileme na posamezna vprašanja ob pripravah predlogov za spremembe samoupravnih aktov v delovnih
organizacijah. V precejšnji meri tudi kot rezultat takega usklajenega delovanja
se je pokazalo, da so bili po prvotnih precejšnjih dilemah in kolebanjih —
ki so privedla do vrste protiustavnih in sicer družbeno neustreznih (določil v
statutih delovnih organizacij, zlasti pa zavrle razpravo o odprtih vprašanjih
samloupravne organizacije v posameznih delovnih skupnostih — kasneje vendarle
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doseženi ustrezni pozitivni premiki. K temu je prispevala v precejšnji meri
aktivnost vseh drugih subjektivnih sil, ki se v prvem obdobju po sprejemu
ustavnih amandmajev niso dovolj aktivirale.
Vendar je bilo tudi kasneje opaziti, da vsebina in načela XV. amandmaja
niso bila povsod in v potrebni meri prisotna pri sprejemanju in dopolnjevanju
statutov. Predvsem je v nekaterih delovnih organizacijah neustrezno reguliran
položaj posameznih temeljnih organizacij združenega dela in možnosti delavcev
glede odločanja o delitvi dohodka in razvoju celotne delovne organizacije.
Zaradi tega je komisija ustanovila posebno delovno skupino, ki je proučila
ta vprašanja in na podlagi njenih ugotovitev oblikovala svoja stališča, s katerimi je seznanila občinske komisije. Ta in druga vprašanja iz tega sklopa
so bila tudi predmet razprave na regionalnih posvetih s člani občinskih komisij
(konec leta 1970 in v začetku leta 1971) v Murski Soboti, Mariboru, Celju,
Krškem in Ljubljani.
Ko je komisija na sejah in na regionalnih posvetih ocenjevala doseženo
stopnjo samoupravnih odnosov, je ugotovila, da niso v celoti doseženi smotri
in cilji XV. amandmaja zvezne in XIII. amandmaja republiške ustave ter
resolucije o uresničevanju ustavnega amandmaja XV. Analize sindikatov
kažejo, da je le okoli 10 % delovnih organizacij definiralo in reguliralo svoje
samoupravne odnose v duhu XV. ustavnega amandmaja, okoli 40 °/a delovnih
organizacij pa je v preteklih 2—3 letih opravilo le manjše korekture svojih
statutov — predvsem kar zadeva razvijanje novih institucionalnih oblik upravljanja, ostale delovne organizacije pa so se v glavnem zadovoljile z minimumom
formalno-pravnih korektur svojih statutov in drugih splošnih aktov oziroma
so se omejile le na dopolnila, ki jih neposredno zahtevajo zakoni. Nekaj delovnih
organizacij pa ni storilo niti tega in še sedaj niso uredile svoje samoupravne
zakonodaje. Zlasti je v mnogih primerih neurejena samouprava v dislociranih
obratih.
Nekatera vprašanja v zvezi s položajem delovnih enot, ki jih matično
podjetje ustanavlja v občinah zunaj sedeža podjetja, so bila in bodo še obravnavana v komisiji v okviru proučevanja samoupravne zakonodaje delovnih
organizacij in pogodb, ki urejajo ta vprašanja (vpliv teh enot na delitev dohodka v delovni organizaciji, o zadevah družbene reprodukcije itd.). Gre pa
že za drug vidik — za neposredno povezavo in vključenost takih obratov v
okolje, v katerem delujejo. Tu bi bilo potrebno proučiti zlasti odnose s skupščino občine, na katerem območju delujejo, prispevek teh enot k zadovoljevanju
splošnih družbenih potreb svojega neposrednega okolja (izvenproračunski prispevki, odnosi do samoupravnih skupnosti in krajevne skupnosti, sodelovanje
pri financiranju in razvoju šolstva, kulture, zdravstva itd.). Ta vprašanja
bodo terjala skrbne obdelave zlasti ob pripravah in sprejemanju republiških
ustavnih amandmajev, ki že v svoji zasnovi postavljajo nedvoumno temelje
socialističnih samoupravnih odnosov in neodtujljive pravice delovnega človeka
v temeljni organizaciji združenega dela.
Že sprejeti XXI. amandma zvezne ustave določa položaj delovnega človeka
v družbeni reprodukciji in uveljavljanje z ustavo in zakoni določenih pravic
v temeljnih organizacijah združenega dela, v katerih se delavci združujejo in
v njih delajo. Položaj delovnega človeka in njegove pravice v temeljni organizaciji združnega dela še bolj precizira osnutek XXVI. amandmaja republiške
ustave. K nadaljnjemu razvijanju samoupravnih odnosov in utrditvi ter zagotovitvi družbenoekonomskega položaja delovnega človeka so vodila že načela,
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sprejeta s XV. .amandmajem zvezne ustave, in resolucija o uresničevanju
ustavnega amandmaja XV. V resoluciji je bilo med drugim poudarjeno, da
je potrebna vsestranska, družbena podpora tistim prizadevanjem in rešitvam
v organizaciji samoupravljanja, ki vodijo h krepitvi neposrednega odločanja
o vseh bistvenih vprašanjih družbenoekonomskih odnosov dela in poslovanja ...«
Komisija je na več sejah obravnavala problematiko organizacije samoupravljanja v delovnih organizacijah, v katere sestavu so tudi dislocirani
obrati, in prišla do podobnih ugotovitev, kakor so v omenjeni resoluciji. Ugotovila je tudi, da potekajo ti procesi počasi in da se ponekod celo zavestno, zavirajo procesi razvijanja in krepitve samoupravnih odnosov z motivacijo, da se
bojijo prepustiti preveč samoupravnih pravic delavcem v temeljnih organizacijah združenega dela oziroma v dislociranih obratih, ker bi utegnila taka
»demokratizacija« v samoupravnih odnosih privesti do odcepitve oziroma osamosvojitve teh delov delovne organizacije. Drugi to utemeljujejo, da bi ob preveliki razvejanosti samoupravljanja v delavni organizaciji prišlo do zaviranja
enotne politike gospodarjenja v podjetju oziroma zavodu, do cepitve koncepcije
in sredstev pri usmerjanju razvoja delovne organizacije, Komisija je analizirala
tudi druge pojave, ki zavirajo pozitivne procese in uresničevanje intencij
ustavnih amandmajev. Naletela je tudi na pojave avtokratizma in tehnokratizrna, birokratizma in menagerskih tendenc vodenja in upravljanja v delovni
organizaciji, češ da bodo to najbolj racionalno opravili strokovnjaki — kvalificirani ljudje sami.
Na podlagi teh in drugih ugotovitev je bila postavljena komisija pred
vprašanje: ah je v zadostni meri podano varstvo pravic samoupravljanja, ah
je podano jamstvo za ukrepanje proti tistim subjektom in skupinam, ki ovirajo
ah celo preprečujejo uresničevanje z ustavo zajamčenih neodtujljivih pravic
do samoupravljanja?
Komisija je ugotovila, da niti zvezna niti republiška zakonodaja ne dajeta
zadostne podlage za odločno reagiranje in ukrepanje zoper take pojave in
procese. Delavcem ostaja le moralno-politična obsodba ali pa demonstrativna
prekinitev dela oziroma podobne oblike protesta proti kratenju njihovih pravic.
Zato postavlja komisija pred skupščino in poslance to vprašanje kot aktualno
in predlaga, da se uvede postopek za sprejem, posebnega zakona, s katerim
bi se uredila ta vprašanja. Sedaj je to urejeno v več zakonskih predpisih
(v temeljnem zakonu o podjetjih, temeljnem zakonu o delovnih razmerjih
in drugih), sankcije pa so določene s kazenskim zakonikom (160. a člen), zato
komisija v celoti podpira tudi stališča in sklepe II. kongresa samoupravljalcev
Jugoslavije, ki zahtevajo, da je potrebno zgraditi celovit sistem osebne in
kolektivne odgovornosti nosilcev vseh samoupravnih in javnih funkcij, ki pa
mora biti sestavni del organizacije in uresničevanja v odnosih samoupravne
in socialistične družbe.
Metoda dela občinskih komisij za pregled statutov in drugih
splošnih aktov delovnih organizacij
Na omenjenih posvetovanjih je bilo v zvezi z metodami dela občinskih
komisij za pregled statutov delovnih organizacij ugotovljeno:
— da za družbeno tako pomiembne naloge v nekaterih občinah ni ustreznih
strokovnih kadrov, ki bd tekoče spremljali problematiko na tem področju;
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— da bi bilo potrebno zagotoviti pri občinskih skupščinah tak sestav komisij, da bi bili v njih zastopani poleg odbornikov tudi predstavniki sindikatov
in. drugih družbenopolitičnih organizacij, predstavniki samoupravnih organov
delovnih organizacij in neposredni proizvajalci. Tako bi komisije pridobile več
družbenopolitične avtoritete in bi lažje reševale zapletene probleme, ki se
pojavljajo pri njihovem delu;
— ugotovili so tudi, da bi bilo potrebno zagotoviti tesnejše sodelovanje
občinskih komisij z našo komisijo in obratno.
Nekateri problemi kadrovske politike in sistemizacija delovnih mest
v delovnih organizacijah
Do sedaj so bile v komisiji načete le načelne razprave in ugotovitve, da se
določbe in načela, ki jih glede tega določa zakon (TZDR), niso dosledno uveljavila v samoupravni zakonodaji delovnih organizacij. Komisija povezuje
obravnavo teh vprašanj s spremljanjem vsebinskih priprav v zvezi z reelekcijo
vodilnih kadrov in vodstvenih delavcev in s pripravo oziroma sprejemanjem
aktov o sistemizaciji delovnih mest v delovnih organizacijah. Komisija meni,
da sistemizacija delovnim organizacijam nedvomno ni potrebna samo zaradi
sistema delitve osebnega dohodka in tudi ne le zaradi urejanja nekaterih vprašanj s področja delovnih razmerij. Potrebna jim je predvsem zaradi optimalne
organiziranosti in delitve dela.
Komisija tudi meni, da sistemizacija ni nikakršna formalnost, temveč
zahtevno opravilo s pomembno vsebino1. Delovna organizacija potrebuje akt
p sistemizaciji, ki postaja tudi s poslovnega vidika vedno bolj pomemben.
Cim zahtevnejše postaja gospodarjenje, čim1 boljša je opredeljenost dela, čim
večje so zahteve po kakovosti izdelkov, storitev in uslug po njihovi ekonomičnosti, tem večja mora biti organiziranost delovnega procesa in obvladovanja
vseh njegovih elementov. Vloga človeka postaja vedno bolj zahtevna in vedno
bolj odločilna. Zato ocenjuje komisija kot zaskrbljujočo ugotovitev, da veliko
število delovnih organizacij tega akta še ni sprejelo oziroma pristopilo k tako
zamišljeni sistemizaciji delovnih mest.
Pred komisijo se v zvezi s tem odpira tudi vprašanje učinkovitosti ukrepanja organov družbenopolitičnih skupnosti, kadar ugotovijo, da delovne organizacije ne urejajo svojih družbenih in ekonomskih odnosov v skladu z ustavo
in z na njej temelječimi predpisi.
V zvezi z obravnavo tez za skupščinski dokument o kadrovski politiki
je bilo v komisiji poudarjeno, da bi moral ta dokument obravnavati tudi problematiko nove sistemizacije delovnih mest, funkcijo zavodov za zaposlovanje
ter družbeno dogovarjanje o štipendiranju in kreditiranju učencev in študentov
kot bistvene sestavne dele kadrovske politike.
Samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje
o delitvi dohodka in. osebnih dohodkov
Komisija je uvrstila na dnevni red svojih obravnav osnutek in nato predlog
zakona, ki naj bi urejal ta vprašanja. Takrat je bila med drugim poudarjena
potreba, da naj gre osnutek zakona v širšo javno razpravo, v kateri naj doživi
konfrontacijo s prakso v delo-(aiih organizacijah in dobi njihovo podporo.
O obravnavi predloga zakona pa je komisija sprejela stališče, da naj zakon
določi le načela za samoupravno in družbeno dogovarjanje ter usmerjanje
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delitve dohodka in osebnih dohodkov, drugi instrumenti pa naj bi bili le
dogovorjena sankcija za tiste, ki se dogovorov ne bi držali.
Pri nadaljnjem) izvajanju svojega programa dela bo komisija spremljala
in obravnavala pojave, ki ne bi bili v skladu z načeli v'sprejetem) zakonu.
Delovna razmerja delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih
Glede na vsebino določb ustavnih amandmajev, po katerih imajo delovni
ljudje, zaposleni pri zasebnih delodajalcih, v načelu enake pravice kot delavci
v združenem delu (XjXI. in XXIV. amandma), je komisija — čeprav je v svojem
delu usmerjena na problematiko samoupravnega prava v organizacijah združenega dela — obravnavala predlog za izdajo in osnutek zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih
delodajalcih. Ugotovljeno je bilo, da je predlagana sprememba zakona nujna.
V zvezi z načeli zakona pa je bilo predlagano, da bi s kolektivno pogodbo v
republiki uvedli le nekatere minimalne skupne norme, vsa druga vprašanja pa
s kolektivnimi pogodbami za območje ene ah več občin.
Problematika uvajanja 42-urnega delovnega tedna
Komisija je obravnavala predlog zakona o določitvi republiškega upravnega
organa, pristojnega za podaljšanje roka za prehod na 42-urni delovni teden.
Ob tej priliki je sklenila, da bi še . naprej- spremljala to problematiko, zlasti
pa posvetila pozornost oviram za prehod na 42-urni delovni teden po sprejemu tega zakona.
III.
O metodah dela govori poročilo delno že ob obravnavi programa in vsebine dela.
KJot rečeno, se je komisija v svojem delu usmerila predvsem na tesen
stik in neposredno sodelovanje z občinskimi komisijami za pregled statutov
in drugih splošnih aktov ter s samoupravnimi organi delovnih organizacij.
a.) 2e na prvi seji je bil sprejet dogovor, da vsak član komisije obišče
po nekaj delovnih organizacij in v razgovoru z organi samoupravljanja poskuša čimbolj konkretno in neposredno ugotoviti stanje, probleme, dileme
in nejasnosti pri uresničevanju XV. ustavnega amandmaja,. Ta praksa se je
nadaljevala v vsem dosedanjem delu, tako da st> člani komisije bodisi po dogovoru na seji ali samoiniciativno obiskovali posamezne delovne organizacije,
da bi tako preverili in dopolnili ugotovitve in stališča, do katerih je prišla
komisija v svojem dotedanjem delu. Kot rečeno1, je bil eden od bistvenih
poudarkov pri delu komisije in pri teh neposrednih stikih dan položaj delovnih
enot (temeljnih organizacij združenega dela), občasno pa še posameznih vrst
delovnih organizacij — glede njihovih specifičnosti (kmetijskim organizacijam,
manjšim delovnim organizacijam, ki nimajo ustreznega kadra idr.). Delovne
organizacije so se tudi dokaj pogosto obračale na komisijo z vprašanji glede
razlage zakonov in dilem, do katerih so prišle v svoji praksi. sestavljanja in
izvajanja samoupravnih aktov. Komisija je taka vprašanja obravnavala in
sporočala svoje ugotovitve in stališče prizadetim organizacijam, o stališčih
glede vprašanj širšega pomena pa je seznanjala tudi občinske komisije za
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pregled statutov. Kjer je bilo potrebno, se je komisija obrnila za pravno mnenje
na pristojne republiške organe.
b) Sodelovanje z občinskimi komisijami za pregled statutov in drugih
splošnih aktov je bilo že od začetka bistveni element delovne usmeritve
komisije. Poleg že omenjenih regionalnih posvetov se je komisija že po prvi
seji obrnila na občinske komisije s posebnimi pismom, jih seznanila s svojo vlogo
in programom, prosila, da ji sporočijo svoje ugotovitve, izkušnje in nejasnosti
glede uresničevanja XV. ustavnega amandmaja v delovnih organizacijah (kot
se kažejo v statutih), jo seznanjajo z vsebino in metodami svojega dela ter
s tem, kako si zamišljajo svoje sodelovanje z našo komisijo, oziroma kakšno
pomoč z naše strani bi potrebovali pri svojem delu. Občinske komisije so nas
takrat in še kasneje obveščale o problematiki, ki jo obravnavajo, in prosile
za pojasnila in stališča naše komisije o posameznih vprašanjih. V zvezi z
aktivnostjo pri pripravi aktov o sistemizaciji se je komiisija obrnila na občinske
komisije s posebnim pismom, po vsaki seji pa je komisija obvestila občinske
komisije o svojih pomembnejših ugotovitvah in stališčih. Ocena precejšnjega
števila občinskih komisij je, da sta bila tako sodelovanje in pomoč naše komisije
že v tej fazi izredno koristna.
c) Za obdelavo posameznih nalog iz programa dela komisije sta bili ustanovljeni dve delovni skupini (za proučitev položaja delovnih enot v večjih
podjetjih in za problematiko v zvezi s sistemizacijo delovnih mest v delovnih
organizacijah). K delu so bili pritegnjeni tudi posamezni strokovnjaki in javni
delavci zunaj komisije. Komisija namerava to prakso še razširiti in poglobiti.
d) Prizadevanje za sodelovanje z družbenopolitičnimi organizacijami in
institucijami, ki se bavijo s problematiko iz programa dela komisije, je že od
začetka pomenilo važno usmeritev v njenem delu. Koristne praktične rezultate
pa je doslej dalo le sodelovanje z RZ ZSS oziroma z njegovo komisijo za
družbeno samoupravljanje (naša komisija je uporabila kot podlago za razpravo
nekaj gradiv te komisije in dogovorjenih je bilo nekaj skupnih akcij.) Prizadevanja. da bi vzpostavili stalnejše delovne stike z ustreznimi telesi CK ZKS,
RK SZDL in gospodarske zbornice, so bila manj uspešna. Da bo situacija
še jasnejša, naj omenimo, da je zlasti v začetku razprav o uresničevanju XV.
ustavnega amandmaja vsaka od omenjenih organizacij sama in po svoje pristopala k razpravam v občinah ;in delovnih organizacijah — brez prave koordinacije. Komisija je mnenja, da naloge, ki stoje pred njo in pred skupščino
v celoti na tem področju, zahtevajo poenotenje in združitev vseh sil ter večje
sodelovanje med omenjenimi organizacijami.
IV.
Glede na razvoj samoupravljanja je bila v komisiji nekajkrat sprožena
pobuda, da se razmisli o razširitvi delovnega področja komisije še na samoupravne in interesne skupnosti. Gre namreč za pomembno sfero avtonomnega
samoupravnega urejanja odnosov, ki bi morala biti deležna širše družbene
pozornosti. Glede na to in na dikcijo ustavnih amandmajev naj bi se spremenil tudi naziv komisije -—- »Komisija enotnega zbora delovnih skupnosti
za razvoj samoupravnega prava v organizacijah združenega dela in samoupravnih interesnih skupnostih«.
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V.
Komisija namerava v prihodnjih tednih pripraviti za obravnavo na seji
enotnega zbora delovnih skupnosti obširnejšo informacijo o stanju, nejasnostih
in dilemah v zvezi z uresničevanjem XV. ustavnega amandmaja in resolucije
o uresničevanju tega amandmaja ter ustavnih amandmajev k zvezni ustavi,
sprejetih julija letos.
Komisija predlaga skupščini in njenim zborom poročilo o dosedanjem delu
in prilaga program svojega dela z.a prihodnje obdobje do julija 1972 z željo in
pričakovanjem, da bodo poslanci ocenili opravljeno delo, ovrednotili stališča in
problematiko, ki je v poročilu nakazana, ter dali napotke in predloge za njeno
nadaljnje delo. Predvsem pa bo koristna pomoč skupščine in poslancev,
če bodo tekoče opozarjali na odprte probleme in dileme ob praktičnem uresničevanju ustavnih amandmajev s področja dejavnosti komisije. Poleg tega
komisija tudi piri svojih neposrednih stikih in razpravah v bazi — v delovnih
organizacijah in občinah — računa na oporo, pomoč in sodelovanje poslancev,
ker bo le tako lahko uspešno opravljala svoje naloge.

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti je na seji dne 6. marca 1972 — ob udeležbi tudi nekaterih članov
odbora prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje — obravnaval
poročilo o- delu za obdobje november 1969—september 1971 in delovni program
do konca julija 1972 komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR
Slovenije za razvoj samoupravnega prava.
Odbor je uvodoma ugodno ocenil poročilo o delu komisije, ki dovolj natančno prikazuje in analizira vprašanja, s katerimi se je komisija ukvarjala
v preteklem obdobju. V okviru zelo kompleksnega delovnega področja je
komisija pravilno usmerila svojo dejavnost na nekatere izredno pomembne
probleme v razvoju samoupravnega prava v delovnih organizacijah, samoupravnemu sporazumevanju in družbenemu dogovarjanju v zvezi z delitvijo
dohodka in osebnih dohodkov ter uvajanju 42-urnega delovnega tedna.
Odbor je podprl zamisel, da se delo komisije razširi še na samoupravne
interesne skupnosti in se naziv komisije temu ;ustrezno dopolni. Komisija naj
registrira in analizira številne probleme, ki nastajajo ob delovanju novih
samoupravnih interesnih skupnosti za področja kulture, znanosti in izobraževanja, kot so npr. institucije posebnega družbenega pomena, vloga predstavnikov
javnosti v teh zavodih, navzkrižja, do katerih prihaja med samoupravnimi
interesnimi skupnostmi in delovnimi organizacijami ustreznih področij.
Komisija naj vključi v svoj delovni program tudi posamezna specifična
vprašanja, ki se porajajo v zvezi z uresničevanjem intencij ustavnih amandmajev o samoupravni zakonodaji delovnih skupnosti na področju kulture,
znanosti in izobraževanja. Analiza hi pripomogla k hitrejšemu razvoju samoupravnih oblik, najustreznejših za posamezne dejavnosti.
Opozorjeno je bito, da večtirnost kontrole nad uveljavljanjem, samoupravnih pravic delovnega človeka ne bi bila smotrna. Koristneje bi bilo poskrbeti za konkretno pomoč delovnim organizacijam pri izdelavi njihovih
notranjih samoupravnih aktov in s tem zmianjšati sedanje velike razlike v
42
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le-teh. Ob tem je bila dana pobuda, naj bi bile vse samoupravne pravice in
dolžnosti delovnega človeka zbrane v enotnem kodeksu in z njim seznanjeni
delavci že ob samem vstopu na delo.
St.: 0209-4/72
Ljubljana, 10. 3. 1972

Skupina poslancev socialno-zdravstvenega zbora, ki so jo sestavljali po trije
člani stalnih odborov zbora, je na sestanku dne 2. decembra 1971 obravnavala
poročilo o delu komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR
Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah.
Predloženo poročilo so poslanci pozitivno ocenili, poudarili pa so, da je
treba kompleksno obdelati problematiko samoupravljanja tudi na vseh področjih
družbenih dejavnosti.
V razpravi je bilo opozorjeno, da je odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje že lani spomladi začel razpravo o razvoju samoupravnih odnosov v
zdravstvu. V prvi fazi je sklenil proučiti, ali so zdravstveni zavodi že sprejeli
nove statute, ki so jih terjali tako ustavni amandmjaji kot tudi nov republiški zakon o zdravstvu. V sodelovanju z republiškim odborom sindikata
družbenih dejavnosti Slovenije je bil izdelan poseben vprašalnik, ki je bil
posredovan vsem zdravstvenim domovom;, bolnišnicam in zavodom za zdravstveno varstvo. Na podlagi odgovorov zdravstvenih zavodov je bila junija 1970
izdelana informacija, ki je obravnavala sprejem statutov zdravstvenih zavodov,
sestav svetov, predstavnike družbenih skupnosti v svetih zavodov, kolegialne
in individualne izvršilne organe, posvetovalne organe direktorja, vodilna delovna mesta, vlogo družbenopolitičnih organizacij v zdravstvenih zavodih,
obveščenost delovnih kolektivov o delu samouprave, samoupravne pravice
temeljnih strokovnih oziroma teritorialnih enot ter koordinacijske organe
zdravstva v regijah.
Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje se je odločil, da bo nekatera
vprašanja samoupravljanja v zdravstvu razčistil še na bazenskih posvetovanjih
s predstavniki zdravstvenih zavodov, občinskih skupščin, občinskih sindikalnih
svetov, občinskih konferenc SZDL, občinskih komitejev ZK, komunalnih skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov ter regionalnih zdravstvenih centrov. Na devetih iposvetovanjih so bila obravnavana naslednja
vprašanja:
— osnovni pogoji za samoupravljanje;
— zagotavljanje družbenega interesa v delu samoupravnih organov zdravstvenih zavodov;
—: razvoj samouprave v enotah zdravstvenih zavodov;
— individualni in kolektivni izvršilni organi;
— dosežki integracije predvsem osnovne zdravstvene službe;
— koordinator dela zdravstvene službe v regiji in
— obveščenost občanov in članov zdravstvenih delovnih organizacij o delu
in problemih zdravstvene službe.
Obravnavana problematika je bila obdelana v informaciji z dne 1. 9. 1970,
o kateri je razpravljal odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje na
svoji 27. seji dne 21. septembra 1970. Odbor je menil, da gradivo še ni tako
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pripravljeno, da bi bilo lahko podlaga za razpravo na bližnji seji zbora. Po
mmenju odbora bi bilo treba samoupravljanje v zdravstvu kompleksneje obdelati ter pri tem1 upoštevati tudi gradivo drugega kongresa Slovenskega
zdravniškega društva in Zveze zdravniških društev Jugoslavije v Zagrebu. Poleg
tega je treba upoštevati, da je bil šele pred kratkim sprejet zakon o zdravstvu,
ki tudi obravnava samoupravljanje, in za zdaj še ni mogoče dati ocene o realizaciji zadevnih zakonskih določb. Odbor je tedaj posebej opozoril, da bo treba
v aktih o ustanovitvi zdravstvenih zavodov republiškega pomena rešiti vprašanje števila in strukture predstavnikov družbene skupnosti v svetih teh
zavodov. Odbor je sklenil, da bo o tem vprašanju razpravljal, ko mu bodo;
v skladu z akcijskim programom predloženi v razpravo omenjeni ustanovitveni
akti. Odbor je imenoval tričlansko komisijo, ki naj v sodelovanju s strokovno
službo zbora kompleksno obdela samoupravljanje na področju zdravstva.
Na sestanku skupine poslancev je bilo ugotovljeno, da doslej skupščini še
niso bili predloženi predlogi zakonov, ki bi urejali položaj in vlogo zdravstvenih
zavodov republiškega pomena. Iz tega razloga tudi komisija odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje ni nadaljevala začetega dela pri obdelavi problematike samoupravljanja v zdravstvu. Predstavnik republiškega sekretariata
za zdravstvo in socialno varstvo je pojasnil, da je bil doslej izvršnemu svetu
predložen le osnutek zakona o ustanovitvi zavoda SR Slovenije za zdravstveno
varstvo, ne pa tudi zakoni o ustanovitvi drugih zdravstvenih zavodov republiškega pomena. Poslanci so poudarili, da bi morah v skladu z zakonom o
zdravstvu čimprej sprejeti ustrezne ustanovitvene akte za vse zdravstvene
zavode republiškega pomena, zato naj republiški sekretariat za zdravstvo in
socialno varstvo čimprej predloži izvršnemu svetu ustrezne osnutke zakonov
o ustanovitvi tistih zdravstvenih zavodov, glede katerih je že razčiščeno vprašanje statusa iin ustanoviteljstvo. Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje bo nadaljeval začeto delo, tako da bi socialno-zdravstveni zbor lahko
razpravljal o problematiki samoupravljanja v drugem trimesečju 1972.
V razpravi je bilo opozorjeno, da niti socialno-zdravstveni zbor niti njegov
pristojni odboir doslej še nista razpravljala' o samoupravljanju v zavodih na
področju socialnega varstva. Te problematike doslej še nihče ni podrobneje
obdelal. Pojasnjeno je bilo, da zadevno študijo pripravlja republiški odbor
sindikata družbenih dejavnosti Slovenije in ko bo študija ,pripravi j ena, bo o
njem razpravljal odbor za socialno in otroško varstvo, nato pa še socialnozdravstveni zbor.
Sprejet je bil sklep, naj se komisiji enotnega zbora delovnih skupnosti
skupščine SR Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah pošlje informacija odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje z dne
1. 9. 1970 (»Nekateri problemi samoupravljanja v zdravstvu«).
St.: 0209-4/71
Ljubljana, 7. 12. 1971
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NEKATERI PROBLEMI
samoupravljanja v zdravstvu
Uvod

Socialno-zdravstveni zbor skupščine SR Slovenije je problematiko sarm>upravljanja kot posebno temo obravnaval na 18. seji dne 27. maja 1965. Gradivo
za razpravo je pripravil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo.
Prvi pravni vir in mejnik za samoupravljanje v zdravstvenih zavodih
je uredba o upravljanju zdravstvenih zavodov (Ur. 1. FLRJ, št. 30/53 z dne
29. julija 1953). Njena skromna vsebina in poskusni značaj sta v času do
leta 1960 ustvarila pogoje, ki so omogočili zakonsko formulacijo institucije.
Splošni zakon o organizaciji zdravstvene službe (Ur. 1. FLRJ, št. 45/60) in
republiški zakon o zdravstvenem varstvu in organizaciji zdravstvene službe
v LRS (Ur. L, št. 9/61) sta uzakonila to institucijo, določila organe upravljanja
in njihove pristojnosti. Ta sistem z nekaterimi konkretizacijami po novi ustavi
in ustavnih amandmajih v bistvu velja še danes.
Na uvodoma omenjeni seji s o c i alno-zdravstvenega zbora je bilo ugotovljeno,
da je samoupravljanje v zdravstvu v relativno kratkem obdobju od leta 1961
doseglo precejšen napredek. Samoupravni organi so se usmerili predvsem na
reševanje finančno-ekonomske problematike ter na oblikovanje splošnih aktov,
v manjši meri pa so razpravljali in sklepali o kvaliteti zdravstvenega varstva,
o organizaciji dela, o medsebojnem sodelovanju zdravstvenih zavodov, o medsebojnih odnosih zdravstvenih delavcev, o etiki zdravstvenih delavcev itd.
Taka usmerjenost samoupravnih organov je bila deloma pogojena z ekonomsko
decentralizacijo zdravstvenih zavodov in z uvajanjem novega sistema dohodka,
deloma pa je bila rezultat miselnosti, da sta le od izboljšanja materialne baze
odvisna napredek in kvaliteta zdravstvenega varstva.
Zbor je poudaril, da bi se morali samoupravni organi zdravstvenih zavodov
pri svojem bodočem delu preusmeriti od obravnavanja predvsem finančnoekonomskih vprašanj na vprašanja v zvezi z izboljšanjem zdravstvenega varstva. Nadalje je poudaril, da je kvaliteten napredek samoupravljanja v zdravstvu pogojen tudi z vzgojo samoupravljalcev. Tej vzgoji pa je bilo dotlej
posvečeno premalo skrbi, zlasti s strani šol in ustreznih fakultet, ki v svojih
programih tej vzgoji niso dale ustreznega mesta. Zato bi morale srednje in višje
zdravstvene šole, zlasti pa medicinska fakulteta poskrbeti, da bi bila tovrstna
vzgoja vključena v študijske programe. Zbor je tudi poudaril, da je uspešno
delo samoupravnih organov v veliki meri odvisno od ustreznih metod dela.
Seje upravnih organov v večini primerov niso bile dobro pripravljene, posledica
pa je bila, da stališča niso bila dovolj proučena in usklajena. Pomanjkljivost
je bila tudi v tem, da člani delovnih kolektivov niso bili dovolj informirani o
delu samoupravnih organov in o njihovih sklepih, zaradi česar niso mogli v
večji meri vplivati na njihovo delo.
Po mnenju zbora bi morali samoupravni organi večjo pozornost posvetiti
tudi obveščanju javnosti. Zbor je ugotovil, da je dejstvo, da so na sejah
samoupravnih organov prevladovala vprašanja materialne narave, do neke
mere. opravičljivo in pogojeno v novem finančno-ekonomjskem sistemu, ki se
je uvajal in ki je angažiral skoraj vse sile zdravstvenega zavoda in njegovih
s amoupravlj alcev.
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Nadalje je ugotovil, da je materialna baza tesno povezana z vsebino in
razmahom samoupravljanja. Utesnjevanje možnosti odločanja o vprašanjih
materialne baze bi zaviralo sam razvoj samoupravljanja, zato so se tudi organi
samoupravljanja orientirali zavestno ali zaradi določenih okoliščin na tista
vprašanja, ob katera so največkrat zadevali, ko so uveljavljali svoje pravice
samoupravljanj a.
Čeprav problematika samoupravljanja v zdravstvu kot posebna tema že
dalj časa ni bila obravnavana, pa je bil ta problem prisoten pri številnih razpravah zbora in njegovih teles, zlasti ob obravnavi problematike financiranja in
organizacije zdravstvenega varstva.
Programska osnova za delo skupščine SR Slovenije določa med osnovnimi
nalogami s področja družbenoekonomskih odnosov, družbenopolitičnega sistema in usmerjanja družbenega razvoja tudi nadaljnji razvoj samoupravljanja
v vseh oblikah združenega dela. Ta programska osnova predvideva, da bo
skupščina v okviru svojih nalog spremljala izpopolnjevanje statutov in drugih
samoupravnih aktov v delovnih organizacijah, spodbujala, po potrebi pa tudi
usklajevala in usmerjala uresničevanje ustavnih amandmajev in graditev
sistema samoupravnega prava v delovnih organizacijah sploh. XV. amandma
zvezne in XIII. amandma republiške ustave omogočata urediti organizacijo
samouprave v delovnih organizacijah, tako kot najbolj ustreza njihovemu nadaljnjemu družbenoekonomskemu razvoju.
Upoštevajoč omenjeno programsko osnovo je odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno^zdravstvenega zbora sklenil, da v sodelovanju z
zdravstvenimi zavodi in sindikati prouči problematiko samoupravnih odnosov
v zdravstvu ter predlaga zboru, da sprejme smernice za nadaljnji razvoj teh
odnosov. Odbor je sklenil, da bo v I. fazi proučil, ali so zdravstveni zavodi
že sprejeli spremembe in dopolnitve statuta, ki jih terjajo tako ustavni amandmaji kot tudii zadevne določbe pozitivne zakonodaje. V sodelovanju z republiškim odborom sindikata delavcev družbenih dejavnosti Slovenije je bil
v ta namen izdelan poseben anketni list. Ta je vseboval vprašanja v zvezi s
spremembami novih statutov, strukturo in pristojnostmi samoupravnih organov, razvojem samoupravljanja po delovnih enotah, obveščanjem kolektiva
in javnosti o problematiki zdravstvenega zavoda, ter vlogo .predstavnikov
družbene skupnosti v svetu zavoda.
Anketni list je bil marca in aprila letos poslan vsem zdravstvenim zavodom,
razen zdraviliščem. Anketiranih je bilo 20 zdravstvenih domov, 30 bolnišnic,
10 zavodov za zdravstveno varstvo in 36 lekarn. Odgovore so posredovale vse
bolnišnice in vsi zavodi za zdravstveno varstvo ter 16 zdravstvenih domov
in 28 lekarn.
Na podlagi prejetih odgovorov je odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje pripravil posebno informacijo, iz katere je izhajalo, da je treba razčistiti nekatera vprašanja v zvezi z nadaljnjim razvojem samouprave v zdravstvu. Zato se je odbor odločil za regionalne posvete kot najprimernejšo metodo
za razčiščevanje teh in drugih vprašanj. Posveti so bih organizirani meseca
junija v Novem mestu, Kopiru, Mariboru, Celju, Novi Gorici, Murski Soboti,
Kranju, Ravnah na Koroškem in Ljubljani. Na posvete so bili vabljeni predstavniki zdravstvenih zavodov, občinskih skupščin, občinskih sindikalnih svetov,
občinskih konferenc SZDL, občinskih komitejev ZK, komunalnih skupnosti
zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov ter komunalnih zavodov za so-
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cialno zavarovanje, regionalnih zdravstvenih centrov, nekaterih gospodarskih
organizacij ter poslanci socialno-zdravstvenega zbora.
Nia posvetih so bila obravnavana predvsem naslednja vprašanja:
— osnovni pogoji za samoupravljanje;
•—• zagotavljanje družbenega interesa v delu samoupravnih organov zdravstvenih zavodov;
— razvoj samouprave v enotah zdravstvenih zavodov;
— individualni in kolektivni izvršilni organi;
— dosežki integracije predvsem osnovne zdravstvene službe;
— koordinator dela zdravstvene službe v regiji in
— obveščenost občanov in članov zdravstvenih delovnih organizacij o delu
in problemih zdravstvene službe.
Mimogrede naj omenimo1, da so bili na teh posvetih, ki so padli v čas
sprejemanja novega zakona o zdravstvu ter zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva, dani nekateri konkretni
predlogi in stališča v zvezi s predlaganimi rešitvami, ki jih je zbor upošteval
p>ri sklepanju o predlogih teh zakonov.
Ker udeležba na teh posvetih predvsem s strani družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij ni bila zadovoljiva, ni bilo mogoče
vsestransko in temeljito razčistiti problematike samoupravljanja v zdravstvu.
I.
Na vseh posvetih je bilo soglasno ocenjeno, da je nadaljnji razvoj samoupravnih odnosov pogojen z ustreznimi rešitvami na področju oblikovanja
in delitve dohodka v zdravstvu. Uvedba in izvajanje gospod,arske in družbene
reforme, ki je med drugim,1 imela za posledico limitiranje sredstev za zdravstveno zavarovanje in zdravstveno varstvo, je zavrla komaj začeti proces formiranja dohodka po storitvah. Znova se je uveljavil sistem financiranja po
pavšalu oziroma odkup programa, zairadi česar so imeli samoupravni organi
zdravstvenih zavodov pri svojih odločitvah le majhen manevrski prositor. V
pogojih izvajanja reforme so se samoupravni organi zdravstvenih zavodov
v še večji meri usmerili na obravnavanje finančnih problemov, ki so se iz
leta v leto zaostrovali.
Ker je dohodek zdravstvenih zavodov v prvih letih po reformi relativno
padal, hkrati pa so izdatki za zdravstveno varstvo naraščali predvsem zaradi
povečanja materialnih stroškov, so samoupravni organi sprejeli številne ukrepe,
ki naj bi zagotovili racionalnejše trošenje sredstev, namenjenih za zdravstveno
varstvo. Ta prizadevanja samoupravnih organov zdravstvenih zavodov so šla
predvsem v smeri iskanja notranjih rezerv. Ugotovili so, da je največji vir
teh rezerv prav v organizaciji in metodah dela. Osnovna slabost zdravstvene
službe je bila v njeni razdrobljenosti lin funkcionalni nepovezanosti, kar še
posebej velja za osnovno zdravstveno službo. Integracijo osnovne zdravstvene
službe, ki je bila nujnost, je pospešil šele zakon o organizaciji zdravstvene
službe v SR Sloveniji, ki je bil sprejet aprila 1967, leta. Ta integracija je
terjala v tem času izredno angažiranost samoupravnih organov zdravstvenih
zavodov. Nii namreč prezreti, da pri tej integraciji ni šlo le za fizično združitev
posameznih, prej samostojnih zdravstvenih zavodov, temveč za postavitev nove
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zasnove strokovne organizacije — temeljnih strokovnih služb, ki zagotavljajo
vertikalno strokovno povezavo med istovrstnimi delovnimi enotami, uvedbo
enotne metodologije dela, enotne doktrine, boljšo obravnavo pacientov, hitrejšo
odpravo pomanjkljivosti v delu službe, boljšo izkoriščenost kadrov in opreme itd.
Samoupravni organi bolnišnic so se v tem obdobju poleg že omenjenih
finančnih vprašanj ukvarjali še s problemi verifikacije in kategorizacije bolnišnic ter odvečnih posteljnih kapacitet za fiziologijo. Glede na navedeno je
torej razumljivo, da samoupravni organi zdravstvenih zavodov niso mogli
v celoti realizirati stališča socialno-zdravstv enega zbora, naj se v večji meri
usmerijo na obravnavanje vprašanj v zvezi z izboljšanjem zdravstvenega varstva
občanov in njihovega tretmaja.
Na regionalnih posvetih je bil pozitivno ocenjen sistem financiranja zdravstvenega varstva, ki ga je predvidel nov zakon o zdravstvu. Bistvo tega sistema
je v tem;, da oblikujejo zdravstvene delovne organizacije dohodek na podlagi
plačil za opravljeno delo praviloma po nomenklaturi zdravstvenih storitev,
ki jo predpiše republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo. Poudarjeno
je bilo, da je nujno, da se cena zdravstvene storitve oblikuje po naslednjih
elementih: materialni stroški, funkcionalna amortizacija, osebni dohodki in
skladi. Pri tem so opozorili, da so zdravstveni zavodi v zadnjih letih lahko
oblikovali le minimalne sklade, ki skupaj s skromnimi amortizacijskima sredstvi
niso omogočali zdravstvenim zavodom, da nadomestijo iztrošeno in zastarelo
opremo ter sledijo sodobnemu razvoju tehnologije v medicini. Glede tega
pomeni zakon o zdravstvu napredek, saj predvideva, da stopnjo funkcionalne
amortizacije ter višino skladov okvirno ureja družbeni dogovor, za posamezno
zdravstveno delovno organizacijo pa pogodba o izvajanju zdravstvenega varstva.
Zakon vsebuje tudi jasne rešitve glede razširjene reprodukcije v zdravstvu,
saj določa, da se s programi zdravstvenega varstva, ki se sprejmejo po načelih
družbenega dogovarjanja, rešujejo tudi ta vprašanja.
II.
Družbeni interes v delu samoupravnih organov zdravstvenih zavodov se
zagotavlja v praksi prek raznih oblik. Najznačilnejša oblika je sodelovanje
predstavnikov družbene skupnosti v svetih zdravstvenih zavodov. Iz prejetih
odgovorov zdravstvenih zavodov izhaja, da je njihova udeležba zelo različna,
saj znaša osmino do skoraj polovice članov sveta. Tako ima na primer zdravstveni dom Kočevje-Ribnica od 13 članov sveta dva predstavnika družbene
skupnosti, zavod za zdravstveno varstvo Celje od 19 »članov 4, zavod za medicinsko rehabilitacijo — zdravilišče Laško od 17 članov 2, bolnišnica »dr. Petra
Držaja« pa od 19 le tri. Zelo dobro so zastopani predstavniki družbene skupnosti
v bolnici Novo mesto (10 od 23), v bolnici »Ivana Regenta« Sežana (10 od 25) in
v zdravstvenem domu Ravne na Kjoroškem (9 od 25).
Statuti zelo različno obravnavajo imlenovanje predstavnikov družbene skupnosti. Noben statut ne določa, da bi te predstavnike imenovale le občinske
skupščine na območju zdravstvenega zavoda. Izjema je le zdravstveni dom
Nova Gorica, kjer so bili zunanji člani sveita imenovani le s strani občinskih
skupščin. V večini primerov je v svetu zavoda le po en predstavnik občine
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in to občine, na območju katere je sedež zavoda. V svetu zavoda za zdravstveno
varstvo Kranj in bolnišnice Novo mesto so bili predstavniki vseh občin z
območja teh zavodov. V svetu kliničnih bolnic Ljubljana pa sta s svoijima
predstavnikoma zastopana le občina Ljubljana-Center in mestni svet. Tudi v
svetu zavoda za zdravstveno varstvo Celje in Mlaribor je zastopana le občina
Celje in Maribor in to s po enim predstavnikom.
V svetih zavodov so kot predstavniki družbene skupnosti tudi predstavniki
drugih zdravstvenih zavodov, delovnih organizacij, komunalnih zavodov za
socialno zavarovanje, SZDL in sindikatov, le v manjši meri pa predstavniki
komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja delavcev, zlasti pa še kmetov.
So tudi primeri, ko društvo upokojencev imenuje v svet zavoda svojega predstavnika. Torej ni nobenih kriterijev glede imenovanja teh predstavnikov.
Izkušnje zdravstvenih zavodov v zvezi z dejavnostjo predstavnikov družbene skupnosti v svetu zavoda so zelo različni. Odgovori kažejo, da ima večina
zdravstvenih zavodov, zlasti bolnišnic, negativne izkušnje. Predstavniki družbene skupnosti se namreč le v manjši meri udeležujejo sej sveta, če pa so
prisotni, niso na sejah dovolj aktivni. Ne dajejo pobud za obravnavo vprašanj, kii so širšega družbenega interesa, prav tako pa tudi s problemi zavoda
ne seznanjajo javnosti oziroma forumov, ki so jih imenovali. V bistvu ne
zastopajo družbenih, temveč osebna stališča oziroma zastopajo v svetu ena, na
drugih forumih pa druga stališča. Nasprotno pa so nekateri zavodi, zlasti
zdravstveni domovi in zavodi za zdravstveno varstvo, mnenja, da je sodelovanje predstavnikov družbene skupnosti v svetu zavoda zadovoljivo. Svetu
posredujejo predloge in pripombe, dane na zborih volivcev in v delovnih
organizacijah ter obveščajo javnost v delu in problemih zavoda. Opozarjajo
tudi na pripombe občanov in zavarovancev ter dajejo pobude za reševanje
perečih, zlasti materialnih problemov zavoda (investicije, oprema).
V splošnem so predstavniki družbene skupnosti, zlasti v svetih bolnic,
dajali zelo malo pobud za razpravo v organih upravljanja. Kolikor so pobude
dajali, so se nanašale predvsem na naslednja vprašanja: investicije in oprema,
razvojni programi, odnos delavcev zdravstvenega zavoda do pacientov, zagotavljanje zdravstvenega varstva, sistemska ureditev zdravstva, aktivno zdravstveno varstvo, ustanavljanje novih strokovnih enot, zlasti na podeželju, razširitev dejavnosti posameznih služb in strokovnih enot, kadrovske potrebe itd.
Iz odgovorov izhaja, da zaradi slabih izkušenj nekateri zdravstveni zavodi
predstavnikov družbene skupnosti sploh več ne vabijo na seje sveta (psihiatrična bolnica Idrija že od leta 1963). V nekaterih svetih v bistvu ne delajo
razlike med pristojnimi sveti v ožji oziroma širši sestavi, drugod pa predstavnike družbene skupnosti ne vabijo na seje sveta, ko sklepajo o stvareh,
ki sodijo v pristojnost sveta v ožji sestavi.
Soglasna je bila ocena, da je tako stanje posledica neustreznega izbora
kadrov, njihove premajhne,zainteresiranosti za delo v svetu, slabega poznavanja problematike zdravstvenega varstva, prevelike angažiranosti na drugih
področjih ter nerešenega vprašanja odnosa med temi predstavniki in organi,
ki jih imenujejo. Dogajalo se je, da organi oziroma organizacije, ki po statutu
imenujejo predstavnike družbenih skupnosti, le^teh kljub intervenciji zavoda
niso pravočasno imenovali.
Večina zdravstvenih zavodov meni, da zakon daje dovolj možnosti predstavnikom1 družbene skupnosti za njihovo uveljavljanje v svetu. Po mnenju neka-
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terih v praksi niti niso izkoriščena vsa tozadevna zakonska pooblastila. Ti
predstavniki naj bi odločali o vseh vprašanjih, ki zadevajo širši družbeni
interes.
Kljub temu, da je večina zdravstvenih zavodov doslej imela negativne
izkušnje s predstavniki družbene skupnosti, je na posvetih prevladalo stališče,
da te institucije ne kaže ukinjati. Nasprotno, treba si je le prizadevati, da se
odpravijo razlogi, ki pogojujejo tako stanje in so predvsem subjektivnega
značaja.
Večina zdravstvenih zavodov meni, da bi lahko zagotovili večji družbeni
vpliv na delo zdravstvenega zavoda s tem, da bi se predstavniki družbene
skupnosti redno udeleževali sej sveta, aktivneje sodelovali, se temeljiteje seznanjali s problematiko zavoda in stališči organov, ki so jih imenovali, da bi
bili. iniciatorjd za družbeno dogovarjanje v regiji in da bi jih imenovale le
občinske skupščine. Ti predstavniki bi morali organom, ki so jih imenovali,
občasno poročati o delu sveta in sprejetih sklepih. Zato je treba posvetiti
večjo pozornost' izboru kadra,, zaostriti odgovornost tako predstavnikov družbene
skupnosti kot organov, ki jih imenujejo', ter urediti njihov medsebojni odnos.
Po mnenju nekaterih bi bilo koristno, če bi te predstavnike vabili na seje
sveta za zdravstvo oziroma občinske skupščine, kadar le^ti obravnavajo problematiko zdravstvenega varstva oziroma konkretnega zavoda.
Praksa je pokazala, da dosedanji način, imenovanja predstavnikov družbene skupnosti ni bil najbolj primeren, kar se je negativno odražalo tudi pri
njihovem delu v svetu.
Na posvetih je prevladalo stališče, naj bi ustanovitelj določil, kdo imenuje
te predstavnike. Po mnenju večine naj bi jih imenovali ustanovitelji, skupnosti
zavarovanja, ter druge zainteresirane samoupravne skupnosti. To stališče je
bilo upoštevano pri sprejetju zakona o zdravstvu. Zato bo treba pri realizaciji
zadevne zakonske določbe imeti pired očmi dosedanje pomanjkljivosti, da bi
lahko v prihodnje institucija predstavnikov družbene skupnosti bolje funkcionirala.
Družbeni interes v delu samoupravnih organov zdravstvenih zavodov se
zagotavlja tudi z ustreznim medsebojnim odnosom družbenopohtičnih skupnosti
ter družbenopohtičnih organizacij na eni strani in samoupravnimi organi na
drugi strani. Družbenopolitične skupnosti zagotavljajo nadzorstvo nad delom
zdravstvenih zavodov, dajejo pripombe k najpomembnejšim aktom, to je statutom zavodov, obravnavajo letna poročila o delu zavodov, v svojih planih
razvoja določajo politiko na področju zdravstvenega varstva ter dajejo predloge
in smernice za nadaljnje delo zdravstvenih zavodov. Ta medsebojni odnos med
družbenopolitičnimi skupnostmi in zdravstvenimi zavodi je na nekaterih območjih zadovoljiv, na nekaterih obm|očjih pa gre le za bolj formalni odnos.
Družbeni interes v delu samoupravnih organov zdravstvenih zavodov se
zagotavlja tudi prek raznih oblik sodelovanja družbenopohtičnih organizacij,
zlasti sindikata in SZDL, s samoupravnimi organi zavodov. Te organizacije so
se zlasti angažirale pri urejanju sistemskih vprašanj ter investicij in financiranja na področju zdravstva.
V prihodnje bo družbeni interes v delu samoupravnih organov zdravstvenih
zavodov v večji meri prisoten spričo uzakonitve družbenega dogovora o programiranju ter o financiranju in izvajanju zdravstvenega varstva.
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Ze uvodoma omenjena informacija republiškega sekretariata za zdravstvo
in socialno varstvo je obravnavala problem samoupravljanja v. organizacijskih
enotah zdravstvenih zavodov. Na podlagi statutov zdravstvenih zavodov je
bilo ugotovljeno, da se je samoupravnost organizacijskih enot znotraj zdravstvenih zavodov močno razvila v sferi ekonomsko-finančnega odločanja, da
pa se splošno pomanjkanje razumevanja za funkcionalno povezanost zdravstvene službe odraža pri pristojnostih posameznih organizacijskih enot. Informacija namreč ugotavlja, da v nobenem statutu ni omenjeno, do kakšne mere
in v kakšnem obsegu lahko samoupravni organ prilagaja notranjo organizacijo
potrebam dejavnosti določene organizacijske enote.
Problem samoupravnih pravic enot zdravstvenih zavodov je znova stopil
v ospredje ob integraciji zdravstvenih zavodov, ki jo je pospešil že omenjeni
zakon o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji. Z združitvijo številnih
prej samostojnih zdravstvenih zavodov v enoten zdravstveni zavod se je pojavila težnja, da bi prej samostojni zdravstveni zavodi dobili določene samoupravne pravice oziroma da bi postali ekonomske enote. Z novo zasnovo organizacije strokovnega dela v zdravstvenih zavodih — ustanovitev temeljnih
strokovnih služb — se je pojavila dilemia, ali razvijati samoupravo v okviru
strokovnih služb ali v okviru posameznih teritorialnih enot. Iz odgovorov
zdravstvenih zavodov kot bazenskih posvetov lahko sklepamo, da so med po^
sameznimi zdravstvenimi, zavodi velike razlike glede obsega samoupravnih pravic posameznih zdravstvenih enot in njihove ekonomske samostojnosti. Večina
zdravstvenih zavodov, razen nekaj izjem (bolnišnica Celje itd.), nima ekonomskih enot v pravem pomenu besede, pač pa obračunske enote. Večina predstavnikov osnovne zdravstvene službe meni, da v sedanjih pogojih, ko proces konsolidacije zdravstvenih domov še ni končan in ko se le-ti tudi bojujejo s problemi
financiranja zdravstvenega varstva, še ni primerna uvedba samoupravljanja po
teritorialnih enotah, niti po strokovnih službah.
V ljubljanski regiji, kjer je bila že uveljavljena samouprava tako po teritorialnem principu kot po strokovnih službah, so opustili teritorialni princip,
ker so izkušnje pokazale, da se ni obnesel. Poudarjeno je bilo, da ni nujno,
da v vseh strokovnih službah razvijamo samoupravo, ter da je treba to vprašanje reševati glede na velikost in obseg poslovanja teh služb. Glede razvoja
samoupravljanja, v strokovnih službah ni možno predpisati enotne šablone.
Nadalje je bilo poudarjeno, da ni pričakovati, da bo samoupravljanje bodisi
po teritorialnih enotah bodisi v okviru strokovnih služb dalo zaželene rezultate, če pravice samoupravnih organov oziroma posameznih služb ne bodo
jasno precizirane že v statutih zavodov.
Prevladalo je stališče, da bi se morala v prihodnje samouprava razvijati
po temeljnih strokovnih službah, saj mora organizacija samouprave slediti
organizaciji dela in organizaciji finančno-ekonomskega poslovanja zdravstvenega
zavoda. Po stališču le-teh bi razvijanje samouprave po teritorialnem principu
pomenilo dezintegracijo oziroma razbitje funkcionalne integracije.
Nekateri so imeli pomisleke tudi proti takojšnji uvedbi samoupravljanja
po strokovnih službah. Predvsem,' so poudarjali, da je treba upoštevati, da obstajajo med posameznimi službami različni- pogoji pridobivanja dohodka (pavšal
—i storitve), da je neenako vrednotenje dela v posameznih službah, da je
različna kadrovska zasedba dn tehnična opremljenost posameznih služb itd.
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Sele ko bomo ta vprašanja do neke mere razrešili, bomo lahko uvedli samoupravo v strokovnih službah.
Posveti so pokazali, da gre za zelo delikatno vprašanje, ki mu je treba
v prihodnje posvetiti še posebno pozornost. Uzakonitev sistema dohodka v
zdravstvu bo nedvomno prispevala k hitrejšemu razvoju samouprave, tudi
v okviru delovnih enot. Seveda pa je treba upoštevati, da se samouprava v
okviru delovnih enot ne sme omejevati le na finančnoekonomska vprašanja,
temveč tudi na organizacijo dela, zagotavljanje kadrov in njihovega strokovnega izpopolnjevanja itd.; skratka, samoupravljanje se mora razvijati v
smeri zagotovitve čimbolj učinkovitega zdravstvenega varstva.
IV.
Aimandma XIII k ustavi SR Slovenije določa, da delovni ljudje, uresničujoč samoupravljanje v delovni organizaciji kot celoti in v organizacijah združenega dela v njeni sestavi, v skladu z ustavo in zakonorn določajo vprašanja,
o katerih odločajo neposredno, in poverjajo določene funkcije upravljanja
delavskemu svetu oziroma glede na naravo dejavnosti delovne organizacije
drugemu ustreznemu organu upravljanja, določene izvršilne funkcije pa njemu
odgovornim kolektivnim in individualnim organom, ki jih voli delavski svet.
Delovni ljudje v delovni organizaciji določajo organe upravljanja delovne
organizacije in organizacij združenega dela v njeni sestavi, določajo njihovo
delovno področje in čas, za katerega se ti organi volijo, ter pogoje in način
njihove izvolitve oziroma razrešitve.
Večina zdravstvenih zavodov je svoje statute že prilagodila navedenemu
amandmaju. Iz odgovorov na anketo izhaja, da je do meseca aprila letos
nove statute že sprejelo 6 zdravstvenih domov, 16 bolnišnic in 4 zavodi za
zdravstveno varstvo-. Drugi zavodi, ki do tedaj novih statutov še niso sprejeli,
so kot razlog za zaostanek pri pripravi statutov navajali predvsem naslednje
razloge: integracijski procesi, organizacijske spremembe, izdelava novega republiškega zakona o zdravstvu, številne pripombe k predlaganim spremembam in
dopolnitvam statuta, priprava republiškega zakona o zaposlovanju delavcev
z nepolnim delovnim časom, pomanjkanje ustreznih strokovnjakov za pripravo statuta itd.
Pri pripravi novih statutov je bil zdravstvenim zavodom v pomoč vzorčni
statut, ki ga je izdelala skupnost zdravstvenih zavodov SR Slovenije. V pogledu
kolektivnih izvršilnih organov je vzorčni statut predvidel naslednje organe:
odbor za finančno-ekonomske in splošne zadeve, odbor za delovna razmerja
ter odbor za izrekanje ukrepov zoper kršilce delovnih dolžnosti in za ugotavljanje materialne škode. Večina zdravstvenih zavodov je te organe sprejela
kot kolektivne izvršilne organe. Nekateri zavodi pa imajo poleg teh organov še
odbor za narodno obrambo, odbor za stanovanjska vprašanja in odbor za družbena standard ter organe, ki jih je vzorčni statut predvidel kot organe sveta
zavoda. Tudi terminologija se med zdravstvenimi zavodi razlikuje, saj na
primer nekateri uporabljajo izraz -odbor, drugi pa komisija; V nekaterih
zavodih imajo le po enega ali dva kolektivna izvršilna organa (izvršni odbor
oziroma upravni odbor ter izvršni odbor in odbor za delovna razmerja), v nekaterih pa imajo večje število teh organov, celo 5 ali 6 (izvršilni odbor zavoda,
odbor za narodno obrambo, odbor za kadrovska vprašanja, odbor za stanovanjska vprašanja in odbor za ugotavljanje kršitve delovnih dolžnosti). Splošna
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bolnica Celje ima na primer 4 izvršilne odbore in sicer: odbor celotne bolnice ter tri odbore bolniških delovnih enot (Celje, Topolščica, Vojnik). Izjemno
veliko število izvršilnih organov ima zdravstveni dom Maribor, in sicer izvršilni
odbor, komisijo za delovna razmerja, komisijo za kršitev delovnih dolžnosti,
komisijo za družbeni standard, komisijo za vairstvo pri delu, komisijo za ekonomskofinančna vprašanja, komisijo za sistemizacijo in ocenjevanje delovnih
mest, komisijo za narodno obrambo in komisijo za odlikovanja in nagrajevanja.
Iz odgovorov nekaterih zavodov in posvetov lahko sklepamo, da so med
kolegialne izvršilne organe šteli ponekod tudi organe sveta zavoda (na primer
komisijo za stanovanjska vprašanja, komisijo za družbeni standard, komisijo
za odlikovanja in nagrajevanja itd.).
Prevladuje stališče, da je pravilna usmeritev tistih zdravstvenih zavodov,
zlasti večjih, ki imajo večje število kolektivnih izvršilnih organov, s čimer
je dana možnost večjemu številu delavcev zavoda za delo v samloupravnih
organih. Poudarjeno pa je bilo, da prevelika decentralizacija pristojnosti ne
bi bila primerna, saj bi lahko prišlo do neutemeljenih in nasprotujočih si odločitev, prizadeto pa bi bilo tudi izvajanje nalog celotnega zavoda.
Zdravstveni zavodi v svojih statutih podrobneje določajo postopek in
način za imenovanje in razrešitev individualnega izvršilnega organa — direktorja. Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa ter na predlog
posebne komisije. Večina statutov predvideva, da mandat direktorja traja
4 leta, nekateri pa 5 (en zavod) oziroma 6 let (7 bolnišnic, trije zdravstveni
domovi). Postavlja se vprašanje, ali morajo biti v razpisni komisiji za imenovanje direktorja tudi predstavniki občin ali le člani kolektiva.
Zanimivo je, da je psihiatrična bolnica Idrija v svojem osnutku statuta
predvidela dva individualna izvršilna organa, in sicer direktorja in upravitelja
bolnice. Verjetno je bila taka rešitev odraz znanih notranjih protislovij v tem
zavodu.
Statuti precizirajo primere, ko je lahko direktor razrešen še pred potekom
mandatne dobe.
Večina zdravstvenih zavodov predvideva strokovni kolegij kot posvetovalni
organ direktorja. Nekateri zavodi imajo oziroma predvidevajo tudi upravni
kolegij. Splošna 'bolnica Maribor predvideva več posvetovalnih organov direktorja in sicer: komisijo za strokovni nadzor bolnišnice, komisijo za sistemizacijo in ocenjevanje delovnih mest, komisijo za varnost pri delu, komisijo za
tehnične naprave in izboljšave, komisijo za nagrajevanje in odlikovanje, strokovni kolegij predstojnikov in šefov zdravstvenih enot, strokovni kolegij
medicinskih sester, strokovni kolegij finančnoekonomske službe in strokovni
kolegij ekonomsko^tehnične službe. Vse te komisije in kolegiji pa niso samo
posvetovalni organi direktorja, ampak tudi posvetovalni organi organov
upravljanja.
V zdravstvenih domovih obstajajo razen centralnega strokovnega kolegija
še strokovni kolegiji posameznih temeljnih strokovnih služb. Izjemoma predvideva zdravstveni dom Nova Gorica poleg strokovnega kolegija še posvetovalne organe šefov teritorialnih enot, tako imenovane strokovne konzilije, katerih namen je, da obravnavajo zdravstveno in strokovno organizacijsko problematiko svojega področja (občine) ter predlagajo direktorju ali organom
upravljanja potrebne ukrepe.
Posebej naj še navedemo, katera vodilna delovna mesta imajo oziroma
predvidevajo zdravstveni zavodi v svojih statutih. Število teh delovnih mest
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je odvisno predvsem od velikosti zavoda. Tako imajo večji zdravstveni zavodi
naslednja vodilna delovna mesta: pomočnik direktorja, predstojniki zdravstvenih
organizacij združenega dela, glavna medicinska sestra, šef računovodstva, šef
oddelka za plan in analize1, šef ekonomskega in tehničnega sektorja, šef pravne
službe, šef kadrovsko-socialnega oddelka, šef ekonomije (splošna bolnišnica
Miardbor). Psihiatrična bolnica Idrija ima naslednja vodilna delovna mesta:
upravitelj, šef zdravnik, predstojniki oddelkov, šef računovodstva in glavna
medicinska sestra. Bolnica »Ivana Regenta« Sežana ima le tri vodilna delovna
mesta: ravnatelj, upravitelj in računovodja zavoda. Zdravstveni dom Ljubljana
ima 13 vodilnih delovnih mest, in sicer: pomočnik direktorja, ki je vodja
gospodansko-finančne službe, glavni računovodja in 11 vodij organizacijskih
enot. Večina zdravstvenih domov predvideva kot vodilna delovna mesta vodje
teritorialnih enot, vodje strokovnih služb, pomočnika direktorja in računovodjo.
Na posvetih je bilo poudarjeno, da med vodilna delovna mesta ni mogoče
šteti direktorja, ker je to individualni izvršilni organ. Izraženi so bili tudi
pomisleki, da bi bih vodje temeljnih strokovnih služb kot vodilni delavci podvrženi reelekciji.
V.
Kot je bilo že omenjeno, je bil na posvetu govor tudi o dosežkih integracije
predvsem osnovne zdravstvene službe in o koordinatorju dela zdravstvene
službe v regiji. Predstavniki zdravstvenih zavodov so s številnimi primeri ilustrirali dosedanje dosežke integracije zdravstvene službe ter v glavnem pozitivno ocenili dosedanjo vlogo regionalnih zdravstvenih centrov. Poudarili
so, da je razen s predlogom zakona o zdravstvu predvidenega svetovalnega
organa občine v prihodnje potreben tudi organ, ki bo koordiniral delo zdravstvene službe na območju posamezne regije. Zato so podprli v predlogu zakona predvidene zadevne rešitve. Razprave o teh vprašanjih v tej informaciji
podrobneje ne bomo prikazali, ker ne sodi v njeno vsebino.
VI.
Na kvaliteto dela samoupravnih organov zdravstvenih zavodov vpliva tudi
obveščenost članov delovnega kolektiva o delu samouprave in o problemih zavoda. Iz prejetih odgovorov in posvetov lahko sklepamo, da so metode obveščanja
članov delovne skupnosti o delu organov upravljanja zelo različne. Večina
zdravstvenih zavodov zagotavlja obveščenost članov delovnih skupnosti z
objavo dnevnih redov in sprejetih sklepov na oglasni deski in s pošiljanjem
teh gradiv šefom teritorialnih enot. Ponekod imajo organizirane posebne
sestanke po delovnih enotah, pomembnejše zadeve pa obravnavajo na zborih
delovnih skupnosti. Članom kolektiva so na voljo tudi zapisniki sej in letna
poročila. Ponekod so člani kolektiva seznanjeni z delom samoupravnih organov
tudi prek sindikalne organizacije in osnovne organizacije ZK, katerih predstavniki sodelujejo na sejah organov upravljanja oziroma so seznanjeni z njihovimi
odločitvami.
Dobra obveščenost je zagotovljena predvsem v tistih zavodih, ki izdajajo
lastna interna glasila v krajših presledkih:
— Klinične bolnice Ljubljana — »Bilten kliničnih bolnic«
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—• Onkološki inštitut Ljubljana — »Novice«
— Zdravstveni dom Maribor — »Informator« (obvestila o delu samouprave)
in »Bilten« (obravnava strokovna vprašanja)
— Splošna bolnica Slovenj Gradec — »Informacije«
— Zdravstveni dom Domžale — »Interni informativni bilten«.
Lastno interno glasilo predvidevajo tudi splošna bolnica Koper, zdravstveni
dom Celje in zdravstveni dom Velenje. Interno glasilo je pred leti že imela
splošna bolnica Celje, ki pa ga je morala opustiti zaradi finančnih težav. Nekateri drugi zdravstveni zavodi menijo, da bi bilo koristno interno glasilo, ga pa
zaradi finančih in kadrovskih težav zaenkrat še ne morejo izdajati.
Splošno mnenje je, da je obveščenost članov delovnega kolektiva kljub
tem/u, da je to vprašanje s statuti urejeno, v praksi še zelo pomanjkljiva.
Prizadevati si moramo, da bodo v prihodnje vsaj o pomembnejših sklepih
samoupravnih organov dejansko obveščeni vsi člani delovnega .kolektiva,. Zato
moramo v prihodnje posvetiti pozornost raznim oblikam obveščanja članov
delovnega kolektiva, ker z dosedanjimi oblikami nismo (izkoristili vseh možnosti.
Statuti predvidevajo tudi določene ukrepe za zagotovitev večjega vpliva
sindikalne organizacije na krepitev samouprave. Večina statutov zdravstvenih
zavodov predvideva obvezno vabljenje predstavnikov te organizacije na seje
samoupravnih organov ter obravnavanje njihovih predlogov in pripomb. Te
organizacije so tudi seznanjene z odločitvami in sklepi oziroma predlogi organov
upravljanja. Njihov vpliv na krepitev samouprave prihaja do izraza zlasti
prek volitev organov upravljanja, ker v tem postopku aktivno sodelujejo.
Prevladuje mnenje, da je obveščenost občanov o delu zdravstvenih zavodov
pomanjkljiva. Nekateri zavodi kritično ocenjujejo vlogo tiska. Menijo, da je
težko zagotoviti dobro obveščenost občanov, dokler je časopisje nenaklonjeno
zdravstveni službi in tudi strokovno neusposobljeno1. Senzacionalni članki,
zlasti o posameznih negativnih pojavih, vsekakor niso v prid dobri obveščenosti
občanov. V odgovorih na anketo in na regionalnih posvetih je bilo poudarjeno,
da bo treba v prihodnje večjo pozornost posvetiti informiranju občanov prek
tiska, radia in televizije ter prek občasnih tiskovnih konferenc. Zavodi za
zdravstveno varstvo menijo, da k boljši obveščenosti občanov prispevajo tudi
z izdajanjem poljudno znanstvene literature. Dan je bil predlog, naj bi televizija pripravila serijo zanimivih oddaj o zdravstvenem varstvu in zdravstveni
službi v Sloveniji, podobno kot je organizirala oddaje o ekonomskem poslovanju
v podjetjih.
Na splošno pa je bilo ocenjeno, da bomo napredek v obveščenosti občanov
o delu zdravstvene službe dosegli le, če bodo zdravstveni delavci s svojimi
prispevki aktivneje sodelovali v sredstvih množičnega obveščanja.
SKLEP
1. Nadaljnji razvoj samoupravljanja v zdravstvu je pogojen z razširjanjem materialne baze samoupravljanja in uveljavitvijo sistema dohodka.
Sprejete sistemske rešitve na področju zdravstva in zdravstvenega zavarovanja
omogočajo tak razvoj, zato se je treba zavzeti za čimprejšnjo in dosledno
realizacijo sprejetih zakonov in sprejeti z zakoni nakazane predpise, med
katerimi imajo pomembno vlogo statuti zdravstvenih zavodov.
2. Zdravstveni zavodi naj v svojih statutih zagotovijo kar neposrednejše
odločanje svojih delavcev in v skladu z razvojem zavodov uveljavijo samo-
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upravne pravice delovnih enot. Organizacija samouprave naj sledi organizaciji
dela in organizaciji finančnoekonom&kega poslovanja zavoda.
3. Posebno pozornost je treba posvetiti kadrovanju predstavnikov družbene skupnosti v svetih zdravstvenih zavodov. Družbenopolitične skupnosti,
skupnosti zdravstvenega zavarovanja in druge samoupravne skupnosti, ki bodo
v skladu z akti ustanoviteljev zdravstvenih zavodov imenovale svoje predstavnike v svet zdravstvenega zavoda, naj poskrbijo, da bo prek teh predstavnikov
zagotovljena obojestranska komunikacija.
4. V skladu z amiandmajem XIII k ustavi SR Slovenije zdravstveni zavodi
samostojno določajo vprašanja, o katerih delovni ljudje odločajo neposredno,
in poverijo funkcijo upravljanja svetu oziroma drugemu organu upravljanja
ter izvršilne funkcije kolektivnim in individualnim organom. Glede števila
in strukture teh organov ni mogoče sugerirati konkretnih rešitev, ker so le-te
odvisne od velikosti in obsega poslovanja zavoda. V težnji, da bi čimveč delovnih
ljudi pritegnili v delo samoupravnih organov, pa ne smemo prezreti, da mora
biti tudi samouprava racionalna ter da bi ob: preveliki decentralizaciji pristojnosti lahko prišlo do neutemeljenih in nasprotujočih si odločitev, kar bi
prizadelo izvajanje nalog celotnega zavoda.
5. Samoupravni organi zdravstvenih zavodov naj v prihodnje posvetijo
večjo pozornost obveščanju vseh članov delovnega kolektiva o sprejetih sklepih
oziroma ob važnejših odločitvah tudi o predlogih sklepov.
V težnji, da bi občane bolje informirali o delu in problemih zdravstvene
službe, morajo, zdravstveni delavci s svojimi prispevki aktivneje sodelovati
v sredstvih množičnega obveščanja.
St.: 016-5/70
Ljubljana, 1. 9. 1970
PREDLOG ODLOKA
o prenehanju veljavnosti odloka o povračilih poslancem
skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje
skupščina SR Slovenije
Na podlagi 152. člena ustave Socialistične republike Slovenije in v zvezi
z 241. členom poslovnika skupščine Socialistične republike Slovenije je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela
ODLOK
o prenehanju veljavnosti odloka o povračilih poslancem
skupščine SR Slovenije in funkcionarjem,, ki jih voli ali imenuje
skupščina SR Slovenije
1.
Odlok o povračilih poslancem skupščine SR Slovenije in funkcionarjem,
ki jih voli ali imenuje skupščina SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 5-28/68,
št. 40-26/69, št. 11-58/70 in št. 17-96/71), neha veljati.
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2.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS.
OBRAZLOŽITEV

Na podlagi 30. člena zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje delitve dohodka in osebnih
dohodkov (Uradni list SRS, št. 4-15/71) so predstavniški organi, družbenopolitične organizacije in samoupravne interesne skupnosti sprejeli družbeni
dogovor o osnovah za nadomestila odbornikom, poslancem in voljenim ter
imenovanim funkcionarjem.
Republiški zbor skupščine SR Slovenije je na seji dne 27. 10. 1971 obravnaval družbeni dogovor o osnovah za nadomestila odbornikom, poslancem
in voljenim ter imenovanim funkcionarjem in sprejel naslednje sklepe:
1. družbeni dogovor o osnovah za nadomestila -odbornikom, poslancem
in voljenim ter imenovanim funkcionarjem št. 115-2/71 z dne 18. 10. 1971
se sprejme;
2. administrativna komisija skupščine SR Slovenije naj v smislu 2. člena
družbenega dogovora določi višino mesečnega nadomestila osebnega dohodka
in ostala nadomestila v skladu z določbami tega dogovora.
Administrativna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 12. januarja
sprejela pravilnik o mesečnem nadomestilu osebnega dohodka in drugih nadomestil za poslance in funkcionarje, ki jih voh ali imenuje skupščina SR
Slovenije.
Ker družbeni dogovor in pravilnik v celoti urejata vsa nadomestila po<slancem skupščine SR Slovenije in funkcionarjem', ki jih voh ali imenuje skupščina SR Slovenije, daje administrativna komisija skupščine SR Slovenije
predlog odloka o prenehanju veljavnosti odloka o povračilih poslancem skupščine SR Slovenije republiškemu zboru skupščine SR Slovenije v obravnavo.

POROČILO
o izidu nadomestnih volitev poslanca v republiški zbor
skupščine SR Slovenije
Republiška volilna komisija za volitve poslancev skupščine SR Slovenije
daje po drugem in tretjem odstavku 117. člena v zvezi s 56. členom zakona
o volitvah poslancev skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 5-22/69)
republiškemu zboru skupščine SR Slovenije tole
poročilo :
Za nadomestne volitve poslanca republiškega zbora skupščine SR Slovenije
v 69. volilni enoti Radlje ob Dravi, ki jih je razpisal predsednik skupščine
SR Slovenije z odlokom dne 26. januarja 1972 (Uradni list SRS, št. 2-5/72),
je bila potrjena kandidatura kandidacijske konference za kandidata Viktorja
SEITLA, Vuhred 110, in Hrabra STERDINA, Muta.
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O predlaganih kandidatih so volivci neposredno glasovali na volitvah dne
26. marca 1972.
Republiška volilna komisija je na podlagi volilnih spisov, ki jih je po
opravljenih neposrednih volitvah prevzela od občinske volilne komisije Radlje
ob Dravi, ugotovila, da je bil postopek za določitev kandidatov in volitve
izveden v skladu z zakonitimi predpisi in da ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko
vplivale na kandidaturo ali na izid volitev.
Po ugotovitvi izida volitev pristojne občinske volilne komisije je v 69.
volilni enoti Radlje ob Dravi vpisanih v volilni imenik 10 521 volivcev. Glasovalo
je 9988 volivcev. Pri glasovanju sta prejela kandidata
VIKTOR SEITL
HRABRO STERDIN

5601 glas
4160 glasov

Neveljavnih je bilo 227 glasovnic
Na podlagi tega je občinska volilna komisija ugotovila, da je bil po tretjem
odstavku 112. člena zakona o volitvah poslancev skupščine SR Slovenije izvoljen za poslanca republiškega zbora skupščine SR Slovenije Viktor SEITL,
ki je dobil največ glasov v volilni einoti.
St.: 5-2/72
Ljubljana, 30. marca 1972

PREDLOG
družbenega načrta Jugoslavije za dobo od leta 1971 do 1975
Družbeni načrt predstavlja dogovor socialističnih republik in socialističnih
avtonomnih pokrajin o skupni ekonomski politiki v dobi od leta 1971 do 1975.
Temelji na razvojnih načrtih in programih organizacij združenega dela in
družbenopolitičnih skupnosti, pripravljen pa je bil skupaj z asociacijami gospodarstva, zlasti z zvezno gospodarsko zbornico, interesnimi skupnostmi družbeno^
političnimi organizacijami, znanstvenimi institucijami idr. Načrt vsebuje skupna
stališča o bistvenih vprašanjih razvoja, ki so pomembna za vse družbenopolitične skupnosti, organizacije združenega dela, delovne ljudi in občane
Jugoslavije.
I. DOSEŽENA RAVEN RAZVITOSTI IN VAŽNEJŠI PROBLEMI
RAZVOJA
1. Dosežena raven razvitosti
V ,povojni dobi, v zadnji dekadi in petletju je Jugoslavija navzlic številnim
težavam, ki so jih povzročili zunanji faktorji, ter navzlic notranjim problemom
razvoja znatno dvignila stopnjo svoje razvitosti.
1) V dobi od leta 1966 do 1970 je bila dosežena nekaj nižja stopnja rasti
(približno 61)/o) kot v poprejšnji petletni dobi (približno 7%), vendar je bila še
43
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vedno večja od svetovnega povprečja. S takšno dinamiko je bil dosežen hitrejši
razvoj kot v večini razvitih držav, tako da so se zmanjšale tudi relativne razlike
v razvitosti.
Družbeni proizvod na prebivalca1
V dolarjih in po cenah
iz leta 1970
1960
Jugoslavija
Južna Evropa
Vzhodna Evropa2
Zahodna Evropa
Zahodna z Južno Evropo
ZDA

100
85
151
329
273
664

Relativna razmerja
1965
100
84
144
300
251
579

1970
100
82
148
274
228
498

2) V zadnjih nekaj letih so se občutno okrepili materialni faktorji razvoja.
Samo v treh letih gospodarske reforme (1965—67) je bila nabavljena četrtina
skupne vrednosti industrijske opreme, intenzivna modernizacija pa se še nadaljuje. Po tehnični stopnji in času nakupa opreme jugoslovanska industrija
povprečno ni v veliko neugodnejšem položaju od industrije razvitih držav.
Manjka pa ji kompleksnejša modernizacija in učinkovitejša organizacija proizvodnje in poslovanja ter ustrezna struktura kadrov. Zato je v številnih delovnih organizacijah družbena učinkovitost gospodarjenja nizka, čeprav je v
nekaterih delovnih kolektivih produktivnost dela dosegla raven produktivnosti
razvitih držav. Gospodarstvo svojih razpoložljivih sredstev ne izkorišča zadosti.
Stopnja izkoriščenosti zmogljivosti v industriji ne doseže po ocenitvi niti 70 %,
ob pomembnih odmikih po posameznih panogah, zlasti med baznimi in predelovalnimi.
V industriji ne dela povpečno niti polna 1,5 izmena delavcev.
V nekaterih dejavnostih so v teku intenzivne integracije in ustvarjanje
velikih organizacij združenega dela ter vse širše poslovno povezovanje z
namenom boljše delitve dela. To prispeva poleg drugih pozitivnih ' učinkov,
da se naše gospodarstvo uspešneje vključuje v mednarodno delitev dela. V dobi
od leta 1966 do 1970 se je Celotna zunanjetrgovinska dejavnost razvijala znatno
intenzivneje od skupne gospodarske dejavnosti, tako da je konec omenjene dobe
dosegel skupen izvoz blaga in' storitev približno četrtino družbenega proizvoda,
vendar pa ob hkratnih izrazitih tendencah poslabšanja plačilne bilance.
3) V pretekli petletni dobi so bile dosežene pozitivne spremembe v strukturi gospodarstva: delež družbenega sektorja pri družbenem proizvodu skupnega gospodarstva se je povečal od 79,3 '"/a na 81,0%, delež industrije in rudarstva se je povečal od 38,4!% na 39,4 %, delež trgovine in gostinstva od 15,7 '%
na 17,1 '°/o, zmanjšal pa se je delež kmetijstva in gozdarstva, in sicer od
1
Raven družbenega proizvoda vključuje tudi neproizvodne storitve, izračunana
pa je na podlagi »parity rate« (notranje kupne moči nacionalnih valut) strokovnjakov
OZN ter ,na podlagi stopenj rasti iz »Statistical Yearbook« — OZN. Izračun je bil
narejen
v zveznem zavodu za družbeno načrtovanje.
2
Neproizvodne storitve so vzete na podlagi podatkov Evropske ekonomske
komisije, raven družbenega proizvoda pa na podlagi ocenitve Ferenc Janoša —
Budimpešta za leto 1963, ter na podlagi uradnih stopenj rasti do leta 1970.
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25,3 % na 23,1 %. V skupnem cestnem omrežju je dosegel v letu 1970 delež
sodobnih. cest — 25 3/o. Proizvodnja električne energije je dosegla 1240 kWh,
jekla pa 109 kg na prebivalca. Intenzivneje se uporablja vrsta surovin, kot so
baker, svinec, cink in aluminij.
Čeprav se je v omenjeni dobi razvijala primarna proizvodnja, se še vedno
ne izkoriščajo zadosti razpoložljivi domači viri, tako da je uvoz surovin, polizdelkov in hrane resno obremenil plačilno bilanco države. Energetika in promet
postajata vse bolj tista faktorja, ki omejujeta razvoj gospodarstva.
4) Navzlic temu, da je bil proces spreminjanja ekonomske strukture
prebivalstva zelo intenziven (delež kmetijskega prebivalstva v skupnem pre^bivalstvu se je zmanjšal na približno 401%), je v kmetijstvu in gozdarstvu
pritegnjeno še vedno razmeroma veliko število aktivnega prebivalstva (približno
50 %), ki dosega manj kot četrtino skupnega narodnega dohodka Jugoslavije.
5) V povojni dobi se je pomembno razvilo znanstvenoraziskovalno delo,
povečalo se je število znanstvenih institucij, fakultet in visokih šol.
V dobi od leta 1966 do 1970 se je število znanstveno-raziskovalnih kadrov
povečalo za 25'%, sredstva za znanstvenoraziskovalno delo pa od 1 % na
približno 1,3 °/o narodnega dohodka. Vendar pa znanstvena raziskovanja še vedno
zaostajajo in niso zadosti usklajena z gospodarskim razvojem, tako da se
znanstveni izsledki premalo uporabljajo. V letu 1970 je diplomiralo na visokih
in višjih šolah približno 31 900 oseb, kar je skoraj 17 000 več kot pired desetimi
leti. V družbenem sektorju je bilo leta 1970 zaposleno približno 2,1 kvalificiranih in strokovnih kadrov, kar je za približno 500 000 več kot leta 1966.
V dobi od leta 1966 do 1970 je končalo šolanje na šolah za kvalificirane
delavce približno 330 000 učencev, na tehniških in drugih šolah pa približno
196 000 učencev.
6) Zdravstveno stanje prebivalstva se je zboljšalo, kar kažejo poleg drugega
tudi podatki, da se je umrljivost dojenčkov zmanjšala od približno 72 na 1000
rojenih v letu 1965 na približno 55 v letu 1970, ter podatki o povečanju števila
zdravnikov, tako da pride na enega zdravnika 1008 prebivalcev (v primerjavi
s 1195 prebivalci v letu 1965), pa podatki o povečanju povprečnega trajanja
življenja in podobno.
V zdravstveni dejavnosti se uresničujejo integracijski procesi, regionalno
organiziranje in delitev dela kot bistveni pogoji za učinkovitost in smotrnost
zdravstvenega varstva občanov.
i
7) V povojnem razvoju je bil dosežen pomemben in razmeroma ustaljen
porast produktivnosti dela. V zadnjih petih letih narašča produktivnost v družbenem sektorju gospodarstva po stopnji približno 5,5 %>, v industriji pa se je
v enaki dobi produktivnost dela povečala za 28,5 %. To je odsev tega, da je
premagal ekstenzivni razvoj, kar se kaže v spremembi gospodarske strukture,
razširitvi kooperacije in integracije ter v smotrnejšem vlaganju družbenih
sredstev v modernizacijo in razvoj gospodarstva.
8) Znatno se je dvignil življenjski standard prebivalstva, ki je prinesel
pozitivne spremembe v strukturi porabe. V zadnjih desetih letih se je v strukturi realne osebne porabe zmanjšal delež izdatkov za. prehrano od 48 %> na
približno 40 %. Struktura prehrane se je znatno zboljšala: zmanjšan je delež
žit, povečal se je delež sladkorja, mesa in mleka. Ereskrbljenost s trajnimi potrošnimi dobrinami se je povečala (na 1000 prebivalcev) takole: avtomobilov od
3 na 35, radijskih sprejemnikov od 85 na 167, hladilnikov od 6 na 98 itd.
43»
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Povečala se je ekonomska varnost prebivalstva, približno 40% -aktivnih
prebivalcev je vključeno v družbeni sektor, s čimer so jim zagotovljeni stabilnejši viri do-hodkov. Z raznimi oblikami zdravstvenega varstva je obseženo
približno 97 % skupnega prebivalstva. Povečala se je zajetost otrok in mladine
s šolskim izobraževanjem, bistveno se je povečala splošna izobrazbena raven
prebivalstva.
9) V povojni dobi je bila vodena aktivna politika hitrejšega razvoja ekonomsko nezadostno razvitih republik in pokrajine Kosovo. Uspehi te politike
so zelo pomembni. Bistveno se je spremenila družbenoekonomska fiziiognomija
teh območij, razširjena je njihova materialna proizvodna baza; spremenjena je
ekonomskoHsocialna struktura prebivalstva; razširilo se je omrežje izobraževalnih in zdravstvenih institucij itd. Proizvodnja teh območij, gledana v celoti,
je spremljala stopnjo rasti proizvodnje Jugoslavije, ob obstoječi razliki med
njima. Družbeni proizvod na prebivalca je na omenjenih območjih v letu
1970 dosegel raven Jugoslavije iz leta 1962. Zmanjšalo se je zaostajanje na
področju družbenega standarda, povečala se je kulturno-izobrazbena in socialna
raven prebivalstva. Vendar pa se ta območja niso ekonomsko hitreje razvijala
v primerjavi z razvojem države v celoti.
Stopnja rasti družbenega proizvoda nezadostno razvitih območij je bila
v preteklem petletnem! obdobju nižja od poprečne stopnje za gospodarstvo
vse države.
Prišlo je tudi do diferenciacije med razvojem razvitih republik in pokrajine,
z izrazitejšim počasnejšim razvojem SAP Vojvodine.
10) V celoti je Jugoslavija dosegla v povojni dobi velik ekonomski, socialni
in politični napredek. Dosegla je narodni dohodek približno 750 dolarjev na
prebivalca (računano po notranji kupni moči domače valute). Odprt je bil
širok proces deetatizacije in konstituiranja socialističnega samoupravljanja kot
podlage družbenoekonomskih odnosov. Razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov je pripeljal do bistvenih sprememb v celotnem političnem in
ekonomskem sistemu. Dosežena je široka prostost osebnosti v političnem in
ekonomskem smislu. Vse to je prispevalo h krepitvi obrambne sposobnosti
Jugoslavije ter njenega položaja na svetu kot neodvisne države.
2. Važnejši problemi razvoja
Med problemi pri dosedanjem razvoju posebej poudarjamo tiste, na katere
bomo morali bolj osredotočiti akcije v naslednjih letih.
1) Ekonomski in družbenopolitični razvoj je tekel z velikimi nihanji. To
je oteževalo, da bi dosegli dinamičen in intenziven razvoj. Povečale so se
strukturne neusklajenosti, zlasti med surovinskimi in predelovalnimi panogami,
infrastrukturo in drugimi dejavnostmi ter med izvozom in uvozom. Povečala
se je stopnja splošne nestabilnosti ob hkratni krepitvi inflacijskih tendenc in
povečanju primanjkljaja trgovinske in plačilne bilance.
Čeprav je trg postal pomemben dejavnik razvoja, pa vseeno ni deloval —
v glavnem zaradi svoje nezadostne razvitosti in splošne nestabilnosti — zadosti
selektivno. K takšnemu delovanju trga so deloma prispevale tudi nepravočasne
spremembe v gospodarskem sistemu ter nezadostna usklajenost ukrepov ekcKtnomske politike s smotri in načeli reforme in načrta, zlasti na področju cen in
ekonomskih odnosov s tujino.
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V prejšnjem petletnem obdobju so cene v prometu naraščale občutno
hitreje kot v proizvodnji, še hitreje pa so naraščale cene za storitve. Neizenačena gibanja cen, zlasti po posameznih dejavnostih, so imela poleg drugega
različne implikacije na položaj posameznih gospodarskih dejavnosti, s tem
pa tudi na ekonomski položaj republik in pokrajin. Primanjkljaj plačilne
bilance se je povečeval zaradi visoke notranje porabe, zaradi strukturalnih
neusklajenosti v gospodarstvu, zaradi notranje nestabilnosti ter spričo dejstva,
da je postal uvoz — deloma, zaradi pogojev gospodarjenja — eden izmed najbolj
donosnih poslov. Vse to je povečalo neusklajenost materialne strukture, spodbujalo neekonomlsko obnašanje, povečevalo medsebojno zadolževanje in nelikvidnost in pripeljalo do poslovanja z izgubami idr.
2. Neizigrajenost gospodarskega sistema in ekonomske politike ter njuna
neustrezna uporaba in nezadostna povezanost so vplivali na nekatere delovne
organizacije, da so pričakovale od sistemskih ukrepov in ekonomske politike
optimalizacijo svojega dohodka. To ni spodbujalo ustvarjalnosti in ni omogočalo,
da bi delovni ljudje z vlaganjem največjih mogočih intelektualnih in drugih
naporov sorazmerno vplivali na svoje življenjske in delovne pogoje in je
hromilo učinkovit in dinamičen razvoj samoupravljanja.
3) Resen problem celotne družbene reprodukcije je razmeroma nizka akumulativnost in zelo neenakomerna dinamika investicij ter njihova neugodna
struktura.
Nesmotrna uporaba sredstev je zmanjševala učinkovitost gospodarjenja
in investicij. Pokazalo se je, da sredstva niso zadosti mobilna. Zaradi tendenc
lokalnega zapiranja ter političnih in drugih izvenekonomskih vplivov je kroženje sredstev počasno ter je oteženo njihovo stapljanje v enotne tokove gospodarskega in kreditnega mehanizma. Pri bankah zbrana sredstva se še vedno
uporabljajo tudi za tiste naložbe, za katere se niso odločili neposredno sami
proizvajalci.
4) Nižja raven tehnike, tehnologije, organizacije in produktivnosti dela
ter visoki proizvajalni stroški, zlasti režima, ki je ibil deloma pogojen z zunanjimi dejavniki, so vzrok temu, da je konkurenčna zmožnost našega gospodarstva manjša. Nestabilna gibanja razvitih gospodarstev Zahona, še pojačena
z novejšim razvojem krize svetovnega monetarnega sistema, omogočajo porast
raznih oblik intervencij, omejujejo in otežujejo izvoz iz naše države, slabšajo
pogoje uvoza in pritegovanja tujih sredstev idr. Jugoslavija bo morala storiti
velike napore, da bi navzlic temu nadaljevala s procesom intenzivnega vključevanja v mednarodno menjavo in delitev dela.
5) Dinamika in obseg zaposlenosti sta bila v dobi od leta 1966 do 1970 na
meji pod neogibnim1 minimumom pritegnitve prirastka delovnega prebivalstva
in trainsferja aktivnega prebivalstva iz kmetijstva v nekmetijske dejavnosti.
Vse bolj se kažejo tudi pomembne rezerve delovne sile, zlasti v kmetijstvu
nezadostno razvitih območij. Občutni so tudi presežki pri sedanji zaposlenosti,
pomembno pa je tudi število oseb, ki so evidentirane pri zavodih za zaposlovanje. Zlasti je veliko občanov na začasnem delu v tujini. Delež strokovnjakov
in kvalificiranih delavcev v skupnem številu zaposlenih ni tako majhen
(približno 55 % v letu 1969), vendar pa sta njihova neustrezna razmestitev
in nezadostna izkoriščenost vzrok temu, da so kadri še nadalje tisti dejavnik,
ki omejuje razvoj.
Sistem izobraževanja, sistem delovnih razmerij, pokojninski sistem in
številne druge institucionalne rešitve ne zagotavljajo, da bi se delovni ljudje
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trajno prilagajali spremembam, ki jih terja sodobno gospodarstvo ter nujnost,
da se le-to preusmeri v uporabljanje pridobitev znanosti in tehnike.
6) Na nezadostno razvitih območjih so še posebej izraženi problemi gospodarske strukture, nedograjene velike infrastrukture, velike nezaposlenosti in
nezadostno razvite materialne podlage družbenega standarda.
7) Na področju življenjskega standarda prebivalstva se kažejo problemi
večanja neopravičenih razlik pri dohodkih med posameznimi kategorijami
prebivalstva. Te razlike so omogočali poleg drugega večji osebni dohodki zaradi ugodnejšega' položaja, v katerega so posamezne dejavnosti prišle zaradi
nedograjenosti gospodarskega sistema. Nakopičeni so problemi v socialni sferi,
ki izvirajo iz dejstva, da se je ekonomski in socialni položaj pridobival pogostoma
neodvisno od rezultatov dela.
V nekaterih dejavnostih in delovnih organizacijah družbenega standarda
je še vedno vrsta resnih in odprtih problemov, med katerimi so zlasti naslednji:
še vedno nezadostna razvitost in zdrobi jenost zmogljivosti, neustrezen način
financiranja, nezadostna učinkovitost pri delu, neustrezna kakovost storitev,
kar vse pogojuje, da se sredstva trosijo nesmotrno. Gospodarske organizacije
in občani niso zadosti povezani z razvojem družbenih dejavnosti s področja
skupne porabe.
Izobraževanje še vedno ni enako dostopno vsem zmožnim, zlasti mladim iz
delavskih in kmečkih družin. Kadrovska politika in sistem štipendiranja še
nista premagala te oblike neenakomernosti. Izobraževanje se je razvijalo
ekstenzivno^, z vsemi posledicami takšnega razvoja. Struktura izobrazbe ni v
skladu s kadrovskimi potrebami gospodarstva in družbenih dejavnosti.
Na področju zdravstva ostane še nadalje odprt problem,, kako zagotoviti
razširjeno reprodukcijo, pa tudi drugi razvojni problemi.
S hitrejšimi ekonomsko-socialnimi transformacijami prebivalstva so se
povečali obstoječi in se pojavili novi socialni problemi, ki jih povzroča pospešena urbanizacija in velik mehaničen pritok prebivalstva v mesta, p,a tudi
problemi vzdrževanja in varstva ostarelih oseb, zlasti samskih gospodinjstev,
nepreskrbljenih otrok in mladine.
Na področju otroškega varstva predstavlja poseben problem to, da je le
malo otrok zajeto v otroških zavodih, zlasti otrok iz družin z nizkimi prejemki
in z več otroki.
II. DRUŽBENOEKONOMSKI RAZVOJ
V DOBI OD LETA, 1971 DO LETA 1975
1. Temeljni smotri in naloge razvoja
Ko so izhodišče dosežena raven razvitosti, pokazani problemi, ki bodo
rešeni v prihodnji dobi, ter dolgoročni smotri razvoja, zlasti pa izgradnja integralne samoupravne družbe, takšen porast narodnega dohodka, kakršen zmanjšuje razliko v primerjavi z razvitejšimi državami, stabilen porast življenjskega
standarda, spremembe socialnoekonomske strukture prebivalstva, premagovanje razlik med ekonomsko razvitostjo posameznih republik in pokrajin
ter krepitev obrambne sposobnosti države, se na podlagi razvojnih programov
in načrtov organizacij združenega dela, republik in pokrajin sporazumno določajo naslednji neposredni smotri in naloge razvoja do leta 1975:

Priloge

679

Nadaljnja graditev samoupravnih socialističnih družbenoekonomskih odnosov
Temelj aktivnosti pri nadaljnji graditvi samoupravnih socialističnih družbenih odnosov bo to, da se uresničujejo ustavne spremembe v SFRJ, republikah,
pokrajinah, komunah in organizacijah združenega dela.
Samoupravni odnosi se bodo razvijali v smeri nadaljnje krepitve enakopravnosti delovnih ljudi, organizacij združenega dela, narodov in narodnosti
ter republik in pokrajin glede pogojev gospodarjenja in pridobivanja dohodka.
Odpravljene bodo administrativne in druge ovire za prostejše učinkovanje
ekonomskih zakonitosti in zagotovljena bo višja stopnja samoupravne organiziranosti celotne družbe. Najprej se bo razvijalo samoupravljanje skladno
z višjo stopinjo organiziranosti gospodarstva, zlasti v okviru velikih sistemov
in integracij. Izpopolnjeval se bo in razširjal sistem neposrednega odločanja
delovnih ljudi o vseh važnejših vprašanjih družbene reprodukcije. Zagotovljeno
bo, da bo delovni človek glavni nosilec politike v vseh sferah družbenopolitičnega življenja. Zgrajena bosta in se bosta uporabljala sistema samoupravnega
sporazumevanja in družbenega dogovarjanja o vprašanjih skupnega pomena,
Nadalje se bo krepila materialna podlaga samoupravljanja ter vloga delovnih ljudi pri odločanju o uporabi dohodka v vseh sferah porabe. Povečana bo
akumulativna sposobnost gospodarstva in zagotovljeno bo razvijanje in konstituiranje trga in tržnih odnosov v vseh fazah družbene reprodukcije, ob
hkratnem ustreznem načrtovanju in usklajanju razvoja ter nadaljnje sproščanje
in spodbujanje človeške ustvarjalnosti z ustreznimi materialnimi in družbenimi
priznanji.
Vzpostavljanje in ohranitev zadovoljive stabilnosti tokov družbene reprodukcije, doseganje dinamične gospodarske rasti in učinkovitejšega gospodarjenja
Zagotovljeni bodo stabilnejši odnosi na notranjem trgu in pri menjavi
s tujino.
Vzpostavljena bodo skladnejša razmerja med ponudbo in povpraševanjem
in zmernejše gibanje cen in življenjskih stroškov ter skladnejša razmerja med
cenami. Preprečeno bo, da bi dosegah katerokoli obliko porabe na račun povečanja primanjkljaja plačilne bilance ali emisije kreditov čez; realen porast
proizvodnje. Vodena bo politika zboljsevanj a gospodarske strukture in izpopolnjevanja gospodarskega sistema, čemur mora biti podrejena tudi tekoča
ekonomska politika. S tem bo zagotovljeno postopno, a odločno uresničevanje
tega smotra brez večjih potresov v gospodarskem in. družbenem življenju.
Zgrajena bosta sistem in mehanizem cen, ki bosta temeljila na sprostitvi,
liberalizaciji cen ob ustrezni družbeni kontroli in ki bosta omogočila, da se
zatrejo inflatorne tendence in monopolske pozicije, in bodo ustvarjeni pogoji,
da porast cen. ne bi bil občutneje večji od porasta cen v državah z razvitim
trgom, ki so naši najvažnejši zunanjetrgovinski partnerji.
Zagotovljena bo večja organiziranost in enotnost jugoslovanskega trga,
večja ekonomska selekcija in diferenciacija skladno s tržnimi zakonitostmi,
popolnejša, disciplina pri gospodarjenju ob hkratnem doslednejšem tržnem
obnašanju ter izvrševanje obveznosti, striktno spoštovanje zakonov in zatiranje
vzrokov in pojavov nelikvidnosti.
Družbeni proizvod bo naraščal po povprečni stopnji približno 7,5 % na
leto, kar bo omogočilo, da bomo leta 1975 dosegli narodni dohodek približno
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1000 dolarjev na prebivalca. Pri tem je treba računati z intenzivno modernizacijo gospodarstva, z večjo uporabo znanosti in nove tehnologije, s povečanjem
produktivnosti dela in učinkovitosti sredstev s krepitvijo integracij ter z
dviganjem materialne baze gospodarstva ob hitrejši rasti izvoza od proizvodnje
ob bistveno počasnejši rasti uvoza, zmanjšanju primanjkljaja plačilne bilance
in doseganju konvertibilnosti dinarja.
Stabilen porast življenjskega standarda prebivalstva
Ko so nam izhodišče razmerja, vzpostavljena pri delitvi 'čistega dohodka,
in ko računamio z zmanjšanjem čistega pritoka sredstev iz tujine, ker moramo
nujno zmanjšati primanjkljaj plačilne bilance, domnevamo, da se bo življenjski
standard prebivalstva večal po stopnji približno 7 % na leto. Pri tem računamo,
da bodo osebni dohodki zaposlenih v družbenem sektorju naraščali skladno
s porastom! čistega dohodka in produktivnosti dela.
Določa se politika krepitve socialne varnosti delovnega človeka in zmanjševanja neopravičenih socialnih razlik z doslednim izvajanjem načela delitve
po uspehih dela ter z uresničevanjem samoupravnih in družbenih dogovorov
o načelih delitve dohodka na osebne dohodke ter sklade in o delitvi osebnih
dohodkov ter z dosledno uporabo dogovorjenih meril in s kar največjim
mogočim zmanjšanjem tistih dohodkov, ki ne izvirajo iz dela.
Nadalje se bodo razvijale institucije in povečevala sredstva za zagotovitev
večje solidarnosti delovnih ljudi, izvajalo se bo načelo, da mora vsak posameznik
prispevati k zadostitvi skupnih družbenih potreb sorazmierno s svojimi materialnimi mložnostma in se bodo razširjali in izenačevali pogoji za šolanje in
izobraževanje mladine ne glede na materialne možnosti in socialni položaj
posameznika ter za šolanje in izobraževanje že zaposlenih delovnih ljudi.
V petletnem obdobju bomo začeli organizirati varstvo človekovega okolja
in še naprej splošno zboljsevati življenjske in delovne pogoje naših ljudi.
Hitrejši razvoj vsake ekonomsko nezadostno razvite republike, zlasti pa
pokrajine Kosovo
Razvojni politiki Jugoslavije je izhodišče to, da bi bila stopnja rasti
družbenega proizvoda nezadostno razvitih republik in pokrajine Kosovo skupaj
za približno 25'% večja od stopnje rasti družbenega proizvoda vse države, ob
hitrejšem razvoju vsake ekonomsko nezadostno razvite republike. Najhitrejši
razvoj naj bi dosegla pokrajina Kosovo.
Hkrati z zelo dinamičnim razvojem gospodarskih in drugih dejavnosti
domnevamo, da bo prišlo tudi do pomembnih sprememb gospodarske strukture
teh območij skladno z njihovimi posebnimi razmerami, do razmeroma hitrejšega
zaposlovanja in delovne pritegnitve njih prebivalstva tudi zunaj teh območij
in pomembnega povečanja njegove izobrazbene in zdravstvene ravni.
Za uresničenje te politike bo nujen kar največji napor, predvsem nezadostno razvitih republik in pokrajine Kosovo.
K uresničenju te politike bo jugoslovanska skupnost prispevala s sredstvi
sklada, z dopolnilnimi sredstvi iz zveznega proračuna, z določnejšim usmerjanjem tujih kreditov ter z drugiirii dogovorjenimi ukrepi.
S tem bo omogočeno1, da se gospodarstvo nezadostno razvitih območij
usmeri v učinkovitejše gospodarjenje, v intenzivnejše vključevanje v sodobne
ekonomske tokove države ter v mednarodno delitev dela, v povečanje učinkovi-
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tosti vloženih sredstev in približevanje te učinkovitosti ravni države v celoti,
p>a tudi v reševanje, kolikor je to mogoče, poglavitnih podedovanih problemov
razvoja velike infrastrukture teh območij ob ustrezni pritegnitvi organov teh
republik in pokrajine.
K enakemu smotru naj bi prispevalo tudi dolgoročno integracijsko povezovanje proizvodnih, prometnih, bančniških in drugih delovnih organizacij
iz razvitih in nezadostno razvitih območij.
Nadaljnji porast zaposlenosti in sprememb ekonomske strukture
prebivalstva
Računamo, da bodo v okvirih celotne države zagotovljeni delovna pritegnitev tekočega prirastka aktivnega prebivalstva in celotnega števila mladine,
ki končuje šole, nadaljnji prehod kmetijskega prebivalstva v mesta in zboljšanje
ekonomske strukture prebivalstva ter zaposlovanje oziroma aktiviranje večjega
števila brezposelnih in tistih delavcev, ki se vračajo z začasnega' dela v tujini.
Število zaposlenih v družbenem sektorju se bo povečalo približno 3'%
poprečno na leto. S tem se bo število zaposlenih v tem sektorju povečalo za
približno 600 tisoč oseb (z nadomestilom naravnega odtoka pa še za približno
300 tisoč oseb), ob hkratnih pozitivnih spremembah v ekonomski strukturi
prebivalstva in zboljšanju kvalifikacijske strukture zaposlenih.
Možnosti za zaposlovanje in delovno pritegnitev prebivalstva se bodo
povečale tudi z nadaljnjim razvojem samostojnega osebnega dela z lastnimi
delovnimi sredstvi (orodjem) občanov.
Krepitev obrambne sposobnosti države
Krepitev notranje kohezijske moči družbe, ki bo dosežena z nadaljnjim
razvojem samoupravljanja in izvajanjem ustavnih amandmajev, nadalje stabilizacija gospodarskih tokov ob nadaljnji dinamični gospodarski rasti, krepitev
socialne varnosti delovnih ljudi in občanov ter reševanje drugih nalog tega
načrta so temeljni družbenopolitični in materialni pogoji za nadaljnjo1 krepitev
obrambne sposobnosti države.
V tem obdobju je zaradi zagotovitve politike neodvisnosti in neuvrščenosti
SFR Jugoslavije nujno, da vlagamo pomembna sredstva in napore za nadaljnjo
krepitev bojne sposobnosti in učinkovitosti oboroženih sil SFRJ in da hkrati
razvijamo in krepimo vse druge elemente sistema splošne narodne obrambe
na vseh ravneh in v vseh okoljih.
2. Glavne komponente razvojne politike
1) Temeljni smotri in naloge razvoja so medsebojno odvisni in jih je
treba neogibno uresničevati v celoti. Vsak med njimi je pogoj za uresničenje
vseh drugih in vsakega posamično.
Velikosti, ki izražajo glavne komponente razvoja, predstavljajo povprečja
za vso državo in za vso petletno dobo, se pravi, da se bodo razlikovale ne samo
po republikah in pokrajinah — skladno s posebnostmi in razvojno politiko
vsake med njimi — temveč tudi po letih. Bistveno pa je to, da se razmerja
med najpomembnejšimi komponentami razvojne politike stabilizirajo in dinamično usklajujejo.
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Bistvene komponente razvojne politike v dobi od leta 1971 do 1975 so
naslednje:
Stopnje rasti
(pribl.)
(1) Družbeni proizvod skupnega gospodarstva
7,5
(2) Družbeni proizvod družbenega sektorja gospodarstva .... 8
(3) Zaposlenost v družbenem sektorju
3
(4) Produktivnost dela v družbenem sektorju gospodarstva ... 5
(5) Bruto gospodarske investicije (v osnovna in obratna sredstva) . 7
(6) Življenjski standard . . .
7
(7) Splošna poraba (narodna obramba in uprava brez osebnih
dohodkov)
6,5
(8) Izvoz blaga in storitev
12
(9) Uvoz blaga in storitev
10
(10) Porast cen (1972—1975)
5
Takšna gibanja zagotavljajo reševanje najvažnejših problemov gospodar^
skega in družbenega razvoja in nadaljnje zmanjšanje relativne razlike v razvitosti v primerjavi z ekonomsko razvitejšimi državami.
2) Med izvajanjem tega načrta bi bile ustvarjene možnosti za nekaj višje
stopnje rasti družbenega proizvoda in zaposlovanja, če bomo hitreje dosegli
zadovoljivo stopnjo stabilnosti domačega trga, cen in življenjskih stroškov, ter
v zadovoljivi meri zboljšali stanje v plačilni bilanci. To bi lahko dosegli z
boljšim izkoriščanjem zmogljivosti, z boljšo organizacijo dela ,in poslovanja ter
z vidnejšim zboljšanjem gospodarske strukture, kot pa je predvideno, ob
hkratni ustrezni ekonomski politiki.
Ce bi nastopile neugodnejše okoliščine od. predvidenih, menimo, da sme
spodnja meja stopnje rasti, s katero bi še lahko vodili stabilizacijsko politiko,
biti med 5,5 in 6 %. Toda že takšna stopnja rasti, zlasti še kot trajnejša tendenca bi povzročila, resne probleme pri aktiviranju prebivalstva, gibanju življenjskega standarda, zmanjševanju relativnih razlik v ekonomski razvitosti,
akumulativni zrrmožnosti in učinkovitosti gospodarjenja ter v drugem. Pod
to mejo bi morala politika stabilizacije vključiti tudi ukrepe za pospeševanje
razvoja.
3) Dinamika gospodarskega razvoja je kar najbolj odvisna od obsega,
strukture in učinkovitosti naložb. Ob predvidenem porastu bruto gospodarskih
investicij za približno 7'% na leto bi bil ohranjen njihov približno 25% delež
v razpoložljivih sredstvih. V teh mejah bi se stopnja akumulacije (čiste gospodarske investicije v osnovna in obratna sredstva) ohranila na doseženi ravni
približno 19'%. Pri tem računamo z relativnim zmanjšanjem deleža dodatnih
sredstev iz tujine ter s povečanjem učinkovitosti investicij v gospodarstvu.
To, ali bosta uresničeni stopnja rasti in stopnja akumulacije, je odvisno
predvsem od tega, ali bo uresničeno predvideno povečanje proizvodnje električne energije in graditve prenosnega omrežja ter predvideno povečanje proizvodnje surovin in drugih reprodukcijskih materialov.
4) Spričo določene usmeritve na doseganje globalnega ravnovesja med
gospodarskimi tokovi in zunanjo likvidnostjo države s postopnim in stalnim
zmanjševanjem primanjkljaja v plačilni bilanci ter z večanjem materialnih,
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finančnih in deviznih rezerv se bodo razpoložljiva sredstva za skupno notranjo
končno porabo počasneje povečevala, kot pa družbeni proizvod.
Prišlo bo tudi do določenih sprememb pri temeljni delitvi razpoložljivih
sredstev v primerjavi s prejšnjo petletno dobo.
Razmerja pri delitvi in stopnje rasti posameznih kategorij porabe bodo
različne po republikah in pokrajinah, odvisno od njihovih posebnosti.
5) Uresničevanje razvojne politike, kakršna je določena s tem načrtom,
omogoča, da bi se v okviru skupnega porasta zaposlenosti zaposlilo tudi približno 660 000 strokovnih kvalificiranih kadrov, kar bo omogočilo kvalitetnejše
gospodar j enj e..
Z vključitvijo novih strokovnih kadrov se bo — ob hkratnem intenzivnejšem dopolnilnem izobraževanju in prekvalifikaciji — zboljšala kvalifikacijska struktura zaposlenih ter povečala učinkovitost dela in sredstev. Produktivnost dela se bo povečevala po stopnji približno 5 % na leto, delež
produktivnosti pri porastu družbenega proizvoda družbenega gospodarstva pa
se bo gibal na približno 6'%». S tem bodo ustvarjeni pogoji, da se doseže
predvidena rast zaposlenosti za 3'% poprečno na leto in da se rešujejo drugi problemi v zvezi z nadaljnjo spremembo ekonomske strukture prebivalstva.
6) Porast življenjskega standarda po stopnji približno 7 ®/o in ohranitev
njegovega deleža v razpoložljivih sredstvih na približno 65 % predstavlja bistveno komponento splošnega razvoja družbe. S takšnim porastom standarda, ki bo
različen v republikah in pokrajinah, bodo zagotovljeni boljši delovni pogoji
prebivalstva in dviganje njegove delovne zmožnosti, kar bo spodbudno delovalo
na maksimalizacijo dohodka in nadaljnjo razširitev notranjega trga. Tudi v
prihodnji dobi bo ohranjena tendenca, da bi se družbeni standard večal nekaj
hitreje, kot pa osebna poraba.
Hkrati z dinamičnim povečevanjem dohodka prebivalstva računamo tudi
s postopnimi spremembami v trošenju dohodka in v strukturi osebne porabe.
Povečevali se bodo prihranki občanov, ki bodo deloma uporabljeni za graditev
in kupovanje stanovanj ter za reševanje problemov skupnega pomena (šolstvo,
zdravstvo, komunalne storitve ipd.). To bo v določeni meri prispevalo k zmanjšanju socialnih razlik oziroma ustvarjalo bolj izenačene pogoje za življenje in
izobraževanje občanov.
7) Materialni izdatki in negospodarske investicije državne uprave, ki predstavljajo manjši del splošne in skupne porabe, naj bi rasli počasneje od vseh
drugih oblik porabe in od narodnega dohodka. Pri politiki razvoja te vrste
porabe je nujen intenzivnejši napor za racionalizacijo ter hkrati za modernizacijo organizacije in dela organov družbenopolitičnih skupnosti. Pri tem se
bodo osebni dohodki zaposlenih v teh organih usklajevali z osebnimi dohodki
v gospodarstvu.
Z dogovorom republik in pokrajin bosta vsako leto določena obseg in struktura dohodkov in izdatkov zveznega proračuna ter višina prispevkov republik
in pokrajin.
Sredstva za splošno narodno obrambo se bodo gibala skladno s potrebami
zagotovitve obrambne sposobnosti države, kot so bile določene z dogovorom.
8) Neogibno je treba spremeniti trende v razmerjih med izvozom in
uvozom. Stopnja rasti izvoza mora biti znatno višja od stopnje rasti družbenega proizvoda ob hkratnem zmanjšanju stopnje rasti uvoza, s čimer bi
omogočili, da bi se bistveno zmanjšal primanjkljaj plačilne bilance.
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9) Računamo, da bo splošni porast cen nekaj milejši in da bo omejen
na raven, ki bi bila približno enaka porastu, cen v državah z razvitejšimi trgi.
Moja porasta cen od decembra 1971 naprej bi bila približno 5 % povprečno
na leto. V teh mejah je treba zagotoviti smotrno spremembo razmerij med
cenami skladno z gibanjem cen na drugih trgih ter z razvojno politiko, ki jo
določa ta družbeni načrt.
10) Uresničenje skupno določenih smotrov razvoja predstavlja korenit pre' okret glavnih trendov v primerjavi s prejšnjo dobo ter je zelo zahtevna, vendar
pa neogibna naloga, h kateri je treba nujno pritegniti vse družbene dejavnike
ter organizacije združenega dela, pa tudi družbenopolitične skupnosti in organizacije. Smotri razvoja in glavne komponente, pomembni za njegovo uresničevanje, morajo biti tudi temelj sleherne ekonomske politike, ki se določa z
letnimi načrti ali programi razvoja.
3. Politika razširjene reprodukcije
a) Splošna politika gospodarskega razvoja
1) Razvoj gospodarstva bo usmerjen, v intenzivnejše izkoriščanje obstoječih zmogljivosti skladno z dolgoročnimi smotri razvoja družbe in s potrebami
materialne zagotovitve -rasti življenjskega standarda. Gospodarstvo bo težilo k
višji stopnji organiziranosti, k povečanju proizvodnje skladno z zahtevami
trga, k povečanju akumulativnosti in rentabilnosti ob hkratnem odločnejšem
odstranjevanju zastarelih orodij in delovnih sredstev ter nesodobne proizvodnje.
Da bi dosegli te smotre, bo treba nujno ustvarjati večje možnosti, da
bi absorbirali dosežke znanosti in tehnike in hitreje vključevali šolane kadre
in strokovnjake v proizvodnjo. Računati je! s pomembnejšim povečanjem
integracije v gospodarstvu ter z ustvarjanjem velikih delovnih organizacij in
proizvodnih, zmogljivosti. V gospodarstvu se bodo nadaljevali takšni procesi,
ki bodo proizvodnjo bolj usmerjali k specializaciji, kooperaciji in vključevanju
v mednarodno delitev dela.
V tem smislu bo imela v prihodnji dobi poseben pomen konsolidacija
obstoječih integracijskih grupa.cij in velikih tehno-ekonomiskih sistemov ter
ustvarjanje še novih, kakor tudi usmeritev k unifikaciji tehnologije, ki je
neogibna v takšnih zahtevnih sistemih.
Politika stabilizacije in odstranjevanja težav pri družbeni reprodukciji
se bo izvajala dosledno, da bi zagotovili skladnejšo rast gospodarstva v celoti.
S spremembami v gospodarski strukturi se bo krepil delež tistih gospodarskih
dejavnosti, ki so se že uveljavile pri izvozu, tistih, ki na ekonomsko smotrnih
podlagah prispevajo k zmanjšanju uvoza, ki zagotavljajo hitrejšo rast standarda, razvoj kooperacije, širjenje specializacije in delitve dela, skupno graditev
zmogljivosti ipd. Pri tem bo imel še naprej poseben pomen intenziven razvoj
industrije, skladno z ravnijo gospodarske razvitosti in s pričakovanimi spremembami pri porabi, pa tudi dinamičnejši razvoj nekaterih terciarnih dejavnosti.
Stabilizacija gospodarskih gibanj bo usmerjala gospodarske organizacije
na doslednejše prilagajanje proizvodnje potrebam domačega in tujega trga,
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na optimalnejše izkoriščanje proizvodnih možnosti, na modernizacijo zmogljivosti, tehnoloških postopkov, kadrovske strukture, poslovanja in organizacije
dela ter na intenziviranje raznih oblik poslovnega povezovanja na podlagi
dolgoročnejših razvojnih programov.
Gospodarske organizacije bodo svojo razvojno politiko usklajevale s politiko stabilizacije, postopne sprostitve cen in ekonomskih odnosov s tujino
ter s politiko zmanjševanja primanjkljaja plačilne bilance.
2) Skladnejša dinamika razvoja temelji na hitrejšem razvoju:
— energetike in prometa;
— domače surovinske baze, zlasti proizvodov železne in neželezne metalurgije, bazne kemije, nekovin, cementa in celuloze;
— agroindustrijskega kompleksa, zlasti pa živinoreje;
— proizvodnje v specializirani predelovalni industriji, temelječi na industrijski kooperaciji, specializaciji in delitvi dela;
— proizvodnje, s katero se more zagotoviti znatno širše in dolgoročnejše
vključevanje našega gospodarstva v sodobne tokove mednarodne menjave.
Ko so izhodišče spremembe v gospodarski strukturi, do katerih bo prišlo
z uresničenjem prednostnega reda pri politiki gospodarskega razvoja, kot je
določen v tem načrtu, računamo, da bodo dosežene naslednje stopnje rasti ter
spremembe v strukturi družbenega proizvoda:
Stopnje naraščanja in struktura družbenega proizvoda

Gospodarstvo
Industrija
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet in zveze
Trgovina in gostinstvo
Obrt
Komunalna dejavnost

Poprečne stopnje
1971—1975

1970

7,3
8,0
3,5
2,2
7,8
9,1
9,0
8,0
9,5

100,0
34,4
21,5
1,2
8,9
8,4
19,3
5,5
0,8

Struktura

1975
100,0
35,3
18,3
1,0
9,1
9,0
20,7
5,7
0,9

Večji delež industrije, prometa in terciarnih dejavnosti v družbenem
proizvodu je mogoče doseči, če nosilci reprodukcije s svojo aktivnostjo ustrezno
združujejo in usmerjajo akumulacijo in če pravočasno začnejo graditi ustrezne
zmogljivosti.
Razvoj bo usmerjen tudi k boljšemu izkoriščanju geopolitičnega položaja
in naravnih prednosti po danih specifičnih pogojih v skladu z načrti dolgoročnega razvoja republik in pokrajin. Računa se, da bodo organizacije združenega dela iskale učinkovite rešitve za takšen razvoj in da bodo v mejah
svojih mlaterialnih, kadrovskih in drugih možnosti zagotovile tudi ustrezen
razvoj posameznih dejavnosti in območij.
3) Predpostavka za uresničitev politike stabilizacije in vzpostavljanja nujne
stopnje ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem kot tudi za zmanjšanje
primanjkljaja v plačilni bilanci so določene spremembe v strukturi industrijske proizvodnje. Pri tem se računa z naslednjimi razmerji:
i
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Stopnje naraščanja in struktura industrijske proizvodnje

Industrija in rudarstvo
Energetika
Glavne kovine
Oprema in potrošne dobrine
s trajnejšo vrednostjo
Nekovine in gradb. material
Kemična industrija
Druga predelovalna industrija

Poprečne stopnje
1971—1975

1970

8,0
8,9
11,2

100,0
13,2
7,5

8,5
9,0
12,0
5,5

26,1
7,3
8,8
37,1

Struktura

1975
100,0
13,7
8,6

'

26,6
7,7
10,5
32,9

S takšnimi spremembami bo zagotovljeno hitrejše naraščanje energetike,
surovin in potrošnih dobrin s trajnejšo vrednostjo. Predelovalna industrija
bo spremljala razvoj gospodarstva, potrebe notranjega trga in možnosti za
izvoz. Postopoma se bo sorazmerno zmanjševal uvoz reprodukcijskega materiala
in rezervnih delov v skladu z razvojem domače proizvodnje, vendar se bo
razvijal skladno s tokovi mednarodne industrijske kooperacije. Delovne organizacije zlasti v predelovalni industriji, ki imajo nekoliko večje programe,
kot pa so realne investicijske možnosti, bodo prišle v položaj, da bodo morale
usklajevati svoje razvojne programe.
b) Temeljna struktura investicij
1) Glavni cilj investicijske politike bo zagotovitev predvidene proizvodne
usmeritve gospodarstva, ki bo omogočila stabilizacijo gospodarskih tokov, premagovanje strukturnih problemov gospodarstva in učinkovitejše gospodarjenje.
Nosilci investicijskih odločitev bodo organizacije združenega dela. Njihovo
vodenje bo temeljilo na:
—■ potrebi po stabilni zagotovitvi energije, surovin in reprodukcijskega
materiala;
—• vse večjem tehničnem napredku, katerega dinamika narašča in zahteva
vse večje naložbe v nove zmogljivosti in v modernizacijo obstoječih;
— relativno visoki stopnji novega zaposlovanja in boljšega izkoriščanja
rezerv delovne moči, ki se bo oproščala z boljšo organizacijo1 dela in modernizacijo ;
—• večjih naložbah v infrastrukturo in druge objekte, kar bo posredno
učinkovalo na povečanje produktivnosti dela;
— usmeritvi gospodarstva k izločanju večjega dohodka za obratna sredstva,
da bi v pogojih stabilizacije povečali svojo, likvidnost in finančno samostojnost ;
— intenzifikaciji ekonomskih odnosov s tujino in usposabljanju za uspešnejši nastop na trgu.
Po presoji bo v obdobju od leta 1971 do leta 1975 znašal delež organizacij
združenega dela pri gospodarskih investicijah približno 83vseh družbenopolitičnih skupnosti, 8 ®/o, sklada za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko
nezadostno razvitih republik in pokrajine Kosovo pa približno 9
Predvidene gospodarske investicije v osnovna sredstva družbenega sektorja
bodo imele v obdobju od leta 1971 do leta 1975 približno takole strukturo vira
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sredstev: Financiranje iz sredstev investitorjev približno 47'%», iz domlačih
kreditov približno 35 % in iz tujih kreditov približno 18%.
2) Izhajajoč iz interesov organizacij združenega dela in potrebe po uskladitvi gospodarske strukture na podlagi politike, prikazane v tem. načrtu,
kot tudi iz tega, da bodo tudi družbenopolitične skupnosti v skladu s svojimi
pristojnostmi sprejemale odloči ve, ki bodo spodbujale takšno razvojno politiko,
menimo, da bo struktura investicij spremenjena takole:
Struktura bruto investicij v osnovna in obratna sredstva
Struktura

1970
Skupaj
Gospodarske
— v osnovna sredstva
— v obratna sredstva
Negospodarske

100,0
70,5
50,0
20,5, .
29,5

,

1975
100,0
70,1
51,9
18,2
29,9

3) Uresničevanje investicijske politike bo zlasti oteženo v prvem obdobju
izvajanja petletnega načrta, ker je nujno prej zagotoviti sredstva za začete
investicije, za zmanjšanje nelikvidnosti, izgub in prezadolženosti gospodarstva.
Navedene okoliščine terjajo, da moramo, v razvojnih programih organizacij
združenega dela in v družbenopolitičnih skupnostih računati s skr.ajnje smotrno uporabo akumulacije. Zaradi tega , bo dinamika gospodarskega razvoja
v naslednjih letih odločilno opredeljevala usmerjenost gospodarstva k intenziviranju kvalitetnih procesov, k povečevanju akumulativnosti in k rentabilnosti poslovanja.
Izhajajoč iz politike prioritet v gospodarskem razvoju, določene s tem
družbenim načrtom, in iz vedenja organizacij združenega dela na podlagi lastnih
interesov, kot tudi iz vpliva, ki ga bodo v mejah svojih pristojnosti izvajale
določene družbenopolitične skupnosti, računamo, da se bo struktura gospodarskih investicij spremenila takole:
Struktura gospodarskih investicij v osnovna sredstva
družbenega gospodarstva

Industrija
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet
Trgovina in gostinstvo
Obrt
Vsega:

1966—1970

1969—1970

1971—1975

50,3
10,7
1,0
3,1
18,1
15,3
1,5

45,9
10,0
0,9
3,8
19,0
18,8
1,6

49,0
9,1
0,9
3,3
21,0
14,9
1,8

100,0

100,0

100,0
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Spremembe v strukturi teh investicij v primerjavi z zadnjimi leti prejšnjega obdobja terjajo, da se delež investicij industrije in prometa poveča
za približno 5 točk. Delež kmetijstva in vodnega gospodarstva v strukturi
gospodarskih investicij v osnovna sredstva je zmanjšan, vendar je obseg investicij v primerjavi s prejšnjim petletnim obdobjem povečan za približno 36 %.
V kmetijstvu se šteje tudi z naraščanjem naložb iz lastnih sredstev individualnih
proizvajalcev.
Na posameznih gospodarskih področjih predvidevamo tudi spremembo
strukture investicij. V industriji naj bi se povečal delež investicij za energetiko,
metalurgijo in kemijo s 60% na 68%.
c) Znanost, izobraževanje, kultura in zdravstvo
Razvoj znanosti, izobraževanja, kulture in zdravstva je bistveni dejavnik
za uresničitev razvojne politike, določene s tem načrtom.
V razvojnih programih republik in pokrajin ter organizacij združenega
dela' so proučene možnosti in določen razvoj družbenih dejavnosti: znanosti,
izobraževanja, kulturee in zdravstva. Razvojna smer teh dejavnosti je v bistvu
uskJajena s splošnimi razvojnimi cilji in proporcijami delitve, določenimi
s tem načrtom. Razvojna politika teh dejavnosti v posameznih republikah
in pokrajinah bo ob pomoči skupnosti zagotovila razreševanje posebnih problemov ekonomsko nezadostno razvitih območij v skladu z njihovimi potrebami
in možnostmi.
Politika, izkazana v razvojnih programih organizacij združenega dela,
družbenopolitičnih in interesnih skupnosti, ima tele izhodiščne postavke :
1) Uresničevanje razvojne politike v gospodarstvu in družbenih dejavnostih bo temeljilo na znatno večjem izkoriščanju znanstvenih in tehničnih
dosežkov. Z intenzivnejšim razvojem znanosti, tehnike in tehnologije kot tudi
z lastnim ustvarjalstvom, ki se bo kazalo tudi v večjem številu patentov in
inovacij, bo zagotovljen večji in smotrnejši transfer znanstvenih dosežkov in
tehnoloških novosti iz tujine. K temu bo prispevalo tudi maksimalno stimuliranje fundamentalne znanosti in izkoriščanje njenih dosežkov, pri tem pa
težišče v tem obdobju na določenih področjih uporabnih raziskovanj.
V skladu s takšno politiko se bo občutno povečalo število znanstvenih
delavcev in raziskovalcev in se bo v znanstveno in razvojno raziskovalno delo
vključevalo vse več mladih talentiranih kadrov.
Z izpopolnjevanjem samoupravnih družbenih odnosov in z ustrezno stimulacijo s strani gospodarstva ter družbenopolitičnih in interesnih skupnosti se
bodo ustvarjali ugodnejši pogoji za te dejavnosti.
Republike in pokrajine bodo v sodelovanju z znanstvenimi raziskovalnimi
institucijami in organi federacije uresničevale koordinacijo pri bistvenih vprašanjih, ki imajo skupen pomen. Na tej podlagi se bo razvijalo tudi mednarodno
sodelovanje. Posebna pozornost bo posvečena razvoju sodobnega sistema informacij za vso državo.
S pritegnitvijo vseh dejavnikov, ki so zainteresirani in odgovorni za znanstveno in razvojno raziskovalno delo, bodo ustvarjeni pogoji za to, da se -bodo
povečala sredstva za te namene, tako da bo dosegel njihov delež v nacionalnem
dohodku v dobi 1971—1975 približno 2%.
2) Za uresničitev učinkovite uporabe sodobne znanosti in tehnike in za
uspešen razvoj družbenoekonomskih odnosov moramo pomembneje povečati
splošno izobrazbeno in kulturno raven prebivalstva z uskladitvijo strukture
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šolstva s potrebami gospodarstva in družbe z modernizacijo pouka, s kakovostnim izvajanjem izobraževanja in vzgoje, z nadaljnjim zboljsevanjem učnih
programov, z uvedbo znatno večjega obsega marksističnega izobraževanja
in seznanjanjem s pridobitvami NlOB in socialistične revolucije kot podlage
za idejno usposabljanje mladih za samoupravljanje. Občutneje se bo povečal
zajem otrok s predšolsko vzgojo. V vseh okoljih bo zagotovljen čim popolnejši
zajem mladine z osemletnim šolanjem, in izobraževanjem, s celodnevnim bivanjem in drugimi ukrepi pa bodo doseženi pogoji, da bo imela mlada generacija
v bistvu enake razvojne možnosti. Še nadalje se bodo zboljševali pogoji in
možnosti za šolanje v srednjih, višjih in visokih izobraževalnih institucijah,
posebni družbeni napori pa bodo usmerjeni k pripravi znanstvenega, pedagoškega in strokovnega kadra, ki bo zagotovil programirani razvoj izobraževanja, raziskovanja, znanosti in gospodarstva. Ustvarjeni bodo pogoji za postopno uvedbo in razširitev permanentnega izobraževanja. Izobraževanje se
bo razvijalo po koncepciji, ki je sprejeta v resoluciji zvezne skupščine o izobraževanju in vzgoji na samoupravni podlagi.
Kulturno življenje širokih delovnih množic bo napredovalo. Predvidena
je pospešena transformacija družbenoekonomskih odnosov v kulturi z odstranitvijo odvisnosti teh dejavnosti od države in proračuna, z usmeritvijo k temu,
da se. bodo neposrednoje vezale za celoten družbeni in ekonomski razvoj. V zvezi
z graditvijo teh odnosov pričakujemo, da bodo delovni ljudje v vseh sferah
združenega dela zainteresirani za nadaljnji razvoj kulture kot dejavnika za
napredek samoupravne družbe in popolnejše zadovoljevanje in razširjanje kulturnih potreb človeka. Vsaka organizacija združenega dela je zainteresirana
za dvig splošne kulture dela, kar bo prispevalo k znižanju števila nesreč pri delu
in s tem povzročenih stroškov. V organizacijah združenega dela bodo posvečali
večjo skrb zavednemu spreminjanju navad in življenjskih pogojev, rekreaciji
zaposlenih v prostem času, zainteresiranosti družin zaposlenih za vzgojo in
izobraževanje otrok.
Telesna vzgoja se bo razširila na otroke predšolske dobe, na vseh šolah
od osnovnih do fakultet pa bo uvedena obvezna telesna vzgoja. V delovnih
organizacijah bodo ustvarjeni pogoji za organizirano ukvarjanje s telesnimi
vajami. Ustvarjeni bodo nujni materialni pogoji za uresničevanje temeljne
politike v skladu s stališči resolucije zvezne skupščine o telesni kulturi. Tako
se bo mlada generacija telesno usposabljala in pripravljala za vključitev v
delovne procese in za naloge v okviru narodne obrambe.
3) Zdravstveno varstvo bo usmerjeno k ohranitvi in zboljšanju telesnega
in duševnega zdravja občanov, k podaljšanju življenjske in delovne dobe, k
zmanjšanju umrljivosti prebivalstva, zlasti dojenčkov, k zmanjšanju invalidnosti, obolevanja za nalezljivimi boleznimi itd. Za uresničitev teh ciljev ima
bistveni pomen izvajanje obveznih oblik zdravstvenega varstva prebivalstva.
Pričakujemo povečanje naložb v zdravstvo, ustvarjanje kompleksnih zdravstvenih delovnih organizacij z integracijo na širših regionalnih podlagah,
sodobnejšo organizacijo zdravstvene službe itd.
4) Za uresničevanje takšne politike bomo odločneje razvijali in izpopolnjevali sistem družbenoekonomskih odnosov na področju znanosti in znanstvenega raziskovalnega dela, izobraževanja, kulture in zdravstva — po načelih
dohodka in ekonomske cene za delo, predvsem z družbenim dogovarjanjem in
samoupravnim sporazumevanjem o vseh razvojnih tokovih na teh področjih.
44
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Tako bodo hitreje odstranjene administrativne intervencije, ta »področja družbenih dejavnosti pa bodo postala učinkovitejši dejavnik reprodukcije in razvojne politike.
d) Gospodarska infrastruktura
Glavni pogoj za usklajen razvoj gospodarstva je intenzivni razvoj infrastrukture, zlasti elektrogospodarstva in glavnih prometnih poti.
1) Skladno s splošno razvojno politiko bo proizvodnja in poraba energije
v naslednjem obdobju opredeljena predvsem s potrebami gospodarstva in široke
porabe po zagotovitvi smotrnih in kakovostnih virov energije, nadalje z usmerjanjem k pireudarnejšemu in smotrnejšemu izkoriščanju domačih energetskih
virov in vključevanju novih virov primarne energije v energetski sistem kot
tudi k zboljšanju strukture porabljene energije. Organizacije združenega dela
v energetiki bodo na tej podlagi usklajevale svojo politiko in odnose s potrošniki
energije v gospodarstvu in na drugih področjih. Zainteresirane republike in
avtonomne pokrajine bodo z družbenimi načrti in dogovori o politiki in odnosih
cen, o politiki razširjene reprodukcije, politiki usmerjanja mednarodnih kreditov
ter drugimi ukrepi zagotavljale pogoje za skladen in dinamičen razvoj energetike in za spremembe, predvidene v strukturi razpoložljive energije.
Programi delovnih organizacij in razvojni načrti republik in avtonomnih
pokrajin so usmerjeni k boljšemu izkoriščanju domačih energetskih virov in k
zboljšanju strukture porabljene energije v smeri plemenitejših oblik, kar je
bistveni pogoj za naraščanje in modernizacijo gospodarstva.. Proizvodnja glavnih oblik energije

Električna energija
— mrd kWh
Premog
— mil. tNafta
— mil. t.
Naftni derivati
— mil. t.
Naravni plin
— mrd Nm'

1970

1975

Stopnje
naraščanja
1971—1975

26

43,5—45

10,8—11,6

28,5

38—40

5,9—7,0

2,9

4,5

9,6

7

12—13

11,9—13,2

1

2,5—3,0

25,0—30,0

2) Povečanje proizvodnje električne energije s 26 na 45 mlrd. kWh temelji
na obstoječih proizvodnih zmogljivostih in tistih, ki jih je mogoče zgraditi do
konca leta 1975. Da bi dosegli to raven proizvodnje, se mora program organizacij združenega dela v elektrogospodarstvu hitreje uresničevati. Glede na roke
za zgraditev elektroenergtskih objektov v letu 1975 ni mogoče -pričakovati
večje proizvodnje niti v primeru, če bi se graditev novih zmogljivosti takoj
začela.
Za zagotovitev potreb po električni energiji so elektrogospodarske organizacije sprejele odločitve o izboru in graditvi energetske zmogljivosti za približno
11,2 mlrd. kWh. Odločiti je treba glede graditve zmogljivosti za približno še
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11,7 mlrd. kWh, od katerih bi do konca leta 1975 zgradili 4,7 mlrd. kW*h. Preostale zmogljivosti bi zagotovile kontinuiteta razvoja po letu 1975 oziroma
potrebe velikih potrošnikov, ki bi morebiti začeli obratovati prej (aluminij,
železne zlitine, železarne), ki z njihovo proizvodnjo v tem načrtu nismo
računali.
S takšnim obsegom graditve bi zagotovil kritje potreb v letu 1975 ter
potreb novih velikih potrošnikov. "Vendar bi morali poleg tega čimprej začeti
graditi tudi tiste elektrarne, ki bodo zagotovile kontinuitetno naraščanje porabe
tudi po letu 1975.
Pogoj za redno in zanesljivo oskrbovanje z električno energijo je tudi graditev magistralne prenosne mreže visoke napetosti 400, 220 in 110 kV, kar
pa je hkrati tudi pogoj za povezovanje elektroenergetskega sistema države in
za povezovanje s sistemi sosednih držav. Računamo, da bo zgrajenih 2950 km
osnovne prenosne mreže 400 kV in ustrezna mreža 220 in 110 kV.
Glede na zaostajanje pri graditvi elektrarn itn mreže moramo računati,
da bo' prišlo po letu 1974 do primanjkljaja električne energije zlasti v nekaterih
republikah in pokrajinah oziroma regijah, kar bo pomenilo limito gospodarskega
razvoja v naslednjih letih.
Bistveni pogoj za uresničitev tega načrta je rešitev vprašanja financiranja
elektrogospodarstva. Zainteresirane republike in pokrajine morajo sprejeti
odločitve o usmerjanju investicijskih sredstev h graditvi zmogljivosti za kritje
potreb gospodarstva in prebivalstva po električni energiji ter za graditev
prenosne mreže.
3) Povečanje proizvodnje premoga temelji na hitrejšem razvoju sodobnih
visokoproduktivnih rudnikov, predvsem lignita — kjer se lahko izkoriščajo
dnevni kopi in uporabljajo sodobne metode izkopavanja za potrebe termičnih
elektrarn — in na nadaljnji modernizaciji rudnikov rjavega premoga. Pričakovati moramo, da bo prišlo do zapiranja posameznih rudnikov, ker bo njihova
ekonomičnost opredeljena s cenejšimi vrstami energije, ki bodo na razpolago.
Zato so predvidene tudi ustrezne priprave in akcije za prekvalificiranje rudarjev
in odpiranje novih delovnih mest.
4) Industrija nafte bo intenzivirala raziskovalna dela in zagotovila večjo
proizvodnjo surove nafte in naravnega plina iz domačih virov.
Predvidena proizvodnja surove nafte v letu 1975 —• 4,5 mil. ton je znatno
pod porabo naftnih derivatov, ki bo dosegla raven 13. mil. ton, tako da je
treba približno 8,5 mil. ton surove nafte za predelavo zagotoviti z uvozom
in raziskovanji oziroma s proizvodnjo nafte v tujini, zlasti v državah v
razvoju.
Večja usmeritev k naravnemu plinu iz domače proizvodnje in uvoza bo
pozitivno spremenila energetsko strukturo in prispevala k hitrejšemu razvoju
in bolj ekonomični proizvodnji vrste gospodarskih panog in grupacij.
Zaostajanje razvoja sistema za prevoz nafte, naravnega plina in derivatov
bo odpravljeno s hitrejšo graditvijo naftovodov, mreže plinovodov in rezervoarjev z ustrezno distribucijsko mrežo.
Pri izbiri sistema za prevoz nafte, naravnega plina in derivatov bodo
delovne organizacije gledale na ceno prevoza do glavnih potrošniških središč
ter na zanesljivost oskrbovanja. Ti merili bosta hkrati tudi podlaga .za dogovor
republik in avtonomnih pokrajin o skupni graditvi in financiranju zmogljivosti
za prevoz nafte, naravnega plina in derivatov ter za povezovanje domačega
sistema naftovodov in plinovodov s tujimi sistemi.
44*

692

Priloge

5) Organizacije združenega dela v prometu programirajo povečanje obsega
storitev za približno 50 % in občutnejše povečanje stopnje mehaniziranosti prometnega procesa, s čimer bodo ustvarjeni materialni in drugi pogoji za povečanje hitrosti, kakovosti, varnosti in ekonomičnosti prometa. Pričakujemo
tudi hitrejše odstranjevanje razlik pri stopnji razvitosti prometa po posameznih
regijah ter učinkovitejše povezovanje znotraj države in zunaj nje. Zemljepisne
in druge prednosti bodo bolje izrabljene za širši in uspešnejši razvoj mednarodnega prometa in turističnega prometa, kar bo omogočeno z rekonstrukcijo,
graditvijo in opremo najpomembnejših kopenskih in pomorskih prekladalnih
postaj in z graditvijo posebnih ladij in vozil za prevoz v integralni verigi
s paletami, kontejnerji in drugimi sodobnimi transportnimi sredstvi.
V investicijski politiki je po programih delovnih organizacij težišče predvsem na dokončanju začetih prometnih zmogljivosti in nabavi opreme za
modernizacijo transportnih in drugih sredstev ter zagotavljanju pogojev za
nadaljnji še hitrejši razvoj glavnih prometnih panog v skladu z razvojnimi
potrebami in tehničnimi zahtevami.
Republike in avtonomni pokrajini bodo sporazumno uskladile razvojno
politiko v prometu, zlasti z dogovori o enotnem tarifnem sistemu, o mednarodnem in tranzitnem prometu, o merilih za graditev velikih prometnih sistemov, o politiki usmerjanja in zagotavljanja sredstev za razširjeno reprodukcijo ter na dogovorih o skupni graditvi in financiranju prometnih zmogljivosti.
V železniškem prometu bodo dokončane začete rekonstrukcije, modernizacije in graditev magistralnih prog in ranžirnih postaj ter nadaljevana dela
v zvezi s kompletiranjem te mreže. V letu 1975 bo delež elektrificiranih prog
v skupnem omrežju povečan z 12 % na približno 24% ter delež električne
vleke v skupni vleki približno. 20'% na skoraj 50 °/o. Zamenjane bodo dotrajane
in zastarele zmogljivosti voznega in obratovalnega parka z usmeritvijo, da se
bo do konca leta 1975 zmanjšal sedanji delež parne vleke z nad 40% na približno 10 %.
Z modernizacijo in rekonstrukcijo temeljne mreže cest se bo povečal delež
cest s sodobnim cestiščem s 26% na približno 40%. Eden izmed pogojev za
uspešno uresničitev tega programa je dogovorna odločitev enotnega dolgoročnega programa za graditev magistralne mreže cest in uskladitev dinamike
njene graditve.
Po programih delovnih organizacij se bo povečala tonaža trgovske mornarice na približno 3 milijona BRT ali za približno 100 % v primerjavi z letom
1970. V rečnem prometu pričakujemo povečanje vlačilnih in porivalnih zmogljivosti za približno 44% ter nakladalnih za približno 46%.
Zračni promet bo skoraj podvojil zmogljivosti zračne flote.
Predvideno je tudi ustrezno povečanje zmogljivosti pristanišč in letališč.
V skladu s programom' modernizacije in razvoja PTT se bodo razvile
zmogljivosti medkrajevnega in mednarodnega telefonskega prometa, za več
kot trikrat pa se bo povečalo število krajevnih telefonskih priključkov.
6) V vodnem gospodarstvu se bodo nadaljevala dela pri rekonstrukciji in
dograditvi sistema za obrambo pred poplavami v rečnih dolinah, zlasti na
Donavi, Tisi, Savi, Dravi, Mbravi, Neretvi idr. Nadaljevalo se bo kompleksno
reševanje vodnogospodarskih problemov na porečjih Morave, Save, Drave
Spodnje Neretve in Vardar j a in začela se bo graditev hidrosistema Ibar—Lepenac. Nadaljevala se bodo dela v zvezi z obrambo pred erozijo in hudourniki,
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v zvezi z oskrbovanjem1 naselij in industrije z vodo, z odstranjevanjem vzrokov
onesnaženja voda, v zvezi z osuševanjem in namakanjem.
Problemi vodnega gospodarstva bodo uspešneje in trajneje reševani z
zagotovitvijo stabilnih virov financiranja (vodni skladi in z izdelavo vodnogospodarskih osnov).
e) Proizvodnja pomembnejših surovin
1) Pomembnejše strukturne spremembe bodo zagotovljene s hitrejšim
razvojem glavnih surovinskih dejavnosti, zlasti železne in neželezne metalurgije,
nekovin, bazične organske kemije in gradbenega materiala.
Programi delovnih organizacij kažejo, da je možno naraščanje proizvodnje
pomembnejših surovin in reprodukcijskega materiala, in sicer:
Proizvodnja surovin in reprodukcijskega materiala

Železna metalurgija
Jeklo — mil. t
Jekleni izdelki — mil. t
Koks — mil. t
Neželezna metalurgija
Baker — 000 t
Aluminij — 000 t
Svinec — 000 t
Cink —- 000 t
Bazična kemična industrija
Umetne mase — 000 t
Sintetična vlakna — 000 t
Sintetični kavčuk — 000 t
Zveplena kislina — 000 t
Klor — 000 t
Gradbeni material
Cement — mil. t

1970

1975

2,2
2.2
1.3

4,5—5,0
3,4—3,7
2,5

89
48
97
65

130—150
150—200
200—220
130—145

97
9
747
44

380—400
36
50
1200—1300
125

4.4

8,0—9,0

Predvideno proizvodnjo surovin in reprodukcijskih materialov je mogoče
doseči z boljšim izkoriščanjem obstoječih proizvodnih zmogljivosti in njihovo
modernizacijo, z uskladitvijo proizvodnih programov delovnih organizacij in z
graditvijo novih proizvodnih zmogljivosti na podlagi samoupravnega sporazumevanja proizvajalcev in potrošnikov surovin in reprodukcijskih materialov
o skupnih investicijah ter z ekonomskim usmerjanjem sredstev poslovnih
bank in tujih kreditov.
2) Razvoj železne metalurgije bo usmerjen k dokončanju in aktiviranju
obstoječih zmogljivosti, k njihovi rekonstrukciji in razširitvi ter h graditvi
novih zmogljivosti, kar bo omogočilo boljše oskrbovanje industrije za predelavo
kovin. Smotrneje bodo izkoriščane surovine in zboljšano bo> oskrbovanje
s koksom domače proizvodnje. Z bolj usklajenimi razvojnimi programi bo
zmanjšano zaostajanje pri graditvi zmogljivosti primarnih faz železne metalurgije in bo zagotovljeno, da bo domača proizvodnja jekla v letu 1975 krila
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najmanj 70'% .predvidenega domačega povpraševanja, To je ena pomembnih predpostavk za stabilizacijo gospodarskih tokov in uresničitev tega načrta.
3) Povečala se bosta izkoriščanje in predelava železnih kovin, ki jih je
mogoče trajneje izvažati in zadovoljevati domačo porabo. To se nanaša zlasti
na aluminij, baker, svinec in cink. Pospešeni razvoj njihove proizvodnje bo
temeljil — poleg graditve novih zmogljivosti — v pomembnem obsegu tudi na
moderniziranju in optimiranju obstoječih zmogljivosti in njihovem čim boljšem
izkoriščanju. V programih delovnih organizacij je predvidena tudi graditev
novih agregatov z visoko tehnično-tehnološko ravnijo, z usmeritvijo k izkoriščanju spremljevalnih kovin in drugih postranskih proizvodov, da bi se znižali
proizvodni stroški. Z zgraditvijo novih zmogljivosti računamo tudi pri drugih
neželeznih kovinah, zlasti niklju.
4) V skladu z naraščanjem potreb domlačega trga in možnostmi za izvoz
se bo povečala proizvodnja industrije nekovin in razširil asortiment njenih
proizvodov.
Domača surovinska baza ter razširitev in graditev zmogljivosti s sodobno
tehnologijo bosta omogočili hiter razvoj proizvodnje proti ognju odpornih
materialov, stekla, keramike, azbesta in azbestnih izdelkov kot tudi drugih
izdelkov in rud nekovin.
5) Težišče razvoja v kemični industriji bo na bazični kemijski industriji,
pri čemer se bo hitreje razvijala organska (petrokemična) industrija. Z graditvijo
novih zmogljivosti za proizvodnjo glavnih surovin primarnih in intermediarnih
proizvodov ter ustreznih zmogljivosti za finalno proizvodnjo bodo zagotovljeni
pogoji za nadaljnjo kemizacijo gospodarstva. Takšna proizvodna usmeritev bo
omogočila hitrejše spremembe v strukturi porabe posameznih surovin glede
na to, da bodo deficitarne naravne surovine še nadalje nadomeščane s sintetičnimi proizvodi — kemična vlakna, sintetični kavčuk, umetne mase, organske
kemikalije. Hkrati se bo zboljšala tudi preskrbljenost z reprodukcijskimi materiali, ki smo jih morah doslej po večini uvažati.
Razvoj neorganske bazične kemične industrije, ki je po velikih zmogljivostih in po sodobnosti tehnologije dosegla raven razvitih držav, bo v naslednjem obdobju nekoliko zadržan in usklajen z zahtevami trga (žveplena kislina
na bazi plinov iz neželezne metalurgije, soda za potrebe aluminijske industrije)
Predelovalna kemična industrija bo dobila novo spodbudo v razvoju, ker
bo bolje preskrbljena z materiali iz domače proizvodnje, farmacevtsko^kemiena
industrija pa bo pretežno na podlagi lastnih znanstveno-raziskovalnih dosežkov
in razvojem poslovno-tehničnega sodelovanja z uglednimi tujimi proizvajalci
nadaljevala ekspanzijo in še bolj intenzivno izkoriščala možnosti za izvoz.
6) Vse večje potrebe po bazičnih in sodobnih gradbenih materialih bodo
zagotovljene predvsem z razvojem domače proizvodnje, za katero obstajajo
potrebni naravni pogoji na podlagi sodobne tehnologije.
Z razširitvijo zmiogljivosti ter graditvijo novih zmogljivosti se bo povečala
proizvodnja cementa za 3,5 do 4 milijone ton. Ker bo znašala poraba cementa
leta 1975 približno 8—9 milijonov ton, računamo še nadalje z uvozom cementa.
S hitrejšo graditvijo in rekonstrukcijo zmogljivosti cementarn pa bi se lahko
uvoz cementa zmanjšal in celo ustavil.
Pomembneje se bo povečala proizvodnja marmorja, azbest cementnih
proizvodov in drugih. gradbenih materialov za izvoz in domače potrebe.
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7) Povečalo se bo izkoriščanje in sekanje gozdov s 17,5 na približno 20
mil. m3 na leto, vendar bo ostalo še nadalje pod prirastkom in razpoložljivimi
možnostmi gozdnega sklada.
Večji delež industrijskega lesa v količinah posekanega lesa in povečan
delež lesa listavcev v kemični predelavi (polceluloza in celuloza) bo prispeval
k povečani vrednosti proizvodov. To bo poleg drugega omogočilo nadaljnjograditev glavnih gozdnih komunikacij ter večji obseg gozdno-kultumih del.
8) Boljše izkoriščanje domačega naravnega bogastva bo intenziviralo tudi
potrebna geološka raziskovanja kot eno bistvenih komponent.
f) Proizvodnja kapitalnih dobrin in gradbeništva
1) Organizacije združenega dela za proizvodnjo kapitalnih dobrin in gradbeništva, zlasti tiste, ki so se že uveljavile v mednarodnem sodelovanju, računajo s hitrejšo prilagoditvijo 'trgu iii da bodo premagale tehnološke in
organizacijske razlike, v skladu s svojimii materialnimi možnostmi v mejah,
ki jih določajo tržni pogoji in limit kapitala za kreditiram.je prodaje in graditve
v državi in v tujini. Tak razvoj bo zagotovil tudi pogoje za racionalizacijo
investicijske gradnje in večjo učinkovitost investicij.
2) Ugodnejši kreditni pogoji tujih konkurentov bodo narekovali domači
strojegradnji ostrejšo konkurenco tudi na notranjem trgu, kar terja, da se
strojegradnja odločneje usmeri k izbiri proizvodov in tehnologije v skladu
s tržnimi zahtevami, da poveča lastno produktivnost dela in konkurenčne
zmožnosti, in sicer z razvojem kooperacije, s specializacijo proizvodnje, z
intenzivnejšim izkoriščanjem znanstvenih dosežkov idr.
Tak razvoj strojegradnje je nujein, da bi lahko krili domače potrebe, ki so
se povečale glede na pomembne razvojne programe energetike, metalurgije,
procesne in predelovalne industrije, kot tudi da bii mogli izvažati, zlasti v
države v razvoju.
Ladjedelništvo se bo Usposobilo za graditev največjih plovnih objektov
in bo povečalo proizvodnjo na približno 850 000 do 1 000 000 BRT plovnih
objektov.
3) K učinkovitejšemu razvoju gradbeništva bo prispeval njegov poudarjen
proizvodni značaj kot tudi razvoj tržnih odnosov med izvajalci gradbenih
del in investitorji ter napredek v graditvi s specializacijo tehnoloških procesov
ter uporabo sodobne opreme in delovnih metod. Družbeni dogovori in druge
oblike poslovnega sodelovanja in Integracije s' komplementarnimi gradbenimi
in drugimi organizacijami bodo še nadalje pospešile medsebojne odnose izvajalcev gradbenih in investicijskih objektov.
K ustvarjanju ugodnejših delovnih pogojev za gradbeno dejavnost bo
realnih finančnih sredstev, koordinirana in usklajena tehnična regulativa,
razvita domača "industrija temeljnih in sodobnih gradbenih materialov. Vse
to zagotavlja kontinuirano in smotrno izgradnjo in prispeva k nadaljnjemu
naraščanju del v tujini, odvisno od možnosti za kreditiranje teh del.
g) Druga predelovalna industrija
1) S proizvodno usmeritvijo v delovnih organizacijah predelovalne industrije sta predvidena boljša kakovost in širši asortiment .proizvodov v skladu
s potrebami višje ravni življenjskega standarda in izvoza ter nadaljnje naraščanje proizvodnje gotovih izdelkov, zlasti trajnih potrošnih dobrin.
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V skladu z razvojem notranjega trga in prizadevanjem, da bi povečali
izvoz, bo prišlo v posameznih grupacijah predelovalne industrije do pomembnih
prodorov v visokoserijsko proizvodnjo', s tem pa bo tudi njihova konkurenčnost
večja. Delovne organizacije predvidevajo združevanje v večje organizacije ter
širše integracijsko povezovanje s kooperanti v državi in s prodajno-servisno
mrežo, kot tudi razširjeno in močnejše sodelovanje s tujimi partnerji. Določene
integracijske grupacije bodo ogrodje razvoja te industrije in bodo na določenih
področjih nosilke glavnih razvojnih programov in podlaga za razvoj celotnega
področja.
2) Proizvodne zmogljivosti posameznih grupacij predelovalne industrije
bodo presegale možnosti plasmaja, ki ga pričakujemo v državi. Njihovo^ smotrno
izkoriščanje je pogojeno z možnostmi za izvoz in preskrbo s surovinami in
reprodukcijskim materialom iz domačih virov in uvoza. Za boljše izrabljanje
zmogljivosti si bodo morale delovne organizacije predelovalne industrije z
večjim izvozom kot doslej zagotoviti nujne surovine in reprodukcijski material
iz uvoza, pa tudi svoje razvojne programe bodo morale usklajevati z realnimi
možnostmi za oskrbovanje s surovinami in možnostmi za plasma.
h) Kmetijstvo in predelava kmetijskih pridelkov
1) Koncepcija splošnega družbenega razvoja vključuje tudi ustrezno pospešitev razvoja v celotnem kmetijsko-živilskem sektorju. Kljub temu, da se bo
tendenca zmanjševanja deleža tega sektorja v gospodarski strukturi nadaljevala,
bo ta sektor še nadalje posebno pomembno področje materialne proizvodnje
in bo imel velik pomen za stabilizacijo gospodarskih gibanj v naslednjem
obdobju, zlasti pa za stabilnost domačega trga in plačilne bilance s tujino.
Pričakovana rast povpraševanja v državi in ocenjene možnosti za izvoz
kmetijskih živilskih proizvodov terjajo, da se v času od 1971 do 1975 razvoj
kmetijske proizvodnje razvija po približno 3,5-odstotni letni stopnji. Ob razpoložljivih proizvajalnih skladih, doseženi intenzivnosti proizvodnje, realnih
možnostih za spremembo proizvodne strukture ter specifičnih proizvodnih
možnostih posameznih območij se sodi, da bi ob določeni ekonomski politiki
in nujnih- investicijah ter na podlagi razvojnih programov delovnih organizacij
družbena gospodarstva lahko dosegla približno 6% stopnjo rasti, zasebna gospodarstva pa približno 3%.
Z nadaljnjim širjenjem visokorodnih sort, povečevanjem števila produktivnejše živine, boljšo opremljenostjo s sodobno tehniko, večjo uporabo kemizacije,
smotrnejšo uporabo živinske krme, boljšo uporabo zgrajenih melioracijskih
sistemov in zmogljivosti kmetijske živilske industrije ter učinkovitejšim vključevanjem strokovnih služb idr. bodo izkoriščene možnosti za intenzivnejšo
proizvodnjo.
2) Po razvojnih programih družbenih gospodarstev naj bi predvideno
dinamiko rasti dosegli predvsem z nadaljnjo intenzifikacijo proizvodnje, povečanjem produktivnosti in ekonomičnosti ter s spremenjeno proizvodno strukturo, pa tudi z določeno razširitvijo površin. Hitrejši razvoj družbenega sektorja
bo temeljil na boljši tehnični opremljenosti, višji tehnološki ravni, zlasti pa
na višji ravni organizacije proizvodnje v okvirih agroindustrijskega kompleksa.
Kmetijske zadruge bodo skupaj z drugimi kmetijskimi in gospodarskimi
organizacijami zboljševale in razvijale proizvodnjo na površinah individualnih
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gospodarstev, pa tudi družbenoekonomske odnose v kmetijstvu in na podeželju.
3) Vplivalo se bo na večje usmerjanje družbenih gospodarstev in zadrug
k razvoju kooperacijske proizvodnje, kar jo bo približevalo potrebam trga, posvečalo bo dohodek in kupno moč individualnih proizvajalcev ter intenziviralo
delovno angažiranost vaškega prebivalstva. S kooperacijo in različnimi oblikami
medsebojnega združevanja se bodo blagovni individualni proizvajalci specializirali in bodo spreminjali proizvodno strukturo, sprejemali bodo sodobno
tehnologijo in povečali intenziteto proizvodnje. Pričakuje se precej večja proizvodnja na individualnih gospodarstvih, kot je bila v prejšnjem obdobju,
za kar bo potrebna ustrezna aktivna družbena politika.
Z večjo kmetijsko blagovno proizvodnjo in razvijanjem dopolnilnih dejavnosti, z večjimi investicijami ob stimulativnih družbenih ukrepih bodo
individualni kmetijski proizvajalci dosegli večji dohodek in standard.
4) Zahteve trga in povečanje življenjskega standarda bodo prispevali k
strukturnim spremembam po panogah in znotraj posameznih panog kmetijske
proizvodnje. Hitreje, po- 4,5'% letni stopnji, se bo razvijala živinorejska proizvodnja, kar bo omogočilo, da se delež živinoreje v skupni kmetijski proizvodnji
v letu 1975 poveča z 48 % iz leta 1970 približno na 52 %.
Pričakovati je sorazmerno bolj umirjeno, vendar stabilnejše naraščanje
proizvodnje v poljedelstvu približno za 3,5% na leto. Trg bo usmeril proizvajalce k še intenzivnejši in spremenjeni strukturi poljedelske proizvodnje, v
kateri bo večji delež koruze in drugih krmil, industrijskih rastlin ter kakovostnega sadja in zelenjave.
5) Računa se s povečanjem proizvodnje pomembnejših kmetijskih proizvodov (ob povprečnem vremenu):
Proizvodnja pomembnejših proizvodov
0 = 1969/1970
Pšenica in rž
Koruza
Sladkorna pesa
Sončnice
Toibak
Meso
Mleko (mil. 1)
Jajca (v mil.)

4466
7377
3293
327
48
827
2688
2671

5100
8800
4800
500
60
1000
3100
3800

Proizvodnja glavnih kmetijskih proizvodov, ki ne bi dosegla predvidene
ravni, bi zelo negativno vplivala na uresničevanje stabilizacijske politike, ki jo
določa ta načrt.
Poleg povečane proizvodnje in spremenjene strukture bo bistveni element
politike v kmetijstvu zboljšanje kvalitete v skladu z višjim standardom in
nadaljnjim razvijanjem trga. Pri določenih proizvodih se bodo zmanjšale možnosti za plasma. Za spremenjeno strukturo kmetijske proizvodnje, zboljšano kakovost proizvodov in modernizacijo prodaje bo' potrebna ustreznejša
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dolgoročna investicijska usmeritev v programih delovnih organizacij ter v
načrtih občin, republik in avtonomnih pokrajin.
6) Ekonomska politika nasproti kmetijstvu bo upoštevala različne naravne
in druge razmere za proizvodnjo na posameznih območjih.
Ravninski predeli bodo usmerjeni na nadaljnje povečanje proizvodnje
žita, industrijskih rastlin, mesa, -mleka in zelenjave.
V hribovitih predelih je nujno spremeniti strukturo proizvodnje, tako da
bi proizvajali tisto, za kar imajo komparativne prednosti (govedo, ovce, sadje,
zlasti jagodičje, krompir). To območje, ki je teritorialno največje in v glavnem
nerazvito ter ima zelo majhen delež družbenega sektorja v proizvodnji, bo
treba poslovno bolj povezati z drugimi območji in ga bolj usmeriti na delitev
dela in specializacijo.
Sredozemsko območje bo usmerjeno na večji ulov rib, na proizvodnjo kakovostnega sadja in zelenjave, tobaka ter drugih industrijskih rastlin.
7) Uresničevanje razvojne politike kmetijstva je ozko povezano z intenzivnim razvojem sodobne živilske industrije ter z njeno ekspanzijo na domačem
in tujem trgu. Računati je s precejšnjim povečanjem proizvodnje mesa, konserv, sladkorja in olja.
8) Za potrebno naraščanje proizvodnje in dosego drugih namenov v kmetijstvu so nujne stabilnejše razmere na trgu in večja gotovost proizvajalcev
glede plasmaja zlasti tistih proizvodov, pri katerih kaže povpraševanje na
domačem in tujem trgu tendenco rasti. V okviru ukrepov za stabilizacijo trga
bo pripadlo posebno mesto politiki ustvarjanja rezerv kmetijskih živilskih proizvodov.
i) Terciarne dejavnosti
1) Razvoj terciarnih dejavnosti je usklajen s stalno naraščajočimi potrebami
gospodarstva in družbe, z nadaljnjim naraščanjem življenjskega standarda
ter predvidenimi spremembami v potrošni strukturi. Njihov razvoj je odvisen
od povečevanja splošne produktivnosti dela, hkrati pa je tudi pogoj za njeno
hitrejše naraščanje in naj bi prispeval k polni zaposlenosti in k delovnemu
aktiviranju prebivalstva, zlasti v obrtniški in gostinski dejavnosti, pa tudi
k večji organiziranosti in boljšemu delovanju trga in prometnega procesa.
2) Za hitrejši razvoj terciarnih dejavnosti so realne podlage v zgrajenih
zmogljivostih in predvideni novi zidavi, zlasti v gostinstvu in turizmu, posebej
pa še v zmogljivostih novih sodobnih oblik trgovine, kot so sistemi veleblagovnic, medsebojno povezanih v kompletno preskrbovalno mrežo, supermarketov, samopostrežnih objektov. Predvideva se povečanje prodajnega prostora z 0,15 na prebivalca (iz leta 1970) na 0,22 m? (v letu 1975).
K razvoju terciarnih dejavnosti bo prispevalo intenziviranje integracije,
trdnejše organizacijsko in poslovno povezovanje delovnih organizacij teh dejavnosti s proizvodnimi delovnimi organizacijami. Programi delovnih organizacij
proizvajalcev in uvoznikov trajnih potrošnih dobrin predvidevajo hitrejši
razvoj lastne prodajne in servisne mreže.
3) Računa se, da bo promet trgovine na drobno naraščal na približno 9,5%
letni stopnji. Približno takšen naj bi bil tudi tempo in razvoj obrti ob hitrejšem
razvoju obrtniških storitev.
4) Računa se tudi s hitrejšim razvojem turizma, zlasti s tujimi gosti. Ob
povečanem obsegu ter boljših in kompletnejših storitvah naj bi se dohodki od
turizma tujih gostov povečevali po približno 19% stopnji.
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4. Ekonomski odnosi s tujino
1) Gospodarski razvoj se bo tudi v prihodnjem obdobju opiral na učinkovitejše in bolj vsestransko vključevanje našega gospodarstva v mednarodno
delitev dela. Računa se, da se bo delež izvoza blaga in storitev v skupni vrednosti proizvodnje precej povečal.
Glavna intencija razvoja ekonomskih odnosov s tujino bo poleg nadaljnjega
razvijanja zunanjetrgovinske menjave ter širjenja in poglabljanja drugih
stikov našega gospodarstva s tujimi gospodarstvi tudi njihovo doslednejše
usklajevanje z razvojnimi in stabilizacijskimi nameni gospodarstva. K temu
bo prispeval medrepubliški sporazum o deviznem in zunanjetrgovinskem režimu
ter realizacija strukturalnih sprememb našega gospodarstva po predvidevanjih
tega načrta.
2) Razvoj ekonomskih odnosov s tujino bo imel v letih od 1971 do 1975
tele glavne naloge:
— doseči nadaljnjo dinamično rast skupne zunanjetrgovinske menjave s
hitrejšo rastjo izvoza od rasti proizvodnje in uvoza, ob visoki stopnji rasti
neblagovnih dohodkov, pri čemer naj uvoz zagotavlja racionalno preskrbo
proizvodnje in trga z nujnimi surovinami, opremo in potrošnim blagom;
— postopno zmanjševati deficit in precej povečati devizne rezerve;
— doseči skladnejše in racionalnejše regionalne strukture, povečati delež
držav v razvoju v skupni menjavi, prizadevati si, da se nadaljnja razširitev
ekonomskih odnosov s konvertibilnimi območji poveže s poboljšanim razmerjem
v plačilni bilanci na tem področju in intenzivira izmenjava z vzhodnoevropskimi
socialističnimi državami.
Hkrati z uresničevanjem politike za stabilizacijo notranjega trga bodo
v devizni in zunanjetrgovinski sistem uvajane spremembe, ki prispevajo k notranji gospodarski stabilnosti, zboljšanju gospodarske strukture ter dosegi
konvertibilnosti dinarja. S tem namenom bo odpravljen administrativni vpliv
na ekonomske odnose s tujino in se bo vodila politika realnega dinarskega
tečaja.
Izpeljava tako postavljenih nalog bo v prihodnjem obdobju neposredno
in predvsem odvisna od uresničevanja spremembe gospodarske strukture, ki
jih določa ta načrt. ,
3) Sodi se,' da se bo v letih do 1975 izvoz blaga in storitev povečal približno
za 12%, medtem ko se je v prejšnjem petletnem obdobju povečal za 11,7 fl/o,
uvo-z blaga in storitev pa naj bi dosegel približno 10'% stopnjo rasti v primerjavi s prejšnjo 17,7°/».
Takšno razmerje med rastjo proizvodnje, izvoza in uvoza je eden izmed
pogojev za nadaljnji razvoj gospodarstva nasploh. Da bi to dosegli, je nujna
za 2—3 točke hitrejša rast izvoza blaga kot pa rast družbenega proizvoda
celotnega gospodarstva. Rast industrijskega izvoza bi bila za 3—4 točke večja
kot rast industrijske proizvodnje. Uvoz blaga bi lahko naraščal hitreje kot proizvodnja, vendar bi moral biti pod stopnjo rasti izvoza.
4) Do nadaljnjega razvoja menjave bo prišlo ob zboljšani strukturi blagovnega -izvoza dn uvoza. Sodi se, da utegne izvoz industrijskih proizvodov
v letu 1975 doseči povečanje z 1,4 milijarde iz leta 1970 na približno 2,4 milijarde
dolarjev, pri čemer bi bilo povečanje največje v kovinski industriji, barvasti
metalurgiji, elektroindustriji, tekstilni industriji, industriji usnja in obutve,
kemični industriji, ladjedelništvu, lesni in živilski industriji -ter pri nekaterih
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novih proizvodih, ki niso bili zastopani v izvozu (aluminij, kemični proizvodi
idr.). Blagovni izvoz bi se v celoti povečal za 1,7 milijarde iz leta 1970 na 2,7
milijarde dolarjev v letu 1975.
Pravočasna in racionalna preskrba gospodarstva s proizvodi iz uvoza terja,
da se blagovni uvoz poveča z 2,8 iz leta 1970 približno na 4,4 milijarde dolarjev
v letu 1975 ob povprečni približno 9,5°/o letni stopnji rasti. Še naprej naj bi
se povečevalo pokrivanje blagovnega uvoza z dohodki od izvoza (na približno
62 o/o v letu 1975 v primerjavi z 59,7 '%> iz leta 1970).
5) Pričakovati je nadaljnje močno povpraševanje po turističnih storitvah
in povečanje deviznega priliva od tujega turizma, povečanje povpraševanja
po storitvah v prometu, gradbeništvu in mednarodni trgovini. Na tej podlagi
se bo povečal devizni priliv — po 14—16'% stopnji oziroma z 814 milijonov iz
leta 1970 na približno 1,6 milijarde dolarjev v letu 1975. Delež dohodkov iz
neblagovnega poslovanja s tujino v izdatkih za uvoz blaga se bo povečal
s približno 29'% iz leta 1970 na približno 37'% v letu 1975, kar bo zmanjšalo
delež zunanjih posojil v kritju uvoza.
Neblagovni izdatki bodo naraščali počasneje kot neblagovni dohodki — po
11—13'% stopnji — kar bo omogočilo nadaljnje povečanje pozitivne razlike iz
tega poslovanja — s 439 milijonov iz leta 1970 na skoraj milijardo dolarjev
v letu 1975. Sodi se, da bo kljub manjšemu odhajanju delavcev v tujino
ob bolje organiziranem varčevanju dosegel v letu 1975 neto priliv nakazil
raven približno 725 milijonov dolarjev v primerjavi s 463 milijoni iz leta 1970.
Tako se bo še bolj povečal pomen neblagovnih dohodkov za plačilno bilanco
države.
6) Predvideno gibanje uvoza in izvoza blaga in storitev bo omogočilo
zmanjšanje deficita v plačilni bilanci približno na tretjino deficita iz leta
1970. Pri povečanju skupne zunanjetrgovinske menjave (1,7-fcrat) bo ta deficit relativno manjša obremenitev za plačilno bilanco.
Računati je s postopno spremembo regionalne strukture v smeri optimalizacije odnosov med posameznimi območji. Težilo se ho k širjenju področij za
plasiranje blaga, k poglabljanju in povečevanju menjave z državami in
območji, s katerimi že poteka. Ustvarjeni bodo tudi pogoji za intenzivnejše
sodelovanje z državami v razvoju.
Naše gospodarstvo bo še naprej dosegalo visok obseg menjave z razvitimi
državami konvertibilnega območja. Pri tem pa bodo še naprej velike težave
zaradi velikega deficita dn visoke ravni zadolženosti. Za razvoj menjave v
prihodnjem obdobju bodo zato nujni učinkoviti ukrepi za dosego večjega
ravnovesja med uvozom; in izvozom na tem področju.
Pričakovati je, da se bo menjava s socialističnimi državami in z državami
v razvoju razvijala hitreje kot doslej, tako da zavzema eno in drugo območje
več prostora v skupni menjavi.
7) Do leta 1975 bo narasla uporaba zunanjih sredstev. Povečala se bo
uporaba skupnih naložb domačih in tujih podjetij. Zboljšala se bosta struktura
in način uporabe sredstev, namenjenih za modernizacijo in rekonstrukcijo,
zlasti pa si bomo prizadevali povečati delež nevezanih sredstev v skupnih
zunanjih sredstvih. V nadaljnjem razvoju bo treba zagotoviti boljšo organizacijo
uporabe zunanjih sredstev, zboljšati odplačilne pogoje glede rokov, obresti
in drugih pogojev uporabe. Večja uporaba kreditov za uvoz opreme naj bi
znatno prispevala k intenzivnejši modernizaciji in rekonstrukciji v industriji,
k boljši zunanji likvidnosti in prožnejšemu poslovanju s tujino.
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V prihodnjem obdobju bo gospodarstvo več uporabljalo zunanja sredstva
na podlagi aranžmajev o skupnih nalogah, ki temeljijo na dolgoročnem proizvodnem sodelovanju.
Za ohranitev plačilne bilančne likvidnosti države se bo politika zadolžitev
vodila tako, da se odplačila v konvertibilnih devizah postopno relativno zmanjšujejo in da v letu 1975 ne vežejo več kot 20'°/o celotnega priliva od izvoza
blaga in storitev. Fo dogovoru med republikami in pokrajinama se bo z letnimi
načrti določevala limita zadolžitev in način za njeno ohranitev.
8) Izpolnjevanje glavnih nalog v zunanjetrgovinski menjavi in zagotovitev
deviznih rezerv za približno 700 mil. dolarjev v letu 1975 v primerjavi z 225 mil.
dolarjev iz leta 1970 bo ziboljšalo zunanjo likvidnost države in prispevalo
k nadaljnji liberalizaciji ekonomskih odnosov s tujino in k dosegi konvertibilnosti dinarja.
5. Regionalni razvoj in politika hitrejšega razvoja
gospodarsko nezadostno razvitih republik in pokrajine Kosovo
1) Težišče razvojne koncepcije vseh republik in obeh pokrajin je v ustvarjanju pogojev za nadaljnjo dinamično gospodarsko rast, zlasti na tistih področjih in v tistih panogah, ki omogočajo izkoriščanje komparativnih prednosti
vsakega posameznega območja, ter na doseganju večje učinkovitosti v razpoložljivih zmogljivosti. Takšna politika bo omogočila intenzivnejšo in racionalnejšo graditev takšne gospodarske strukture, M bo podlaga za stabilen in
dolgoročen razvoj vseh območij.
Republike in pokrajini ter organizacije združenega dela izhajajo v načrtih
in programih za razvoj iz svojih specifičnih možnosti in potreb ter iz težnje,
da dosežejo v okviru enotnega trga optimalen razvoj vse Jugoslavije.
2) Z izbranimi glavnimi smermi predvidevajo v vseh republikah in pokrajinah dokajšen razvoj gospodarske infrastrukture —• energetike in prometa
—- in hitrejšo rast proizvodnje v industriji in terciarnih dejavnostih. Zaradi
specifičnih problemov in možnosti za njihovo reševanje so v proizvodni usmerjenosti med posameznimi območji določene razlike v dinamiki in strukturi
razvoja.
V družbenih razvojnih načrtih republik in pokrajin je določena možnost
za bolj dinamično rasit vseh, približno na ravni predvidene povprečne rasti
družbenega proizvoda Jugoslavije, pri čemer bo razvoj gospodarsko nezadostno
razvitih republik in pokrajine Kosovo precej hitrejši.
3) Nadaljevala se bo politika hitrejšega razvoja nezadostno razvitih republik, zlasti pa pokrajine Kosovo v primerjavi z razvojem države kot celote,
da bi dosegli pogoje za kar najbolj enakomeren razvoj celotnega jugoslovanskega
gospodarstva in za dosego materialne podlage enakopravnosti narodov in
narodnosti Jugoslavije.
Vsaka gospodarsko nezadostno razvita republika in pokrajina Kosovo bo
morala doseči večjo stopnjo rasti v primerjavi s povprečjem države kot celote,
a vse skupaj naj bi prišle približno na 25 °/o nad jugoslovansko povprečje.
V Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo bo moral biti razvoj zaradi
njene nižje razvitosti v primerjavi z drugimi republikami in pokrajino najhitrejši.
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4) Obstoječa materialna podlaga, kadrovski potencial, uresničevanje začetih
in novih investicijskih iniciativ, ter krepitev vloge kvalitativnih dejavnikov
v rasti gospodarstva govorijo o tem., da je dejansko mogoče uresničiti politiko
hitrejšega razvoja teh območij v času do leta 1975 in zmanjšati relativne razlike
v razvitosti v primerjavi z razvitejšimi območji. Za hitrejši razvoj teh območij
je zlasti pomembno, da bo dokončna graditev vrste velikih, kapitalno intenzivnih in za gospodarstvo teh območij kot tudi za celotno državo pomembnih objektov v energetiki, črni in barvasti metalurgiji, prometu in melioracijah.
Hitrejši razvoj teh območij pa poleg drugega terja, da doseže raven njihovih investicij 33'9/o celotnih gospodarskih investicij v osnovna sredstva vse
države, da pokrijejo ta območja vsaj 50% gospodarskih investicij iz lastnih
in kreditnih virov ter da pri tem učinkovitost investicij v njihovem gospodarstvu ne pride za več kot 18 % pod splošno povprečje.
Za dosego predvidene politike hitrejšega razvoja bo nujen maksimalen
napor zlasti gospodarsko nezadostno razvitih republik in pokrajine Kosovo,
kar pa bo spremljala ustrezna materialna podpora vse jugoslovanske skupnosti
in sredstev sklada za kreditiranje gospodarskega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in pokrajine Kosovo, dopolnilnih sredstev iz zveznega
proračuna za financiranje razvoja družbenih služb in na drug način.
Federacija posebej ukrepa za hitrejši razvoj pokrajine Kosovo.
5) V gospodarsko nezadostno razvitih republikah in na pokrajini Kosovo
bo kljub večjemu zaposlovanju še naprej pereč problem aktiviranje. za delo
zmožnega prebivalstva, in to zaradi relativne prenaseljenosti, majhne zaposlenosti in demografske ekspanzije. Zato bo tudi v prihodnjem obdobju zaposlovanje na razvitejša območja in v tujino eden izmed načinov za reševanje vprašanja presežkov delovne sile iz teh krajev.
6) Na podlagi povečane proizvodnje in produktivnosti dela se bo povečal
dohodek in se bodo z,boljšale življenjske razmere delovnih ljudi v gospodarsko
nezadostno razvitih republikah in v pokrajini Kosovo. Delež nezadostno razvitih
republik in pokrajine Kosovo naj bi se v skupnem družbenem proizvodu povečal v letu 1975 v primerjavi s stanjem iz leta 1970 približno za dve točki.
Takšno povečanje bo omogočilo zmanjševanje relativnih razlik v razvitosti
med gospodarsko razvitejšimi in med nezadostno razvitimi območji. Ce bodo
naložbe tako učinkovite, kot se predvideva, naj bi dosegla ta območja v letu
1975 približno 63% raven povprečnega družbenega proizvoda na prebivalca
Jugoslavije oziroma jugoslovansko raven iz leta 1968.
6. Zaposlenost in kadri
1) V letih od 1971 do 1975 se bo zaposlenost v družbenem sektorju povečevala po približno 3% poprečni letni stopnji. Računa se, da se bo v istem
obdobju zmanjšal delež delovno angažiranih v primarnih dejavnostih približno
za 6 odstotnih točk, v sekundarnih in terciarnih pa se bo povečal za po 3
to'čke. Delež kmetijskega aktivnega prebivalstva v skupnem aktivnem prebivalstvu naj bi se zmanjšal s približno 49% iz leta 1970 na približno 43%
v letu 1975.
Obstoječe regionalne razlike glede možnosti za delovno angažiranost prebivalstva se v prihodnjih nekaj letih ne morejo bistveno spremeniti. Nekatere
republike in pokrajini računajo, da ne bodo mogle zaposliti vseh za delo
zmožnih, ki bi se radi zaposlili, medtem ko računajo druge s tem, da jim
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bo delavcev primanjkovalo. Potrebno bo torej medrepubliško dogovarjanje
za selektivnejšo razvojno politiko in konkretnejšo politiko notranje migracije
prebivalstva za zaposlovanje na posameznih, širših in ožjih območjih v državi.
Pričakuje se povečanje števila zaposlenih v družbenem' sektorju na približno 600 tisoč, kar daje skupaj z zaposlovanjem na podlagi nadomeščanja
naravnega odliva približno 900 tisoč ljudi. To se bo doseglo predvsem s popolnejšim izkoriščanjem obstoječih zmogljivosti (vpeljava več izmen v delovnih
organizacijah, ki imajo pogoje za to), z razširjanjem obstoječih in z graditvijo
novih zmogljivosti. Spričo hitrejše modernizacije industrije, prometa in gradbeništva se računa z relativno največjo rastjo zaposlenosti v delovno intenzivnih
dejavnostih družbenega sektorja s proizvodi in storitvami, po katerih je povpraševanje.
2) Gospodarstvo se bo vse bolj zanimalo za tehnološki napredek in modernizacijo-, kar pa ne bi smelo spraviti v nevarnost družbene in materialne
varnosti delavcev. Zato bodo organizacije združenega dela, republike in pokrajini s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori ter v sodelovanju
z drugimi družbenimi dejavniki, hkrati s programom uvajanja nove tehnologije
in organizacije dela pripravljale in uresničevale programe strokovnega usposabljanja, prekvalifikacije in zaposlovanja delavcev pri novem delu in na novih
delovnih mestih.
Sodi se, da bodo organizacije združenega dela vse bolj zainteresirane za
stalno zboljševanje kvalifikacijske ravni zaposlenih. Povečal se bo delež strokovnih kadrov v celotni zaposlenosti. Računa se tudi, da bodo organizacije
združenega dela razporejale strokovnjake na ustrezna delovna mesta, da bodo
neposredneje usklajevale njihove prejemke z njihovim delovnim prispevkom,
da bodo ustvarjale precej ugodnejše razmere in dajale spodbude za razvijanje
njihove ustvarjalne aktivnosti.
Sedanja kvalifikacijska in poklicna struktura zaposlenih delavcev ni zadosti usklajena s potrebami gospodarstva, pa se pričakuje,, da bodo delovne
organizacije odkrile potrebe gospodarstva po posameznih vrstah kadrov. V
skladu s tem bo prišlo do ustr.eznih sprememb v šolskem sistemu.
3) Povečana delovna angažiranost prebivalstva bo prispevala tudi k intenzivnejšemu gospodarjenju na podlagi osebnega dela s sredstvi za delo. v lasti
občanov, zlasti v tistih dejavnostih, ki zadovoljujejo' potrebe po raznih deficitarnih storitvah. K večji zaposlenosti bo prispeval tudi zboljšani gospodarski
položaj deficitarnih delovno intenzivnih dejavnostih družbenega, sektorja.
Predpostavlja se, da se bodo zato republike, pokrajine in občine v prihodnjem obdobju angažirale zlasti pri ustvarjanju ugodnejših razmer za
hitrejši razvoj teh aktivnosti.
4) Tudi v prihodnjem obdobju se računa z odhajanjem naših občanov
na začasno delo v druge države, vendar v manjšem obsegu kot minula leta
in predvsem nekvalificiranih delavcev z območij, kjer še ni pogojev za njihovo
produktivno delovno angažiranost, zlasti pa s Kosova. Pri tem s.e računa z
vzpostavitvijo ugodnejšega razmerja med tistimi, ki odhajajo, in tistimi, ki
se vračajo.
Posebna pozornost bo posvečena tudi pridobivanju in uveljavljanju pravic
s področja zdravstva in socialnega zavarovanja naših občanov, ki delajo v
tujini, in njihovih družinskih članov.
Računa se, da bo v prihodnjem obdobju popolneje izkoriščena zainteresiranost tujih poslovnih partnerjev, da namesto zaposlovanja naših delavcev
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vlagajo kapital in tehnična sredstva v razširitev obstoječih in odpiranje novih
delovno intenzivnih zmogljivosti v Jugoslaviji.
5) K večjemu zaposlovanju in učinkovitejšemu gospodarjenju lahko prispeva tudi novo skrajšanje delovnika pri tistih delovnih organizacijah, v
katerih to dejansko omogočajo ekonomske tehnološke razmere. Na krajši delovni
čas kot je sedaj, pa naj bi šli izključno na podlagi povečanega števila izmen
in podaljšanje obratnega časa ob precejšnjem povečanju produktivnosti na
uro in zmanjšanju proizvodnih stroškov.
7. Življenjski standard
1) Izhajajoč iz temeljnih namenov in nalog razvoja, predvidene rasti nacionalnega dohodka in koncepcij razvoja življenjskega standarda v republikah in
pokrajinah kot bistvenega dejavnika za gospodarski in družbeni razvoj se sodi,
da je mogoče življenjski standard še povečati : osebno potrošnjo do leta 1975 za
približno 38 %, družbeni standard pa za približno 44 %• Zmanjševale se bodo
družbeno neupravičene socialne razlike, preprečevalo pridobivanje dohodka
mimo rezultatov dela ter privatizacija družbenih sredstev, povečevala socialna
varnost delovnih ljudi,
2) Do sprememb v strukturi osebne porabe bo prišlo z zmanjšanjem, deleža
hrane za 3—4 odstotne točke, pri čemer pa se bosta povečala njen obseg in
kakovost, in s povečanjem deleža potrošnje trajnih dobrin za 2—3 točke. Še
naprej se bo povečeval delež izdatkov prebivalstva za storitve na področju
kulture, razvedrila in rekreacije.
Vodila se bo politika precejšnjega zaviranja rasti življenjskih stroškov.
Posebna pozornost se bo posvečala varstvu realnega standarda družin z majhnimi dohodki na člana.
3) Predvideva se, da bodo povprečni realni osebni dohodki iz delovnega
razmerja naraščali v družbenem sektorju po približno 5% stopnji na zaposlenega v okviru predvidene rasti produktivnosti dela. Z uresničevanjem1 predvidene politike nasproti kmetijstvu se bo (povečal življenjski standard tudi na
podeželju. Povprečne realne pokojnine bodo naraščale v skladu z naraščanjem
realnih osebnih dohodkov zaposlenih glede na možnosti republike oziroma
pokrajine.
Dohodek in osebni dohodki se bodo delili z neposrednim odločanjem delovnih ljudi v organizacijah združenega dela. Oblikovanje osebnih dohodkov bo
bolj odvisno od doseženega dohodka in bo sorazmerno delovnemu prispevku
vsakega posameznika. Najbolj sposobnim in najbolj produktivnim delavcem je
treba omogočiti doseganje visokih osebnih dohodkov v skladu z znanstvenim,
strokovnim in drugim delovnim prispevkom. Zagotovljeno bo, da postanejo
razponi v osebnih dohodkih v večji meri odraz dejanskih razlik med manj in
bolj produktivnimi delavci tako v organizacijah združenega dela in med njimi
kot tudi v istih kvalifikacijskih in poklicnih grupacijah, panogah in dejavnostih. Računa se, da bo to prispevalo k nadaljnjemu zmanjševanju razlik v
realnih osebnih dohodkih na zaposlenega v primerjavi z razvitejšimi državami,
zlasti kar zadeva visoko strokovne kvalificirane kadre.
4) V skladu z novim sistemom pokojninskega in invalidskega zavarovanja
in izhajajoč iz načela delitve po delu, vzajemnosti in solidarnosti delovnih
ljudi bo dosežen stabilnejši materialni položaj in večja socialna varnost upokojencev.
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Preprečevanje vzrokov invalidnosti in rehabilitacija invalidov sta skupni
nalogi delovnih organizacij v gospodarstvu in zdravstvu ter skupnosti invalidskega in pokojninskega zavarovanja.
Varstvo borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev bo uresničevano
v skladu z ekonomskimi možnostmi družbe. Temeljne pravice borcev, vojaških
invalidov in družin padlih borcev bo zagotavljala federacija.
Republike, pokrajini in občine bodo v skladu s svojimi možnostmi še naprej
zboljševale materialne oblike invalidskega in zdravstvenega varstva, materialno
varnost, reševanje preostalih stanovanjskih problemov in razvijale dopolnilno
varstvo borcev nasploh.
Socialno in otroško varstvo bo usmerjeno na zboljševanje materialnega
položaja občanov, ki jim je nujno potrebna družbena pomoč, zlasti nepreskrbljenih otrok in otrok, katerih starši imajo majhne prejemke.
Na področju otroškega varstva bodo ustvarjane večje možnosti za izenačevanje življenjskih razmer za otroke. Akcije nosilcev te politike bodo usmerjene
na kompleksno varstvo otrok, ki naj bi zajelo planiranje družine, varstvo materinstva, zdravstveno in socialno varstvo, vzgojo in izobraževanje, pazeč pri
tem tudi na posebnost problema in oblike družbenega varstva otrok na podeželju.
5) Do leta 1975 se bo občutneje povečal obseg stanovanjske graditve. Zgrajenih bo kakšnih 770 tisoč stanovanj. Število zgrajenih stanovanj na 1000
prebivalcev se bo povečalo s 6,2 iz leta 1970 na 7,8 v letu 1975, stanovanjska
površina na osebo pa z 12,2 na 13,7 m2.
Za dosego predvidenega obsega stanovanjske graditve in zboljšanja standarda stanovanj pa bo treba sredstva, ki se po zakonu izločajo za stanovanjsko
graditev, uporabljati izključno za graditev stanovanj in subvencioniranje stanarin posameznim kategorijam uporabnikov stanovanj.
V stanovanjski politiki se bo težilo k vzpostavljanju ekonomskih odnosov
in bo za določene kategorije prebivalstva razvit sistem subvencioniranja stanarin.
Politika stanarin mora biti usklajena s politiko naraščanja življenjskega
standarda in omejevanja rasti življenjskih stroškov oziroma s stabilizacijsko
politiko.
S stanovanjsko politiko bodo v prihodnjem obdobju ob pritegnitvi družbenih sredstev nastali pogoji za reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev
z majhnimi prejemki in socialno nepreskrbljenih občanov in njihovih družin.
Vodila se bo aktivna politika spodbujanja graditve stanovanj v lasti občanov.
6) Pri uresničevanju razvojne politike bodo sprejeti ukrepi kompleksnega
varovanja okolja, v katerem človek živi in dela. Preprečevano bo onesnaževanje
zemljišča, vode in zraka. Reševanje problema kakovosti človekovega okolja bo
tretirano kot bistven element življenjskega standarda. Na vseh ravneh bo treba
dogovorno in koordinirano ukrepati in tako vplivati predvsem na preprečevanje
negativnih učinkov, ki jih povzročajo določeni tehnološki procesi v proizvodnji.
Z ekonomskimi ukrepi in ustreznimi predpisi bo spodbujano uvajanje takšne
tehnologije, ki ne škodi človekovemu okolju. Nujno bo prilagajati in izpopolnjevati zakonodajno aktivnost, da bi preprečili pojave degradacije okolja, v
katerem človek živi in dela, in olajšali reševanje teh problemov.
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III. SMJERNICE IN OKVIRI UKREPOV EKONOMSKE POLITIKE
1. Stabilizacija gospodarskih tokov

Za stabilne gospodarske tokove bo poskrbljeno s politiko vzpostavljanja in
ohranjanja njihovega globalnega ravnovesja in strukturne usklajenosti, z
ustvarjanjem bolj uravnovešenih razmerij med ponudbo in povpraševanjem,
z bolj umerjenim gibanjem cen in življenjskih stroškov ter vzpostavljanjem
skladnejših razmerij med cenami.
Organizacije združenega dela in družbenopolitične skupnosti bodo uskladile
svoje razvojne programe in načrte s stabilizacijsko politiko. Organizacije združenega dela bodo ukrepi stabilizacijske politike usmerili k racionalnejšemu
gospodarjenju in povečanju dohodka.
Stabilizacijska politika temelji na zmanjšanem tekočem deficitu v plačilni
bilanci, povečanju deviznih, materialnih in finančnih rezerv.
Skupna končna poraba se bo gibala v mejah razpoložljivih sredstev ob
večjih izločitvah za rezerve. Vse oblike porabe se bodo marale prilagoditi tej
politiki.
Posamezna razmerja v delitvi sredstev'za končno porabo bodo vzpostavljena v skladu s tem in bodo po republikah in pokrajinah različna glede
na njihovo razvitost in specifične razvojne probleme.
Poraba se ne sme povečati na račun deficita v plačilni bilanci, ki bi bil
večji od predvidenega, pa tudi z emisijami denarja in kreditov nad planskimi
določitvami se ne sme ustvarjati dopolnilna kupna moč.
Z ukrepi ekonomske politike federacije, republik, pokrajin in občin, s
samoupravnimi družbenimi dogovori ter ukrepi delovnih organizacij za dosego
večje ekonomičnosti stroškov se bo zagotovila rast splošne ravni cen, ki bo
približno enaka povečani ravni cen v razvitih državah. Cene naj bi se po
decembru 1971 gibale približno pri 5'% letnem povečanju. V tem okviru bodo
zagotovljene tudi spremembe v razmerjih med cenami v skladu s sistemom in
politiko cen ter razvojno politika, ki jo dotlača ta načrt.
Stabilizacija gospodarskih tokov terja odpravo vzrokov nelikvidnosti v
gospodarstvu. Gospodarske organizacije, poslovne banke in skladi skupnih
rezerv bodo s sredstvi, s katerimi razpolagajo, zagotovili predvsem izločitev
izgub in sanacijo nerentabilne proizvodnje. Z zakonom bodo omejene možnosti
za prevzemanje, novih investicijskih obveznosti in dolgov za vse tiste družbenopolitične skupnosti in delovne organizacije, ki poprej ne bodo zagotovile sredstev
za obveznosti, ki so jih že prevzele. Delovnim organizacijami, ki ne poravnavajo
svojih zapadlih obveznosti v roku, bodo omiejeiie možnosti za najprejšnjo
poravnavo njihovih potreb1. Delovnim organizacijam-upnicam bo omejena možnost, da razpolagajo z delom terjatev od delovnih organizacij, pri katerih se
kažejo izgube v zaključnih računih. Delovne organizacije takšnih terjatev ne
bodo mogle razdeliti v svoj celotni dohodek. Bankam, ki postanejo nelikvidne,
bo za določen čas prepovedano dovoljevati nove kredite. Ce ne bodo izterjale
zapadlih anuitet od delovnih organizacij, ki poslujejo z izgubo, jim bo omejena
pravica1 do uporabe dela njihovega kreditnega sklada.
Da bi bilo onemogočeno fiktivno prikazovanje dohodkov, bodo izpopolnjeni
predpisi in bo zagotovljeno njihovo doslednejše spoštovanje, zlasti kar zadeva
realno prikazovanje vrednosti zalog in terjatev. Zapadle in neporavnane terjatve se ne bodo mogle v celoti vključevati v dohodek za delitev. Tako bo
onemogočeno, da različne oblike porabe presežejo dejansko doseženi dohodek.
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Onemogočeno bo deficitarno financiranje investicij družbenopolitičnih in
samoupravnih interesnih skupnosti. Poleg drugega bo za to poskrbljeno tudi
s kreditno-monetarno politiko. Onemogočeno bo zadolževanje brez dejanskega
pokritja. Dosledneje bo izvajano načelo bančnih garancij z uvedbo akceptnega
naloga z garancijo garantno sposobne banke. .
Odpravljene bodo možnosti za zadolževanje čez dejanske plačilne sposobnosti. To se bo doseglo s povečanjem pravic upnikov nasproti dolžnikom.
Dolgoročnejše obveznosti, zlasti investicijske, bo treba pokriti z bančnimi
garancijami. Garancijski instrument poslovno sposobnih gospodarskih dejavnikov bo izpopolnjen v smislu njegove večje učinkovitosti, kar se bo doseglo
z ustrezno dopolnitvijo zakonskih predpisov.
Za izvajanje stabilizacijske politike bo nujno razvijati sistem družbenega
dogovarjanja in samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka in o osebnih
dohodkih ter njihovo usklajevanje s planskimi proporcijama.
S tem namenom bo poskrbljeno za nujno koordinacijo med republikami in
pokrajinama ter drugimi nosilci politike delitve dohodka, da bi bila zagotovljena
skladnejša razmerja in stabilizacija.
Hkrati s povečano stimulacijo za racionalnejše gospodarjenje se bo povečala
tudi odgovornost delovnih organizacij in bank za poslovne odločitve, zlasti
z vsemi materialnimi konsekvencami, ki izvirajo iz tega. Zlasti bo povečana
odgovornost za likvidnost bank, za dosledno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
in za zanesljive naložbe.
Izpopolnjen bo sanacijski in stečajni postopek v smislu njegove večje
učinkovitosti in realnosti sanacijskih programov. Pomembnost sanacijskih programov bo odvisna od tega, če bomo našli ekonomsko sposobne sanatorje —
poslovne banke, in od zainteresiranih delovnih organizacij. Ce bodo zapadle in
neporavnane obveznosti presegle določeno razmerje nasproti lastnemu poslovnemu skladu, bo morala SDK1, ne glede na poslovni uspeh, prikazan v bilanci,
po zakonu uvesti sanacijski postopek zaradi nelikvidnosti. Na sanacijski po~
stopek bodo vplivali predvsem upniki. V primeru neuspelih sanacij zaradi
nelikvidnosti ali izgub bo za delovno organizacijo razglašen stečaj.
Zagotovljena bo dosledna uporaba zakonov in predpisov. Okrepljeni bodo
kontrolni in inšpekcijski organi ter njihova vloga in odgovornost.
Organizacija združenega dela in drugi poslovni partnerji bodo utrjevali in
gradili svoje poslovne odnose na poslovni morali, ki bo temeljila na samoupravno dogovorjenih poslovnih uzancah in zakonih. Slednje bo onemogočilo
neizpolnitev prevzetih obveznosti in monopolistično izkoriščanje.
Bistven pogoj za stabilizacijo je oblikovanje večjih blagovnih, dinarskih
in deviznih rezerv. Pri tem se bo povečala vloga rezerv na ravni republik,
pokrajin in občin ter v organizacijah združenega dela. Hjkrati bo prišlo do
večjega povezovanja in usklajenosti politike rezerv na ravni federacije in na
drugih ravneh.
2. Trg in cene
V sistemu in z ukrepi ekonomske politike bo zagotovljena enotnost jugoslovanskega trga. Enotnost trga obsega tudi ukrepe zoper monopol, nelojalno
konkurenco in vse oblike monopolizma ali oligopolnega dogovarjanja o cenah.
Ce bo z ukrepi družbenopolitičnih skupnosti prizadeta enakopravnost organizacij združenega dela pri ustvarjanju dohodka in pri razpolaganju z njim ter
enakopravnost republik in avtonomnih pokrajin na enotnem jugoslovanskem
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trgu, bo uporabljeno načelo kompenzacij. Kompenzacije bodo dogovorno določene ob sprejetju konkretnih ukrepov.
Toliko', kolikor bo potrebno, da bi se zagotovila enotnost in stabilnost
jugoslovanskega trga, bodo republike in avtonomni pokrajini z medsebojnimi
dogovori usklajevale temelje sistema in politike davkov in prispevkov.
Vse večja povezanost jugoslovanskega trga s trgi ekonomsko razvitejših
držav bo zahtevala od vseh subjektov družbene reprodukcije doslednejše
uporabljanje ekonomskih meril v poslovanju (kakovost, cene in rentabilnost)
in na tej podlagi ustrezno proizvajalno, investicijsko in finančno politiko.
S sistemom in politiko cen bodo zagotovljena splošna stabilnost trga in
cen ter skladna razmerja v cenah po določeni razvojni politiki. Načeloma bodo
cene oblikovane prosto po ponudbi in povpraševanju na domačem trgu. V takšnih razmerah bo politika cen zagotovljena z ekonomsko kontrolo in z družbenim
reguliranjem cen na trgu. Samo izjemoma bo mogoče uporabiti administrativno
kontrolo cen, in sicer če bodo ogroženi cilji stabilizacijske politike. Pri posameznem blagu in posameznih storitvah bo trajnejše uporabljana tudi neposredna družbena kontrola cen, toda z njihovim oblikovanjem na podlagi
ekonomlskih meril in ob širši uporabi ustreznih oblik družbenega dogovarjanja
in samoupravnega sporazumevanja o cenah. Zagotovljeno bo tudi stalno periodično usklajevanje cen pod neposredno družbeno kontrolo. '
Svetovne cene, razvojna politika ter struktura in stopnja gospodarske
razvitosti so v glavnem merila za oblikovanje cen za vse proizvode in storitve,
ki so že predmet mednarodne menjave ah ki utegnejo to postati.
Svetovne cene, zasnovane na enotni pariteti, bodo stimulirale racionalno
gospodarjenje in vključevanje v mednarodno menjavo.. Spričo precejšnjih oscilacij cen za posamezne proizvode na mednarodnem! trgu in v mednarodni
menjavi bo treba neizogibno s politiko cen in ustreznimi ekonomskimi ukrepi,
zlasti z ukrepi necarinskega varstva, omiliti oziroma eliminirati negativen vpliv
teh cen na domačo proizvodnjo in notranje cene.
Za proizvode, ki so že predmet mednarodne menjave ali ki utegnejo to
postati, bodo merila svetovnih cen in razvojne politike povezana z varstvenim
mehanizmom, kar pomeni, da se bodo cene na domačem trgu razlikovale od
svetovnih toliko, kolikor je nujno, da se v skladu z določeno razvojno politiko
zagotovijo racionalni pogoji poslovanja.
Za proizvode in storitve, za katere obstojajo pogoji za tržno oblikovanje
cen, niso pa predmet mednarodne menjave, bodo oene oblikovane v skladu s
ponudbo in povpraševanjem na domačem trgu; z ukrepi ekonomske politike
bo zagotovljeno usklajevanje cen za te proizvode in storitve z drugimi cenami.
Za druge proizvode in storitve, ki praviloma niso predmet mednarodne
menjave (promet, električna energija, komunalne storitve in dr.) in glede katerih
ni pogojev za tržno oblikovanje cen, bo politika cen izvirala iz potreb poslovanja
in razvoja omenjenih aktivnosti ter nujne usklajenosti njihovih cen z ostalimi
cenami. Zgrajena bodo merila in norme, vštevši elementi strukture cen, za
periodično usklajevanje omenjenih cen s splošnim gibanjem cen na domačem
trgu.
Cene kmetijskih, živilskih in tobačnih izdelkov bodo oblikovane po pogojih
proizvodnje ter ponudbe in povpraševanja na domačem trgu.
Režim garantiranih in minimalnih odkupnih cen bo ohranjen. Raven
garantiranih in minimalnih odkupnih cen bo oblikovana po povprečnih domačih
pogojih proizvodnje družbenih gospodarstev. Za tiste proizvode, za katere se
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tržne cene oblikujejo na ravni predpisanih cen, bo v raven predpisane cene
uvrščena tudi povprečna stopnja akumulacije gospodarstva v predhodnem letu.
Zaščitne cene se bodo nanašale na proizvodnjo z individualnih in družbenih
gospodarstev in se bodo uporabile za zgoraj dogovorjeno proizvodnjo, razen
za pšenico in koruzo, za katere veljajo za vse ponuđene količine. Te cene bodo
ob začetku vsakega ekonomskega leta spravljene v sklad s splošnim gibanjem
cen, da bi bila ohranjena ustrezna pariteta nasproti cenam v industriji.
Za kmetijske proizvode bo ohranjen obstoječi mehanizem varstva pri uvozu
(prelevmaji); pri tem bodo domače cene zaščitene do ravni normalne tržne
cene. Pri uvozu bodo uporabljene kvantitativne in sezionske omejitve, da bi se
preprečili neugodni učinki velikih nihanj cen na svetovnem trgu na domače
cene in proizvodnjo.
Za proizvode živilske in tobačne industrije, za katere velja kontrola cen,
bodo cene oblikovane na podlagi cen za domače surovine ter povprečnih
stroškov predelave in ob povprečni stopnji akumulacije gospodarstva v predhodnem letu. Cene za ostale proizvode živilske in tobačne industrije se bodo
prosto oblikovale po tržnih pogojih.
Cene na domačem trgu bodo postopoma liberalizirane v skladu s stanjem na
trgu in z učinki ukrepov ekonomske politike v zvezi s stabilizacijo. Liberalizacijo
cen bo spremljala liberalizacija uvoza in bo načeloma izvajana v vseh medsebojno povezanih proizvajalnih fazah (od surovin do končnih izdelkov).
V okviru predvidene stabilizacijske politike bo prišlo v odnosih cen do
nujnih sprememb. Postopoma bodo v skladu z razvojno politiko prek mehanizmov za oblikovanje cen, določenih s samoupravnimi sporazumi, carinsko
politiko in politiko prometnega davka ter z drugimi ukrepi ekonomske politike
vzpostavljena skladnejša razmerja med cenami. Politika cen bo usmerjena
na zoževanje disparitete domačih cen, tako da bo v okviru predvidenega
naraščanja cen postopoma naraščala splošna raven cen za proizvode in storitve,
ki je pod enotno pariteto, medtem ko bo splošna raven cen za proizvode in
storitve, ki so nad enotno pariteto, postopoma približana omenjeni pariteti.
Le-ta bo v skladu z razvojnimi smotri izvajana z ustreznimi ukrepi ekonomske
politike ter zlasti s postopnim, vnaprej določenim zniževanjem carinske zaščite.
Družbenopolitične skupnosti bodo s politiko cen in z drugimi ukrepi ekonomske politike zagotavljale postopno odpravljanje vzrokov, ki narekujejo
neposredno družbeno kontrolo cen.
Mehanizmi, metode in oblike neposrednega poslovnega in samoupravnega
sporazumevanja ter družbenega dogovarjanja o cenah bodo izpopolnjeni, da
bi se na dolgoročni podlagi uskladili interesi medsebojno povezanih gospodarskih grupacij. Omenjeni sporazumi in dogovori bodo javni in bodo imeli
jasno določeno podlago za oblikovanje notranjih cen.
Na posameznih področjih, kjer ni pogojev za oblikovanje cen pod vplivom
ponudbe in povpraševanja in kjer so cene pomemben element proizvodnih
in življenjskih stroškov (elektrogospodarstvo, določene vrste blagovnega železniškega transporta, ptt storitve, radio in TV storitve, komunalne storitve,
mestni promet, stanarine in pod.), bodo cene še naprej pod režimom neposredne
družbene kontorole. Kontrola cen v prometu na drobno bo obdržana za glavne
kmetijske in živilske proizvode (mleko, moka, kruh, olje, sladkor, meso in pod.).
Federacija bo določala sistem družbene kontrole cen. Federacija bo sporazumno z republikami in pokrajinama kontrolirala cene proizvajalcev določenih
industrijskih izdelkov in marže v prometu omenjenih izdelkov, če bo kontrola
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potrebna z ozirom na sistem' in politiko cen, ter cene v železniškem blagovnem
prometu, cene za mednarodne ptt storitve ter cene za pisma in dopisnice v
notranjem prometu.
Na ravni federacije bodo dogovorno'ohranjene garantirane in minimalne
cene za glavne kmetijske pridelke1. Z dogovorom republik in pokrajin bo
določen seznam glavnih kmetijskih pridelkov. Republike in pokrajine bodo
lahko določale te cene tudi za druge proizvode.
Kontrola cene električne energije, cen v notranjem telefonskem in telegrafskem ter ptt prometu, izvzemši pisma in dopisnice, cen v potniškem1 železniškem prometu, cen letaliških storitev in v drugem prometu, cen zavarovanja,
cen za radio in T V storitve ter tistih cen v industriji, ki niso pod kontrolo
federacije, bo v pristojnosti republik in avtonomnih pokrajin.
Nosilci politike in kontrole cen za stanarine, komunalne storitve in mestni
promet bodo občine; pri tem bodo merila za politiko cen na omenjenih področjih
določena sporazumno v okviru republik in avtonomnih pokrajin. Občine bodo
pristojne tudi za kontrolo cen v prodaji na drobno in sicer za glavne kmetijske
in živilske izdelke.
Pristojni organi bodo v prvem polletju 1972 v skladu s sprejetim sistemom
in režimom cen ter z zakonom o oblikovanju in družbeni kontroli cen predlagali in določili mehanizme za oblikovanje cen proizvodov in storitev.
Da bi bila koncepcija dolgoročne politike cen izvajana, se bodo> morali
organi za cene na vseh ravneh usposobiti za spremljanje in analiziranje cen
na trgu, za njihovo uspešno kontrolo in za predlaganje ustreznih ekonomskih
ukrepov za stabilizacijo in zagotovitev gibanja cen v skladu z razvojno politiko.
3. Gospodarski odnosi s tujino
Uveljavljajo se načela razvitega in prehodnega zunanjetrgovinskega in
deviznega sistema. Gospodarska organizacija je temeljni nosilec zunanjih
gospodarskih odnosov. Ustvarjajo se možnosti za bolj izenačena merila poslovanja na domačih in tujih trgih. Uresničuje se postopni proces liberalizacije
deviznega in zunanjetrgovinskega poslovanja in konvertibilnosti dinarja.
Program ukrepov za izvajanje prehodnih in trajnejših sistemskih rešitev
bo razčlenjen.
Sprejete prehodne rešitve tega sistema bodo postopoma uvajane in uporabljene od leta 1972 dalje.
Ohranjene in izpopolnjene bodo vse sedanje oblike za spodbujanje izvoza
blaga in storitev, pri čemer bo tretma izvoza storitev glede spodbujanja izenačen z izvozom blaga. K spodbujanju izvoza blaga in storitev bodo usmerjeni
tudi posebni ukrepi kreditno-monetarne politike. Razčlenjen bo davčni sistem,
ki bo omogočil, da se na sodobnejši in adekvatnejši način z davčno politiko
vpliva na pospeševanje zunanjetrgovinske menjave. Prav tako bo izpopolnjen
tudi mehanizem carinskega povračila, ki bo razporejen na posamezne gospodarske panoge in grupacije, da bi bila adekvatnejše spodbujana izvoz in zaščita
domače proizvodnje.
Izvoz določenih kmetijskih pridelkov bo podprt s skladi združenih proizvajalcev.
Kreditiranje izvoza kapitalnih dobrin, ladij in gradbenih del bo potekalo
prek sklada združenega gospodarstva z dogovornim spodbujanjem po republikah.
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Glavni viri za kreditiranje srednjeročnih in dolgoročnih izvoznih poslov
bodo določeni v dogovoru z republikami in pokrajinama. Potrebna sredstva
bodo zagotovljena iz sredstev zainteresiranih gospodarskih organizacij, ki bodo
skupaj z bankami združevale sredstva dosedanjih sredstev skladov za kreditiranje in zavarovanje izvoznih poslov (vštevši anuitete), sredstev, plačanih po
garancijah federacije za politične rizike, sredstev, ki jih je sklad zbral z emisijo
obveznic, sredstev od obremenitev v tujini v skladu s predpisi in dela sredstev
primarne emisije.
V prehodnem obdobju, dokler obstajajo plačilne bilančne omejitve, je
treba za spodbujanje izvoza blaga in storitev obdržati tudi devizno stimulacijo',
s tem, da se bosta v procesu liberalizacije njena vloga in pomen izgubila.
Izenačena in povečana bo stopnja retencijske kvorte na 20'% za vse delovne
organizacije. Za delovne organizacije s področja turizma bo enotna retencijska
kvota povečana na 45'% evidentiranega deviznega pritoka, za izvajanje investicijskih del v tujini pa bo ohranjena kvota 100%. Za podjetja, ki so doslej
imela večjo stopnjo retencijske kvote, na podlagi katere so prevzela obveznosti v državi in tujini, bo retencijska kvota začasno ostala na ravni prejšnje
retencijske kvote in sicer dotlej, dokler om)enjene obveznosti ne bodo poravnane. Za gospodarske panoge in grupacije, ki niso usmerjene na izvoz, katerih
proizvodnja pa je bistvenega pomena za preskrbovanje in stabilnost vsega gospodarstva in v skladu z razvojno politiko^, se bo povečal devizni del amortizacije.
Izvoz blaga , bo moral biti po strukturi in dinamiki v skladu s cilji stabilizacijske 'politike in z zmanjševanjem deficita plačilne bilance. Postopno bodo
izvajane nadaljnje spremembe v režimu uvoza posameznega blaga v smeri
postopnega eliminiranja plačilnih bilančnih omejitev.
Se naprej bo zaščitna politika, predvsem carinska zaščita, usklajevana
z razvojnimi smotri in nalogami, in sicer zlasti zaščita tistih panog in področij,
ki imajo primaren pomen za stabilizacijo trga in gospodarske strukture, kot
so kmetijstvo in surovinske panoge. Pri tem je.treba zagotavljati, da bodo tuja
gospodarstva vplivala na učinkovitost poslovanja in na proizvajalno orientacijo. V tej smeri bo izpopolnjen mehanizem carinske in necarinske zaščite.
V zvezi s tem je treba zoževati razpone in zniževati povprečno carinsko
obremenitev.
Izdani bodo predpisi in ukrepi za ohranitev stabilnosti dinarja in realnosti
tečaja.
Vzpostavlja se organiziran medbančni devizni trg poslovnih bank, ki so
pooblaščene za poslovanje z devizami, kot podlaga za povezovanje domačih
in tujih denarnih tokov. Narodna banka bo intervenirala na deviznem trgu,
da bi ohranila raven tečaja v mejah določenih intervencijskih točk. Dinar
bo postopno vpeljan v mednarodni plačilni promet.
Adekvatnejše bo urejeno dolgoročno proizvodno in finančno sodelovanje
s tujino, vštevši tudi razdelitev proizvodnega programa s tujimi partnerji
v okviru iste družine proizvodov. Dolgoročno proizvajalno sodelovanje bo
spodbujano pri tistih proizvajalnih organizacijah, ki imajo potrebno opremo in
so primerne. Tudi z izvoznimi in uvoznimi soglasji bo zagotovljena popolna
kontrola realizacije pogodb o kooperaciji.
Kreditno poslovanje delovnih organizacij s tujino bo v okviru splošne
kreditne sposobnosti države in z razpoložljivim kreditnim potencialom nosilca
obremenitev uresničevalno s samostojnimi odločbami delovnih organizacij.
Delovne organizacije bodo še naprej prevzemale obveznosti za odplačila na-
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sproti tujini v okviru mehanizma in meril kreditne solventnosti ter v skladu
s temeljnimi elementi ekonomske politike glede obremenitev v tujini.
Izdani ali dopolnjeni bodo ukrepi, s katerimi bodo spodbujana devizna
varčevanja in devizna nakazila delavcev, ki so zaposleni v tujini, ter ukrepi,
s katerimi bo stimuliran odkup teh deviz. Odkup deviz od občanov bo spodbujan z ukrepi, kot so : kreditne olajšave za stanovanjsko graditev, za zidanje
in opremo objektov terciarnih dejavnosti z individualnim delom, za nakup
raznih majhnih strojev, za opremo, ki rabi za opremljanje teh gospodarskih
objektov in podobno.
Delavcem, ki so zaposleni v tujini, bo omogočeno, da vložijo svoje devizne
prihranke v domače delovne organizacije, tako da kupijo obveznice, ki jih
izdajo delovne organizacije, da bi odprle delovna mesta. Delovne organizacije
lahko uvažajo opremo zunaj plačilno bilančnih omejitev v vrednosti določenega
dela definitivno prodanih deviz na deviznem trgu, ki so jih dobila na tej
podlagi.
Razlike med doseženim povprečnim tečajem pri prodaji in uradno pariteto
za devize, kupljene od delavcev, ki so zaposleni v tujini, in za izseljenska
nakazila pripadajo republikam.
4. Denarno kreditno poslovanje
S kreditno monetarno politiko bo urejena količina denarja v prometu
v tistih mejah, ki bodo zagotavljale stabilnost dinarja in uresničitev smotrov
ekonomske politike, določene z družbenim načrtom,. Obseg in dinamika emisije
primarnega denarja in kratkoročnih kreditov bo v vsem- obdobju pod nominalnim povečanjem družbenega proizvoda,. Vsako leto bo v skladu z globalno
politiko družbenega načrta in ekonomsko politiko za zadevno leto sporazumno
z republikami in pokrajinama določen globalni obseg emisije primarnega
denarja.
Z dogovorom republik in pokrajin bo na ravni federacije za vsako leto
določena poraba sredstev iz primarne emisije, ki so namenjena za selektivno
kreditiranje, in določen bo njihov razpored na del, ki bo usmerjen na ravni federacije, in na del, ki ga bodo usmerjale republike in pokrajini. Selektivno
kreditiranje na ravni federacije bo potekalo za dogovorjene namene, ki imajo
poseben in skupen pomen za delovanje enotnega trga. S selektivnimi krediti
bodo republike in pokrajini podpirale proizvodnjo in izvoz v skladu s svojimi
potrebami ter v skladu s smotri dogovorjene monetarno-kreditne politike.
Prihranki občanov pri poštni hranilnici bodo pritegnjeni v kreditni potencial narodnih bank republik in pokrajin.
S kreditno politiko bo spodbujano samoupravno organizirano gospodarstvo,
da bi z lastnimi sredstvi in drugimi viri uspešneje zagotavljalo kreditiranje
srednjeročnih in dolgoročnih izvoznih poslov.
Za kreditiranje prodaje domače opreme na notranjem trgu se lahko poleg
sredstev delovnih organizacij in poslovnih bank uporabijo tudi sredstva poštne
hranilnice in sredstva hranilnih vlog pri poslovnih bankah ter druga sredstva,
ki jih je glede na kakovost mogoče uporabiti v te namene. Zagotovljen bo večji
vpliv ustanoviteljev na delo bank. Dohodki bank bodo razdeljeni na ustanovitelje v sorazmerju z vloženimi sredstvi. Na enak način bodo razdeljena tudi
sredstva dosedanjih kreditnih in posebnih rezervnih skladov bank. Izjemoma
bo iz sredstev kreditnih skladov in posebnih rezervnih skladov bivših zveznih
bank (Jugoslovanske investicijske banke, Jugoslovanske banke za zunanjo. trgo-
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vino in Jugoslovanske kmetijske banke) izločen ustrezen del, dosežen po naslovu sredstev federacije za gospodarske investicije, ter prenesen na republike
in pokrajini.
Enak tretma bo zagotovljen tudi za vse druge organizacije, ki se ukvarjaj o
z bančnimi kreditnimi posli, in sicer v delu sredstev, ki se nanaša na omenjeno
poslovanje.
Za razvijanje trga finančnih sredstev bodo bolj uporabljane raznovrstne
oblike vrednostnih papirjev. Družbenopolitične skupnosti ter banke in delovne
organizacije bodo z zbiranjem prostih sredstev ter z izdajo obveznic in drugih
vrednostnih papirjev usmerjale finančna sredstva za uresničitev dogovorno
določene razvojne politike.
Hranilne vloge bodo integralni del enotnega denarja poslovnih bank, zato
se bodo v poslovni politiki bank vzpostavili optimalni odnosi med zbranimi
prihranki in potrošniškimi krediti, da bi se tako ohranilo ravnotežje med
proizvodnjo in porabo prebivalstva.
Politiko obrestnih mer bodo določale samostojno skupščine poslovnih bank,
tako da bodo s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori določeni
limiti, po potrebi pa bo zvezna skupščina predpisala najvišje obrestne mere.
Družbenopolitične skupnosti se bodo lahko dogovorile z bankami, da le-te
dajo določenim uporabnikom; za: določene namene kredite po nižji obrestni
meri ter druge ugodnejše pogoje; v tem primeru bodo družbenopolitične skupnosti zagotovile bankam nadomestilo razlike in druga nadomestila po naslovu
kreditov pod ugodnejšimi pogoji.
5. Davki in prispevki
V sistemu družbenih obveznosti gospodarstva in prispevkov ter davkov
občanov bodo opravljene spremembe.
Da bi bih pogoji poslovanja organizacij združenega dela na enotnem trgu
čimbolj izenačeni, se bodo republike in pokrajine dogovorile o enotnih družbenoekonomskih temeljih davčnega sistema ter zlasti:
—. o enotnem odrejanju davčnega zavezanca (kdo je davčni zavezanec);
— o vrstah družbenih obveznosti organizacij združenega dela;
— o enotnih in davčnih osnovah.
V sistemu davkov in prispevkov se bodo republike in pokrajine dogovorile
o enotni davčni osnovi ter si prizadevale, da se z davčnim sistemom zagotovi
odločnejše odstranjevanje socialnih razlik, ki niso rezultat dela.
Politika prometnega davka bo prilagojena stabilizacijski politiki in stanju
na trgu.
Nja podlagi družbenih dogovorov, samoupravnih sporazumov in pogodb
med uporabniki in tistimi, ki opravljajo storitve, bo zgrajen sistem financiranja skupne porabe ter zmanjšan delež davčnih dohodkov za financiranje
družbenih dejavnosti.
S posebnim zakonom bo urejeno ugotavljanje prispevkov republik in pokrajin za proračun federacije.
6. Razširjena reprodukcija
Z zgrajenim sistemom bo zagotovljeno, da bodo delovni ljudje v združenem
delu odločali o vseh vprašanjih družbene reprodukcije in da bodo postali glavni
nosilci odločitev v razširjeni reprodukciji. V skladu s tem se bo neizogibno
zmanjšala vloga družbenopolitičnih skupnosti pri razpolaganju s sredstvi in
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pri odločanju o razširjeni reprodukciji, ter prav tako tudi vloga 'drugih nosilcev
finančnih sredstev.
Temeljne organizacije združenega dela bodo združevale sredstva za skupne
naložbe, da bi zagotovile materialne in druge pogoje za razvoj poslovanja
in dela. Z razvijanjem sistema skupnih naložb, s spremembo prevladujočih
kreditnih odnosov v smeri povečevanja lastnega financiranja gospodarstva
ter z razvijanjem finančnih instrumentov se bo povečevala zainteresiranost
za trajne skupne naložbe finančnih sredstev. Tudi denarno varčevanje prebivalstva bo usmerjeno v investicijske naložbe.
Usklajevanje in zagotavljanje skupnih interesov organizacij združenega dela
v razširjeni reprodukciji bo zagotovljeno s samoupravnimi sporazumi, z družbenimi dogovori organizacij združenega dela v razširjeni reprodukciji bo zagotovljeno s samoupravnimi sporazumi, z družbenimi dogovori organizacij združenega dela in njihovih združenj, interesnih skupnosti, družbenopolitičnih skupnosti in drugih subjektov v skupni razvojni politiki pa bo zagotovljen njihov
skupni interes.
Federacija bo na podlagi stališč, usklajenih z republikami in pokrajinama,
posredno vplivala na proces in politiko razširjene reprodukcije s sistemskimi
rešitvami in z ukrepi ekonomske politike na področju monetarnega sistema
in emisije denarja, na področju zunanjetrgovinskega sistema, zunanjetrgovinskega prometa in kreditnih odnosov s tujino, na področju carinske in necarinske
zaščite, na področju družbene kontrole cen za proizvode in storitve, na področju oblikovanja dinarskih in deviznih rezerv ter na področju urejanja in
zagotavljanja kreditiranja hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih
republik in avtonomne pokrajine Kosovo.
Krediti Mednarodne banke za obnovo in razvoj bodo na podlagi v tem družbenem načrtu določene razvojne politike uporabljeni za razvoj vseh republik
in pokrajin.
Ti krediti bodo na podlagi dogovora republik in pokrajin uporabljeni
predvsem za razvoj dejavnosti, za katere je s tem družbenim načrtom prioriteta skupno določena, da bi bili rešeni veliki infrastrukturni problemi države
in pomembni problemi gospodarske strukture (energetika, prometna infrastruktura, kmetijstvo z živilsko industrijo, vodno gospodarstvo, železna in neželezna metalurgija, kemična industrija, gozdarstvo in kemična predelava lesa,
turizem ter tiste gospodarske panoge, ki so jim krediti te banke že odobreni).
Nezadostno razvitim republikam in zlasti pokrajini Kosovo bo pri črpanju
kreditov Mednarodne banke za obnovo in razvoj zagotovljena ustrezna prioriteta.
Poleg tega bo pri črpanju kreditov Mednarodne banke za obnovo in razvoj
zagotovljena enakomernost po republikah in pokrajinah.
Kredit Mednarodne banke za obnovo in razvoj bo črpan glede na dodelavo
projektov in pripravljenost investitorjev za njegovo črpanje; pri tem je treba
upoštevati določena merila.
Federacija bo dajala garancije za kredit Mednarodne banke za obnovo in
razvoj in sicer z obvezno predhodno garancijo ustrezne republike oziroma
pokrajine.
Republike, pokrajini in občine bodo usmerjale proces razširjene reprodukcije v gospodarstvu in družbenih dejavnostih s selektivno kreditno politiko na področju kratkoročnega in dolgoročnega kreditiranja, s politiko cen za
proizvode in storitve iz svoje pristojnosti, z diferenciacijo obremenitev z davki
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in prispevki po dejavnostih, s sistemom kompenzacij in z namenskim usmerjanjem dela proračunskih sredstev. Regionalno prelivanje sredstev in prelivanje sredstev po panogah bo stimulirano z beneficiranimi in dodatnimi
obrestmi. Za financiranje določenih nujno potrebnih razvojnih projektov bodo
republike in avtonomne pokraj ine mobilizirale dopolnilna sredstva, s tem
da bodo razpisale prostovoljna posojila in usmerjale hranilne vloge občanov
ter določile združevanje omenjenih sredstev. Ce bo potrebno, bo z zakonom
izjemno omejeno razpolaganje z določenimi sredstvi družbene reprodukcije.
Za uresničitev razvojnih programov, ki so skupni temelj razvojne politike
v tem družbenem načrtu, se bodo republike in avtonomne pokrajine dogovarjale na ravni federacije zlasti:
— v energetiki — o politiki cen, o oblikah in metodah združevanja in
usmerjanja kreditnih sredstev ter o usmerjanju zunanjih kreditov, za katere
daje garancijo federacija;
— v prometu — o tarifnem sistemu, o zagotavljanju dopolnilnih virov
za financiranje graditve cestnega omrežja, o usmerjanju kreditnih sredstev
iz sredstev hranilnih vlog občanov ter o usmerjanju zunanjih kreditov, za katere
daje garancijo federacija;
— v proizvodnji važnejših surovin — o sistemu oblikovanja in spremembe
cen, o zaščitni politiki, o izvozni in uvozni politiki ter o usmerjanju zunanjih
kreditov, za katere daje garancijo federacija;
—' v kmetijstvu — o politiki minimalnih in garantiranih odkupnih cen,
o politiki, o zaščitni politiki, o politiki usmerjanja investicijskih in kreditnih
sredstev ter o usmerjanju zunanjih sredstev, za katere daje garancijo federacija.
Za investicije v energetiki, v prometni infrastrukturi, v katere so uvrščeni
tudi naftovodi in plinovodi, v vodnem gospodarstvu, v črni in neželezni metalurgiji, v proizvodnji cementa in nekovin, v bazični kemiji, v kmetijstvu in
pri predelavi kmetijskih pridelkov ter v turizmu bo znižana raven obveznega
garantiran ega depozita pod pogojem, da se predhodno dosežejo dogovori med
republikami in pokrajinama o vseh vprašanjih iz prejšnjega odstavka in da
sie medsebojno spravijo v sklad programi organizacij združenega dela.
7. Spodbujanje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih
republik in pokrajine Kosovo
1) Za uresničevanje politike hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno
razvitih republik in pokrajine Kosovo po posebnem zveznem zakonu:
Sredstva sklada federacije se bodo oblikovala na kreditni podlagi v višini
1,94'% družbenega proizvoda gospodarstva Jugoslavije.
Sredstva sklada, oblikovana v višini 1,85'%», bo<do pridobljena za kreditiranje razvoja nezadostno razvitih republik in pokrajine Kosovo, razlika do
1,94'% pa bo porabljena v obliki dopolnilnih sredstev za hitrejši razvoj SAP
Kosovo.
Stalna sredstva sklada se bodo oblikovala z obveznimi posojili, ki jih
vplačajo organizacije združenega dela s področja gospodarstva in poslovne
banke.
Kreditni pogoji za vpis posojila bodo znašali 12 + 3 leta s 4% obrestmi.
Nezadostno razvitim republikam bodo sredstva sklada dana na kredit
s poprečnimi pogoji 15 + 3 leta s 4lJ)/o obrestmi, Kosovu pa s poprečnimi pogoji
19 + 3 leta s 3,0/o obrestmi. Trileten odlog plačila anuitet pomeni, da prvo od-
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plačilo kredita zapade 36 mesecev po preteku leta, v katerem se je črpanje
kredita začeto.
Sredstva sklada, oblikovana iz obveznih posojil, se razporedijo v obliki
kreditov na posamezne gospodarsko nezadostno razvite republike in pokrajino
Kosovo po merilih, ki bodo določena v posebnem zveznem zakonu.
Sredstva za premostitev razlik v rokih vpisa posojil in plasmaja sredstev
sklada do leta 1975 bo zagotovila federacija v sporazumu z republikami in
pokrajinami. Premostitev razlik po letu 1975 bo urejena z ustreznimi srednjeročnimi načrti.
Federacija bo zagotovila gospodarsko nezadostno razvitim republikam in
pokrajini Kosovo dopolnilna sredstva za financiranje nujno potrebnih družbenih služb. Politika bo narekovala nadaljnje zmanjševanje razlike v ravni
proračunske in skupne potrošnje med razvitimi in nezadostno razvitimi republikami in pokrajino Kosovo kot tudi med nezadostno razvitimi. Dopolnilna
sredstva za ta namen, dopolnilna sredstva Črni gori za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje in namenska dopolnilna sredstva nezadostno1 razvitim republikam
in pokrajini Kosovo za obvezne oblike zdravstvenega varstva bodo zagotovljena
z enotnim odstotkom od družbenega proizvoda družbenega gospodarstva. To
bo urejeno s posebnim zveznim zakonom.
Federacija bo zagotovila izpolnitev prevzetih, toda neizpolnjenih zakonskih
obveznosti za investicije na ozemljih Bosne in Hercegovine, Crne gore1, Make^
donije in Kosova v zneskih in po dinamiki, ki so določeni z zakonom.
Za kritje stroškov graditve proge Beograd—Bar na območju Črne gore,
ki so bili prekoračeni, bo poleg odobrenih 180 milijonov dinarjev1 kredita
po posebnem zakonu odobreno iz primarne emisije kreditov Narodne banke
Jugoslavije še 330 milijonov dinarjev pod pogoji, ki ne bodo manj ugodni
od pogojev, s katerimi je bil v letu 1971 odobren SR Črni gori kredit za ta
namen. Transe posojila bodo določene tako, da bo celoten znesek zagotovljen
od leta 1972 do leta 1974 in da bodo zneski v prvem in drugem letu večji.
Zvezni izvršni svet in organi federacije si bodo v okviru svojih pristojnosti
prizadevali pomagati organom Črne gore, da najdejo še druga dopolnilna
sredstva za rešitev prekoračenja stroškov na progi Beograd—Bar v Črni gori
brez dodatnih materialnih obveznosti za federacijo.
Federacija bo zagotovila sredstva za amortizacijo obveznic za gospodarske
investicije, izdanih po 7. členu zakona o ukrepih za izvršitev predračuna
sredstev federacije za gospodarske investicije v letu 1970 uporabnikom z
območij Bosne in Hercegovine, Črne gore, Mjakedonije in Kosova.
Za financiranje razvoja nezadostno razvitih območij bodo, dokler obstajajo
plačilno bilančne omejitve, iz sredstev sklada zagotovljena posebna devizna
sredstva (kvote).
Nezadostno razvitim republikam, zlasti pokrajini Kosovo, bo zagotovljena
pri črpanju kredita Mednarodne banke za obnovo in razvoj ustrezna prioriteta.
Federacija bo s soglasjem republik in pokrajin dajala supergarancijo po
predhodni garanciji republik oziroma pokrajin, kadar jo posojilodajalec izrečno
zahteva za določeni del zunanjih kreditov, ki jih bo do leta 1975 črpalo
gospodarstvo nezadostno razvitih območij.
Dokler bo obstajal inštitut deviznega garancijskega potenciala bank, bodo
ohranjene obstoječe olajšave pri najemanju zunanjih kreditov za uvozno
opremo za nezadostno razvita območja. Po prenehanju omenjenih olajšav bodo
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uporabljene nižje stopnje dinarskega depozita pri uvozu investicijske opreme
na kredit ter pri garancijah, ki jih dajejo pooblaščene banke.
Ustvarjeni bodo pogoji za večjo regionalno mobilnost delovne moči, nekvalificiranim delovnim močem z nezadostno razvitih območij pa bo zagotovljena določena prednost pri zaposlovanju v tujini. Sredstva, ki jih tuja
podjetja dajejo za usposabljanje delovne moči, je treba porabiti predvsem na
teh območjih.
V politiki nakupov za potrebe armade in za materialne rezerve industrijskih
in živilskih izdelkov si je treba prizadevati, da se ipod enakimi tržnimi pogoji
poveča delež nezadostno razvitih republik in Kosova, s pristavkom, da naj ta
območja s svoje strani pokažejo ustrezno aktivnost v omenjeni smeri.
2. Za zagotovitev hitrejšega razvoja Kosova bodo storjeni naslednji posebni
ukrepi:
Sredstva sklada federacije, ki se bodo oblikovala na podlagi razlike med
stopnjo izločanja iz družbenega proizvoda družbenega gospodarstva Jugoslavije
za vse nezadostno razvite republike in pokrajino Kosovo (1,85 "/o) in celotno
stopnjo izločanja (1,94'%), se dajo kot kredit pokrajini Kosovo.
Pogoji za črpanje kredita iz sredstev sklada federacije v obdobju od leta
1971 do leta 1975 bodo za 25'% ugodnejši od tistih, ki se dajo gospodarsko
nezadostno razvitim republikam.
Pri izbiri projektov, ki bodo prezentirani Mednarodni banki za obnovo in
razvoj, bo zagotovljena projektom Kosova določena .prioriteta.
Federacija bo zagotovila določen devizni znesek (2 milijona dolarjev) za
inženiring tujih firm (izdelava tehnično-tehnološke dokumentacije in prenos
izkušenj na obstoječa in nova podjetja).
Da bi okrepila materialno podlago družbenih dejavnosti na Kosovu, bo
federacija v okviru dopolnilnih sredstev za financiranje družbenih služb zagotovila 500 milijonov dinarjev iz posebnih namenskih sredstev za investicije
na področju izobraževanja in zdravstva.
Federacija bo zagotovila sredstva za odplačevanje dela zunanjih in notranjih
posojil v letu 1971, ki se prenese na Kosovo.
V obdobju od leta 1973 do leta 1975, morebiti tudi do leta 1976, bodo redne
obveznosti Kosova po naslovu prispevkov v zvezni proračun, ki izvirajo iz
skupaj usklajenih meril, zmanjšane za 600 milijonov dinarjev po dinamiki, ki
bo določena vsako leto. Kosovo porabi ta. sredstva kot dodatni vir za realizacijo
politike hitrejšega razvoja.
Kosovu bo zagotovljen delež v sredstvih primarne emisije kreditov ter
v dinarskih sredstvih iz finančnih zunanjih kreditov, in sicer najmanj 3%,
takrat, ko bodo omenjena sredstva razdeljena na republike in pokrajini.
Zvezna skupščina priporoča delovnim organizacijam iz socialističnih republik in Vojvodine, da se angažirajo pri graditvi gospodarskih zmogljivosti
na območju Kosova.
IV.
1. Vsi nosilci družbene in gospodarske aktivnosti so dolžni usmeriti svojo
aktivnost k uresničevanju skupno dogovorjenih glavnih smotrov in nalog,
določenih s tem družbenim načrtom.
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2. Zvezni izvršni svet bo v okviru svojih pristojnosti nastopal z ustreznimi
ukrepi za uresničevanje politike, določene s tem načrtom, in obveščal zvezno
skupščino, zainteresirane družbenopolitične dejavnike in javnost o tem, kako
se uresničujejo določena politika in predvideni ukrepi.

PREDLOG MNENJ IN STALIŠČ
k predlogu družbenega načrta Jugoslavije za dobo
od 1971 do 1975
Skupščina Socialistične republike Slovenije je na seji republiškega zbora
in na seji enotnega zbora delovnih skupnosti dne 10. aprila 1972 obravnavala
predlog družbenega načrta Jugoslavije za dobo od leta 1971 do 1975 in sprejela
naslednja
mnenja in stališča:
Predlog družbenega načrta Jugoslavije daje ustreznejšo osnovo za razpravo
o skupnih osnovah razvojne politike v Jugoslaviji in v bistvu odraža doseženo
stopnjo razvoja samoupravljanja in vključevanja organizacij združenega dela
v proces razširjene reprodukcije. V večji meri. so v predlog vključeni elementi
samoupravnih sporazumov in dogovorov republik in pokrajin o skupnih
osnovah ekonomske politike, čeprav predlog še ni dosleden v obravnavanju
ustavno določenih in razmejenih pristojnosti družbenopolitičnih skupnosti in
organizacij združenega dela. Skladno s tem- naj bi federacija neposredno
planirala le tiste razvojne cilje in naloge, katerih izvajanje lahko zagotovi
z ekonomsko-pohtičnimi ukrepi v svoji pristojnosti, preostali del načrta pa naj
bo indikativen in utemeljen s plani in programi drugih nosilcev planiranja.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da o mnogih bistvenih vprašanjih ekonomske
in razvojne politike še ni doseženo soglasje med republikami in pokrajinama in
da na nekaterih razvojnih področjih samoupravni sporazumi še ne zagotavljajo
realizacije objektivno potrebnih razvojnih usmeritev. Zato naj bi se v času
do sprejetja načrta v ustreznih zborih zvezne skupščine intenzivirali napori
vseh odgovornih organov in institucij za uskladitev stališč in sprejetje ustreznih
dogovorov, ker je v interesu vseh nosilcev družbene reprodukcije in v interesu
skladnega in dinamičnega ekonomskega razvoja Jugoslavije, da se družbeni
načrt čimprej sprejme. Kot je iz predloga razvidno, je bil sporazum dosežen
o globalnih ekonomsko-pohtičnih ciljih in nalogah ter o osnovnih smereh
razvoja sistema, ne pa še o nekaterih konkretnih sistemskih rešitvah in
ukrepih ekonomske politike. Se posebej to velja za smeri in ukrepe ekonomske
politike, ki jih vsebuje tretje poglavje načrta, kjer se za mnoga bistvena
vprašanja šele predvideva sklenitev dogovorov republik in pokrajin oziroma
sprejetje zakonov in drugih ustreznih predpisov. Da bi lahko ocenili vrednost
in primernost predvidenih ukrepov ekonomske politike kakor tudi njihovo
usklajenost z ustavnimi amandmaji, bi morah biti ustrezni zakoni in predpisi
prisotni v telesih zvezne skupščine vsaj v obliki osnutkov.
V načelni razpravi o posameznih poglavjih predloga družbenega načrta je
bilo izraženo mnenje, da bi v prvem poglavju poleg ugotovitev o doseženih
uspehih morali določneje izraziti dejstvo, da se ob pomembnih doseženih
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rezultatih bojujemo s problemi inflacije, nelikvidnosti, izgub v gospodarstvu,
z deficitom plačilne bilance in z velikimi obremenitvami za odplačila inozemskih dolgov. Neporavnane obveznosti za investicije, relativno hitro naraščanje nominalnih osebnih dohodkov in dohodkov proračunov slabijo akumulativno sposobnost gospodarstva iin poleg drugih vzrokov onemogočajo
hitrejšo preusmeritev strukture investicijskih naložb, ki naj bi prispevale k
izboljšanju odnosov v plačilni bilanci. Vse to omejuje možnosti za hitrejši
gospodarski in družbeni razvoj in bi bilo zato neobhodno, da se naloge in
ukrepi, za katere smo se že dogovorih ob sprejetju resolucije za leto 1972,
čvrsteje vgradijo tudi v srednjeročni načrt. Zato je ustvarjanje stabilnejših
tokov v družbeni reprodukciji vsekakor primarna naloga v naslednjem obdobju.
Takšna usmeritev je pogoj za uresničenje dolgoročnejših ciljev razvoja družbenih odnosov, kot so gradnja samoupravne družbe, uveljavljanje samoupravnih
odnosov v procesu družbene reprodukcije in usklajena rast življenjskega
standarda.
V poglavju o družbenoekonomskem razvoju vsebuje predlog družbenega
načrta še vedno plansko*-analitske elemente, ki bi sodih bolj v dokumentacijo
k družbenemu načrtu kot pa v družbeni načrt. Prizadevati si je treba, da se
določneje opredeli, katere usmeritve imajo značaj orientacije in katera predvidevanja so rezultat družbenega dogovarjanja in kot taka predstavljajo —
v skladu s sprejetimi amandmaji — dogovorjene skupne osnove razvojne
politike. V večji meri naj bi bile poudarjene tiste temeljne komponente razvojne
politike, ki vplivajo na hitrejšo modernizacijo in rekonstrukcijo gospodarstva,
na vključevanje v mednarodno delitev dela na sodobnih osnovah in na usklajevanje ponudbe in povpraševanja. Podpreti je treba usmeritev na razvoj
energetike in prometa in razvoj proizvodnje tistih surovin in reprodukcijskih
materialov, ki bodo glede na ceno in kvaliteto konkurenčno ustrezali zahtevam
domačega in tujih trgov in na tej osnovi zboljšali devizne učinke v zunanjetrgovinski menjavi. Pri oblikovanju politike na tem področju naj bi bila prisotna
intenzivnejša usmeritev na razvoj ekonomskih odnosov z deželami v razvoju.
V načelni razpravi o smernicah in okvirih ukrepov ekonomske politike je
bila izražena zahteva, naj se z ukrepi ekonomske politike razvija in utrjuje
enotnost jugoslovanskega tržišča, na katerem bo organizacijam združenega dela
omogočeno poslovanje na podlagi enakopravnih, objektiviziranih tržnih meril
in ustvarjanje dohodka ter selektivnost na podlagi rezultatov dela. Razvijanje
samoupravnega tržnega sistema naj vključuje tudi usmeritev na intenziviranje
samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja, tako da bodo tudi
strukturne spremembe posledica objektiviziranih meril tržišča, Glede na to bi
bilo zaželeno, da družbeni načrt jasno določi obseg in kvaliteto pogojev, v
katerih se bodo tržne zakonitosti resnično uveljavljale. Sistem in ukrepi ekonomske politike morajo zagotoviti usmeritev vseh nosilcev razširjene reprodukcije na racionalnost v sprejemanju poslovnih odločitev. Da bi odpravili
vzroke neskladnosti in nestabilnosti, ki so v preteklem obdobju ogrozili ravnotežje v celotnem procesu reprodukcije, in ustvarili pogoje, da administrativne
posege nadomestijo družbeno in ekonomsko utemeljeni ukrepi politike na
področju tržišča in cen, delitve dohodka, davkov in prispevkov, razširjene
reprodukcije in ekonomskih odnosov s tujino, naj bi republike in pokrajine
samostojno v svoji pristojnosti oziroma sporazumno na ravni federacije s
sprejetjem družbenih načrtov sprejele in uveljavile tudi konkretne rešitve za še
nerešena vprašanja družbenoekonomskega sistema.
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Zbora sta v razpravi podprla predloge amandmajev, ki so jih k predlogu
družbenega načrta Jugoslavije za dobo od leta 1971 do leta 1975 sprejeli odbor
za družbenoekonomske odnose, odbor za proizvodnjo in promet republiškega
zbora in odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora ter začasna
komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj s področja
družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in
samoupravnih skupnosti.
Št.: 010-15/72 (k AS 163)
POROČILA
Odbor za družbenoekonomske odnose in za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora sta z odborom za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora na skupni seji dne 16. 3. 1972 obravnavala predlog družbenega načrta Jugoslavije za, dobo od leta 1971—1975, ki ga je skupščini SR Slovenije
predložila zvezna skupščina.
V načelni razpravi o predlogu družbenega načrta so se odbori soglasno
izrekli za njegov čimprejšnji sprejem, kljub nekaterim nepopolnostim. Seveda
to ne pom'eni, da moramo zaradi naglice sprejeti načrt, o katerem predhodno
n,i doseženo potrebno soglasje, temveč si moramo prizadevati, da ga vsebinsko
čimbolj izboljšamo in sicer tako, da bo njegovo besedilo čimbolj usklajeno
z materialnimi možnostmi in postavljenimi cilji za naš nadaljnji razvoj. Pri
tem pa ni pomembno le dogovarjanje na ravni republik in pokrajin, temveč
bi morali v skladu s sprejetimi ustavnimi dopolnili zagotoviti, da se o elementih
družbenega načrta dogovorijo tudi nosilci gospodarskega in socialnega razvoja,
to je gospodarske in druge delovne organizacije.
Poslanci so ocenili, da so v predlogu družbenega načrta še mnoga odprta
vprašanja, kot so vprašanja strukture in načina napajanja zveznega proračuna,
problemi razporejanja primarne emisije, davčnega sistema in zunanjetrgovinskega režima, kreditiranja izvoza, razvojnega programa posameznih dejavnosti
itd. O teh se bodo republike in pokrajine morale dogovarjati in bi bilo v interesu
realizacije ciljev družbenega načrta in ustvarjanja primerne klime za njihovo
uresničevanje, da se še pred sprejemom ali ob sprejemu družbenega načrta
republike in pokrajine o teh vprašanjih dogovore. To velja še posebej poudariti
glede ukrepov ekonomske politike, ki jih vsebuje tretje poglavje »Smernice in
okviri ekonomske politike«, kjer se za mnoga bistvena vprašanja predvideva
sklenitev dogovorov republik in pokrajin oziroma sprejetje zakonov in drugih
ustreznih predpisov. Izvajanje politike, ki jo določa predlog družbenega načrta,
pa bo možno le, če bodo ti dogovori in predpisi pravočasno sprejeti in če bodo
uveljavljeni za celotno srednjeročno obdobje in ne le za posamezno leto ali za
posamezno rešitev. Da bi to dosegli in da bi v celoti lahko ocenili vrednost in
primernost predvidenih ukrepov ekonomske politike, kakor tudi njihovo usklajenp&t z ustavnimi amandmaji, bi morali biti ustrezni zakoni, predpisi in
družbeni dogovori prisotni v telesih zvezne skupščine vsaj v fazi osnutkov.
V načelni razpravi o posameznih poglavjih predloga družbenega načrta so
poslanci menili, da bi v prvem poglavju poleg ugotovitev o doseženih rezultatih
mjorali spregovoriti predvsem tudi o »ceni«, ki so jo ti dosežki zahtevali. Gre za
spoznanje, da začenjamo uresničevati načrt v času kulminacije gospodarske
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nestabilnosti, nelikvidnosti, nizke akumulativnosti, neustrezne strukture proizvodnje ter mo-čno negativne plačilne bilance in visoke zadolžitve v tujini. To
spoznanje je potrebno, da bi se zavedali pozicije, iz kakšnega gospodarskega
stanja gremo v naslednje obdobje, in se odločali za ukrepe ekonomske politike,
ki so potrebni, da odstranimo vzroke in posledice naštetih negativnih pojavov.
V zvezi s tem so poslanci ocenili, da ukrepi ekonomske politike iz tretjega
poglavja načrta ne dajejo dovolj poudarka tem problemom in da ni dovolj
jasno in konkretno začrtana politika, ki bo usmerjena na odstranitev vzrokov,
ki so pogojevali tako stanje. Ustvarjanje stabilnejših gospodarskih in družbenih
odnosov je po mnenju poslancev primarna naloga v naslednjem obdobju. Brez
stabilnosti ne bomo dosegli dolgoročnejših ciljev razvoja družbenih odnosov, kot
so izgradnja samoupravne družbe, ustreznih tokov družbene reprodukcije in
z njo usklajene rasti življenjske ravni.
Predlog družbenega načrta vsebuje v drugem poglavju kljub izboljšavam
še vedno podrobne plansko-analitske elemente, ki bi v tej ali razširjeni obliki
bolj sodili v dokumentacijo k družbenemu načrtu. Odbori so bili mnenja, da so
mnoge kvantifikacije v tem delu družbenega načrta le temeljna orientacija
razvoja, ne pa 'čvrste planske obveznosti, najmanj pa obveznosti, katerih nosilec
je federacija.
Po mnenju poslancev bi bilo v tem poglavju potrebno v večji meri poudariti
tiste temeljne komponente razvojne politike, ki v bistveni meri vplivajo na
hitrejšo modernizacijo in rekonstrukcijo gospodarstva, kakor tudi na usmeritev
posameznih gospodarskih panog, na povečanje izvoza oziroma zmanjšanje uvoza
in na odpravljanje neusklajenosti ponudbe in povpraševanja. Odbori so sprejeli
usmeritev, da se podpre razvoj cenene domače surovinske baze, pri čemer pa
bi morali dati poudarek njeni kvaliteti, ker le-ta omogoča predelovalni industriji
uspešen nastop na domačem in tujem trgu. Taka koncepcija pa ne sme zavreti razvoja tistih propulzivnih panog, ki so nosilci sodobnega industrijskega razvoja.
Odbori so izrazili rezervo projektirani poprečni rasti cen »okoli 5 % letno«.
Ob že znanih tendencah za povečanje cen v letošnjem letu, zlasti pa še ob
dejstvu, da prenašamo iz leta 1971 zelo visoko stopnjo rasti cen in ob predvideni rasti cen v državah zahodne Evrope (2—5 % letno) bo težko zagotoviti
porast cen v predvidenih okvirih. Zavzeli so se za to, da se izdela sistem
ekonomskih ukrepov, ki bodo uravnavah gibanje cen v pravilnih okvirih v vseh
elementih družbenega načrta. Najpomembnejše je izdelati program postopnega
prehoda od dosedanjega stanja zamrznitve cen k takemu sistemu cen, ki bo na
eni strani omogočal izvedbo načrta stabilizacije, na drugi strani pa prispeval
k umirjenemu in zdravemu razvoju gospodarstva. Poslanci so bili mnenja,
da so ustrezna stališča resolucije o temeljih družbenoekonomskega razvoja v letu
1972 in osnutki predpisov za odpravo nelikvidnosti solidna osnova za dosego
teh ciljev in da bi morala izhodišča teh aktov najti svoje mesto tudi v .
družbenem načrtu Jugoslavije.
K predlogu družbenega načrta Jugoslavije (srbohrvatsko besedilo-, Beograd
25. februarja 1972) so odbori sprejeli naslednje amandmaje:
Prvo poglavje:
1. Na strani 5 se pred -prvim odstavkom doda naslednji odstavek:
»Značajni rezultati, postignuti u prethodnom periodu opterećeni su hipotekom inflacije, opšte nelikvidnosti i neplaćanja dugova, rastućim gubicima
u privredi, povečanjem deficita u platnom bilansu, značajnim opterećenjem za
otplate inostranih dugova i nerešenim odnosno neusaglašenim sistemskim pi46
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tanjima, što bitno sputava razvoj proizvodnih odnosa na samoupravnim, osnovama i umanjuje mogućnosti bržeg razvoja zemlje.«
Drugo poglavje:
2. N!a strani 11. v predzadnji vrstici za besedami »iz inostranstva« postaviti
piko in nadaljevati z novim stavkom: »Bitno povečanje efikasnosti investicija
u privredi, je osnovni zadatak ovog društvenog plana.«
3. Na strani 39 se izpusti točka 5).
V sedanjih ekonomskih razmerah je nesmiselno govoriti o skrajševanju
delovnega časa. Bolj smiselno bi bilo govoriti o boljšem izkoriščanju sedanjega
veljavnega delovnega časa.
4. Na strani 41, se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»U politici stanarina, za koju snose izključivo odgovornost republike i
opštine težiče se ka uspostavljanju ekonomskih odnosa i izgradiće se sistem
subvencioniranja stanarina za određene kategorije stanovništva.«
Politika stanarin je po ustavnih amandmajih v pristojnosti republik in ne
federacije, kar je v temi načrtu potrebno precizirati.
5. Na strani 41, za točko 6) dodati ločeno poseben odstavek v naslednjem
besedilu:
»Izvršenje zadataka, kvantificiranih u ovoj glavi zavisi prvenstveno od
organizacija udruženog rada kao nosioca društvene reprodukcije. U duhu
ustavnih amandmana, zakona o društvenom! planiranju i dogovora medju
republikama i pokrajinama ovi zadaci su orijentacija, koja obavezuje na
odgovarajuće ponašanje subjekte društvenog i samoupravnog dogovarjanja,
doruštveno-politične zajednice i organizacije udruženog rada odnosno njihove
asociacije prilikom donošenja mera ekonomske i poslovne politike.«
Tretje poglavje:
6. »Za učvršćivanje jedinstvenog j ugoslo venskog tržišta treba odgovarajućim propisima i merama ekonomske politike obezbediti jedinstvene uslove
privredjivanja, u kojem će biti svim organizacijami udruženog rada omogućeno
delovanje na objektivnim,, ravnopravnim i racionalnim merilima. Delovanje
ekonomskih zakonitosti u ravnopravnim uslovima privredjivanja pružiće radnim
ljudima i organizacijama udruženog rada mugućnost razvijanja privredne aktivnosti i sticanja većeg dohodka, a istovremeno obezbediće odgovarajuću selektivnost na bazi rezultata rada i veću odgovornost za poslovne odluke.
Izgradnja samoupravnog tržišnog sistema odlučno traži prisutnost samoupravnog sporazumevanja izmedju organizacija udruženog rada i njihovih
asociacija i društveno dogovaranje izmedju republika i pokrajina. To će omogućiti, da se izvrše predvidjene strukturne promene na bazi objektivnih merila
tržišta, a ne administrativnim utvrdjivanjem posebnih uslova za odiredjene
proiizvodjaće, što bi moglo dovesti do takvih ekonomskih odluka, koje nemaju
ekonomskog opravdanja i koje ne bi bile u skladu sa potrebama privrednog
razvitka društva.
Delovanje tržišnih zakonitosti i na njima zasnovanog ekonomskog sistema
odredjivaće i pravce i obim društvenog usmeravanja kao i granice eventuelno
administrativnih mera, kojim treba pribeći samo u slučajevima ekscesa, u slučajevima kada preduzete mere ekonomske politike u dovoljnjoj meri ne obezbedjuju jedinstvo j.ugoslovenskog tržišta ih kada je narušena ustavnost predloženih mera odnosno odluka.«
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Besedilo predlaganega amandmaja daje osnovno intonacijo vsemu tretjemu
poglavju in izhaja iz XXV. amandmaja k ustavi SFRJ. Samo na takih izhodiščih
lahko pričakujemo nempten razvoj samoupravnih odnosov in se lahko izognemo
prepogostim posegom države v razvoj družbe.
Točka 1 »Stabilizacija gospodarskih tokov«
7. Nia strani 42 za prvim odstavkom dodati tri nove odstavke, ki se glasijo:
»Pri tome mora biti osnovni cilj ekonomske politike otklanjanje uzroka, koji
su u prošlom periodu doveli do nestabilnosti i do pojava* koji narušavaju ravnotežu u čitavoj društvenoj reprodukciji.
Zbog toga će biti primenjene mere, koje će obezbediti: porast akumulativnosti privrede, njezine likvidnosti sa posebnim naglaskom, da se' zaoštri
odnos kod medjusobnog zaduževanja privrede i kod nepokrivenih obaveza
društveno-političkih zajednica do privrede, sanaciju gubitaka i eliminisanje
mogućnosti zaduživanja u onostranstvu, koje nema materialnog pokrića.
Otklanjanje ovih neuskladjenih tendencija privrednog razvitka mora biti
osnova za formiranje stabilizacijske politike.«
8. Na stani 42 naj se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Organizacije udruženog rada i društveno-pohtičke zajednice tekuće će
usklađivati svoje razvojne programe i planove sa politikom stabilizacije. Svojim
poslovanjem, u skladu sa stabilizacionom politikom, organizacije udruženog
rada bit će usmerene ka racionalnijem privređivanju i povećanju dohodka.«
Ta sprememba je potrebna kot potrdilo principa, ki je postavljen v uvodnem delu, da družbeni načrt temelji na planih in razvojnih programih delovnih
organizacij, kakor tudi zaradi logičnega vključevanja delovnih organizacij
kot temeljnih nosilcev stabilizacijske politike in ne kot stranskih opazovalcev.
9. Na strani 43 se pred prvim odstavkom doda 'naslednji odstavek:
»Utvrdiće se obaveza za društveno-političke zajednice, samoupravne interesne zajednice i radne organizacije, da prvenstveno isplaćuju dospela potraživanja. Društvenoripolitičke zajednice i ostali korisnici sredstava van privrede
koje imaju neizmirene obaveze za investicije, neće moći povećavati potrošnju
dok te obaveze ne izmire.«
Točka 2 »Tržišče in cene«
10. Na strani 45 se pirvi štirje stavki drugega odstavka spremene tako,
da se glasijo:
»Opšta stabilnost, usmeravanje i kontrola tržišta, obezbedjivaće se prvenstveno ekonomskim merama i metodama, kako bi sistem i politika cena doprineli skladnim odnosima u cenama prema utvrdjenoj razvojnoj politici. Realizacijom politike stabilizacije i merama ekonomske politike postepeno će se
stvarati uslovi za obrazovanje cena prema odnosima ponude i tražnje na domaćem tržištu i time smanjivati primena administrativne kontrole cena. U takvim
uslovima, radi realizacije ciljeva plana i razvojne politike, politika cena obezbedjivaće se društvenom kontrolom i društvenim regulisanjem cena na tržištu.«
Besedilo v predlogu načrta je presplošno*. Daje splošne principe sistema,
ni pa v zadostni meri odraz konkretnega stanj a na tržišču in možne politike.
11. Na strani 45 v zadnjem odstavku v drugi vrsti v oklepaju dodati
»stanarine«.
46*
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12. Na strani 46 v prvem odstavku tretja vrsta postaviti vejico in dodati:
»u skladu sa razvojnom politikom i opštim kretanjem cena na domaćem
tržištu, kao i uvoznih cena glavnih poljoprivrednih proizvoda.«
13. Na strani 47 v četrtem odstavku prvi dve vrsti preformulirati: »Sporazumno sa republikama i pokrajinama, federacija će odredjivati sistem društvene kontrole cena,«.
Sledi besedilo v tretji vrsti.
14. Na strani 47 v petem odstavku brisati naslednje besedilo : »Na nivoju
federacije dogovorno će se zadržati garantovane minimalne odkupne cene
za osnovne poljoprivredne proizvode. Dogovorom republika i pokrajina, utvrdjivaće se lista osnovnih poljoprivrednih proizvoda.«
To besedilo zamenjati z naslednjim:
»Dogovorom republika i pokrajina na nivou federacije, zadržaće se garantovane i minimalne otkupne cene za odredjene osnovne poljoprivredne proizvode, koji so od bitnog značaja za standard stanovništva i reprodukciju
i za uskladjivanje zajedničkih interesa na poljoprivrednom — prehrambenom
kompleksu.«
15. Na strani 48 je v prvem odstavku v prvi vrsti za besedama »za stanarine« dodati »nekretnine«.
Točka 3 »Ekonomski odnosi sa inostranstvom«
16. Na strani 48 v prvem odstavku tretje točke v prvi vrsti brisati: »razvijenog i prelaznog« in vpisati: »novog«.
17. Na strani 48 v prvem odstavku tretje točke v tretji vrsti z besedami:
»nosilec spoljnotrgovinskih odnosa« postaviti Vejico in dodati: »koja samostalno preuzima prava, obaveze i rizike, koji proizilaze iz tih odnosa.«
18. Na strani 48 v drugem odstavku tretje točke brisati »prelaznih i
trajnijih.« Nadaljevati tekst s tretjim odstavkom.
19. Na strani 48 v tretjem odstavku tretje točke v prvi vrsti brisati »prelazna«.
20. Na strani 48 v četrtem odstavku besedilo stavka »Razradiće se poreski
sisrtem koji će omogućiti, da se na sa vremeni ji i adekvatniji način poreskom
politikom dejstvuje na unapredjenje spoljnotrgovinske razmene« zamenjati
z naslednjim novim besedilom:
»Razmotriće se mogućnost uvođenja poreskog sistema, koji bi omogućio,
da se na savremeniji i adekvatniji način dejstvuje na unapredjenje spoljnotrgovinske razmene.«
Besedilo je v predlogu načrta splošno in ne nakazuje konkretnih možnosti
za uveljavljanje takšnega davčnega sistema. Vprašanje »davka na dodatno
vrednost« še ni proučeno in zato ni mogoče že v načrtu predvideti njegove
uveljavitve.
21. Na strani 49 v drugem odstavku v drugi vrsti brisati »vršiče se« in vpisati »podržavaće se i«.
Fond ni edina oblika stimulacije izvoza kapitalnih dobrin.
22. Na strani 49 v tretjem O'dstavku v zadnji vrsti za besedami: »u skladu
sa propisima« postaviti piko in preostalo besedilo do konca odstavka brisati.
Namesto tega dodati: »Republike i pokrajine će za te svrhe dogovorno odredjivati sredstva iz dela primarne emisije kojim će raspolagati.«
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23. Na strani 50 v drugem, odstavku v tretji vrsti brisati stavek: »Narodna
banka interveniše na deviznom tržištu radi očuvanja nivoa kursa u granicama
odred j enih razpona.«
24. Na strani 50 v tretjem, odstavku v zadnji vrsti za besedami: »kontrola
realizacije ugovora« postaviti piko in preostalo besedilo brisati.
25. Na strani 50 v četrtem odstavku četrta vrsta pred besedami »kreditnog
potencijala nosioca zaduženja.« vstaviti »devizno-«.
V istem (četrtem) odstavku črtati zadnji stavek in ga zamenjati z naslednjim
besedilom:
»Radne organizacije će i dalje preuzimati obaveze otplata prema inostranstvu a na osnovu svojih stvarnih mogućnosti za iznajmljivanje kredita
i za njihovo vračanje sa svima rizicima.«
Točka 4 »Novčano-kreditno poslovanje«
26. Na strani 51 pred prvim odstavkom dodati: »Monetarni sistem i instrumenti njegovog delovanja biće dogovorom republika i pokrajina preciznije utvrdjeni. Postepeno će se smanjivati sadašnji obim i namene selektivnog kreditiranja na nivou federacije i jačati poslovni odnosi u kreditiranju proizvodnje
i prometa robe i usluga, pored ostalog i smanjivanjem! obaveznih rezervi poslovnih banaka.«
V družbenem načrtu naj bi bile podane vsaj splošne osnove kreditnomonetarnega sistema.
27. Na strani 51 v drugem odstavku v prvem stavku brisati: »za svaku
godinu« in »utvrdjivaće se« zamenjati z »utvrdiće se«.
28. Na strani 51 v drugem odstavku v peti vrsti za besedami »republike
in pokrajine.« nadaljnje besedilo do konca odstavka črtati.
To besedilo zamenjati z naslednjim:
»Na nivou federacije usmeravaće se deo emisije primarnog novca za
direktne koristnike. Izuzetno dogovorom republika i pokrajina vršiće se i
selektivno kreditiranje za namene od posebnog značaja i zajedničkog interesa.
Selektivnom kreditnom politikom na nivou republika i pokrajina podržavaće se
pre svega izvoz roba i usluga i sezonske oscilacije proizvodnje i prometa robe.«
Besedilo je v skladu s principi sistema, ki so v osnovi podani v XiXI.
ustavnem amandmaju.
29. Na strani 51 v petem odstavku v peti vrsti z besedami »Obezbediće se
odlučujući uticaj ...« začeti nov odstavek.
30. Na strani 51 v petem odstavku v šesti vrsti besedo »osnivače« zamenjati
z besedilom »organizacije udruženog rada, koje u raznim oblicima udružuju
sredstva u bankama i preuzimaju odgovarajuće rizike.«
V istem (petem) odstavku v sedmi oziroma osmi. vrstici besedi »na osnivače« zamenjati z besedami »na organizacije udruženog rada«.
Ptredlog za oba amandmaja je zasnovan na ustavnih amandmajih.
31. N.a strani 52 v tretjem odstavku na koncu dodati: »Stimulisaće se
štednja za stanbenu izgradnju«.
32. Na strani 52 za tretjim odstavkom dodati nov odstavek:
»U sistemu opšteg osiguranja biće obezbedjen veči uticaj osiguranika na
poslovnu politiku i racionalnost poslovanja osiguravajućih zavoda. Jačaće
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rezerve sigurnosti. Razvijaće se savremeniji oblici životnog osiguranja uz
garanciju republika i pokrajina.«
Problem sistema in poslovanja v zavarovanju v predlogu načrta ni prisoten
Točka 5 »Porezi i doprinosi«
33. Prvi odstavek točke 5 na strani 52 se briše in zamenja z odstavkom:
»U skladu sa usvojenim: principima i zaključcima razvojne politike izvršiće se promene u poreskom sistemu kojima će se pre svega otkloniti oporezivanje privrede u odnosu na njen radni intenzitet i primeniti principi oporezivanja poslovnog rezultata. Oporezivanjem poslovnog rezultata otkloniće se i
troškovni karakter društvenih obaveza privrede.
Poreske obaveze privrede na taj način će se razgraničiti od obaveza za.
doprinose iz ličnih dohodaka zaposlenih. U tom cilju će se dosledni je sprovesti
princip bruto ličnih dohodaka.«
V družbeni načrt je treba vključiti iosnove davčnega sistema, ki so dogovorjene in precizirane v ustreznih dokumentih.
34. Za drugim odstavkom točke 5 na strani 52 vstaviti odstavek:
»Sistem društvenih obaveza privrede stimuliraće organizacije udruženog
rada na racionalnije poslovanje i postizanje većih poslovnih rezultata. Republike
i pokrajine će svojimi propisima utvrditi sistem društvenih obaveza organizacija
udruženog rada u skladu sa svojom razvojnom politikom, a u okviru mogućnosti privrede i opštedruštvenih potreba.«
Točka 6 »Razširjena reprodukcija«
35. Na strani 54 brisati prvi odstavek in dodati naslednja odstavka:
»Dogovorom republika i pokrajina utvrdiće se obim kredita Medjunarodne
banke za obnovu i razvoj i medjudržavnih kredita za ceo srednjeročni period
i kriteriji raspodele izmedju republika i pokrajina, uključujući i način koji će
se obezbediti odredjeni prioritet nedovoljno razvijenim republikama, a posebno
Pokrajini Kosovo.
Takav dogovor omogučiće republikama i pokrajinama, da izvrše realan
izbor i solidnu -pripremu projekata za srednjeročni period i da na vreme
obezbede dinarska sredstva, što je jedan od osnovnih preduslova za efikasno
koriščenje godišnjih kvota medjunarodnih zajmlova.«
36. Na strani 56 prvi stavek 3. odstavka spremeniti tako, da se glasi:
Federacija će obezbedjiti privredno nedovoljno razvijenim republikama
i Pokrajini Kosovo dopunska sredstva za financiranje neophodnih društvenih
službi a po kriteriju jedinstvenog procenta od društvenog proizvoda društvene
privrede i odrediti obim. i dinamiku tih sredstava.«
Zadnji stavek v istem odstavku spremeniti tako, da se glasi:
»Dopunska sredstva za ove svrhe, kao i dopunska sredstva za potrebe
penzionog i invalidskog osiguranja Crnoj Gori i namenska dopunska sredstva
nedovoljno razvijenim republikama i Pokrajini Kosovo za sprovodjenje obaveznih vidova zdravstvene zaštite, obezbedjivaće se zakonom o budjetu
federacije.«
St.: 010-15/72 (k AS 163)
Ljubljana, 15. marca 1972
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Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti je na seji dne 29. marca 1972 obravnavala
predlog družbenega načrta Jugoslavije za dobo od leta 1971—1975, ki ga je
skupščini SR Slovenije predložila zvezna skupščina. Obenem je obravnavala
tudi poročilo in spreminjevalne ter dopolnilne predloge, ki so jih dali odbor
za družbenoekonomske odnose in za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora ter odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora.
V načelni razpravi o predlogu družbenega načrta se je začasna komisija
izrekla za njegov čimprejšnji sprejem, kljub nekaterimi nepopolnostim;. Seveda
pa to ne pomeni, da moramo zaradi naglice sprejeti načrt, o katerem, predhodno ni doseženo potrebno soglasje, temveč si moramo prizadevati, da bo
njegovo besedilo čim bolj usklajeno z materialnimi možnostmi in postavljenimi
cilji za naš nadaljnji razvoj.
Čeprav je besedilo predloga družbenega načrta izboljšano v primerjavi
z osnutkom;, pa še vedno v veliki meri predstavlja stereotipni plan z vsemi
podrobnostmi in kvantifikacijami, ki bi bolj spadale v dokumentacijo ali v
letne načrte razvoja.
Ker so v predlogu družbenega načrta še mnoga odprta vprašanja (vprašanje strukture in načina napajanja zveznega proračuna, problemi razporejanja primarne emisije, davčnega sistema in zunanj^trgovinskega režima, kreditiranju izvoza, razvojnega programa posameznih dejavnosti itd.), je potrebno,
da se še pred sprejemom ali ob sprejemu družbenega načrta republike in pokrajine dogovore o teh vprašanjih. To velja še posebej poudariti glede ukrepov
ekonomske politike, ki jih vsebuje tretje poglavje »Smernice in okviri ukrepov
ekonomske politike'«, kjer se za mnoga bistvena vprašanja predvideva sklenitev
dogovorov republik in pokrajin oziroma sprejetje zakonov in drugih ustreznih
predpisov. Da bi lahko zagotovili izvajanje politike, ki jo določa predlog družbenega načrta, in da bi lahko ocenili vrednost in primernost predvidenih ukre^
pov ekonomske politike kakor tudi njihovo usklajenost z ustavnimi amandmaji,
bi morali biti ustrezni zakoni, predpisi in družbeni dogovori prisotni v telesih
zvezne skupščine vsaj v fazi osnutkov.
V razpravi o posameznih poglavjih predloga družbenega načrta so poslanci
menili, da bi v prvem poglavju poleg ugotovitev o doseženih rezultatih morali
oceniti sedanjo situacijo, ki jo označujejo gospodarska nestabilnost, nelikvidnost,
nizka akumulativnost, neustrezna struktura proizvodnje, negativna plačilna
bilanca in visoke zadolžitve v tujini. Ker so nenormalni trendi še vedno prisotni,
je bil izražen dvom, ali bomo lahko v kratkeml času z ukrepi ekonomske politike odstranili vzroke in posledice naštetih negativnih pojavov in dosegli cilje,
ki so zastavljeni s predlogom družbenega načrta. Ta dvom je še toliko bolj
upravičen, ker teče že poldrugo leto izvajanja družbenega načrta. Zato je po
mnenju začasne komisije ustvarjanje stabilnejših gospodarskih in družbenih
odnosov primarna naloga v naslednjem obdobju.
Po mnenju poslancev pa je še vedno preveč podrobnih plansko-analitskih
elementov in kvantifikacij, ki bi bolj sodila v dokumentacijo k družbenemu
načrtu. Kvantifikacije v tem poglavju so lahko le temeljna orientacija razvoja,
ne pa čvrste planske obveznosti, najmanj pa obveznosti, katerih nosilec je
federacija.
Tako po-mnenju poslancev predlog -družbenega načrta v drugem poglavju
prepodrobno obravnava točko 3/c »Znanost, izobraževanje, kultura in zdrav-
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stvo«. Dovolj bi bilo, da bi glede na že sprejeta ustavna dopolnila ugotovil, da
na področju znanosti, izobraževanja in kulture republike in pokrajine vodijo
svojo politiko, jo medsebojno usklajujejo, naloge, ki se bodo pojavile na mednarodnem področju, pa bodo republike in pokrajine usklajevale prek federacije.
Podobna ugotovitev velja tudi za podtočje zdravstvenega varstva. Gre za
izenačevanje oblik obveznega zdravstvenega varstva v merilu vse države. Pri
tem se postavlja vprašanje sredstev, saj celo naša republika ne bo mogla
zagotoviti vseh oblik zdravstvenega varstva, zato naj bi se prepustilo republikam. in pokrajinam samim, da izdelajo svoje programe obveznega zdravstvenega
varstva glede na razpoložljiva sredstva in specifično zdravstveno stanje prebivalstva. Pri tem se bodo morale soočiti z novimi socialnimi in zdravstvenimi
problemi, ki bodo odraz višje življenjske ravni.
-V tem poglavju bi bilo treba bolj poudariti tiste temeljne komponente
razvojne politike, ki v bistveni meri vplivajo na hitrejšo modernizacijo in
rekonstrukcijo gospodarstva, kakor tudi na usmeritev posameznih gospodarskih
panog na povečanje izvoza oziroma zmanjšanje uvoza in na odpravljanje neusklajenosti ponudbe in povpraševanja.
Poslanci so izrazili rezervo predvideni poprečni rasti cen »okoli 510/o letno«,
predvsem zato, ker prenašamo iz leta 1971 visoko stopnjo rasti cen. Zavzeli
so se za to, da se izdela sistem ekonomiskih ukrepov, ki bodo uravnavali gibanje
cen v pravilnih okvirih v vseh elementih družbenega načrta,
K predlogu družbenega načrta Jugoslavije (srfoohrvatsko besedilo, Beograd,
25. februarja 1972) je začasna komisija sprejela spreminjevalne in dopolnilne
predloge, strinjala pa se je tudi z vsemi spremembami in dopolnitvami, ki so jih
predlagali odbor za družbenoekonomske odnose in za proizvodnjo in blagovni
promet republiškega zbora ter odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora:
Prvo poglavje:
1. Na strani 5 se pred prvim odstavkom doda naslednji odstavek :
»Značajni rezultati, postignuti, u prethodnom periodu opterećeni su hipotekom inflacije, opšte nelikvidnosti i neplaćanja dugova, rastućim gubicima
u privredi, povečanjem' deficita u platnom bilansu, značajnim opterećenjem
za otplate inostranih dugova i nerešenim odnosno neusaglašenim sistemskim
pitanjima, što bitno sputava razvoj proizvodnih odnosa na samoupravnim
osnovama i umanjuje mogućnosti bržeg razvoja zemlje.«
Drugo poglavje:
2. Na strani liv predzadnji vrstici za besedami »iz inostranstva« postaviti
piko in nadaljevati z novim odstavkom: »Bitno povećanje efikasnosti investicija
u privredi, je osnovni zadatak ovog društvenog plana.«
3. Na strani 18 v drugem stavku se za besedama »pomoč zajednice« črta
pika in doda besedilo: »za odgovarajuću upotrebu dopunskih budžetskih sredstava.«
4. Na strani 19 v prvem odstavku naj se začetek prvega stavka glasi:
»U narednom periodu povečaće se broj naučnih radnika i istraživača.. .«
5. Na strani 19 v tretjem odstavku naj se začetek prvega stavka spremeni
in se glasi: »Republike i pokrajine će u saradnji sa organima federacije ostvarivati ...«
6. Na strani 19 se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: »Angažovanjem svih faktora zainteresovanih i odgovornih za naučni i razvojno-istraži-
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vački rad stvariće se uslovi da se povećaju sredstva za ove svrhe tako, da će
njihovo učešće u nacionalnom dohotku krajem ovog perioda iznositi oko 2 %'.
7. Na strani 19 se v prvem odstavku točke 2 tretji stavek spremeni tako,
da se glasi: »U svim sredinama težiće se ka što potpunijem obuhvatu omladine
osmogodišnjim školovanjem i obrazovanjem, a celodnevnim1 boravkom i drugim
merama ostvariće se uslovi da bi mlada generacija imala u osnovi jednake
razvojne mogućnosti.«
8. Na strani 20 naj se v četrti vrsti med besedama »zaraznih« in »bolesti«
vstavijo besede »od ostalih masovnih bolesti«. Zadnji stavek naj se spremeni
tako, da se glasi: »Za realizaciju ovih ciljeva od bitnog je značaja sprovodjemje
raznih i sve širih vidova zdravstvene zaštite stanovništva, sa odvisnosti na
specifično zdravstveno stanje stanovništva.«
9. Nia strani 39 se izpusti točka 5).
V sedanjih ekonomskih razmerah je nesmiselno govoriti o skrajševanju
delovnega časa. Bolj smiselno bi bilo govoriti o boljšem izkoriščanju sedanjega
veljavnega delovnega časa.
10. Na strani 39 se prvi stavek točke 2 spremeni tako, da se glasi: »Promene
u strukturi lične potrošnje ostvariće se i na području izbrane niz povečanje
njenog kvaliteta, i porastom udela potrošnje trajnih dobara.«
11. Na strani 41 se drugi odstavek spremeni tako, da se glasa:
»U politici stanarina, za koju snose isključivo odgovornost republike i
opštine težiće se ka uspostavljanju ekonomskih odnosa i izgradiće se sistem
subvencioniranja stanarina za određene kategorije stanovništva.«
Politika stanarin je po ustavnih amandmajih v pristojnosti republik in
ne federacije, kar je v tem načrtu potrebno precizirati.
12. Na strani 41 za točko 6) dodati ločeno poseben odstavek v naslednjem
besedilu:
»Izvršenje zadataka, kvantificiranih u ovoj glavi, zavisi prvenstveno od
organizacija udruženog rada kao nosioca društvene reprodukcije. U duhu ustavnih amandmana, zakona o društvenom planiranju i dogovora medju republikama i pokrajinama ovi zadaci su orijentacija, koja obavezuje na odgovarajuće
ponašanje subjekte društvenog i samoupravnog dogovaranja, društveno-političke
zajednice i organizacije udruženog rada odnosno njihove asociacije prilikom donošenja mera ekonomske i poslovne politike.«
Tretje poglavje:
13. »Za učvršćivanje jedinstvenog jugoslovenskog tržišta treba odgovarajućim propisima i merama ekonomske politike obezbediti jedinstvene uslove
privredjivanja, u kojem će biti svim organizacijami udruženog rada omogućeno delovanje na objektivnim, ravnopravnim i racionalnim merilima. Delovanje ekonomskih zakonitosti u ravnopravnim uslovima privredjivanja pružiće
radnim ljudima i organizacijama udruženog rada mogućnost razvijanja privredne aktivnosti i sticanja većeg dohotka, a istovremeno obezbediće odgovarajuću selektivnost na bazi rezultata rada i veću odgovornost za sve poslovne
odluke.
Izgradnja samoupravnog tržišnog sistema odlučno traži prisustvo samoupravnog sporazumevanja izmedju organizacija udruženog rada i njihovih
asocijacija i društveno dogovaranje izmedju republika i pokrajina. To će
omogućiti, da se izvrše predvidjene strukturne promene na bazi objektivnih
merila tržišta, a ne administrativnim utvrdjivanjemi posebnih uslova za odre-
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djene proizvod j aće, što bi moglo dovesti do takvih ekonomskih odluka, koje
nemaju ekonomskog opravdanja i koje ne bi bile u skladu sa potrebama privrednog razvitka društva.
Delovanje tržišnih zakonitosti i na njima zasnovanog ekonomskog sistema
odredjivaće i pravice i obim društvenog usmeravanja kao i granice eventuelno
administrativnih mera, kojima treba pribeći samo u slučajevima ekscesa, u
slučajevima, kada preduzete mere ekonomske politike u dovoljnoj meri ne
obezbedjuju jedinstvo jugoslovenskog tržišta ili kada je narušena ustavnost
predloženih mera odnosno odluka.«
Besedilo predlaganega amandmaja daje osnovno intonacijo vsemu tretjemu
poglavju in izhaja iz XXV. amandmaja k ustavi SFRJ. Samo na takih izhodiščih
lahko pričakujemo nemioten razvoj samoupravnih odnosov in se izognemo
prepogostim posegom države v razvoj družbe.
Točka 1 »Stabilizacija gospodarskih tokov«
14. Na strani 42 za prvim o<dstavkom dodati tri nove odstavke, ki se glasijo:
»Pri tome mora biti osnovni cilj ekonomske politike otklanjanje uzroka,
koji su u prošlom periodu doveli do nestabilnosti i do pojava, koji narušavaju
ravnotežu u čitavoj društvenoj reprodukciji.
Zbog toga će biti primenjene mere, koje će obezbediti: porast akumulativnosti privrede, njezine likvidnosti sa posebnim naglaskom, da se zaoštri odnos
kod međusobnog zaduževanja privrede i kod nepokrivenih obaveza društvenopolitičkih zajednica do privrede, sanaciju gubitaka i eliminisanje mogućnosti
zaduživanja u inostranstvu, koje nema materialnog pokrića.
Otklanjanje ovih neuskladjenih tendencija privrednog razvitka mora biti
osnova za formiranje stabilizacijske politike.«
15. N,a strani 42 naj se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Organizacije udruženog rada i društveno-političke zajednice tekuće će
usklađivati svoje razvojne programe i planove sa politikom stabilizacije. Svojim
poslovanjem, u skladu sa stabilizacionom politikom, organizacije udruženog
rada bit će usmierene ka racionalnijem povređivanju i povećanju dohodka.«
Ta sprememba je potrebna kot potrdilo principa, ki je postavljen v uvodnem delu, da ta družbeni načrt temelji na planih ,in razvojnih programih delovnih organizacij, kakor tudi zaradi logičnega vključevanja delovnih organizacij
kot temeljnih nosilcev stabilizacijske politike in ne kot stranskih opazovalcev.
16. Na strani 43 se pred prvim odstavkom doda naslednji odstavek:
»Utvrdiće se obaveza za društveno^političke zajednice, samoupravne interesne zajednice i radne organizacije, da prvenstveno isplaćuju dospela potraživanja. Društveno-političke zajednice i ostali korisnici sredstava van privrede
koje imaju neizmirene obaveze za investicije, neće moći povećavati potrošnju
dok te obaveze ne izmire.«
Točka 2 »Tržišče in cene«
17. Nla strani 45 se prvi štirje stavki drugega odstavka spremene tako, da
se glasijo:
_
»Opšta stabilnost, usmeravanje i kontrola tržišta, obezbedjivaće se prvenstveno ekonomskim merama i metodama, kako bi sistem i politika cena doprineli skladnim odnosima u cenama prema utvrdjenoj razvojnoj politici. Realizacijom politike stabilizacije i merama ekonomske politike postepeno će se
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stvarati uslovi za »obrazovanje cena prema odnosima ponude i tražnje na domaćem tržištu i time smanjivati primena administrativne kontrole cena. U takvim
uslovima, radi realizacije ciljeva plana i razvojne politike, politika cena obezbedjivaće društvenom kontrolom i društvenim regulisanjem cena na tržištu.«
Besedilo v predlogu načrta je presplošno'. Daje splošne principe sistema,
ni pa v zadostni meri odraz konkretnega stanja na tržišču in možne politike.
18. Na strani 45 v zadnjem odstavku v drugi vrsti v oklepaju dodati
»stanarine«.
19. Na strani 46 se v prvem odstavku, tretja vrsta, postavi vejica, in doda:
»u skladu sa razvojnom politikom i opštim kretanjem cena na domaćem
tržištu, kao i uvoznih cena glavnih poljoprivrednih proizvoda.«
20. Na strani 47, v četrtem odstavku, prvi dve vrsti preformulirati: »Sporazumno. sa republikama i pokrajinama, federacija će odredjivati sistem društvene kontrole cena,«.
Sledi besedilo v tretji vrsti.
21. Na strani 47 v petem odstavku brisati naslednje besedilo: »Na nivoju
federacije dogovorno će se zadržati garantovane minimalne odkupne cene za
osnovne poljoprivredne proizvode. Dogovorom republika i pokrajina, utvrdjivaće se lista osnovnih poljoprivrednih proizvoda.«
To besedilo zamenjati z naslednjim:
»Dogovorom republika i pokrajina na nivou federacije, zadržaće se garantovane i minimalne otkupne cene za odredjene osnovne poljoprivredne proizvode, koji su od bitnog značaja za standard stanovništva i reprodukciju i za
uskladjivanje zajedničkih interesa na poljoprivrednomr-prehramlbenom kompleksu.«
22. Na strani . 48 v prvem odstavku v prvi vrsti za besedama »za stanarine«
dodati »nekretnine«.
Točka 3 »Ekonomski odnosi sa inostranstuom<«
23. Na strani 48 v prvem odstavku tretje točke v prvi vrsti brisati »raz^
vijenog i prelaznog« in vpisati »novog«.
24. Na strani 48 v prvemi odstavku tretje točke v tretji vrsti za besedami
»nosilac spoljnotrgovinskih odnosa« postaviti vejico in dodati: »koja samostalno
preuzima prava, obaveze i rizike, koji proizilaze iz tih odnosa.«
25. Na strani 48 v drugem odstavku tretje točke brisati »prelaznih i trajnijih«. Nadaljevati tekst s tretjim odstavkom.
26. Na strani 48 v tretjem odstavku tretje točke v prvi vrsti brisati
»prelazna«.
27. Na strani 48 v četrtem odstavku besedilo stavka »Razradiće se poreski
sistem, koji će omogućiti, da se na savremeniji i adekvatniji način poreskom
politikom dejstvuje na unapredjenje spoljnotrgovinske razmene.« zamenjati
z naslednjim novim besedilom:
»Razmiotriće se mogućnost uvođenja poreskog sistema, koji bi omogućio,
da se na savremeniji i adekvatniji način dejstvuje na unapredjenje spoljnotrgovinske razmene.«
Besedilo je v predlogu načrta splošno in ne nakazuje konkretnih možnosti
za uveljavljanje takšnega davčnega sistema. Vprašanje »davka na dodatno
vrednost« še ni proučeno in zato ni mogoče že v načrtu predvideti njegove
uveljavitve.

732

Priloge

28. N;a strani 49 v drugem odstavku v drugi vrsti brisati »vršiče se« in
vpisati »podržavaće se i«.
Fond ni edina oblika stimulacije izvoza kapitalnih dobrin.
29. Na strani 49 v tretjem odstavku v zadnji vrsti za besedami: »u skladu
sa propisima« postaviti piko in ostali tekst do konca odstavka brisati. Namesto
tega dodati: »Republike i pokrajine će za te svrhe dogovorno odredjivati sredstva iz dela primarne emisije kojim će raspolagati.«
30. Na strani 50 v drugem odstavku v tretji vrsti brisati stavek: »Narodna
banka interveniše na deviznom tržištu radi očuvanja nivoa kursa u granicama
odred j enih raspona.«
31. Na strani 50 v tretjem1 odstavku v zadnji vrsti za besedami: »kontrola
realizacije ugovora« postaviti piko in preostalo besedilo brisati.
32. Na strani 50 v četrtem odstavku četrta vrsta pred besedami »kreditnog
potencijala nosioca zaduženja.« vstaviti »devizno-«.
V istem (četrtem) odstavku črtati zadnji stavek in ga zamenjati z naslednjim besedilom:
»R,adne organizacije će i dalje preuzimati obaveze otplata prema inostranstvu a na osnovu svojih stvarnih mogućnosti za iznajmljivanje kredita
i za njihovo vraćanje sa svima rizicima.«
Točka 4 »Novčano-kreditno poslovanje«
33. Na strani 51 pred prvim odstavkom dodati: »Monetarni sistem i instrumenti njegovog delovanja biće dogovorom republika i pokrajina preciznije
utvrdjeni. Postepeno će se smanjivati sadašnji obim i namene selektivnog kreditiranja na nivou federacije i jačati poslovni odnosi u kreditiranju proizvodnje
i prometa robe i usluga, pored ostalog i smanjivanjem obaveznih rezervi poslovnih banaka.«
V družbenem načrtu naj bi bile podane vsaj splošne osnove kreditnomonetamega sistema.
34. Na strani 51 v drugim odstavku v prvem stavku brisati: »za svaku
godinu« in »utvrdjivaće se« zamenjati z »utvrdiće se«.
35. Na strani 51 v drugem odstavku v peti vrsti za besedami »republike i
pokrajine« nadaljnje besedilo do konca odstavka črtati.
To besedilo zamenjati z naslednjim:
»Nja nivou federacije usmeravače se deo emisije primarnog novca za direktne korisnike. Izuzetno dogovorom republika i pokrajina vršiče se i selektivno kreditiranje za namene od posebnog značaja i zajedničkog interesa. Selektivnom kreditnom politikom na nivou republika i pokrajina podržava če se
pre svega izvoz roba i usluga i sezonske oscilacije proizvodnje i prometa robe.«
Besedilo je v skladu s principi sistema, ki so v osnovi podani v XXI. ustavnem amandmaju.
36. Na strani 51 v petem odstavku v peti vrsti z besedami: »Obezbediće
se odlučujući uticaj . . .■« začeti nov odstavek.
37. Nla strani 51 v petem odstavku v šesti vrsti besedo »osnivače« zamenjati
z besedilom »organizacije udruženog rada, koje u raznim oblicima udružuju
sredstva u bankama i preuzimaju odgovarajuće rizike.«
V istem (petem) odstavku v sedmi oairoma psrni vrstici besede »na
osnivače« zamenjati z besedami »na organizacije udruženog rada«.
Predlog za oba amandmaja je zasnovan na ustavnih amandmajih.
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38. Na strani 52 v tretjem odstavku na koncu dodati: »Stimulisaće se
štednja za stanbenu izgradnju.«
39. Na strani 52 za tretjim odstavkom dodati nov odstavek: »U sistemu
opšteg osiguranja biće obezbedjen veči uticaj osiguranika na poslovnu politiku
i racionalnost poslovanja osiguravajućih zavoda,. Jačaće rezerve sigurnosti.
Razvijaće se savrerrueniji oblici životnog osiguranja uz garanciju republika
i pokrajina.«
Problem sistema in poslovanja v zavarovanju v predlogu načrta ni prisoten.
Točka 5 »porezi i doprinosi«
40. Prvi odstavek točke 5 na strani 52 se briše in zamenja z odstavkom:
»U( skladu sa usvojenim principima i zaključcima razvojne politike izvršiće
se promlene u poreskom sistemu kojima će se pre svega otkloniti oporezivanje
privrede u odnosu -na njen radni intenzitet i primeniti principi oporezivanja
poslovnog rezultata. Oporezivanjem poslovnog rezultata otkloniće se i troškovni
karakter društvenih obaveza privrede.
Poreske obaveze privrede na taj naćiri će se razgraničiti od obaveza za
doprinose iz ličnih dohodaka zaposlenih. U tom cilju će se doslednije sprovesti
princip bruto ličnih dohodaka.«
Potrebno je vgraditi v družbeni načrt osnove davčnega sistema, ki so
dogovorjene in precizirane v ustreznih dokumentih.
41. Za drugim odstavkom to<čke 5 na strani 52 vstaviti odstavek:
»Sistem društvenih obaveza privrede stirrnuliraće organizacije udruženog
rada na racionalnije poslovanje i postizavanje većih poslovnih rezultata. Republike i pokrajine će svojim propisima utvrditi sistem društvenih obaveza
organizacija udruženog rada u skladu sa svojom razvojnom politikom, a u
okviru mogućnosti privrede i opštedruštvenih potreba.«
Točka 6 »razširjena reprodukcija-«
42. Na strani 54 brisati prvi odstavek in dodati naslednja odstavka,:
»Dogovorom republika i pokrajina utvrdiće se obim kredita Medjunarodne
banke za obnovu i razvoj i medjudržavnih kredita za ceo srednjeročni period
i kriteriji raspodele izmed ju republika i pokrajina, uključujući in način, koji
će se oibezbediti odredjeni prioritet nedovoljno razvijenim republikama, a
posebno Pokrajini Kosovo.
Takav dogovor omogućiće republikama i pokrajinama, da izvrše realan
izbor i solidnu pripremu projekata za srednjeročni period i da na vreme
obezbede dinarska sredstva, što je jedan od osnovnih preduslova za efikasno
koriščenje godišnjih kvota mledjunarodnih zajmova.«
43. Na strani 56 se prvi stavek 3. odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Federacija će obezbedjiti privredno nedovoljno razvijenim republikama
i Pokrajini Kosovo dopunska sredstva za financiranje neophodnih društvenih
službi a po kriteriju jedinstvenog procenta od društvenog proizvoda društvene
privrede i odrediti obim i dinamiku tih sredstava.«
Zadnji stavek v istem odstavku se spremeni tako, da se glasi:
»Dopunska sredstva za ove svrhe, kao i dopunska sredstva za potrebe
penzionog i invalidskog osiguranja Crnoj Gori i namenska dopunska sredstva
nedovoljno razvijenim republikama i Pokrajini Kosovo za sprovodjenje oba-
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veznih vidova zdravstvene zaštite, obezbedjivaće se zakonom o budjetu federacije.«
Za svojega poročevalca na zboru je začasna komisija imenovala poslanca
Antona Zimska.
St.: 010-15/72 (k AS 163)
Ljubljana, 30. 3. 1972
PREDLOG ZAKONA
o izvršnem svetu skupščine SR Slovenije
I. Splošne določbe
1. člen
Izvršni svet kot stalni organ skupščine SR Slovenije opravlja političnoizvršilno funkcijo v okviru z ustavo in zakoni določenih pravic in dolžnosti
Socialistične republike Slovenije.
Izvršni svet skrbi za izvajanje politike skupščine SR Slovenije, predlaga
skupščini določanje politike ter ukrepe za njeno izvajanje in v skladu z
ustavnim amandmajem XLV republiške ustave sodeluje pri oblikovanju politike federacije.
Izvršni svet je za opravljanje svojih nalog odgovoren skupščini SR Slovenije.
2. člen
V okviru svoje funkcije izvršni svet:
— skrbi za izvrševanje zakonov, republiškega družbenega plana in drugih
aktov skupščine SR Slovenije ter splošne politike, ki jo določi skupščina;
izvršuje republiški proračun;
— predlaga skupščini SR Slovenije izdajo zakonov in drugih aktov ter
določa predloge republiškega družbenega plana, republiškega proračuna in
zaključnega računa;
— sodeluje v medrepubliških komitejih, ki jih sporazumno ustanovijo
zvezni izvršni svet, izvršni sveti republik in avtonomnih pokrajin, pri usklajevanju stališč z republikami na področjih, na katerih organi federacije lahko
odločajo le na podlagi tako usklajenih stališč, ter neposredno v zveznem izvršnem svetu pri oblikovanju politike federacije (ustavni amandma X|XjXIII zvezne
ustave);
— izdaja izvršilne predpise in druge pravne akte ter podvzema politične,
organizacijske, finančne, ekonomske, socialne in druge ukrepe;
— usmerja in usklajuje delo republiških upravnih organov in določa
splošna načela, za njihovo notranjo organizacijO';
—- predlaga ustanovitev ali odpravo republiških sekretariatov in drugih
republiških upravnih organov, ki se ustanavljajo oz. odpravljajo z zakonom;
— spremlja delo republiških interesnih skupnosti in samostojnih republiških skladov pri izvajanju politike skupščine SR Slovenije na ustreznih
področjih;
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— izvršuje pravice in dolžnosti, ki pripadajo ustanovitelju nasproti zavo~
dom, katerih ustanovitelj je SR Slovenija, kolikor je to z ustanovitvenim aktom
za posamezen zavod tako določeno;
— skrbi za upravljanje nepremičnim v družbeni lastnini, ki so v uporabi
organov SR Slovenije, in odloča o njihovem razpolaganju, razen nepremičnin,
ki jih neposredno uporablja skupščina SR Slovenije;
— opravlja druge politična izvršilne zadeve iz republiške pristojnosti,
ki so mu dane z ustavo in zakoni.
Izvršni svet zastopa SRi Slovenijo kot pravno osebo, kolikor ni glede
posameznih vprašanj z zakonom drugače določeno.
3. člen
Pii opravljanju svojih nalog sodeluje izvršni svet z občinskimi skupščinami
ter z družbenopolitičnimi, delovnimi in drugimi samoupravnimi organizacijami
ter njihovimi združenji.
4. člen
Izvršni svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti na podlagi in v mejah
ustave, zakonov in drugih aktov zvezne skupščine in skupščine SR Slovenije.
5. člen
Izvršni svet ima nasproti skupščini SR Slovenije ter nasproti predsedstvu
skupščine SR Slovenije pravice in dolžnosti, ki jih določajo ustava SR Slovenije,
ta zakon in poslovnik skupščine SR Slovenije.
6. člen
Delo izvršnega sveta je javno.
Izvršni svet obvešča javnost o svojeml delu, zlasti pa o svojih odločitvah
in stališčih glede vprašanj, ki jih obravnava.
Izvršni svet skrbi za to, da se zastopniki tiska in drugih informacijskih
sredstev seznanijo z njegovim delom.
Izvršni svet lahko odloči, da pomenijo posamezni podatki ali gradiva,
ki jih obravnava, oziroma posamezne odločitve ali stališča, ki jih je sprejel,
uradno tajnost, in niso na razpolago javnosti, oziroma bodo na razpolago javnosti šele po preteku določenega časa.
Izvršni svet s posebnim aktom podrobneje uredi način obveščanja javnosti.
II. Sestava izvršnega sveta ter pravice in dolžnosti njegovih članov
7. člen
Izvršni svet obvešča javnost o svojem delu, zlasti pa o svojih odločitvah
SR Slovenije na predlog predsednika izvršnega sveta.
Ob izvolitvi članov izvršnega sveta imenuje skupščina SR Slovenije na
predlog predsednika sveta izmed članov sveta enega ali. več podpredsednikov,
republiške sekretarje, ki bodo vodili posamezne republiške sekretariate, in
sekretarja sveta.
Predsednik izvršnega sveta ima pravico predlagati skupščini SR Slovenije
razrešitev ali izvolitev posameznih članov izvršnega sveta.
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Predsednik in člani izvršnega sveta podajo po svoji izvolitvi pred predsednikom skupščine SR Slovenije tole slovesno izjavo:
»Izjavljam, da bom zaupano mi dolžnost člana izvršnega sveta opravljal
vestno, da se bom pri svojem delu ravnal po ustavi in zakonih in da bom
svoje moči posvetil uresničevanju ciljev samoupravne socialistične družbe ter
interesom ljudstva in narodov Socialistične republike Slovenije in Socialistične
federativne republike Jugoslavije.«
9. člen
Predsednik izvršnega sveta predstavlja izvršni svet ter skrbi za uresničevanje politike in za izvajanje sklepov izvršnega sveta.
Predsednik sklicuje in vodi seje izvršnega sveta ter predlaga dnevni red
zanje, skrbi za organiziranje zadev v zvezi z delom izvršnega sveta in uravnava
delo v izvršnem svetu.
Predsednik podpisuje predpise in druge akte in sklepe izvršnega sveta,
kolikor ni za to pooblaščen drug član ali sekretar izvršnega sveta.
10. člen
Podpredsednik izvršnega sveta nadomestuje predsednika v vseh pravicah
in dolžnostih, če je ta odsoten ah zadržan; če je več podpredsednikov, odloči
predsednik, kateri izmed njiih ga nadomestuje. Predsednik lahko v mejah
svojih pravic in dolžnosti tudi pooblasti podpredsednika, da ga stalno nadomestuje v določenih zadevah.
11. člen
Sekretar izvršnega sveta skrbi za to, da se delo izvršnega sveta odvija pO'
sprejetem programu, sporazumno s predsednikom pripravlja seje izvršnega
sveta in skrbi za -gradiva za te seje, skrbi za to, da so izvršni svet, skupščina
SR Slovenije in drugi zainteresirani organi v republiki obveščeni o delu medrepubliških komitejev, organizira delo predstavnikov izvršnega sveta v skupščini, vodi delo strokovnih in tehničnih služb izvršnega sveta in opravlja
druge zadeve v zvezi z organizacijo dela izvršnega sveta, ki mu jih poveri
izvršni svet ali njegov predsednik.
Sekretar podpisuje akte izvršnega sveta, ki se ne objavljajo v »Uradnem
listu SRS«, kolikor takih aktov ne podpisuje predsednik izvršnega sveta ali
predsednik pooblaščene komisije izvršnega sveta.
Sekretar je odredbodajalec za izvrševanje predračuna izvršnega sveta in
drugih sredstev republiškega proračuna, katerih nosilec je izvršni svet.
Sekretar ima pravice in dolžnosti predstojnika glede delovnih razmerij
delavcev, zaposlenih v izvršnem svetu.
Sekretar ima lahko enega ali več pomočnikov, ki jih imenuje izvršni svet.
12. člen
Predsednik, podpredsedniki in drugi člani izvršnega sveta imajo enako
pravico in dolžnost, udeleževati se obravnavanja in odločanja o vseh vprašanjih,
o katerih razpravlja oziroma odloča izvršni svet na svojih sejah, in opravljati
druge zadeve z njegovega delovnega področja, ki so jim poverjene.
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Člani izvršnega sveta so odgovorni za izvajanje politike in stališč izvršnega
sveta v vseh zadevah, ki jim jih poveri izvršni svet, kakor tudi pri delu republiških upravnih organov, ki jih vodijo.
Člani izvršnega sveta imajo pravico in dolžnost, da poročajo izvršnemu
svetu o problemlatiki na delovnem področju, za katero so odgovorni, in da
dajejo pobudo in predloge za reševanje vprašanj iz pristojnosti izvršnega sveta.
13. člen
Člani izvršnega sveta uživajo imuniteto.
Člana izvršnega sveta ni dovoljeno poklicati na odgovornost, mu odvzeti
prostost ali ga kaznovati za mnenje, ki ga je povedal v skupščini ali v izvršnem
svetu.
Članu izvršnega sveta ni mogoče vzeti prostosti brez dovoljenja izvršnega
sveta. Ce se sklicuje na imuniteto, tudi ni mogoče brez dovoljenja izvršnega
sveta začeti zoper njega kazenskega postopka.
Ce je član izvršnega sveta zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je
predpisana kazen strogega zapora nad pet let, se mu lahko odvzame prostost.
Organ, ki to stori, pa mora brez odlašanja to sporočiti predsedniku izvršnega
sveta. Predsednik predloži zadevo izvršnemu svetu, da odloči, ali se postopek
nadaljuje oziroma, ali ostane odvzem .prostosti v veljavi.
Izvršni svet sme vzpostaviti imunitetno pravioo člana, ki se ni skliceval
na imuniteto, če je to potrebno za opravljanje funkcije prizadetega člana
izvršnega sveta.
Predsednik izvršnega sveta obvesti skupščino SR Slovenije, kadar nastopi
primer iz tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena.
14. člen
Člani izvršnega sveta imajo pravico do nadomestila za opravljanje funkcije
po predpisih, ki jih sprejme skupščina.
Člani izvršnega sveta imajo glede uporabljanja javnih prometnih sredstev
in povračil na službena potovanja enake pravice kot republiški poslanci.
III. Način dela izvršnega sveta
15. člen

*
Izvršni svet razpravlja in odloča o zadevah iz svoje pristojnosti na svojih
sejah.
Za odločanje v upravnem postopku in v drugih individualnih zadevah iz
svoje pristojnosti lahko ustanovi izvršni svet posebne komisije, ki jih sestavljajo njegovi člani.
16. člen
Izvršni svet razpravlja na svojih sejah o splošnih in načelnih vprašanjih, ki
im,ajo pomen za izvajanje oziroma za določitev politike na posameznih družbenih področjih in sprejema stališča do takih vprašanj, obravnava in sklepa o
predlogih za izdajo zakonov ter o osnutkih in o predlogih zakonov in drugih
aktov, ki jih sprejema skupščina, sprejema splošne akte in druge sklepe, za
katere je pooblaščen, obravnava delo republiških upravnih organov ter usmerja
47
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in usklajuje njihovo delo, razpravlja in sklepa o vseh drugih vprašanjih iz svoje
pristojnosti.
Vsak član izvršnega sveta lahko zahteva, da izvršni svet na svoji seji
obravnava in zavzame stališče glede posameznega vprašanja s področja republiškega upravnega organa ali službe, ki jo vodi, oziroma s področja dejavnosti,
ki jo opravlja, kadar šteje, da gre za vprašanje splošnega oziroma načelnega
pomena za izvajanje politike skupščine SR Slovenije ali za vprašanje, ki ga je
treba reševati usklajeno z drugimi upravnimi organi.
Izvršni svet odloča na sejah na način, ki ga določi s svojim poslovnikom.
17. čLen
Seje izvršnega sveta sklicuje predsednik izvršnega sveta po svoji pobudi
ali na zahtevo posameznega člana izvršnega sveta.
Na povabilo predsednika so lahko na seji izvršnega sveta navzoči predstojniki republiških upravnih organov, ki niso člani izvršnega sveta, ter drugi
funkcionarji oziroma strokovnjaki iz republiške uprave, kakor tudi predstavniki družbenopolitičnih in drugih samoupravnih organizacij, da dajo pojasnila,
mnenja oziroma predloge o vprašanjih, ki jih obravnava izvršni svet..
18. člen
Izvršni svet izdaja uredbe in odloke, kadar je to potrebno za izvrševanje
republiških zakonov iz 1. in 2. točke X|LIII. amandmaja in drugih splošnih
aktov skupščine SR Slovenije ter za izvrševanje zveznih zakonov v okviru
republiške pristojnosti.
Z uredbo izvršni svet podrobneje ureja z zakonom določena razmerja in
način izvrševanja zakona; z uredbo tudi ustanavlja organe republiške uprave,
kolikor je za to pristojen.
Z odlokom ureja izvršni svet posamezna vprašanja ali predpisuje ukrepe,
ki imajo splošen pomen, ter sprejema druge odločitve, za katere je to določeno
z zakonom ali z uredbo.
V mejah zakonskih pooblastil izdaja izvršni svet tudi odločbe v upravnem
postopku in druge odločbe;
Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme izvršni svet sklep.
19. člen
Izvršni svet sprejema splošne smernice za delo republiških upravnih organov glede izvrševanja politike, zakonov in drugih splošnih aktov zvezne in
republiške skupščine.
Izvršni svet lahko naloži republiškim upravnim organom, da izdajo predpise oziroma da ukrenejo, kar so v posameznem primeru upravičeni ukreniti;
lahko jim tudi naloži, da raziščejo razmere na posameznem področju in mu
poročajo o tem ter dajo ustrezne predloge za ukrepanje; lahko naloži republiškim upravnim organom, da popravijo predloge za izdajo zakonov, osnutke
ali predloge zakonov in drugih aktov skupščine, kakor tuđi predloge uredb in
drugih aktov izvršnega sveta in jim da smernice za sestavo takih aktov.
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20. člen
Izvršni svet usklajuje delo republiških upravnih organov pri izvrševanju
politike oziroma pri pripravi zakonov in drugih predpisov z zavzemanjem
stališč oziroma sklepov o vprašanjih, ki jih ni bilo mogoče rešiti v okviru
posameznega upravnega organa ali s sodelovanjem med posameznimi upravnimi
organi.
Izvršni svet lahko tudi določi, kako naj posamezni upravni organi sodelujejo
med seboj pri izvajanju politike oziroma pri pripravi zakonov in drugih predpisov ter kako naj ti organi sodelujejo z družbenopolitičnimi, delovnimi in
drugima, samoupravnimi organizacijami.
21. člen
Izvršni svet lahko ustanovi stalna ali začasna delovna telesa (komisije,
komiteje, odbore itd.) za obravnavo vprašanj medresorskega pomena in za pripravo stališč o reševanju takih vprašanj.
22. člen
Izvršni svet lahko poveri posameznemu svojemu članu vodstvo strokovne
službe ali odgovornost za drugo stalno ali začasno dejavnost, ki se opravlja
pri izvršnem svetu, ali pa izvršitev posamezne naloge iz pristojnosti izvršnega
sveta.
IV. Sodelovanje v medrepubliških komitejih
23. člen
Izvršna svet delegira po enega predstavnika SR Slovenije in namestnika
v medrepubliške komiteje, ki jih sporazumno ustanovijo zvezni izvršni svet,
izvršni sveti republik in avtonomnih pokrajin (tretja točka amandmaja XLV
republiške ustave).
Izvršni svet lahko določi, da se udeleži dela medrepubliškega komiteja
o posameznem vprašanju z vsemi pravicami delegiranega člana posebej določeni predstavnik republike.
Predstavniki SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: predstavniki republike)
v medrepubliških komitejih odgovarjajo za svoje delo v teh komitejih izvršnemu svetu.
24. člen
Predstavniki republike lahko sprejemajo obveze in izjavljajo stališča republike v medrepubliških komitejih le v skladu s politiko, ki jo določi skupščina
SR Slovenije, ter v skladu z ustreznimi stališči izvršnega sveta.
25. člen
V zadevah načelnega pomena ter v zadevah, ki so zvezane z večjimi
finančnimi obveznostmi republike, o katerih še niso bila izoblikovana stališča
v republiki, lahko predstavniki republike izjavijo stališče v medrepubliških
komitejih le po predhodnem soglasju izvršnega sveta.
47*
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26. člen

Predstavniki republike lahko zahtevajo v vsakem priirieru, da izvršni svet
zavzame stališče oziroma da da soglasje glede predloga, ki se bo obravnaval
v medrepubliškem komiteju.
27. člen
Predstavniki republike se glede vprašanj, ki se obravnavajo v medrepubliških komitejih, seznanjajo tudi s stališči pristojnih teles skupščine SR
Slovenije, ustreznih organov republiške uprave, družbenopolitičnih organizacij
ter gospodarske zbornice SR Slovenije.
28. čLen
Predstavniki republike morajo po vsaki seji obvestiti o sklepih, ki so
bili sprejeti v medrepubliških komitejih, izvršni svet, ta pa obvesti o teh
sklepih predsedstvo skupščine SR Slovenije, člane predsedstva SFRJ iz SR
Slovenije, člane zveznega izvršnega sveta iz SR Slovenije, zvezne poslance
iz SR Slovenije, republiška vodstva družbenopolitičnih organizacij ter gospodarsko zbornico SR Slovenije.
29. člen
Določbe tega poglavja se uporabljajo smiselno tudi za predsednika in
podpredsednike izvršnega sveta, kadar sodelujejo na razširjenih sejah zveznega
izvršnega sveta ali v posameznih delovnih telesih zveznega izvršnega sveta.
V. Sekretariati in uradi v izvršnem svetu
30. člen
Za opravljanje določenih strokovnih zadev ima izvršni svet za svoje potrebe in za potrebe skupščine SR Slovenije sekretariat za zakonodajo, sekretariat za informacije in urad za mednarodno sodelovanje.
Izvršni svet lahko ustanovi še druge sekretariate in urade za opravljanje
posameznih strokovnih zadev za svoje potrebe oziroma za potrebe skupščine
SR Slovenije.
31. člen
Sekretariat za zakonodajo daje s stališča skladnosti z ustavo in s pravnim
sistemom mnenja o predlogih za izdajo zakonov, o osnutkih oziroma o predlogih
zakonov ter drugih predpisov in splošnih aktov, ki jih sprejemajo skupščina
SR Slovenije, izvršni svet ter republiški upravni organi; pripravlja osnutke
oziroma predloge zakonov in -drugih predpisov skupščine SR Slovenije in
izvršnega sveta, ki ne spadajo v delovno področje republiških upravnih organov, ali za katere mu to naroči skupščina SR Slovenije oziroma izvršni svet;
spremlja in proučuje vprašanja s področja političnega sistema in gradnje
pravnega sistema ter daje skupščini SR Slovenije in izvršnemu svetu mnenja
in predloge o teh vprašanjih; opravlja za izvršni svet strokovne naloge v zvezi
z nadzorstvom zakonitosti nad splošnimi akti občinskih skupščin in jim daje
mnenja o zakonitosti osnutkov njihovih predpisov; skrbi za objavljanje predpisov izvršnega sveta ter .predpisov republiških organov v »Uradnem listu SRS«.
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Sekretariat za zakonodajo je dolžan opozoriti izvršni svet na nezakonit
ali protiustaven predpis oziroma splošen akt republiškega upravnega organa
aH občinske skupščine.
32. člen
Vsak predlog za izdajo zakona in vsak osnutek-oziroma predlog zakona
ali drugega akta je treba pred predložitvijo izvršnemu svetu ali skupščini
poslati sekretariatu za zakonodajo v mnenje glede njegove skladnosti z ustavo
in s pravnim sistemom.
33. člen
Sekretariat za informacije skrbi za obveščanje javnosti o delu izvršnega
sveta in republiških upravnih organov; skrbi za informiranje tujine o SR
Sloveniji; spremlja in preučuje delovanje tiska, radia, televizije in drugih
informacijskih sredstev ter informacijskih, služb in predlaga Ukrepe za njihov
razvoj; izvršuje upravna pooblastila iz republiške pristojnosti na navedenih
področjih; seznanja izvršni svet in republiške upravne organe o poročanju
informacijskih sredstev glede vprašanj, ki so vezana z njihovim delom.
34. člen
Delo sekretariata v izvršnem svetu vodi sekretar, ki ga imenuje in razrešuje izvršni svet. Sekretar odgovarja za delo sekretariata izvršnemu svetu.
Glede delovnih razmerij delavcev v sekretariatu ima sekretar pravice in
dolžnosti predstojnika republiškega upravnega organa.
35. člen
Vsak sekretariat v izvršnem! svetu ima v republiškem proračunu posebej
zagotovljena finančna sredstva v okviru predračuna izvršnega sveta.
36. člen
Izvršni svet ima urad za mednarodno poslovanje.
Urad za mednarodno sodelovanje opravlja zadeve v zvezi s sodelovanjem
SR Slovenije z organi in organizacijami drugih držav ter z mednarodnimi
organi in organizacijami, zadeve v zvezi s pripravami za sklenitev mednarodnih
pogodb, ki se tičejo SR Slovenije, zadeve v zvezi s slovensko narodno skupnostjo v zamejstvu, zadeve izseljencev, kolikor ne spadajo v delovno področje
posameznih upravnih organov, zadeve pravnega varstva občanov SR Slovenije
v tujini in pravnega varstva tujcev v SR Sloveniji, zadeve v zvezi z vzdrževanjem stikov SR Slovenije s tujimi diplomatskimi in konzularnimi predstavništvi ter zadeve v zvezi s sodelovanjem SR Slovenije z zveznim sekretariatotn za zunanje zadeve ter z drugimi organi in organizacijami v federaciji
in v drugih republikah oziroma avtonomnih pokrajinah, ki se ukvarjajo z
vprašanji s področja mednarodnega sodelovanja.
37. člen
Delo urada za mednarodno sodelovanje vodi načelnik urada, ki ga imenuje
in razrešuje izvršni svet. Načelnik odgovarja za delo urada izvršnemu svetu.
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VI. Strokovni sveti izvršnega sveta
38. člen

Izvršni svet lahko ustanovi strokovne svete kot svoje strokovne posvetovalne organe za posamezna področja.
Strokovni sveti proučujejo posamezna vprašanja z ustreznega področja,
in sicer na lastno pobudo ali na zahtevo skupščine SR Slovenije ali izvršnega
sveta, in dajejo o njih svoja mnenja in predloge.
Z aktom o ustanovitvi določi izvršni svet naloge, sestavo in organizacijo
strokovnega sveta.
VII. Strokovne in tehnične službe izvršnega sveta
39. člen
Izvršni svet organizira v svojem okviru strokovne, tehnične in druge
službe, ki jih potrebuje za izvrševanje svojih nalog. Z aktom o ustanovitvi
se določijo naloge in temeljna organizacija organizacijske enote, ki opravlja
tako službo, ter položaj in odgovornost njenega predstojnika.
Protokol pri izvršnem svetu opravlja posle za potrebe skupščine SR
Slovenije, izvršnega sveta ter vodstev 'družbenopolitičnih organizacij SR Slovenije.
Za opravljanje določenih nalog iz svoje pristojnosti lahko postavi izvršni
svet tudi posamezne funkcionarje v rangu republiških podsekretarjev ali
svetovalec v izvršnem svetu.
Za opravljanje zadev za predsednika in podpredsednike ima izvršni svet
kabinete.
VIII. Končne določbe
40. člen
Izvršni svet si skladno z določbami tega zakona, s svojim poslovnikom
in drugimi akti uredi svojo notranjo organizacijo in poslovanje.
41. člen
Urad izvršnega sveta za prošnje in pritožbe se prenese v sekretariat skupščine SR Slovenije, urad izvršnega sveta za proučevanje organizacije in
delovnih metod v javni upravi pa v republiški sekretariat za (pravosodje in
občo upravo.
42. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o organizaciji in
dedu izvršnega sveta skupščine socialistične republike Slovenije (Uradni list
SRS, št. 20/65).
43. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
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OBRAZLOŽITEV
I.
Predloženo besedilo novega zakona o izvršnem svetu temelji predvsem na
spremembah, ki so jih vnesli v obstoječo ureditev amandmaji k zvezni ustavi
in amandmaji k ustavi SR Slovenije. Kajti ne glede na to, da bo skupščinski
sistem kompleksno zajet šele v naslednji fazi ustavnih sprememb, prinašajo
novi ustavni amandmaji v ureditev izvršnega sveta vrsto sprememb, ki povzročajo bistveno nova razmerja na izvršilno-upravni liniji republike, v veliki meri
pa tudi novo organizacijo in nov stil dela izvršnega sveta in republiške uprave.
Izvršni svet ostaja slejkoprej politično-izvršilni organ skupščine, ki odgovarja
na izvrševanje politike, ki jo je določila skupščina; dobiva pa nekatere nove
naloge in deloma tudi nova pooblastila, kar povečuje njegovo odgovornost
nasproti skupščini, po drugi strani pa naj mu tudi omogoči ustrezno večjo
učinkovitost pri poseganju v družbena dogajanja. Najvažnejše ustavne spremembe, ki zahtevajo novo zakonsko ureditev, so zlasti: nova razmerja, ki
nastajajo med izvršnim svetom in organi republiške uprave, ker postajajo
člani izvršnega sveta predstojniki resornih republiških sekretariatov; nove
naloge, ki jih dobiva izvršni svet kot soustvarjalec politike federacije v zveznem
izvršnem svetu v zadevah iz XXXIII. amandmaja k zvezni ustavi, nov način
imenovanja in nova sestava izvršnega sveta ter njegova nova pooblastila glede
izdajanja predpisov. Novi zakon povezuje in razčlenjuje navedene ustavne
novosti, obenem pa vključuje tudi določbe o nekaterih drugih funkcionalnih
in organizacijskih vprašanjih, ki jih je nakazala že dosedanja praksa v delu
izvršnega sveta.
Ze iz naslova predloženega predloga zakona izhaja, da se ne omejuje —
kot dosedanji — zgolj na organizacijo in delo izvršnega sveta, torej na njegova
notranja organizacijska vprašanja. Zakon o izvršnem svetu naj bi opredelil tudi
samo vlogo in položaj izvršnega sveta v smislu ustavnih amandmajev. Zato
določa takoj za načelno opredelitvijo vloge izvršnega sveta (1. člen) njegove
konkretne naloge oz. pristojnosti'. Pri tem povzema naloge iz 186. člena republiške ustave, vendar samo toliko-, kolikor niso bile z dosedanjimi ustavnimi
amandmaji razveljavljene (npr. da daje republiškemu zboru predloge za izvolitev oz. razrešitev predsednikov in sodnikov republiških sodišč, da daje
pomilostitve itd.) aH pa so izgubile svoj smisel glede na veljavni pravni sistem
(npr. da daje skupščini predloge za ustanovitev delovnih organizacij itd.).
Obenem pa novi zakon vključuje v seznam pristojnosti izvršnega sveta vrsto
nalog, ki jih ta dejansko opravlja kot političnoizvršilni organ skupščine SRS,
pa doslej niso bile normirane; to so naslednje naloge:
— da spremlja delo republiških interesnih skupnosti in samostojnih republiških skladov;
— da izvršuje pravice in dolžnosti ustanovitelja nasproti zavodom, katerih
ustanovitelj je SR Slovenija, če tako določa ustanovitveni akt;
— da skrbi za upravljanje nepremičnin v družbeni lastnini, ki so v uporabi
SR Slovenije, in odloča o njihovem razpolaganju;
— da zastopa SR Slovenijo kot pravno osebo.
Izvršni svet nima formalno nobenih kompetenc nasproti republiškim interesnim skupnostim ter nasproti samostojnim republiškim skladom. Vendar
pa je glede na njegovo politično odgovornost za izvrševanje celotne politike
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republiške skupščine neobhodno-, da mU je omogočen vpogled tudi v poslovanje
navedenih skupnosti oz. skladov, ki izvajajo to politiko na posameznih področjih; samo to je smisel spredaj navedene zakonske formulacije, ki v ničemer
ne zožuje samoupravnosti interesnih skupnosti oz. republiških skladov.
Vse druge izmed naštetih novih nalog izvršni svet že opravlja, vendar:
pravice ustanovitelja nasproti republiškim1 zavodom le na podlagi posameznih
zakonov (ne na podlagi načelne sistemske ureditve), skrbi za upravljanje
nepremičnin v uporabi organov SRS in zastopanje SRS kot pravne osebe pa po
sili razmer kot političnoizvršilni organ v republiki oz. na podlagi delne ureditve
posameznih vprašanj (npr. na podlagi zakona o javnem pravobranilstvu). Z
uveljavitvijo navedenih pristojnosti izvršnega sveta bi bile odstranjene nejasnosti glede kompetenc v zvezi z upravljanjem republiškega premoženja
oz. v zvezi z zastopanjem republike kot pravne osebe.
II.
Daleč najbolj pomembna nova naloga, ki jo dobiva izvršni svet z ustavnimi
amandmaji, pa je njegovo sodelovanje v zveznem izvršnem svetu pri usklajevanju stališč z republikami glede vprašanj iz XXXIII. amandmaja k zvezni
ustavi oziroma XLV. amandmaja republiške ustave. Organizacijski mehanizem
tega sodelovanja je že vzpostavljen: to so v prvi vrsti medrepubliški komiteji,
ki jih je zvezni izvršni svet ustanovil v soglasju z republiškimi izvršnimi sveti,
razen tega pa še neposredno sodelovanje predsednikov oz. podpredsednikov
republiških izvršnih svetov v zveznem izvršnem svetu oziroma v njegovi koordinacijski komisiji. Tudi odgovcmnost izvršnega sveta za stališča republike
je določena že po samih ustavnih amandmajih. V zakonu o izvršnem svetu pa
gre za to, da se določijo notranja razmerja odgovornosti predstavnikov republike, ki sodelujejo v medrepubliških komitejih v okviru samega izvršnega
sveta, pa tudi širše v okviru republike. Temu vprašanju je posvečeno posebno
poglavje zakona (IV. poglavje). V določbah tega poglavja so opredeljene odgovornosti predstavnikov republike in njihov manevrski prostor pri izjavljanju
stališč republike v medrepubliških komitejih. Zakon veže predstavnika republike, da se giblje v okvirih politike, ki jo je določila skupščina, in jo izvaja
izvršni svet; daje mu pravico, da v vsakem primeru lahko zahteva izrecno
predhodno stališče izvršnega sveta; v določenih primerih, ko gre za zadeve
načelnega pomena ali za zavezovanje republike za večje finančne obveznosti,
o katerih v republiki še ni stališč, ga veže na izrecno predhodno soglasje
izvršnega sveta. Končno ga zavezuje, da obvešča o sklepih, sprejetih v medrepubliških komitejih izvršni svet, prek njega pa vse tiste organe oz. člane
posameznih organov, ki se jih tičejo vprašanja, o katerih sklepajo v medrepubliških komitejih. Smiselno naj bi vse to veljalo tudi za predsednike in
za podpredsednike izvršnega sveta, kadar ti sodelujejo na razširjenih sejah
zveznega 'izvršnega sveta ah v njegovi koordinacijski komisiji.
Podrobnejše določbe, zlasti za postopek, ki naj bi veljal za predstavnike
republike v zvezi z njihovim nastopanjem v medrepubliških komitejih —
kolikor gre seveda za postopek v republiki — spadajo v poslovnik izvršnega
sveta. Razumljivo je, da niti zakon niti poslovnik ne bosta mogla predvideti in
normirati vseh mogočih situacij, ki jih ibo prinašala praksa v zvezi s to funkcijo
izvršnega sveta. Stvar politične presoje izvršnega sveta bo, po katerih političnih
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poteh bo moral v posameznih primerih preverjati svoja stališča, ki naj bi bila
stališča republike v federaciji. Prepodrobno normiranje teh odnosov ne bi bilo
umestno, ker bi lahko tudi zmanjševalo odgovornost posameznih udeležencev
v njih ter zbirokratiziralo postopke in odnose same.
III.
Pomembne spremembe nastajajo v metodah in organizaciji dela izvršnega
sveta (III. poglavje). Okoliščina, da postajajo člani izvršnega sveta predstojniki
resornih republiških upravnih organov, pomeni, da bo v bodoče težišče dela
izvršnega sveta po eni strani na njegovih sejah, po drugi strani pa v republiških upravnih organih. Na sejah izvršnega sveta se bo razpravljalo in se
bodo sprejemala stališča in sklepi o skupnih vprašanjih načelnega pomena za
izvajanje oz, za predlaganje določitve republiške politike. Na sejah bo sprejemal
izvršni svet izvršilne predpise in druge ukrepe, za katere je pooblaščen; tu bo
dajal tudi splošne politične smernice za delo republiških upravnih organov; tu
se bodo tudi usklajevala stališča o vprašanjih, ki jih ni bilo mogoče rešiti v
posameznih upravnih organih ali z njihovim medsebojnim sodelovanjem. To
pomeni, da načeloma odpade dosedanje pripravljalno delo v odborih izvršnega
sveta. Resorni upravni organi bodo morali nastopati v izvršnem: svetu z mnogo
bolj izdelanimi gradivi oz. stališči in bolj neposredno prevzemati odgovornost
za svoje predloge kot doslej.
S tem pa ni rečeno, da bi morale iti odslej vse zadeve, ki bi jih pripravil
upravni organ, neposredno na sejo izvršnega sveta brez kakršnekoli poprejšnje
koordinacije. Čeprav je gotovo, da bi morale biti te koordinacije odslej mnogo
bolj odgovorne že na liniji uprave same, pa bo vsekakor pogosto potrebno, da
bo izvršni svet formiral stalna ali začasna delovna telesa (komisije, komiteje,
odbore itd.), zlasti za obravnavo zadev medresornega značaja.. Predvsem: je
predvidevati, da bodo^ potrebna nekatera taka telesa stalnega značaja za
naloge, ki ne spadajo izrazito v noben upravni resor, ali za naloge, ki jim želi
dati izvršni svet poseben poudarek. Nekatere naloge so tudi takega značaja,
da jih lahko uspešno rešuje le ožje telo izvršnega sveta (npr. izdajanje odločb
v upravnem postopku ali odločanje o drugih individualnih zadevah). Zakon
sam odpira glede tega le možnosti za samoorganizacijo izvršnega sveta in
konkretno ne določa nobenih takih teles, ker bi sicer le zaviral nujno organizacijsko in funkcionalno avtonomijo izvršnega sveta; to toliko bolj, ker gre
za nov stil dela, ki ga bo do kraja izoblikovala šele poznejša praksa.
IV.
Zakon mora seveda precizirati tudi nekatera vprašanja, ki se tičejo samega
sestava izvršnega sveta in osebnega položaja posameznih njegovih članov (II.
poglavje). Predlog izhaja iz določil ustavnih amandmajev, da skupščina ob
izvolitvi članov izvršnega sveta imenuje republiške sekretarje, ki bodo vodili
posamezne republiške sekretariate:; obenem pa dopolnjuje to ureditev z določbo,
da skupščina ob tej priliki — na predlog predsednika izvršnega sveta — določi
število članov izvršnega sveta, imenuje pa tudi enega ali več podpredsednikov
izvršnega sveta in pa njegovega sekretarja.
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Zakon vsebuje v tem poglavju še nekatere določbe o pravicah in dolžnostih
članov izvršnega sveta •— posebej za predsednika in podpredsednike. Posebej
zavezuje člane izvršnega sveta na vzajemno odgovornost pri izvajanju enotne
politike na posameznih področjih, ki jih vodijo. Glede na to, da člani izvršnega
sveta po ustavnih amandmajih niso več poslanci, je potrebna v zakonu posebna
določba o njihovi pravici do uporabe prometnih sredstev in povračil za službena
potovanja. Zakon razčlenjuje tudi načelo o imuniteti članov izvršnega sveta,
ki ga uveljavljajo ustavni amandmaji, in ga konkretizira podobno, kot velja
za poslance po 182. členu ustave SR Slovenije. Iz istega razloga je potrebna
tudi nova določba o slovesni izjavi predsednika in članov izvršnega sveta po
njihovi izvolitvi v skupščini.
V.
V poglavju o 'sekretariatih izvršnega sveta (V. poglavje) in v poglavju
o strokovnih službah izvršnega sveta (VII. poglavje) ni bistvenih novosti, razen
deloma spremenjene formulacije, ki opredeljuje delovno področje sekretariata
za informacije. Ntova opredelitev delovnega področja sekretariata za informacije je v skladu z novo organizacijo republiške uprave, ki je s svojimi predstojniki vključena v izvršni svet, zaradi česar odpade potreba oz. možnost, ki jo
je nakazovala dosedanja formulacija, da imajo upravni organi svoje informacijske službe. Razen tega narekuje novi položaj republike, da prevzema obstoječa informacijska služba tudi obveznost, da skrbi za informiranje tujine
o SR Sloveniji.
Novi položaj republike se končno izraža tudi v formiranju službe za mednarodno sodelovanje, ki naj bi ga opravljal poseben urad v izvršnem svetu.
Republika neobhodno potrebuje posebno' strokovno službo za področje mednarodnega sodelovanja, in sicer ne samo zaradi tega, ker je po XXXtV. ustavnem
amandmaju k zvezni ustavi pritegnjena h kreiranju zunanje politike federacije,
ampak tudi sicer iz neposrednih lastnih potreb glede na že doslej močno
razvito sodelovanje s sosednimi in drugimi državami in mednarodnimi organizacijami. Ta urad naj bi opravljal tudi zadeve v zvezi s slovensko narodno*
skupnostjo v zamejstvu,, razen tega pa tudi zadeve izseljencev, kolikor ne
spadajo po svoji vsebini v posamezen upravni resor.
Razen navedenega urada, ki dobiva z zakonom poseben položaj, pa se
obstoječi drugi uradi izvršnega sveta prenašajo v sestav drugih republiških
organov. Tako bo urad za prošnje in pritožbe Vključen v strokovne službe
skupščine SR Slovenije, urad za narodnosti preide s svojimi nalogami v urad
za mednarodno sodelovanje, urad za proučevanje organizacije in delovnih metod
v javni upravi pa se prenaša v sestav republiškega sekretariata za pravosodje
in občo upravo, s čimer se bodo v skladu s pristojnostmi tega sekretariata
naloge na področju organizacije uprave koncentrirale v navedenem, sekretariatu.
VI.
Zakon ne vsebuje nobenih določb o razmerjih med izvršnim svetom in
skupščino — razen načelne v 5. členu. Pravna analiza že obstoječih norm pa
tudi praksa namreč kažeta, da so ta razmerja razmeroma izčrpno in zadovoljivo
urejena v sami ustavi, vključno z novimi amandmaji, ter v poslovniku skup-
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ščine. Vprašanja, ki se tičejo, nastopanja izvršnega sveta v skupščini ter
uveljavljanja njegove odgovornosti nasproti skupščini, je uredil poslovnik
skupščine v 23. do 32. -členu (poslanska vprašanja in odgovori nanje) ter v 165.
do 186. členu (sodelovanje izvršnega sveta v skupščini, njegovo predstavljanje
in poročanje v skupščini, uveljavljanje odgovornosti • izvršnega sveta). Nekatera
najbolj bistvena vprašanja iz okvira teh odnosov prihajajo sedaj v ustavne
amandmaje, ker so ustavnega značaja (vprašanje postavljanja zaupnice izvršnemu svetu). Teh določb ne bi kazalo še nadalje z zakonom razčlenjevati ali
dopolnjevati tudi zaradi tega, ker bo naslednja faza ustavnih sprememb zajela
prav skupščinski sistem in s tem morda tudi ta razmerja.
Prav zaradi tega bo predloženi zakon o izvršnem svetu nujno le prehodnega
značaja. Tako nadaljnje ustavne izpopolnitve kakor tudi praksa, ki se bo odvijala na podlagi pravkar sprejetih amandmajev in tega zakona, bodo po> vsej
verjetnosti zahtevale tudi izpolnitev predmetne zakonske materije v sorazmerno
kratkem roku.
POROČILA
Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
je na seji dne 28. marca 1972 obravnaval predlog zakona o izrvšnem svetu
skupščine SR Slovenije, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi ni bilo pripomb.
V razpravi o posameznih členih pa je bilo ugotovljeno, da je sestavljalec
zakonskega predloga upošteval vse pripombe, ki jih je odbor dal v fazi obravnave osnutka zakona.
Konkretno pripombo je imel odbor samo k drugemu odstavku 17. člena,
vendar ne v obliki amandmaja, pač pa kot pripombo, katero- naj izvršni svet
prouči. Gre namreč za določbo, ki tudi predstavnike družbenopolitičnih in
drugih samoupravnih organizacij obvezuje, da na seji izvršnega sveta dajejo
pojasnila. Člani odbora so bili mnenja, da bi morali to določbo razdeliti tako,
da bi predstojniki republiških upravnih organov, ki niso- člani izvršnega sveta,
ter drugi funkcionarji oziroma strokovnjaki iz republiške uprave dajali pojasnila, mnenja in predloge, predstavniki družbenopolitičnih in drugih samoupravnih organizacij pa da dajejo na sejah mnenja, predloge in pripombe o
vprašanjih, ki jih obravnava izvršni svet.
Kot poročevalec na seji republiškega zbora je bil določen predsednik odbora
Martin Košir.
St.: 0207-6/72
Ljubljana, 29. 3. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
30. marca 1972 obravnavala predlog zakona o izvršnem svetu skupščine SR
Slovenije, ki ga je predložil izvršni svet skupščine SR Slovenije.
V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb.
V obravnavi po členih je komisija sprejela naslednje amandmaje:
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K 1. členu: Besedilo v prvi vrsti prvega odstavka: »kot stalni
organ« naj se črta.
Ker že prvi odstavek 183. člena ustave SR Slovenije določa, da je izvršni
svet stalni organ skupščine SR Slovenije, ni treba te ustavne določbe še
posebej poudarjati v tem. zakonu.
K 6. členu: V drugem odstavku naj se v prvi vrsti za, besedama: »...svojem delu« postavi pika, preostalo besedilo pa se črta.
Komisija je menila, da zadošča le prvi del besedila drugega odstavka
oziroma da nadaljnje besedilo ni potrebno. Izvršni svet naj zaradi uresničevanja
načela javnosti obvešča javnost o svojem celotnem delu.
K 8. členu : Zadnji dve vrsti naj se spremenita tako, da se glasita:
».. . narodov in občanov Socialistične federativne republike Jugoslavije in Socialistične republike Slovenije.«.
Besedilo te slovesne izjave naj se, po mnenju komisije, uskladi z besedilom
slovesne izjave, ki ga po 14. členu poslovnika skupščine SR Slovenije podpišejo
na seji zbora poslanci, katerih mandati so verificirani. Zadnji dve vrsti besedila
te slovesne izjave pa tudi nista dovolj precizni v razmerju do zveznih in republiških ustavnih amandmajev.
K 13 členu : Komisija k temu členu sicer ni dala amandmaja, opozorila
pa je, da se določbe tega člena lahko uporabljajo le za tiste člane izvršnega
sveta, ki niso poslanci. Za tiste člane izvršnega sveta, ki so po tretjem odstavku
9. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k
ustavi SR Slovenije obdržali sedanji poslanski mandat do njegovega izteka, pa
se v zvezi z uživanjem imunitete uporabljajo neposredno določbe 182. člena
ustave SR Slovenije.
K 14. členu: Za besedo »nadomestila« v prvi vrsti prvega odstavka naj se dodata besedi »osebnega dohodka«.
Gre le za dopolnitev redakcijskega značaja.
K 23. členu: V prvem odstavku naj se črta besedilo v oklepaju
»(tretja točka amandmaja XLV republiške ustave)«.
Gre le za spremembo redakcijskega značaja.
K 32. členu: Besedilo v tretji vrsti »izvršnemu svetu ali skupščini« naj se nadomesti z besedilom »skupščini ali izvršnemu svetuj.
Gre le za spremembo redakcijskega značaja.
St.: 0207-6/72
Ljubljana, 31. 3. 1972

PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji republiške
uprave SR Slovenije
1. člen
V zakonu o organizaciji republiške uprave SR Slovenije (Uradni list SRS,
št. 14-150/65) se besedilo od 1. člena do vključno 7. člena zamenja z naslednjim
novim besedilom:
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»Republiški upravni organi
1. člen.
Republiško upravo SR Slovenije sestavljajo tile republiški sekretariati,
zavodi, uprave, komisije in inšpektorati:
republiški sekretariat za gospodarstvo; v njegovem sestavu so:
— republiški gradbeni inšpektorat,
— republiški rudarski inšpektorat,
— republiški elektroenergetski inšpektorat,
— republiški inšpektorat parnih kotlov,
— republiški prometni inšpektorat,
— republiški tržni inšpektorat;
pod njegovim nadzorstvom so:
— zavod SRS za cene,
— zavod SRS za rezerve,
— luška kapitanija v Kopru;
republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo; v njegovem sestavu so:
— republiški kmetijski inšpektorat,
— republiški gozdarski inšpektorat,
— republiška veterinarska uprava;
republiški sekretariat za finance; v njegovem sestavu je:
— republiška davčna uprava;
republiški sekretariat za delo; v njegovem sestavu je:
— republiški inšpektorat dela;
republiški sekretariat za urbanizem; v njegovem sestavu so:
— biro za varstvo okolja,
— republiški urbanistični inšpektorat,
— republiški vodnogospodarski inšpektorat;
pod njegovim nadzorstvom so:
—- geodetska uprava SR Slovenije,
— zavod SR Slovenije za regionalno prostorsko planiranje,
— zavod SR Slovenije za vodno gospodarstvo,
— hidrometeorološki zavod SR Slovenije;
republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo; v njegovem sestavu
je:
— republiški sanitarni inšpektorat;
republiški sekretariat za prosveto in kulturo; pod njegovim nadzorstvom je:
— zavod SR Slovenije za šolstvo;
republiški sekretariat za notranje zadeve;
republiški sekretariat za narodno obrambo;
republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo;
zavod SR Slovenije za planiranje;
zavod SR Slovenije za statistiko;
zavod SR Slovenije za mednarodno tehnično sodelovanje;
komisija SR Slovenije za verska vprašanja.«
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V republiških sekretariatih se lahko imenujejo: eden ali več namestnikov
republiškega sekretarja, eden ali več republiških podsekretarjev ter eden ali
več pomočnikov republiškega sekretarja.
Namestnik republiškega sekretarja nadomestuje republiškega sekretarja
z vsemi pooblastili republiškega sekretarja, če je ta odsoten ali zadržan, in ga
zastopa v zadevah republiškega sekretariata, ki mu jih določi republiški sekretar. Ce je v republiškem sekretariatu več namestnikov, določi republiški
sekretar, kateri izmed njih ga v primeru odsotnosti ali zadržanosti nadomestuje
z vsemi pooblastili.
3. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški sekretariat za gospodarstvo opravlja upravne zadeve iz republiške pristojnosti na področju industrije, obrti, gradbeništva, rudarstva, energetike, notranje in zunanje trgovine, cen gostinstva, turizma in prometa;
spremlja gibanje proizvodnje in drugih gospodarskih dejavnosti ter ekonomske
pogoje gospodarjenja; predlaga ukrepe za uresničevanje gospodarske politike
in sam izvaja ukrepe, za katere je pooblaščen; skrbi za zagotavljanje ustreznih
materialnih rezerv v republiki.«
4. člen
Za 8. členom se vnese nov 8.a člen, ki se glasi:
»8. a člen
Republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo opravlja zadeve, ki so
določene z zakonom o ustanovitvi republiškega sekretariata za kmetijstvo in
gozdarstvo (Uradni list SRS, št. 46-1256/71).«
5. .člen
10. člen zakona se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Republiški sekretariat za delo opravlja, upravne zadeve iz republiške
pristojnosti na področju dela, delitve dohodka in osebnih dohodkov v delovnih
organizacijah, pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, zaposlovanja delavcev in varstva pri delu; spremlja in proučuje vprašanja s
področja samoupravljanja v delovnih organizacijah; spremlja problematiko
strokovnosti kadrov v gospodarstvu in predlaga ukrepe za reševanje te problematike; opravlja zadeve poklicnega usmerjanja ter daje predloge in mnenja
za ustrezno zaposlovanje, za uvajanje na delovna mesta, za prekvalifikacijo ter
za dokvalifikacijo zaposlenih delavcev; spremlja gibanja produktivnosti dela
in gibanja življenjske ravni delavcev.«
6. člen
Dosedanji 11. člen se tako spremeni, da se glasi:
»Republiški sekretariat za urbanizem opravlja upravne zadeve iz republiške
pristojnosti na področju regionalnega prostorskega planiranja, urbanističnega
urejanja, varstva človekovega okolja, varstva narave in krajinskih značilnosti,
vodnega gospodarstva, komunalnega in stanovanjskega gospodarstva; usmerja
in nadzoruje opravljanje geodetske službe in hidrometeorološke službe.«

Priloge

751

7. člen
Črtajo se drugi odstavek 12. člena in drugi odstavek 13. člena ter naslov
poglavja 4) pred 23. členom zakona.
8. člen
Za 21. členom se vneseta nova 21. a in 21. b člen, ki se glasita:
»21. a člen
Zavod SR Slovenije za regionalno prostorsko planiranje proučuje regionalni
prostorski razvoj v SR Sloveniji; skrbi za izdelavo regionalnega prostorskega
plana za območje republike in za območja s posebnim namenom ter za njegovo
trajno usklajevanje z gospodarskim in družbenim razvojem; sodeluje pri izdelavi
medobčinskih regionalnih prostorskih planov in posameznih elementov občinskih urbanističnih programov ter skrbi za njihovo usklajevanje z regionalnim prostorskim planom; skrbi za izdelavo in izvajanje smernic za smotrno
urejanje prostora in varstva pokrajine; skrbi za izdelavo inventarizacije in
valorizacije prostora; zbira in vodi regionalno prostorsko dokumentacijo';
opravlja druge strokovne zadeve na področju regionalnega prostorskega planiranja, ki so mu dane s posebnimi predpisi.
21. b člen
Biro za varstvo okolja spremlja in proučuje vprašanja varovanja naravnega
okolja, njegovega ovrednotenja in oživljanja ter zagotavljanja pogojev za
preprečevanje zdravju škodljivih posledic, ki nastajajo v proizvodnji, porabi in
prometu; spremlja in proučuje vprašanja zavarovanja posameznih pokrajinskih
območij, območij za rekreacijo in predmetov narave, značilnosti slovenske
zemlje, njenega rastlinskega in živalskega sveta, morja in morske obale, rek,
potokov, jezer in njih obrežij, vodnih virov in talne vode ter zraka; daje pristojnim republiškim organom, občinskim skupščinam in delovnim organizacijam
predloge za ukrepe v zvezi z zavarovanjem okolja, zavarovanjem narave ter
prirodnih značilnosti in znamenitosti.
Biro za varstvo okolja ima položaj uprave v sestavu republiškega sekretariata.«
9. člen
Biro za regionalno prostorsko planiranje, ki je v sestavi republiškega sekretariata za urbanizem, nadaljuje z delom kot zavod SR Slovenije za regionalno prostorsko planiranje z nalogami po 8. členu tega zakona.
10. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
S tem dnem prenehata veljati:
— 27. in prvi odstavek 28. člena zakona o republiški upravi SR Slovenije
(Uradni list SRS, št. 14-149/63)
— uredba o ustanovitvi biroja za regionalno prostorsko planiranje (Uradni
list SRS, št. 30/67).
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OBRAZLOŽITEV

1. Nova sestava izvršnega sveta po ustavnih amandmajih po eni strani
ter novi položaj republike in nove pristojnosti, ki prehajajo nanjo z uveljavitvijo ustavnih amandmajev, zahtevajo tudi določeno okrepitev, obenem
pa tudi določeno preureditev republiške uprave in njeno večjo organiziranost.
Okoliščina, da postajajo člani izvršnega sveta kot republiški sekretarji predstojniki temeljnih republiških upravnih orgaimov — republiških sekretariatov,
zahteva čim bolj dosledno resorno organizacijo republiške uprave; to pomeni,
da se morajo vsi »posebni« organi (gre predvsem za razne zavode, uprave in
inšpektorate) vezati na resorne sekretariate, pri čemer pa seveda še naprej
obdržijo v sistemu določeno večjo ali manjšo organizacijsko in funkcionalno
samostojnost. Taka organizacija pomeni vzpostavitev jasne Unije izvrševanja
in odgovornosti v celotni upravi, in sicer pod vodstvom in odgovornostjo republiških sekretarjev — članov izvršnega sveta. Samo tisti »posebni« republiški
upravni zavodi, katerih dejavnost je izrazito medresorska (kot npr. zavod SRS
za statistiko, zavod SRS za planiranje itd.) so lahko neposredno vezani na
izvršni svet.
Določeno okrepitev republiške uprave zahteva okoliščina, da prehaja
na republiko največji del dosedanjih zveznih pristojnosti na posameznih gospodarskih in negospodarskih področjih. Količino prenesenih nalog je vsaj približno že mogoče presoditi po obsežnem prenosu zakonodajnih pristojnosti,
ki je bil izvršen z zakonom z izvedbo zveznih amandmajev. Vendar pa ne gre
le za prenesene naloge. Republika se mora usposobiti tudi za aktivno sodelovanje pri kreiranju in izvajanju nalog federacije, kakor to predvidevajo
ustavni amandmaji. Pa tudi obstoječe razmere same po .sebi zahtevajo na posameznih družbenih področjih močnejšo pristojnost republiške politike. Ne gre
zgolj za bistveno povečane zakonodajne pristojnosti republike, ampak tudi za
potrebo 'bolj intenzivnega strokovno študijskega zaznavanja družbenih in gospodarskih gibanj v republiki in v vsej državi, za ustrezno spremljanje teh gibanj
in obenem tudi tisto operativno poseganje vanje, ki ga neobhodno zahteva sodobno tržno gospodarstvo in na tem zgrajena družbena razmerja; določenemu
poseganju v te gospodarske in negospodarske tokove se ne more odreči brez
škode za lasten obstoj in razvoj nobena sodobna družba. Razume se, da se pri
nas tako poseganje lahko vrši na način in s sredstvi, ki so skladna s samoupravno ureditvijo družbe. Brez ustrezno organizirane in strokovno usposobljene ter opremljene uprave republika take vloge ne more o<digravati, in sicer
niti v tistem svojem delu, kjer še nastopa kot država, niti v tistem, kjer že
prevladujejo različni organizmi samoupravljanja tudi v republiških okvirih.
2. Navedeni -problemi republiške uprave so le deloma stvar zakona, večji
del pa stvar postopnega in sistematičnega strokovnega oziroma organizacijskega izgrajevanja. Izvršni svet meni, da za dosego navedenih ciljev osnovne
strukture organov republike ni treba spreminjati, ker ustreza; zato ne predlaga ustanovitve nobenega novega upravnega resora, čeprav je bil soočen s
stališči, da bi bilo potrebno ustanoviti poseben republiški sekretariat za promet,
s čimer naj bi se tudi to področje izvzelo iz enotnega republiškega sekretariata
za gospodarstvo. Izvršni svet ni sprejel te ideje, ker meni, da zadeve prometa
lahko zadovoljivo opravlja ustrezni sektor v enotnem republiškem sekretariatu
za gospodarstvo; ta sektor je treba seveda primerno organizirati in ga tudi
okrepiti, toda ostal naj bi v enotnem organu za gospodarstvo, ker je na ta
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način omogočeno skladno in sintetično obravnavanje in reševanje problemov
celotnega gospodarstva; kajti izvršni svet stoji na stališču, da je v obravnavanju
gospodarstva potrebna sinteza, ki jo omogoča enoten upravni organ, znotraj
tega organa pa je potrebna specializacija po sektorjih.
Zato je vsebina predloženega zakona v bistvu le v fiksiranju obstoječe
organizacije republiške uprave in v ustrezni resorski razporeditvi posameznih
organov, razen tega pa v nekaterih manjših izpopolnitvah delovnega področja
posameznih organov.
Pri republiškem sekretariatu za gospodarstvo gre zgolj za določeno precizacijo posameznih upravnih področij, ki jih obsega, še posebej pa glede na
izločitev nekaterih področij v novoustanovljeni republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo.
Republiški sekretariat za delo dobiva 'dodatno nalogo, da ugotavlja potrebe
po strokovnih kadrih, da opravlja splošne zadeve v zvezi s poklicnim usmerjanjem, da proučuje vprašanja, daje predloge, sugestije, smernice in navodila
za pravilno uvajanje delavcev na delovno mesto ter za prekvalifikacijo zaposlenih delavcev.
Na področju urbanizma gre najprej za novo opredelitev delovnega področja
republiškega sekretariata, ki je v skladu z dejansko vlogo in obstoječimi pristojnostmi tega sekretariata, ob upoštevanju vseh drugih organov, ki delujejo
v njegovem sestavu (urbanistični in vodnogospodarski inšpektorat) ali pod
njegovim nadzorstvom (republiška geodetska uprava, zavod za regionalno
prostorsko planiranje, zavod za vodno gospodarstvo in na novo še hidrometeorološki zavod). Bistvena novost pa je v tem, da se delovno področje tega
sekretariata razširja tudi na zadeve varstva človekovega okolja. To je nova
naloga, ki postaja aktualna v vseh razvitih državah. Pri nas so bile v zadnjem
času sprožene številne iniciative, ki opozarjajo na nujnost ustreznega ukrepanja družbene skupnosti, da bi se zagotovilo oziroma ohranilo zdravo okolje
(zemlja, voda, ozračje) za življenje in delo človeka, ki je čedalje bolj ogrožen
zaradi kvarnih vplivov, ki jih nosi s seboj industrializacija. Te iniciative so že
dobile svoj izraz z ustanovitvijo posebne skupščinske komisije za varstvo
okolja, razen tega pa tudi v posebnem! amandmaju k republiški ustavi. Vendar
pa se navedene iniciative in druga prizadevanja lahko uspešno realizirajo
v življenje le, če se uveljavijo tudi kot obvezna naloga strokovne uprave.
Republiški sekretariat za urbanizem je najbližji tej problematiki, ker opravlja
zadeve s področja urejanja človekovega okolja. Seveda bo potrebno na splošno
opredeljeno novo nalogo sekretariata konkretizirati s posebnimi predpisi.
Poseben poudarek je problematiki varstva okolja in varstva narave dan
s tem, da predvideva zakon za opravljanje zadeve v zvezi s to nalogo sekretariata
za urbanizem v njegovem sestavu poseben nov organ — >*biro za varstvo
okolja«. Biroju za varstvo okolja daje predlog zakona karakter uprave v
sestavu republiškega sekretariata v smislu ustreznih določb zakona o republiški upravi (40. ter 44. do 48. člen).
Nadalje se na področju urbanizma predlaga preosnovanje dosedanjega
biroja za regionalno prostorsko planiranje, ki je organ v sestavi republiškega
sekretariata, v poseben zavod za regionalno prostorsko planiranje, ki naj bi
bil samostojen upravni organ pod nadzorstvom navedenega sekretariata. Bi.ro
za regionalno prostorsko planiranje je bil v letu 1967 ustanovljen le kot začasen
organ z nalogo, da organizira izdelavo regionalnega prostorskega plana za
območje SR Slovenije. Danes pa je že jasno, da potrebujemo stalen strokovni
48
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upravni organ za zadeve regionalnega prostorskega planiranja, ker ne gre zgolj
za enkratno izdelavo regionalnega prostorskega plana, ampak za vrsto stalnih
nalog, ki ostajajo tudi po izdelavi takega plana z družbenim in gospodarskim
razvojem; potrebno pa je tudi stalno delo v zvezi z uveljavljanjem njegovih
določil v medobčinskih regionalnih prostorskih planih ter v občinskih urbanističnih programih. Poleg tega mora republiški organ zbirati in voditi celotno regionalno prostorsko dokumentacijo za območje republike. Takim
nalogam ustreza organizacijska oblika upravnega zavoda, ki pa je v sklopu
resora za urbanizem.
3. Kot je bilo uvodoma že povedano, se izvršni svet zaveda, da samo
sprejem predmetnega zakona ni dovolj za ustrezno funkcioniranje republiške
uprave v skladu z novima nalogami republike. Prav tako pomembno, če ne bolj,
bo notranje izgrajevanje teh organov, v prvi vrsti pa vprašanje strokovnosti
kadrov v tej upravi, ustrezen sistem njihovega nagrajevanja in uresničevanja
potrebnih materialnih in drugih pogojev za strokovno delo v republiški upravi.
To so izredno pereča vprašanja, katerim bo treba v bodoče posvetiti več
sistematične pozornosti kot doslej. Določeno čvrstejše izhodišče za uspešnejša
prizadevanja pri reševanju teh vprašanj daje že nova organizacija izvršnega
sveta in njegova neposredna povezanost z. upravo. Jasno pa je, da je izgrajevanje novim potrebam strokovno dozorele republiške uprave dolgotrajen proces,
ki pa lahko uspe samb pod pogojem, če bo terriu vprašanju zagotovljena stalna
politična in materialna podpora republiške skupnosti.

AMANDMA IZVRŠNEGA SVETA
k 5. členu predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o organizaciji republiške uprave SR Slovenije
V 5. členu predloga se v 4. vrsti za besedama »-zdravstvenega zavarovanja«
doda: »zaposlovanja delavcev doma ter v okviru republiške pristojnosti tudi
v tujini,«.
OBRAZLOŽITEV
Po predlogu odbora za družbenopolitični sistem in1 notranjo politiko z
dne 29. 3. 1972 se predlaga k 5. členu amandma, tako da se v peti vrsti za
zaposlovanje delavcev dodajo besede »doma in v tujini«.
Izvršni svet skupščine SR Slovenije pa je mnenja in tudi predlaga, da
se k 5. členu doda amandma, tako kot je navedeno. Republiški upravni organi
so namreč kar se tiče glede zaposlovanja delavcev iz SRS v tujini v urejevanju
njihovih pravic, zlasti v urejevanju upravnih zadev delavcev SRS v tujini
omejeni po dolo-čilu amandmaja XXX točka 6 k zvezni ustavi, po katerem
opravlja varstvo in koristi naših državljanov v tujini SFRJ. Prav tako so v
skladu z amandmajem XXXI točka 4 k zvezni ustavi organi v okviru pravic in
dolžnosti, ki so določene v ustavi SFRJ, neposredno odgovorni za izvrševanje
in uporabo zveznih zakonov in drugih zveznih predpisov, med drugim tudi
na področju zaposlovanja in varstva jugoslovanskih državljanov na delu
v tujini. Zato je amandma, ki ga predlaga izvršni svet, primernejši in se s
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tem tudi zagotavlja uresničitev načela, izraženega v republiški ustavi amandma
XLIX. Poleg tega se s tem! nalaga RS za delo kot republiškemu upravnemu
organu tudi skrb za koordinacijo tovrstne dejavnosti, katera se opravlja v
okviru republike po raznih organih in organizacijah. To je bila v glavnem
že tudi dosedanja praksa.

POROČILA
Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
je na seji dne 28. marca 1972 obravnaval predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o organizaciji republiške uprave SR Slovenije, ki ga je
skupščini predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi ni bilo pripomb.
V razpravi o posameznih določbah zakonskega predloga pa so bile dane
naslednje pripombe, katere naj izvršni svet obravnava in zavzame stališča:
k 1. členu : Naštevanje republiških sekretariatov in organov, ki so pod
njihovim nadzorstvom ali v njihovem sestavu, je zelo nepregledno. Morda
bi bilo dobro republiške sekretariate oštevilčiti, organe, ki so pod nadzorstvom
ali v sestavu posameznega sekretariata, pa pisati tako, da se lahko že na prvi
pogled ugotovi, kateri organi spadajo k določenemu sekretariatu.
K 2. čl en u : Nevzdržna je situacija, da se lahko imenujejo v republiških
sekretariatih namestniki. Jasno je, da ima lahko republiški sekretar enega
namestnika, nikakor pa ne več. Namestnik republiškega sekretarja namreč
nadomestuje republiškega sekretarja z vsemi pooblastili, če je republiški
sekretar odsoten ali zadržan. Prav tako je tudi v celoti odgovoren za delo
sekretariata, kadar izvršuje pooblastila republiškega sekretarja. V primeru
več namestnikov je lahko ta odgovornost samlo razdeljena med njih, v takem
primeru pa gre lahko pravzaprav za položaj podsekretarja ali pomočnika. Ker
je določba o več namfestnikih republiškega sekretarja nelogična, odbor priporoča, da izvršni svet ponovno prouči določbo tega člena.
K 5. členu: Med naloge republiškega sekretariata za delo naj se vključi
tudi izobraževanje delavcev na delovnem mestu in prilagajanje tega izobraževanja splošnemu šolskemu sistemu, poleg tega pa tudi skrb za to, da bo to
izobraževanje kolikor je mogoče enotno in usklajeno s sistemom rednega izobraževanja.
Na podlagi člena 284. poslovnika skupščine SR Slovenije pa je odbor soglasno sprejel še naslednji
amandma
k 5. členu: V sedmi vrsti se med besedi »delavce in« dodajo besede
»doma in v tujini«.
Republiški sekretariat za delo je vsekakor dolžan opravljati upravne zadeve
iz republiške pristojnosti tudi na področju zaposlovanja naših delavcev v tujini.
Dosedanje besedilo pristojnosti omenjenega sekretariata ni bilo dovolj jasno.
Odbor je ugotovil, da se z zaposlovanjem in skrbjo naših delavcev v tujini
ukvarja več institucij, republiški sekretariat za delo-, ki mora biti v prvi vrsti
odgovoren za opravljanje teh upravnih zadev, po dosedanjem besedilu te pri48*
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stojnosti ni imel. Zato je treba nujno zadolžiti omenjeni sekretariat s skrbjo
za zaposlovanje in varovanje pravic naših državljanov, ki so zaposleni v tujini.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen predsednik odbora
Martin Košir.
St.: 021-53/72
Ljubljana, 29. 3. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
30. marca 1972 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji republiške uprave SR Slovenije, ki ga je predložil izvršni
svet skupščine SR Slovenije.
V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb.
V obravnavi po členih je komisija sprejela naslednje amandmaje:
K 1. členu : Pred navedbo samostojnih republiških upravnih organov
naj se postavijo številke.
Gire za dopolnitve redakcijskega značaja.
Označba »— biro za varstvo okolja« naj se spremeni v »— uprava za
varstvo okolja«.
Sprememba je v skladu z določbo v 21.b členu, po kateri gre dejansko
za upravo v sestavi republiškega sekretariata za urbanizem. Zato naj se to
pove tudi v nazivu tega organa.
K 2. členu: Člen se spremeni tako, da se glasi:
»V republiških sekretariatih se lahko imenujejo: namestnik republiškega
sekretarja, eden ali več republiških podsekretarjev ter eden ali več pomočnikov
republiškega sekretarja.
Namestnik republiškega sekretarja nadomestuje republiškega sekretarja
z vsemi pooblastili republiškega sekretarja, če je ta odsoten ali zadržan, in ga
zastopa v zadevah republiškega sekretariata, ki mu jih določi republiški
sekretar.«
Komisija je menila, da ima lahko republiški sekretar le enega namestnika
in ne več. Kolikor ima republiški sekretar le enega namestnika, je le-ta odgovoren za izvrševanje njegove funkcije v primeru odsotnosti oziroma daljše
zadržanosti, za izvrševanje nalog na posameznih področjih dela republiškega
sekretariata pa so tako ali tako strokovno odgovorni podsekretarji oziroma
pomočniki republiškega sekretarja.
K 4. členu: 8. a člen naj se nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi: »■ Republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo spremlja gibanje
kmetijske in gozdarske proizvodnje ter ekonomske pogoje gospodarjenja na
teh področjih; predlaga ukrep za uresničevanje gospodarske politike na področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva; sam izvaja ukrepe, za katere
je pooblaščen; izvaja politiko pospeševanja in modernizacije kmetijstva, veterinarstva, gozdarstva, lovstva in ribištva v smeri specializacije in intenzifikacije
proizvodnje; skrbi, da se uresničujejo splošni pogoji za izboljšanje prometa
in predelave s kmetijskimi oziroma gozdarskimi proizvodi ter za stabilizacijo
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tržišča s temi proizvodi; spodbuja povezovanje družbenih in zasebnih proizvajalcev pri proizvodnji, predelavi in prometu; spodbuja smotrno urejanje
in združevanje kmetijskih površin v ustrezne gospodarske enote (komasacija,
preprečevanje drobljenja, melioracija itd.); spodbuja strokovno izobraževanje
kmetijskih proizvajalcev; spodbuja razvoj raziskovalne dejavnosti ter aplikacijo
znanstvenih dognanj v prakso (pospeševalna služba); sodeluje pri reševanju
socialnih vprašanj, ki nastajajo v zvezi z modernizacijo kmetijstva na vasi;
opravlja tudi druge upravne naloge iz republiške pristojnosti na .področju
kmetijstva, veterinarstva, gozdarstva, lovstva in ribištva.«
Iz razloga zakonodajne tehnike oziroma celovitosti urejanja organizacije
republiške uprave v enem zakonu naj se, po mnenju komisije, v ta zakon
prenesejo določbe zakona o ustanovitvi republiškega sekretariata za kmetijstvo
in gozdarstvo (Uradni list SRS, št. 46-256/71).
K 8. členu: V 21.b členu naj se besedilo v prvi in peti vrsti
prvega odstavka spremeni oziroma dopolni tako, da se glasi:
»Uprava za varstvo okolja spremlja izvajanje ukrepov in proučuje. .. ;
spremlja izvajanje ukrepov in proučuje vprašanja zavarovanja ...«.
Drugi odstavek naj se črta.
Sprememba označbe »Biro« v »-upravo« in črtanje drugega odstavka je v
skladu z amandmajem komisije k 1. členu. Dopolnitvi sta redakcijskega
značaja.
Za 21. b členom naj se doda nov 21. c člen, ki se glasi:
»Republiška veterinarska uprava skrbi za razvoj veterinarske službe na
območju SR Slovenije, spremlja stanje in gibanje živalskih bolezni, izdaja
ukrepe za preprečevanje in zatiranje posebno nevarnih kužnih bolezni in
opravlja naloge veterinarske inšpekcije iz republiške pristojnosti v skladu
z zakonom.«
Amandma je v skladu z amandmajem komisije k 4. členu oziroma
8. a členu.
Za 9. členom naj se doda nov 10. člen, ki se glasi:
»Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je pooblaščena, da
določi prečiščeno besedilo zakona o organizaciji republiške uprave SR Slovenije.«
Iz razlogov zakonodajne tehnike oziroma racionalnosti naj se določi prečiščeno besedilo tega zakona.
K 10. členu : Ta člen postane 11. člen. Drugi odstavek naj se
dopolni z novo prvo alineo, kise glasi:
»— zakon o ustanovitvi republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo (Uradni list SRS, št. 46-251/71);«.
Amandma je v skladu z amandrrtajem komisije k 4. oziroma 8. a členu
in novemu 21. c členu v 8. členu.
Komisija ni imela pripomb k amandmaju odbora republiškega zbora za
družbenopolitični sistem in notranjo politiko, da se v sedmi vrsti v 5.
členu med besedama »delavcev« in »in« vstavi besedilo »doma in v tujini«.
St.: 021-53/72
Ljubljana, 31. 3. 1972
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PREDLOG ZAKONA
o narodni banki Slovenije
1. člen

Do sprejetja zakona, s katerim bo urejen status ter pravice in dolžnosti
Narodne banke Slovenije, nadaljuje Narodna banka Jugoslavije — centrala v
Ljubljani z delom kot Narodna banka Slovenije.
2. člen
Narodna banka Slovenije je pravna oseba.
Sedež Narodne banke Slovenije je v Ljubljani.
3. člen
Do sprejetja zakona iz prvega člena tega zakona vodi delo Narodne banke
Slovenije guverner.
Narodna banka Slovenije ima namestnika guvernerja.
Guvernerja in namestnika guvernerja Narodne banke Slovenije imenuje
skupščina SR Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
V amandmaju XXXVIII k ustavi SR Slovenije je ustavnopravno opredeljen
status Narodne banke Slovenije. Po tem amandmaju Narodna banka Slovenije kot us-tanova enotnega monetarnega sistema uresničuje z Narodno banko
Jugoslavije, narodnimi bankami drugih republik in narodnima bankama avtonomnih pokrajin skupno emisijsko politiko, sodeluje z njimi pri določanju
kreditno-monetarne politike ter skupaj z njimi v okviru svojih pravic in dolžnosti odgovarja za stabilnost valute, splošno plačilno likvidnost in za uresničevanje skupno določene monetarne politike.
Po 4. točki amandmaja XXVII k zvezni ustavi se status Narodne banke
Jugoslavije ter enotno monetarno poslovanje narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin ureja z zveznim zakonom. Zvezni zakon o
Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank
republik in avtonomnih pokrajin še ni bil sprejet, je pa že v razpravi v
telesih zvezne skupščine.
Glede na pomen omenjenega zveznega zakona, republiškega zakona o
Narodni banki Slovenije, ki bi v celoti urejal njen status ter njene odnose
do Narodne < banke Jugoslavije in narodnih bank republik in avtonomnih pokrajin, ni mogoče sprejeti pred uveljavitvijo omenjenega zveznega zakona.
Da se omogoči izvajanje ustavnih načel o odnosih med Narodno banko Jugoslavije in Narodno banko republike, je treba sprejeti poseben zakon začasne
oziroma prehodne narave, po katerem bi sedanja Narodna banka Jugoslavije
— centrala v Ljubljani, nadaljevala delo kot Narodna banka Slovenije in v
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katerem bi se določili pravni status, organi banke in način njihovega imenovanja.
V skladu s 5. točko amandmaja XXXVIII k ustavi SR Slovenije je v tem
predlogu predvideno, da ima Narodna banka Slovenije guvernerja in svet
banke. Zakonski predlog predvideva, da do sprejetja sistemskega zakona o
Narodni banki Slovenije oziroma do imenovanja sveta Narodne banke Slovenije
vodi delo banke njen guverner. Glede na ustavno načelo, da je Narodna
banka Slovenije odgovorna skupščini SR Slovenije, se v tem predlogu določa,
da guvernerja Narodne banke Slovenije imenuje skupščina SR Slovenije.
Narodna banka Slovenije bi po mnenju predlagatelja glede na obseg in
pomen njenih nalog morala imeti tudi namestnika guvernerja. Po zakonskem
predlogu je predvideno, da namestnika guvernerja, enako kot guvernerja,
imenuje skupščina SR Slovenije.
Imenovanje guvernerja Narodne banke Slovenije je še posebej pomembno
zaradi njegovega sodelovanja v svetu guvernerjev Narodne banke Jugoslavije,
ki upravlja Narodno banko Jugoslavije in je odgovoren za izvajanje kreditno
monetarne in emisijske politike.
Da se omogoči samostojno poslovanje Narodne banke Slovenije in urejanje
njenih odnosov navzven, ima Narodna banka Slovenije po tem predlogu status
pravne osebe.
Sprejetje .predlaganega zakona bi zagotovilo najnujnejše pogoje za delo
Narodne banke Slovenije za čas do sprejetja republiškega zakona, ki bo v celoti
urejal status Narodne banke Slovenije ter njene pravice in dolžnosti. Osnutek
tez za tak republiški zakon (ki je usklajen z obstoječim osnutkom zveznega
zakona o narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovaju narodnih
bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin) je že pripravljen in je
priložen temu predlogu kot priloga v obliki tez.
Zakon o narodni banki republike v obsegu, kot se predlaga s tem zakonskim predlogom, so doslej sprejele tudi nekatere druge republike in pokrajine
(Srbija, Bosna in Hercegovina in Vojvodina).

POROČILO
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
10. 4. 1972, št, 023-118/72
PREDLOG ZAKONA
o jamstvu SR Slovenije za hranilne vloge pri bankah,
hranilnicah in poštni hranilnici
1. člen
SR Slovenija jamči za hranilne vloge, naložene pri bankah in hranilnicah,
ki imajo sedež v SR Sloveniji.
SR Slovenija jamči tudi za hranilne vloge, ki so naložene pri poštni hranilnici in evidentirane za območje SR Slovenije.
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2. člen.
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV

Po zakonu o bankah in kreditnih poslih pred novimi ustavnimi amandmaji
je za hranilne vloge pri poslovnih bankah in hranilnicah jamčila federacija. To
jamstvo pa doslej praktično ni bilo realizirano, ker nobena poslovna banka
nj prišla v situacijo, da sama ne bi mogla izplačati hranilnih vlog.
Z uveljavitvijo novih ustavnih amandmajev so bile pristojnosti federacije
na področju gospodarstva močno zmanjšane, povečale pa so se pravice in obveznosti republik na temi področju. Ena izmed posledic tako spremenjenega
položaja federacije na področju gospodarstva je v tem, da po novem zakonu
o bankah ter o kreditnem in bančnem poslovanju (Uradni list SFRJ, št. 58/71)
federacija ne jamči več za hranilne vloge pri poslovnih bankah in hranilnicah.
Vendar pa zaradi prenehanja jamstva federacije za hranilne vloge pri
poslovnih bankah pravno in dejansko varstvo vlagateljev ni bistveno zmanjšano.
Za hranilne vloge namreč jamčijo poslovne banke z vsemi svojimi sredstvi,
prek bank pa tudi njihovi ustanovitelji. V novem zakonu o bankah je namreč
postavljena obveznost ustanoviteljev (bank, da z vsemi svojimi sredstvi jamčijo
za obveznosti banke, če jih banka ne more sama pokriti. Ustanovitelji bank pa
so gospodarske organizacije, družbenopolitične skupnosti in druge družbenopravne osebe. To praktično pomeni, da jamči za hranilne vloge pri poslovnih
bankah celotna družbena skupnost. V obstoječem sistemu pa obstoje tudi drugi
instituti, ki posredno ali neposredno vplivajo na varstvo hranilnih vlog pri poslovnih bankah. Tako je na primer predpisana prednost hranilnih vlog pred
izplačili drugim upnikom poslovne banke. Poleg tega je treba omeniti tudi
posebne funkoije Narodne banke Jugoslavije (po novi ureditvi pa tudi narodnih
bank republik in pokrajin) glede določenih ingerenc za ohranitev likvidnosti
bančnega sistema v zvezi s plačevanjem doma in v tujini.
Enaka situacija kot pri jamstvu za hranilne vloge pri poslovnih bankah je
nastala tudi glede jamstva za hranilne vloge pri poštni hranilnici. Po zakonu
o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov (Uradni list SFRJ, št. 53/71), ki je bil sprejet hkrati z novim
zakonom o bankah, ter o kreditnem in bančnem poslovanju je namreč prenehalo tudi jamstvo federacije za hranilne vloge pri poštni hranilnici.
Ne glede na omenjeno močno jamstvo družbene skupnosti za hranilne
vloge pri poslovnih bankah je v javnosti precej razmišljanj v zvezi s prenehanjem jamstva federacije za hranilne vloge. Številne objave v dnevnem informativnem tisku takšna razmišljanja še stopnjujejo, s čimer je vnesen določen
nemir med varčevalci. Takšna psihoza pa utegne imeti močan vpliv na doseženo
stopnjo varčevanja pri nas.
Glede na takšne razmere je izvršni svet mnenja, da bi morala družbena
skupnost ponovno prevzeti izrečeno jamstvo za hranilne vloge. Takšno jamstvo
naj bi z zakonom prevzela republika. S tem zakonskim predlogom se določa,
da SR Slovenija prevzema jamstvo za tiste hranilne vloge, ki so vložene pri
bankah oziroma hranilnicah s sedežem v Sloveniji. Hkrati naj bi SR Slovenija
prevzela jamstvo tudi za hranilne vloge pri poštni hranilnici, naložene v
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Sloveniji. Bo noveli zakona o organizaciji jugoslovanskih pošt, telegrafov in
telefonov se namreč hranilne vloge pri ,poštni hranilnici evidentirajo ločeno
po obmiočjih republik in avtonomnih pokrajin, kar omogoča pregled nad vplačanimi vlogami po posameznih območjih. Takojšnje sprejetje takega zakona bi
ugodno vplivalo na trenutno razpoloženje pri naših varčevalcih. Pri varčevalcih
bi se utrdilo zaupanje v varčevanje, kar se bo brez dvoma odražalo tudi na
porast hranilnih vlog.
S tem zakonom pa ni treba posebej prevzemati jamstva tudi za hranilne
vloge pri hranilno-kreditnih službah, kmetijskih in gozdarskih organizacijah,
ker je jamstvo SR Slovenije za takšne vloge že izrecno predpisano v zakonu
o ustanavljanju in poslovanju hranilno-kreditnih služb kmetijskih in gozdarskih
delovnih organizacij (Uradni list SRS, št. 22/69 in 26/70).

POROČILO
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
10. aprila 1972 obravnavala predlog zakona o jamstvu SR Slovenije za hranilne
vloge pri bankah, hranilnicah in poštni hranilnici, ki ga je skupščini predložil
izvršni svet.
V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela pripomb.
V obravnavi po členih je komisija sprejela le amandma k 1. členu:
V prvem odstavku se na koncu besedila doda vejica in še besedilo:
»in njihovih poslovnih enotah.«.
Amandma je bil potreben, ker SR Slovenija jamči tudi za hranilne vloge,
ki so naložene pri poslovnih enotah bank in hranilnic, ki imajo svoj sedež izven
območja SR Slovenije.
N,a seji navzoči predstavnik predlagatelja se je z amandmajem komisije
strinjal.
St.: 44-25/72
Ljubljana, 10. 4. 1972

OSNUTEK SPLOŠNEGA ZAKONA
o samoprispevku
1. člen
Občani se lahko odločijo, da bodo s samoprispevkom prispevali k ustvarjanju in izboljšanju pogojev za zadovoljevanje svojih neposrednih potreb.
2. člen
Samoprispevek se lahko vpelje za zgraditev komunalnih, izobraževalnih,
kulturnih, zdravstvenih, socialnih in drugih objektov ali za druge namene, ki
imajo neposredni pomen za občane, ki živijo na določenem območju.
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3. člen

Samoprispevek je namenski prispevek občanov.
S samoprispevkom zbrana sredstva se ne morejo uporabljati v druge namene razen tistih, zaradi katerih je bil samoprispevek uveden.
4. člen
Samoprispevek se lahko uvede v denarni obliki, v delovni sili, v materialu,
v prevozu in drugih storitvah, odvisno od namena, za katerega se vpelje, od
možnosti občanov in drugih pogojev.
Samoprispevek, ki se uvede v delovni sili, v materialu, v prevozu in drugih
storitvah, mora biti izražen tudi v denarni vrednosti.
5. -člen
1

Samoprispevek se lahko vpelje za območje ene ali več krajevnih skupnosti,
občine ali več občin.
6. člen
O uvedbi samoprispevka občani odločajo z referendumom.
Samoprispevek se uvede, če se zanj izjavi večina vseh vpisanih volivcev
z območja, za katero se uvaja samoprispevek,
Varianta k drugemu odstavku
Samoprispevek se uvede, če se zanj izjavi večina vpisanih volivcev z
območja, za katero se uvaja samoprispevek, z izjemo tistih, ki so na začasnem
delu v tujini.
7. člen
Občinska skupščina sprejme odlok o razpisu referenduma, če se samo^
prispevek uvaja za območje občine, več krajevnih skupnosti ali za območja, na
katerih ni krajevnih skupnosti. Če se samoprispevek uvaja za območje ene
krajevne skupnosti, sprejme svet krajevne skupnosti sklep o razpisu referenduma.
Odlok oziroma sklep o razpisu referenduma mora biti objavljen najmanj
trideset dni pred predložitvijo uvedbe samoprispevka v odločitev občanom, na
način, kot se objavljajo odloki občinske skupščine.
8. člen
Odlok oziroma sklep o razpisu referenduma mora obsegati:
1. območje, za katero se uvaja samoprispevek;
2. namen, za katerega se uvaja, program del ter rok, v katerem morajo
biiti dela zaključena;
3. čas, za katerega se uvaja;
4. skupen znesek, ki je potreben za izvršitev namena;
5. vrsta in višina prispevka občanov;
6. določitev organa, ki je odgovoren za zbiranje sredstev in izvajanje del;
7. oprostitve od samoprispevka;

Priloge

763

8. način odmere in pobiranja samoprispevka;
9. način, kako se uporabijo sredstva samoprispevka, ki ostanejo po zadostitvi potreb, zaradi katerih je bdi samoprispevek uveden.
9. člen
Po glasovanju občanov objavi občinska skupščina oziroma svet krajevne
skupnosti odlok oziroma sklep o uvedbi samoprispevka in poročilo o izidu
glasovanja, na način, kot je objavljen odlok oziroma sklep o razpisu referenduma,
10. člen
Zavezanec za samoprispevek je občan, ki ima prebivališče na območju, na
katerem je samoprispevek uveden.
Ce je samoprispevek uveden samo v denarju, je zavezanec samo tisti
občan iz 1. odstavka tega člena, ki ima lastne dohodke.
11. člen
Samoprispevek v denarju se ne sme uvesti na dohodke, ki jih imajo občani
od socialnih podpor, invalidnin, minimalnih pokojnin in od otroškega dodatka,
učenci in študentje od štipendij ter vajenci' od svojih nagrad.
Samoprispevek v delu se ne sme uvesti za noseče žene in matere, ki imajo
otroke, mlajše od 7 let, za občane, ki so zaradi bolezni ali invalidnosti nesposobni za delo, za mlajše mladoletnike, za moške, stare nad 55 let, in za
ženske, stare nad 50 let.
12. člen
Nedenarne obveze samoprispevka se lahko izpolnijo- tudi v denarju.
Denarna vrednost nedenarne obveze mora biti določena že v odloku oziroma
sklepu o razpisu referenduma.
13. člen
Samoprispevek, določen v gotovini na območju SR Slovenije, ki se odmerja
od osebnega dohodka iz delovnega razmerja ali pokojnin, obračunava in odteguje izplačevalec dohodkov ob izplačilu dohodkov po stopnji, ki je določena
s sklepom o uvedbi samoprispevka na območju prebivališča zavezanca.
Organ, ki je odgovoren za zbiranje sredstev, je dolžan s sklepom seznaniti
izplačevalca dohodkov.
14. člen
Občani, ki imajo prebivališče na območju, za katero je uveden samoprispevek, pa so zaposleni v drugih republikah, so dolžni organu, ki je pristojen
za odmero samoprispevka, na njegovo zahtevo nuditi podatke o svojih dohodkih.
Variantni dodatek:
V odloku oziroma sklepu o uvedbi samoprispevka je lahko določeno, da
občani, ki so na začasnem delu v tujini, plačujejo samoprispevek v pavšalnem
znesku.
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15. člen

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v določenem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov. Pri nedenarnih
obveznostih se izterja nadomestna denarna vrednost.
V primerih, ko zavezanec na opomin krajevne skupnosti ne izpolni svoje
obveznosti, izda pristojni občinski upravni organ odločbo, na podlagi katere se
samtoprispevek lahko prisilno izterja.
16. člen
Ce bi se z izterjavo ogrozilo nujno preživljanje zavezanca in njegove
družine, se samoprispevek lahko odpiše,
O odpisu iz prvega odstavka tega člena odloča posebna komisija, ki jo
imenuje organ, ki je sprejel sklep o uvedbi samoprispevka.
17. člen
Občanom mora biti zagotovljen neposreden in trajen družbeni nadzor glede
zbiranja sredstev, namenske uporabe sredstev in racionalnosti izgradnje objektov.
Organ, ki je odgovoren za zbiranje sredstev in izvrševanje del, mora
občane enkrat letno seznaniti z izvajanjem odloka oziroma sklepa o uvedbi
samoprispevka.
18. člen
O uporabi sredstev samoprispevka se sestavi zaključni račun, ki ga potrdi
organ, kd je samoprispevek uvedel.
19. člen
Odloki oziroma sklepi o uvedbi samoprispevka, ki so bili izdani pred
uveljavitvijo tega zakona, se izvajajo do poteka dobe, za katero je bil samoprispevek uveden, in se izvršujejo po dosedanjih predpisih.
20. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
Krajevni samtoprispevek je bil doslej urejen v temeljnem in republiškem
zakonu o prispevkih in davkih občanov. Po zakonu o izvedbi ustavnih amandmajev temeljni zakon o prispevku in davkih preneha veljati 31. 12. 1971. Pri
pripravi novega republiškega zakona o davkih občanov se je postavilo vprašanje, ali urejanje materije o samoprispevku vsebinsko sploh sodi v davčni
zakon ali pa bi bilo potrebno samoprispevek urejati s 'posebnim zakonom.
Predlagamo, da bi materijo o samoprispevku urejale občinske skupščine
s svojimi odloki, republika pa bi o samoprispevku izdala le splošni zakon,
v katerem bi bila urejena le najbolj splošna in temeljna vprašanja, katera je
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glede na njihov zinačaj potrebno enotno urediti v merilu republike. Takšna
ureditev je utemeljena iz naslednjih razlogov:
1. Zakon o davkih občanov ureja samio davke, to je obveznosti, ki jih imajo
občani za pokrivanje splošnih družbenih potreb.
2. Samoprispevek po svoji vsebini ni davek, temveč specifična oblika neposrednega prispevka občanov za konkretno določene namene, ki so v njihovem
neposrednem interesu.
3. Ob razvijanju komunalne samouprave in ob vrsti nerešenih komunalnih
in drugih problemov, ki imajo neposreden pomen za občane, ta oblika zbiranja
sredstev mo-čno pridobiva na pomenu.
4. Samofinanciranje skupnih potreb v krajevni skupnosti in občini po
3. točki osnutka XXXVIII. amandmaja k ustavi SR Slovenije sodi med tista
vprašanja, kjer republika z zakonom določa le splošna načela.
Predlagamo, da se opusti naziv »krajevni samoprispevek« in sprejme naziv
»samoprispevek«. Splošni zakon naj bi določil naslednja načela:
1. Opredelitev samoprispevka kot oblike neposrednega prispevka občanov
k ustvarjanju in izboljšanju pogojev za zadovoljevanje njihovih neposrednih
potreb, zasnovane na prostovoljni odločitvi občanov.
2. Splošni zakon naj bi opredelil namene, za katere se lahko uvaja samoprispevek. Nameni so našteti primeroma, kar omogoča občinam in krajevnim
skupnostim dovolj široke možnosti, da se samoprispevek občanov uveljavi kot
ena izmed oblik za ustvarjanje in izboljševanje tistih pogojev, ki pomeni .jo
osnovo za zadovoljevanje neposrednih potreb občanov.
3. Samioprispevek je namenski prispevek občanov. Splošni zakon naj bi
izključil možnost uporabe tako zbranih sredstev za druge namene.
4. Splošni zakon omogoča uvajanje samoprispevka tako v denarni kot v
drugih oblikah glede na namen, možnosti in druge pogoje. Vsaka oblika samoprispevka pa mora biti izražena v denarni vrednosti.
5. Samoprispevek je možno vpeljati za območje ene ali več krajevnih
skupnosti, ene občine ali več občin.
6. Glede načina uvedbe in večine, ki je za tako uvedbo potrebna, predlagamo, da se kot oblika odločitve občanov v zakonu določi referendum,
samoprispevek pa se uvede, če se zanj odloči večina vseh vpisanih volivcev
z območja, za katero se uvaja samoprispevek. Glede na to, da je s posameznih
območij razmeroma veliko število volivcev na začasnem delu v tujini, predlagamo varianto, da je za uvedbo samoprispevka potrebna večina vseh vpisanih
volivcev z območja, za katero se uvaja samioprispevek, z izjemo tistih, ki so na
začasnem delu v tujini.
7. Pred predložitvijo uvedbe samoprispevka v odločitev občanom mora
občinska skupščina oziroma svet krajevne skupnosti sprejeti akt, iz katerega so
razvidni vsi elementi samoprispevka. Vsebino akta naj bi določil zakon, mora
pa biti objavljen najmanj trideset dni pred predložitvijo uvedbe samoprispevka
v odločitev občanom, na način, kot se objavljajo odloki občinske skupščine.
O odločitvi občanov na referendumu je potrebno vzporedno z odlokom oziroma
sklepom o uvedbi referenduma objaviti tudi posebno poročilo o izidu glasovanja
na enak način, kot je objavljen odlok oziroma sklep o razpisu referenduma.
8. Zavezanec je načeloma vsak občan, ki ima prebivališče na območju, na
katerem je samoprispevek uveden. Ce je samoprispevek uveden v denarni
obliki, je to lahko samo oseba, ki ima lastne dohodke. Splošni zakon naj bi
določil dohodke1, na katere se samoprispevek ne sme uvesti, občinske skupščine
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in krajevne skupnosti pa lahko določijo kakršnekoli druge oprostitve ali
olajšave.
9. Splošni zakon obvezuje izplačevalce osebnih dohodkov in pokojnin na
območju SR Slovenije, da ob izplačilu odtegnejo samoprispevek. Občani, ki so
zaposleni v drugih republikah, pa so dolžni na zahtevo organa, ki je pristojen
za odmero samoprispevka, sami dati podatke o svojih dohodkih. Mnenja smo,
da so samoprispevek dolžni plačevati tudi tisti občani, ki so na začasnem delu
v tujini. Zato variantno predlagamo', da za take osebe splošni zakon predvidi
možnost določanja samoprispevka v pavšalnem znesku.
10. Splošni zakon naj bi določil, da se od zavezancev, ki samoprispevka
sami ne plačajo oziroma svoje obveznosti ne izpolnijo, samoprispevek prisilno
izterja. Zakon predvideva tudi možnost odpisa samoprispevka, če bi se s prisilno
izterjavo ogrozilo nujno preživljanje zavezanca in njegove družine. O tem naj
bi odločala posebna komisija.
11. Občanom mora biti zagotovljen neposreden in trajen družbeni nadzor
glede zbiranja, namenske uporabe sredstev in racionalnosti gradnje objektov.
Občani morajo biti enkrat na leto seznanjeni z izvajanjem odloka oziroma
sklepa, s katerim je bil samoprispevek uveden. O uporabi sredstev samoprispevka se sestavi zaključni račun.

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBCiN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Novo
mesto-, Sežana in Trbovlje, in delegat mesta Ljubljane so na svojem 20. zasedanju dne 30. 3. 1972 obravnavali osnutek zakona o samoprispevku.
V razpravi so sodelovali delegati občin Ilirska Bistrica, Kranj in Ravne na
Koroškem.
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. č.lena odloka o
začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja
delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena
na zasedanju, ta stališča republiškemu zboru in enotnemu zboru delovnih
skupnosti skupščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega
amandmaja kot pristojna, zbora obravnavata in zavzameta do njih svoje
stališče.
Dfelegati občin so se v načelu strinjali s predlaganim osnutkom zakona, k
posameznim členom pa so imeli naslednje pripombe:
2. člen.: Predlagano je bilo, da se ta člen dopolni tako, da se samoprispevek razen za zgraditev komunalnih in drugih naprav lahko vpelje tudi za
njihovo vzdrževanje ali obnovo, kar je potrebno zlasti glede vaških komunalnih
naprav. (Delegat občine Ilirska Bistrica.)
5. člen : Ker prihaja v praksi do primerov, da krajevne skupnosti
vpeljejo samoprispevek tudi za del območja krajevne skupnosti, upoštevajoč,
da ima določena krajevna skupnost več naselij, je ta samoprispevek predviden
le za določena in ne za vsa naselja, Podobna situacija je tudi v krajevni
skupnosti na območju mesta, kjer gre za uvedbo samoprispevka samo za določen
del ulice ali skupine blokov. Glede na
bi bilo treba ta člen dopolniti tako,
da se samoprispevek lahko vpelje tudi za del območja krajevne skupnosti ali
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dele območja več krajevnih skupnosti (Ilirska Bistrica, Kranj, Ravne na
Koroškem).
6. člen: V zvezi z načinom odločanja o samoprispevku je bilo predlagano, naj bi bil za krajevno skupnost in posamezna naselja referendum samo
ena možnost, praviloma pa naj bi o samoprispevku odločali občani na zboru
volivcev oziroma občanov (Ilirska Bistrica).
Drugi odstavek tega člena pa naj bi se glasil:
»Samoprispevek se uvede, če se zanj izjavi večina vpisanih zavezancev
z območja, za katero se uvaja samoprispevek, z izjemo tistih, ki so na začasnem
delu v tujini, na odsluženju vojaškega roka ali iz drugega razloga odsotni več
kot leto dni.« Namesto volivcev naj bi torej o samoprispevku odločali zavezanci,
zaradi česar je treba realneje opredeliti, kdo je zavezanec samoprispevka
(Kfranj, Ravne na Koroškem).
9. člen : Glede na to, da navadno objavlja poročila o izidu glasovanja
organ, ki skrbi za izvajanje referenduma (občinska volilna komisija, v krajevni
skupnosti pa bi to bila lahko krajevna volilna komisija), bi bilo ta člen treba
dopolniti tako, da poročilo o* izidu glasovanja objavi organ, ki skrbi za izvajanje
referenduma in ugotavlja izid glasovanja, ne pa občinska skupščina oziroma
svet krajevne skupnosti (Kranj).
10. člen : Predlagano je bilo, naj bi se ta člen dopolnil z novim tretjim
odstavkom:
»Kot občane, ki imajo lastne dohodke, je šteti tudi člane gospodinjstva,
zasebne kmetovalce, obrtnike ali druge osebe, ki se ukvarjajo s samostojnim
delom«, ker že danes navadno samoprispevek zavezuje tudi te osebe (Kranj).
11. člen : Glede samoprispevka v denarju je bilo izraženo mnenje, da
bi bilo treba glede na kritiko v zvezi s plačevanjem samoprispevka od pokojnin
(ne le minimalnih) to vprašanje ponovno proučiti. Razen tega naj bi proučili
tudi možnost, kako na ustrezen način obvezati za plačevanje samoprispevka
člane družin zdomcev, ki danes ne prispevajo za šolanje in druge potrebe —
morda tako, da bi države, kjer so zdomci zaposleni, vračale določena sredstva
za potrebe družin zdomcev (Ravne na Koroškem).
14. člen : Po variantnem dodatku k temu členu naj bi bili zavezanci
samoprispevka tudi občani, ki so na začasnem delu v tujini. Načelno bi bila taka
obveza povsem sprejemljiva. Dejstvo pa je, da od občanov, ki so na začasnem
delu v tujini, v tem času praktično ne bi mogli pobrati prispevka, niti ga
prisilno izterjati. Po drugi strani taki občani tudi ne bi mogli odločati na
referendumu o uvedbi samoprispevka. Zato naj bi ta dodatek odpadel. Ce pa se
občan vrne iz začasnega dela v tujini še v času, ko se samoprispevek plačuje,
avtomatično postane zavezanec (Kranj).
Predlagano je bilo tudi, da se za tem členom doda nov člen, ki naj se glasi:
»Zavezancu, ki se je z območja, za katero je bil uveden samoprispevek,
odselil preden je potekel čas samoprispevka, z odselitvijo preneha nadaljnja
obveznost glede samoprispevka.« Določilo tega člena pa ne bi veljajo za zapadli
in še neporavnani del samoprispevka (Kranj).
St.: 21-2/72
Ljubljana, 3. 4. 1972
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Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 17. januarja 1972 obravnaval osnutek
splošnega zakona o samoprispevku, ki ga je skupščini poslal v obravnavo
izvršni svet.
V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da mora biti zakon o samoprispevku
usklajen z zakonom o referendumu, katerega pripravlja ta odbor.
V praksi se je doslej večkrat dogajalo, da so bile iste kategorije občanov
pri sprejetju krajevnega samoprispevka različno obremenjene. Zavzeto je bilo
stališče, da naj bodo z zakonom o samoprispevku pogoji in višina samoprispevka
za vse občane iste kategorije enaki.
Ugotovljeno je bilo tudi, da je bila doslej doba plačevanja samoprispevka
zelo različna—• od enega do osmih let. Soglasno je bilo sprejeto stališče, da naj
bo v bodoče najdaljša doba plačevanja samoprispevka 5 let. To je v skladu
z našo politiko planiranja, saj sprejemamo1 srednjeročne plane,za obdobje petih
let. V primeru daljšega obdobja plačevanja samoprispevka ne bi šlo za samoprispevek v njegovem pravem smislu, pač pa že za davek občana.
V razpravi o posameznih določah osnutka zakona pa so bila sprejeta naslednja soglasna stališča:
1. Zakon naj se imenuje zakon o samoprispevku. Republika sploh ne more
sprejemati splošnih zakonov. Vsak republiški zakon je popoln zakon, pa čeprav
na podlagi njega sprejemajo občinske skupščine odloke, s katerimi dodatno^
urejajo področje, katero ureja republiški zakon.
2. 1. člen lahko odpade. To, kar je v njem določeno, je v 2. členu
konkretizirano, tako da bi se lahko zakon začel z 2. členom.
3. K 4. členu: Prvi odstavek 4. člena med drugim določa, da se lahko
samoprispevek uvede tudi v delovni sili. Ta izraz je neprimeren. Pravilneje bi
bilo, da se samoprispevek uvede »v del u«.
4. K 5. členu : Zavzeto je bilo stališče, da se lahko samoprispevek
vpelje tudi za območje dela krajevne skupnosti, ne pa za območje več občin.
Interesi občanov so namreč zelo različni, v glavnem pa so vezani na kraj njegovega bivališča. Vsako naselje nima krajevne skupnosti, ima pa svoje in
specifične potrebe, katere bodo občani želeli izpolniti z razpisom samoprispevka.
N;i pa potrebno posebej določati, da se lahko samoprispevek vpelje za več občin.
Stvar dogovora med občinami bo, ali bodo razpisali samoprispevek za isti
namen in objekt, ki bo služil občanom, dveh ali več občin. S tem so upoštevane
pripombe SO Krško in Trebnje.
5. K 6. členu : Načelno so se člani odbora zavzeli za sprejem variante
k drugemu odstavku, čeprav bi bilo treba to vprašanje še temeljito proučiti
in morda vključiti tudi vojake, ki so na odsluženju rednega vojaškega roka.
Pri temi pa je bilo poudarjeno, d,a je treba zagotoviti nedvomno zanesljivost
odsotnih iz kraja njihovega bivališča. Preprečiti moramo namreč kakršnekoli
zlorabe in posredno potvarjanje dejanskih rezultatov glasovanja. To vprašanje
bi se dalo rešiti s posebno določbo o volilnem imeniku, ki bi moral biti sestavljen za vsak primer referenduma o samoprispevku posebej, s tem, da ne
bi bili vpisani tisti občani, ki so na začasnem delu v tujini, in tisti, ki so na
odsluženju rednega vojaškega roka. S tem so upoštevane tudi pripombe SO
Trebnje, Ljubljana-Bežigrad, Celje in Krško.
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6. K 7. členu: Prvi odstavek 7. člena je treba uskladiti s pripombo k
5. členu.
7. K 8. členu: V tem členu je treba določiti, da se sme samoprispevek
vpeljati največ za dobo petih let.
8. K 9. členu: Ta določba ni povsem jasna. Po glasovanju je treba
objaviti samo rezultat glasovanja na način, kot je bil objavljen odlok oziroma
sklep o razpisu referenduma.
9. K 11. členu: V prvem odstavku je določeno, da se samoprispevek
v denarju ne sme uvesti za dohodke, ki jih imajo občani od minimalnih pokojnin. Minimalnih pokojnin ne poznamo več, pač pa poznamo pokojnine z
varstvenim dodatkom.
V drugem odstavku naj se starostna meja za moške dvigne na 60 let, za
ženske pa na 55 let. Točneje je treba določiti, katere mladoletne osebe so
oproščene delovne obveznosti. Ni namreč jasno, katere mladoletnike štejemp
za mlajše mladoletnike. S kazenskopravnega vidika so mlajši mladoletniki
osebe v starosti od 14 do 16 let. Menimo, da bi se delovna obveznost za mladoletnike lahko vpeljala s 15. letom, kar je v skladu s temeljnim zakonom o
delovnih razmerjih, kjer je določen®, da mora biti oseba, ki stopa v redno
delovno razmerje, stara najmanj 15 let. Pripomba SO Krško k členu je bila
upoštevana.
10. K 14. členu: Sprejema se variantni dodatek. Posebej pa bo treba
določiti, kako se bo samoprispevek v pavšalnem znesku izterjal in od koga, bo
upravni organ izterjal pavšal. Pripombe SO Ljubljana-Bežigrad, Celje in Krško
so bile sprejete.
11. K 18. členu: Zaključni račun o uporabi sredstev samoprispevka naj
se uradno objavi na enak način, kot se objavlja odlok oziroma sklep o razpisu
referenduma. S tem je bila upoštevana pripomba SO Krško.
12. K 20. č 1 e n u : Ta člen je treba dopolniti s tem, da z dnem uveljavitve
tega zakona prenehajo veljati določbe o samoprispevku iz zakona o prispevkih
in davkih občanov.
13. Soglasno je bilo izraženo tudi mnenje, da je treba v zakonu določiti,
da lahko glasujejo tudi občani, ki še nimajo volilne pravice (mladoletniki od
15. do 18. leta starosti), če so v rednem delovnem razmerju, ali če se samoprispevek uvaja za obveznost, ki bo bremenila tudi njih.
Za poročevalca na seji republiškega zbora se določi predsednik Martin Košir.
St.: 21-2/72
Ljubljana, 19. 1. 1972

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti je na seji dne 2. februarja 1972 obravnavala
osnutek splošnega zakona o samoprispevku, ki ga je skupščini SR Slovenije
predložil izvršni svet s predlogom, da ga obravnava po skrajšanem, postopku
kot zakonski osnutek.
Obenem je začasna komisija obravnavala tudi pripombe mestne konference
SZDL Ljubljana k osnutku zakona.
Začasna komisija se je v načelni razpravi strinjala, da se osnutek splošnega
zakona o samoprispevku obravnava po skrajšanem postopku v smislu določil
49
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294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije. Mienila je, da je prav, da se o
krajevnem samoprispevku, ki je bil doslej urejen v temeljnem in republiškem
zakonu o prispevkih in davkih občanov, sprejme poseben zakon, ker urejanje
tega vprašanja vsebinsko ne sodi v republiški zakon o prispevkih in davkih
občanov.
V načelu se je začasna komisija strinjala z osnutkom zakona, v podrobni
obravnavi po členih pa je dala naslednje pripombe:
k naslovu: Po mnenju začasne komisije gre za področje financiranja
skupnih potreb v krajevni skupnosti in občini, ki ga občani sami urejajo. Z
republiškim zakonom se lahko uredijo le temeljna načela. Zato naj se naslov
spremeni in glasi: »zakon o samoprispevku«.
k 1. in 2. členu: Zaradi boljše in jasnejše zakonodajne sistematike naj
se zadnji del besedila 1. člena priključi besedilu 2. člena, ki naj postane 1. člen.
Ta člen naj se glasi:
»Samoprispevek se lahko vpelje za zgraditev komunalnih, izobraževalnih,
kulturnih, zdravstvenih, socialnih in drugih objektov ah za druge namene, ki
imajo neposreden pomen za občane, ki živijo na določenem območju in s tem
prispevajo k ustvarjanju in izboljšanju pogojev za zadovoljevanje svojih neposrednih potreb.«
k 4. členu: Dopustila naj bi se možnost uvedbe skupne variante v
denarni obliki, v delu, v materialu, v prevozu ipd., ker se krajevne skupnosti ,
pri razpisu referenduma ne odločajo samo za eno vrsto prispevka.
k 5. členu : Omogočiti bi bilo treba, da se samoprispevek lahko vpelje
za območje ene ali več krajevnih skupnosti, za območje občine, del krajevne
skupnosti ali dela občine, ker bo včasih potrebno, da se samoprispevek razpiše
le za del krajevne skupnosti ali del občine.
k 6. členu : Sprejemljivejša je varianta, ki bi jo bilo treba dopolniti
s tem, da se pri glasovanju za samoprispevek ne štejejo tisti volivci, ki so zaradi
dela ali študija v drugem kraju ali v tujini ali zaradi služenja vojaškega roka
niso mogli udeležiti glasovanja.
k 8. členu : Preučiti bi bilo treba, ali lahko tudi temeljne organizacije
združenega dela plačujejo samoprispevek iz svojih sredstev, če se za to odJočijo.
k 9. členu : Določilo naj bi se, da objavi občinska skupščina oziroma
krajevna skupnost izid glasovanja in če je ta pozitiven, objavi tudi odlok
oziroma sklep o uvedbi samoprispevka.
k 14. členu: Do variantnega dodatka ni začasna komisija zavzela
nobenega stališča.
k 17. členu : Po mnenju začasne komisije bi bilo treba vprašanju neposrednega in trajnega družbenega nadzora glede zbiranja sredstev, namenske
uporabe sredstev in racionalne gradnje objektov posvetiti več pozornosti, ker se
samoprispevek lahko razpiše ne samo- za objekte, temveč tudi za druge namene.
V zakonu bi bilo treba tudi določiti, kako se bodo občani seznanjali z izvajanjem
odloka oziroma sklepa o samoprispevku.
Začasna komisija predlaga enotnemu zboru delovnih skupnosti, da se njene
pripombe upoštevajo pri izdelavi predloga zakona.
Za svojega poročevalca je določila poslanca Staneta Pungerčarja.
St.: 21-2/72
Ljubljana, 3. 2. 1972
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
14. januarja 1972 obravnavala osnutek splošnega zakona o samoprispevku, ki
ga je predložil izvršni svet skupščine SR Slovenije.
V načelni razpravi je komisija ugotovila, da gre za republiški zakon, ki naj
vsebuje le temeljna načela v skladu z določbo 2. podtočke 4. točke XLIII.
amandmaja k ustavi SR Slovenije. Gre namreč za področje financiranja skupnih potreb v krajevni skupnosti in občini, ki ga delovni ljudje in občani samostojno urejajo v občini in krajevni skupnosti, z republiškim zakonom pa se lahko
na tem področju določijo 1e temeljna načela.
V obravnavi po členih je komisija sprejela naslednja mnenja, pripombe in
predloge:
K naslovu zakona: V skladu z načelno razpravo naj se sedanji
naslov »splošni zakon o samoprispevku« spremeni in se glasi »zakon o samoprispevku«. Beseda »splošni« v naslovu namreč ne ustreza, ker gre za republiški zakon, ki določa le temeljna načela.
K 1. in 2. členu: Zaradi boljše in jasnejše zakonodajne sistematike naj
se zadnji del besedila 1. člena ».. . k ustvarjanju in izboljšanju pogojev ...«
priključi besedilu 2. č 1 e n a , ki naj postane 1. č 1 e n . Ta člen naj bi se torej
glasil: »Samoprispevek se lahko vpelje za zgraditev komunalnih, izobraževalnih, kulturnih, zdravstvenih, socialnih in drugih objektov ali za druge
namene, ki imajo neposreden pomen za občane, ki živijo na določenem območju in s tem prispevajo k ustvarjanju in izboljšanju pogojev za zadovoljevanje svojih neposrednih potreb.«.
K 5. členu : Komisija je menila, da bo v praksi prihajalo do 'primerov,
ko bo potrebno samoprispevek uvesti za del krajevne skupnosti oziroma za
del občine. Zato je predlagala, naj bi se ta člen nadomestil z naslednjim besedilom: »Samoprispevek se lahko vpelje za območje ene ali več krajevnih skupnosti, za območje občine, del krajevne skupnosti in občine.«.
E 6. členu : Komisija je menila, da je sicer sprejemljivejša varianta k
drugemu odstavku, da pa bi bilo treba ta odlstavek bolj precizirati glede izjem,
ki se ne upoštevajo pri glasovanju na referendumu. Komisija je predlagala,
naj bi se ta odstavek zato glasil: »Samoprispevek se uvede, če zanj glasuje
večina volivcev, ki je vpisana v splošni volilni imenik območja, za katero se
uvaja samoprispevek. Pri tem se ne štejejo tisti volivci, ki se zaradi dela
oziroma študija v drugem kraju ah v tujini ali zaradi služenja vojaškega roka
niso mogli udeležiti glasovanja.«
K 8. členu : Komisija je v zvezi s tem členom podprla predloge na seji
navzočega predstavnika ustavnega sodišča SR Slovenije, naj bi se v tem
zakonu kot temeljna načela določila tudi: 1. naj bi se samoprispevek uvajal
pod enakimi pogoji glede stopenj od posameznih osnov (osebnih dohodkov,
pokojnin, katastrskega dohodka itd.); zaradi tega naj se 5. točka dopolni
tako, da se glasi: »5. vrsta, osnova in višina prispevka občanov;«.
2. čas, za katerega se uvaja samoprispevek, ne bi smel biti neomejen; zato
naj bi se 3. t o č k i določila določena doba, za kaitero se uvaja samoprispevek
(na primer: 1 do 5 let); 3. z glasovanjem na referendumu uvedeni samoprispevek
ne bi smel imeti značaja diskriminacije večine nasproti manjšini občanov. To
naj bi se določilo na ustrezen način v predlogu zakona kot temeljno načelo.
K 9. členu : Zaradi večje jasnosti, da gre za primer, ko je izid referenduma pozitiven, naj se ta člen spremeni oziroma dopolni tako, da se glasi:
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»Izid referenduma objavi občinska skupščina oziroma svet krajevne skupnosti v poročilu o izidu glasovanja na inačin, kot je objavljen odlok oziroma
sklep o razpisu referenduma. Ce je izid referenduma pozitiven, objavi tudi
odlok oziroma sklep o uvedbi samoprispevka.«.
K 11.členu: V drugi in tretji vrsti prvega odstavka naj se besedi »minimalnih pokojnin« nadomestita z besedilom »pokojnin z varstvenim dodatkom.«
Qre le za spremembo redakcijskega značaja.
K 13. členu: V četrti vrsti prvega odstavka naj se za besedo »dohodkov«
dodata besedi »oziroma pokojnin«, za besedo »določena« pa besedilo »z odlokom
oziroma«.
V drugi vrsti drugega odstavka naj se za besedama »dolžan o« dodata
besedi »odloku oziroma«.
Gre le za dopolnitve redakcijskega značaja.
K 15. členu : V tretji vrsti drugega odstavka naj se za besedama
»upravni organ« dodata besedi »davčne službe«.
Ta dopolnitev je potrebna, da se konkretno pove, kateri pristojni občinski
upravni organ izda odločbo, na podlagi katere. se samoprispevek prisilno
izterja.
K 16. členu : V drugem odstavku bi bilo treba predvideti možnost pritožbe zoper zavrnilno odločbo v upravnem postopku, ki bi jo izdala v tem
odstavku navedena posebna komisija.
St.: 21-2/72
Ljubljana, 17. 1. 1972
i
PREDLOG ODLOKA
o soglasju k predlogu za ratifikacijo konvencije za prepoved in
preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter
prenosa lastninske pravice na njih, ki jo je generalna konferenca
sprejela na svojem XVI. zasedanju dne 14. novembra 1970 v Parizu
Na podlagi 1. točke XX'XV. amandmaja k ustavi SFRJ in tretje alinee
XLIV. amandmaja k ustavi SR Slovenije ter v zvezi z določbo četrtega odstavka
241. člena poslovnika skupščine SR Slovenije je skupščina Socialistične republike
Slovenije na seji republiškega zbora in na seji prosvetno-kulturnega zbora
sprejela
ODLOK
o soglasju k predlogu za ratifikacijo konvencije za prepoved in preprečevanje
nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice
na njih, ki jo je generalna konferenca siprejela na svojem XVI. zasedanju dne
14. novembra 1970 v Parizu
Daje se soglasje k predlogu za ratifikacijo konvencije za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih, ki jo je generalna konferenca sprejela na svojem XVI.
zasedanju dne 14. novembra 1970 v Parizu.
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OBRAZLOŽITEV
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na svoji seji 25. februarja 1972 obravnaval predlog za ratifikacijo konvencije za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih, ki jo je generalna konferenca sprejela na svojem XVI.
zasedanju dne 14. novembra 1970 v Parizu. Predlog za ratifikacijo konvencije
je predložil skupščini SR Slovenije v soglasje zvezni izvršni svet.
Odbor se je s predlogom za ratifikacijo konvencije strinjal.
St.: 0100-3/72
Ljubljana, 28. 2. 1972
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
6. marca 1972 obravnavala predlog odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo
konvencije za prepoved in preprečevatnije nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih, ki jo je generalna konferenca sprejela na svojem XJVI. zasedanju dne 14. novembra 1970 v Parizu,
ki ga je skupščini predložil odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo.
Hkrati je komisija obravnavala predlog za ratifikacijo omenjene konvencije,
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v soglasje zvezni izvršni svet.
V načelni razpravi komisija k predlogu za ratifikacijo konvencije in k
predlogu odloka ni imela pripomb.
Pri podrobni obravnavi besedila predloga odloka je komisija sprejela
naslednja amandmaja:
k naslovu: V četrti vrsti naj se med besedama »konferenca« in »sprejela« vstavi beseda »UNESCO«.
K besedilu odloka: V četrti vrsti naj se med besedama »konferenca« in »sprejela« vstavi beseda »UNESCO«.
Dopolnitev je potrebna, ker iz predloga za ratifikacijo konvencije izhaja,
da je konvencijo sprejela generalna konferenca UNESCO.
St.: 0100-3/72
Ljubljana, 7. 3. 1972

Komisija za varstvo okolja — mnenje z dne 4. 4. 1972, št. 0100-3/72
Odbor prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti je na seji dne
22. marca 1972 obravnaval predlog za ratifikacijo konvencije za prepoved in
preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa
lastninske pravice na njih, ki jo je generalna konferenca sprejela na svojem.
XVI. zasedanju dne 14. novembra 1970 v Parizu, ki ga je skupščini SR Slovenije
predložil v soglasje zvezni izvršni svet. Odbor je bil hkrati seznanjen tudi z
ustreznim pismenim poročilom zakonodajno-pravne komisije skupščine SR
Slovenije.
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Odbor je podprl predlog za ratifikacijo konvencije, ob tem pa dal pobudo,
da se temeljito ocenijo dolžnosti, ki jih s tem prevzema SFRJ, še zlasti ker
konvencija bistveno razširja pomen varstva kulturnih dobrin, kot je uveljavljeno pri nas. Uveljavitev konvencije terja nujne dogovore o tem, kako sistematično zavreti izvoz kulturnih dobrin, saj smo bili doslej pri tem dokaj neučinkoviti. Pri tem je potrebno upoštevati še specifičnosti Slovenije in zlasti na
področju etnografije pripraviti celoten seznam predmetov, katerih odtujitev
bi pomenila osiromašenje slovenskega patrimonija. Uprave carin in posamezni
cariniki naj bi bili podrobneje seznanjeni tako z besedilom same konvencije
kot s predpisi, katerih izdajo terja pri nas ta mednarodni sporazum. Tesno
sodelovanje pristojnih služb in carinskih delavcev edino lahko pripomore
k učinkovitemu preprečevanju odtujitve kulturnih dobrin.
Republiški zavod za spomeniško varstvo je potrebno zadolžiti, da najde
način in pota, da javnost, prizadete in odgovorne dejavnike seznani z dolžnostmi, ki jih bodo nalagale konvencija in ustrezni republiški predpisi. Načela,
le-teh bi morala biti v kar največji meri med seboj usklajena.
Na podlagi ratificirane konvencije bi kazalo ponovno razmisliti o sprožitvi postopka za vrnitev umetnin vseh vrst, odtujenih iz naše države med
drugo svetovno vojno.
Odbor se je strinjal s predlogom odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo
konvencije za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih, ki jo je generalna konferenca sprejela na svojem XVI. zasedanju dne 14. novembra 1970 v Parizu,
ki ga je predložil odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo.
Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil svojega
predsednika dr. Borisa Kuharja.
St.: 0100-3/72
Ljubljana, 24. 3. 1972
PREDLOG ODLOKA
o soglasju k programu izobraževalne skupnosti
SK Slovenije za leto 1972
Na podlagi 149. člena ustave SR Slovenije in prvega ter tretjega odstavka
54. člena zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Slovenije (Ur. 1. SRS, št. 8-52/69) je skupščina SR Slovenije
na seji republiškega zbora in na seji prosvetno-kulturnega zbora sprejela

ODLOK
o soglasju k programu izobraževalne skupnosti
SR Slovenije za leto 1972
K programu izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1972, ki ga je
sprejela skupščina izobraževalne skupnosti SR Slovenije na seji dne 1. 3. 1972,
se daje soglasje.
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OBRAZLOŽITEV
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji 3. aprila 1972
obravnaval program izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1972, ki ga
je skupščina SR Slovenije poslala v soglasje izobraževalna skupnost SR Slovenije. Poleg tega je odbor obravnaval še program skupnih nalog republiškega
sekretariata za prosveto in kulturo, zavoda za šolstvo SR Slovenije, izobražen
valne skupnosti SR Slovenije in pedagoškega inštituta, ki je nastal iz potrebe,
da bi bila prizadevanja na področju vzgoje in izobraževanja čimbolj usklajena
in da bi vse strokovne sile združili pri reševanju najbolj perečih problemov.
V načelni razpravi o programu republiške izobraževalne skupnosti je bila
pripomba, da je zasnovan preveč izolirano od proučevanj in doseženih rezultatov v preteklem obdobju. Iz njega ni dovolj razvidna kontinuiteta in daje
vtis, da je treba s številnimi in zelo podrobnimi nalogami mnoge probleme
začeti znova proučevati. Ker so za skupščino in slovensko javnost pomembni
predvsem rezultati proučevanj, naj o njih, izobraževalna skupnost primerno
poroča. To je potrebno tudi zato, ker bodo nekateri izsledki proučevanj podlaga
za odločitve delovnih organizacij, republiške in občinskih skupščin. S tem v
zvezi, je bila izražena potreba, da bi se organi izobraževalne skupnosti pri
realizaciji nalog v večji meri povezovali z občinskimi skupščinami.
K posameznim nalogam programa republiške izobraževalne skupnosti so
bili dani naslednji predlogi oziroma pripombe:
1. Analiza delovanja in razvoja izobraževalne skupnosti v SR Sloveniji
in priprava predlogov za spremembo zakona.
Pri pripravi predlogov za spremembe in dopolnitve zakona o izobraževalnih
skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja, s katerimi je treba
uresničiti ustavna dopolnila o neposrednem povezovanju uporabnikov kadrov
in izobraževalnih zavodov, naj bo posvečena posebna pozornost ustanavljanju
posebnih izobraževalnih skupnosti in ceni izobraževanja. Zlasti pri ceni izobraževanja še niso razčiščena nekatera osnovna in teoretična vprašanja. Znano je,
da sedanji proračunski sistem ne zagotavlja enakopravnosti partnerjev. Sredstva, ki jih dobijo izobraževalni zavodi, zadoščajo komaj za pokritje osebnih
dohodkov, medtem ko preostala sredstva večkrat ne omogočajo niti enostavne
reprodukcije.
3. Operativni program izobraževalne skupnosti SR Slovenije za izravnavanje pogojev za vzgojo in izobraževanje otrok.
Odbor meni, da je. takšen program potreben. Izobraževalna skupnost naj
ga valorizira, da bodo vsem odgovornim dejavnikom tako v občinah kot v
republiki znane njihove materialne obveznosti za uresničitev političnih izhodišč
za odpravo posledic socialne diferenciacije na področju vzgoje in izobraževanja.
Ce se predvideni ukrepi republiške izobraževalne skupnosti ne bodo izvajali
v prvi vrsti na nerazvitih območjih, se bodo neupravičene diskriminacije glede
možnosti izobraževanja še povečevale.
7. Opredelitev vsebine in oblik permanentnega izobraževanja in prikaz
sredstev za takšno izobraževanje.
Rri tej nalogi naj se organi izobraževalne skupnosti osredotočijo na raziskavo vzrokov, zakaj izobraževalni zavodi še ne skrbijo za redno izpopolnjevanje
zaposlenih diplomantov. Zavodi bi morali po posebnem programu organizirati
stalne tečaje in predavanja, na katerih bi seznanjali diplomante z novejšimi
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strokovnimi in znanstvenimi izsledki ter načini njihove uporabe v praksi,
s problemi stroke, novimi delavnimi metodami ipd.
9. Ukrepi za nadaljnji razvoj znanstveno-raziskovalnega dela na področju
vzgoje in izobraževanja.
V tej nalogi predvideni ukrepi so predvsem organizacijskega značaja in
kažejo na to, da je znanstveno-raziskovalno delo na področju vzgoje in izobraževanja še v obdobju kadrovskega in materialnega utrjevanja.
18. Organizacija odborov za izobraževanje kadrov za posamezne gospodarske panoge.
Pri tej nalogi, ki je povezana s> 1. in 24. nalogo programa izobraževalne
skupnosti, se odpirajo širši problemi ustanavljanja posebnih izobraževalnih skup^
nosti. Izobraževalna skupnost naj pri proučevanju teh nalog ugotovi osnovne
vzroke, zakaj delovne organizacije ne kažejo zanimanja za vzpostavitev neposrednih odnosov do izobraževalnih zavodov, ki vzgajajo kader za njihove
potrebe in predlagajo ukrepe za odpravo teh vzrokov oziroma za ustvaritev
ugodnih možnosti za ustanavljanje posebnih izobraževalnih skupnosti.
23. Pregled stanja domov za učence srednjih šol.
Po mnenju odbora ni potrebe, da bi organi izobraževalne skupnosti znova
opravili pregled materialnega stanja domov za učence srednjih šol. Ta pregled
je bil namreč že večkrat opravljen. Bolj bi bilo koristno, da bi se s to nalogo
določil način financiranja novih investicij in prepotrebnih adaptacij obstoječih
domov. Predlog naj predvidi udeležbo sredstev vseh zainteresiranih dejavnikov,
to je delovnih organizacij, republiške in občinskih skupščin. Pri obravnavi
programa skupnih nalog republiških organov na področju vzgoje in izobraževanja je odbor posvetil pozornost uvajanju obsežnega projekta modernizacije
pouka matematike v osnovni šoli. Pristojni republiški organi naj skrbno spremljajo rezultate v šolah in sproti odpravljajo vse začetne težave. Posebno pozornost naj posvetijo pravočasnemu usposabljanju učiteljev.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da da soglasje k programu izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1972 in priporoči izobraževalni skupnosti,
da upošteva pripombe odbora pri izvajanju programa.
Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil Ivana Ahlina.

POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
4. 4. 1972, št. 400-36/72
Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje je na seji dne
4. aprila 1972 obravnaval program izobraževalne skupnosti SR Slovenije za
leto 1972, ki ga je skupščini SR Slovenije predložila v soglasje izobraževalna
skupnost SR Slovenije.
V načelni razpravi je odbor ocenil, da delovni program republiške izobraževalne skupnosti za leto 1972 v zadovoljivi meri in v okviru danih možnosti
odraža načelno politiko, ki jo skupščina zasleduje prek sprejetih dokumentov
za področje vzgoje in izobraževanja. Delovni program je zastavljen dovolj
učinkovito, usklajenost posameznih nalog z drugimi pristojnimi in zaintere-
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siranimi republiškimi dejavniki pa je hkrati zagotovilo, da bodo delovni rezultati dali realno sliko in predloge za rešitve za vrsrto perečih vprašanj v šolstvu.
S temi rezultati naj bi republiška izobraževalna skupnost skupščino SR Slovenije
primerno in pravočasno seznanjala. Ker je delovni programi izredno obsežen,
nekatere naloge pa so si zastavile tudi druge skupnosti (skupnost slovenskih
občin ureditev investicij v srednje šolstvo), naj republiška izobraževalna skupnost delo še bolj uskladi, sicer je upravičena bojazen, da vseh nalog ne bo
zmogla odpraviti v določenem roku.
Zaradi omejenega obsega sredstev v delovni program izobraževalne skup^
nosti SR Slovenije niso mogle biti uvrščene nekatere pomembne naloge s
področja modernizacije pouka, kar bo oviralo nameravano intenzivnejše uvajanje
inovacij v izobraževanje, zadrževalo pa tudi hitrejša investicijska vlaganja za
povečanje šolskega prostora; to bo negativno vplivalo predvsem na kapacitete
v srednjem šolstvu.
Izhajajoč s stališča, naj bo prioriteta nalog v delovnem programu zastavljena tako, da bo dovolj razvidna sprejeta politika na področju izobraževanja,
so člani odbora dali k posameznim raziskavam v programu naslednje predloge in pripombe:
I. Analiza delovanja in razvoja izobraževalnih skupnosti v SR Sloveniji
in priprava predlogov za spremembo zakona
Naloga je preozko zastavljena in bi jo kazalo razširiti še na druge vidike,
kot je npr. celovitejša ocena družbenoekonomskih odnosov v šolstvu s posebnim
ozirom na samoupravne odnose ter uresničevanje ustavnih dopolnil o neposrednem povezovanju izobraževalnih institucij z uporabniki kadrov.
3. Operativni program izobraževalne skupnosti SR Slovenije za izravna^
vanje pogojev za vzgojo in izobraževanje otrok
Odbor je ocenil nalogo kot eno izmed realizacij političnih izhodišč za
zmanjševanje socialnih razlik med mladino in zato menil, da jo kaže uvrstiti
med prioritetne raziskave v delovnem programu republiške izobraževalne
skupnosti
7. Opredelitev vsebine in oblik permanentnega izobraževanja in prikaz
sredstev za takšno izobraževanje
Nalogo velja uresničevati v tesni povezavi z zavodom za šolstvo SR Slovenije predvsem z vidika stalnega strokovnega izobraževanja prosvetnih delavcev, ki mora biti organizirano sistematično in smotrno usklajeno z vzgojno
izobraževalnim procesom na šolah.
II. Dokvalifikacija prosvetnih delavcev
Odbor je ocenil nalogo kot prioritetno, saj nekateri znani podatki kažejo,
da si vsi prizadeti prosvetni delavci ne bodo mogli pridobiti zahtevane izobrazbe v roku, ki ga določa zakon; to bo lahko na nekaterih šolah povzročalo
težave pri organizaciji pouka.
14. Analiza fakultativnih dejavnosti na srednjih šolah
Odbor je opredelil nalogo kot eno ključnih raziskav, ki naj jo republiška
izobraževalna skupnost uvrsti kot prioritetno v I. trimesečje. Skupaj z zavodom
za šolstvo SR Slovenije naj izobraževalna skupnost posveti predvideni analizi
posebno pozornost; ob skrajšanem delovnem tednu, ko se vzgojna vsebina
šole na račun izobraževalnih ciljev vse bolj siromaši, postajajo namreč prostovoljne dejavnosti učencev vse pomembnejša možnost za vzgojno delovanje.
Raziskava naj vsebuje še posebno analizo prostih sobot.
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15. Enotna metodologija letnih delovnih načrtov zavodov za usposabljanje
Ker se je naloga začela uresničevati že lani, zavodi za usposabljanje pa že
dalj časa opozarjajo na nujnost enotne metodologije za izdelavo delovnih načrtov, naj republiška izobraževalna skupnost raziskavo uvrsti med prioritetne.
23. Pregled stanja domov za učence srednjih šol
Nlalogo, ki je prioritetnega značaja, naj izobraževalna skupnost SR Slovenije razširi tako, da bo poleg pregleda stanja dijaških domov vsebovala tudi
predlog sistema financiranja novih investicij in potrebnih adaptacij delujočih
domov.
37. Predlog sistema investiranja v posebne osnovne šole ter v srednje
šole in domove teh šol
V predlog sistema investiranja naj se poleg že naštetih zavodov vključijo
še vzgojnoizobraževalne organizacije z italijanskim oziroma madžarskim učnim
jezikom.
40. Ajnaliza izgubljenih sredstev zaradi osipa na različnih stopnjah šolanja
Kot je odbor že večkrat opo-zoril na različne vzroke osipa, je tudi tokrat
predložil, naj izobraževalna skupnost SR Slovenije poleg materialnega vidika
prikaže in analizira tudi druge raznovrstne razloge za osip na različnih stopnjah
šolanja.
Odbor predlaga prosvetno-kulturnemu zboru, da da soglasje k programu
izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1972 in priporoči izobraževalni
skupnosti, da upošteva predloge in pripombe odbora pri izvajanju programa.
Odbor je za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora določil svojega
predsednika Emila Roj ca.
St.: 400-36/72
Ljubljana, 5. 4. 1972

PREDLOG ODLOKA
o soglasju k enotnim osnovani meril za financiranje
dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov
Na podlagi 149. člena ustave SR Slovenije in tretjega odstavka 13. člena
zakona o izobraževalnih skupnostih in financiranju vzgoje in izobraževanja
v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 8-52/69) je skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora in na seji prosvetno-kulturnega zbora sprejela
ODLOK
o soglasju k enotnim osnovam meril za financiranje
dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov
K enotnim osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov, ki jih je sprejela skupščina izobraževalne skupnosti SR
Slovenije na seji dne 1. 3. 1972, se daje soglasje.
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OBRAZLOŽITEV
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zibora je na seji 3. 4. 1972
obravnaval enotne osnove meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov, ki jih je poslala skupščini SR Slovenije v soglasje izobraževalna skupnost SR Slovenije.
Odbor k enotnim osnovam meril ni imel bistvenih vsebinskih pripomb.
V razpravi je bilo opozorjeno, da je relativno majhen razpon v točkah za
učitelje s srednjo izobrazbo in za učitelje z višjo izobrazbo. S tem učitelji
s srednjo izobrazbo niso dovolj stimulirani, da bi si pridobili višjo izobrazbo'.
Povečanje sredstev za materialne stroške za 20 l0/o ne omogoča modernizacije
pouka. Ta problem je zaostren zlasti na šolah, ki so pred kratkim dobile nova
poslopja.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da da soglasje k enotnim osnovam
meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov.
Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanca Jožeta
Deberška.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
4. 4. 1972, št. 402-135/72
Odbor za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora — poročilo z
dne 5. 4. 1972, št. 402-135/72.

PREDLOG ODLOKA
o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih
dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1972
Na podlagi 149. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 36. člena
zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 8-52/69) je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora in na seji prosvetno-kulturnega
zbora sprejela
ODLOK
o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih
dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1972
K merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1972, ki jih je sprejela skupščina
izobraževalne skupnosti SR Slovenije na seji 1. 3. 1972, se daje soglasje.

780

Priloge
OBRAZLOŽITEV

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 3. 4. 1972
obravnaval merila in pogoje za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev
temeljnih izobraževalnih skupnosti v letu 1972, ki jih je skupščini SR Slovenije
poslala v soglasje izobraževalna skupnost SR Slovenije.
Odbor k merilom in pogojem ni imel pripomb. Merila so dopolnjena z
določbami družbenega dogovora o delitvi dohodka in osebnih dohodkov.
Da bi uravnavala možnosti osnovnošolskega izobraževanja z minimalnijmi izhodišči, določenimi v enotnih osnovah meril, si je republiška izobraževalna
skupnost prizadevala povečati obveznosti občin v skladu s povečevanjem njihove ekonomske moči. V zvezi s takšno politiko je bilo na seji opozorjeno,
da občinske skupščine vse manj samostojno odločajo o namembnosti svojih
dohodkov. Podobni kriteriji se namreč uveljavljajo tudi na drugih področjih.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da. da soglasje k merilom in pogojem
za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1972.
Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanca Jožeta
Dfebetška.
MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Novo
mesto', Sežana in Trbovlje, in delegat .mesta Ljubljane so na svojem 20. zasedanju dne 30. 3. 1972 obravnavil sklep o mlerilih in pogojih za zagotavljanje
posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu
1972.
V razpravi sita sodelovala delegata občin Ilirska Bistrica in Žalec.
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o
začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja
delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena na zasedanju, ta stališča republiškemu in prosvetno-kulturnemu zboru
skupščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja
kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče.
Delegat občine Ilirska Bistrica je predlagal naslednje dopolnitve
sklepa:
V točki II naj bi se za postavko C dodah novi postavki:
— sredstva za izobraževanje pedagoškega kadra;
— sredstva za vzgojno dejavnost,
kar naj bi se konkretiziralo v točki III:
— pri sredstvih za izobraževanje pedagoškega kadra naj bi šlo predvsem
za štipendiranje izrednega in dopolnilnega izobraževanja pedagoškega kadra;
— sredstva za vzgojno dejavnost naj bi obsegala predvsem sredstva za
vzgojno svetovalno delo, za vzgojno izobraževalno dejavnost male šole in za
šolo v naravi, ki je sicer samo nadaljevanje osnovnošolskega programa v naravi
namesto v šoli.
Pod postavko C, v tej točki naj bi se na koncu stavka dodalo še besedilo:
»in pomoč pri nabavi učbenikov.«
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Vse te dejavnosti oziroma potrebe bi naj v programu torej šteli za. obvezne,
ne pa fakultativne.
Delegat občine Žalec pa je v svoji razpravi opisal izredno težke probleme
v zvezi s financiranjem izobraževanja v občini, ki trajajo že nekaj let, tako da
občina ne more, čeprav daje nad 50'% vseh proračunsko zbranih sredstev za
šolstvo, pokriti vseh nujnih potreb na tem področju. Konkretno je predlagal, da
se točka VII sklepa črta, ker predstavlja tudi 10 °/o za to občino pomembna
sredstva, ki jih sama ne more nadomestiti. Ce pa ta predlog ne bo sprejet,
naj se problem rešuje s posebnimi premostitvenimi sredstvi.
St.: 402-135/72
Ljubljana, 3. 4. 1972
POROČILA
Zakonodajno-pravne komisije skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
4. 4. 1972, št. 402-135/72.
Odbor za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora — poročilo z
dne 5. 4. 1972, št. 402-135/72.

PREDLOG ODLOKA
o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada
SR Slovenije za leto 1971
Na podlagi drugega odstavka 2. točke amandmaja VII k ustavi SR Slovenije
in 48. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 22/66) je skupščina SR
Slovenije na seji republiškega zbora in na seji gospodarskega zbora sprejela
ODLOK
o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada
SR Slovenije za leto 1971
I.
Daje se soglasje k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za
leta 1971 s stanjem na dan 31. decembra 1971:
1. skupna sredstva „
60 216 741,99
2. razporejena sredstva
57 341 994,69
3. ostanek sredstev
2 874 747,30
II.
Ostanek sredstev v znesku 2 874 747,30 din se prenese kot dohodek sklada
v letu 1972.
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Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora skupščine
SR Slovenije je na seji dne 28. marca 1972 razpravljal o predlogu zaključnega
računa vodnega sklada SR Slovenije za leto 1971, ki ga je sprejel upravni odbor
vodnega sklada SR Slovenije na seji 24. februarja 1972 in ga poslal skupščini
SR Slovenije v soglasje.
Odbor ugotavlja, da so bila sredstva vodnega sklada SR Slovenije v letu
1971 porabljena za namene, ki jih določa srednjeročni program vodnega sklada
in finančni načrt za leto 1971, zato predlaga pristojnima zboroma skupščine
SR Slovenije, da v smislu 48. člena zakona o vodah dasta soglasje k zaključnemu
računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1971.
Odbor hkrati predlaga, da vodni sklad SR Slovenije pred obravnavo
zaključnega računa na sejah pristojnih zborov predloži poročilo službe družbenega knjigovodstva o pregledu zaključnega računa za leto 1971.
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Jožeta Slaviča.
St.: 400-21/72
Ljubljana, 30. 3. 1972

POROČILA
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora — poročilo z dne 31. 3. 1972, št. 400-21/72
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
31. 3. 1972, št. 400-21/72

PREDLOG ODLOKA
o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada
SR Slovenije za leto 1972
Na podlagi drugega odstavka 2. točke amandmaja VII k ustavi SR Slovenije
in 45. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 22/66) je skupščina SR Slovenije
na seji republiškega zbora in na seji gospodarskega zbora sprejela
ODLOK
o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada
SR Slovenije za leto 1972
Finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije za leto 1972, ki ga je sprejel
upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije na seji 24. februarja 1972 in ki
izkazuje dohodke v znesku 79 900 000,— din in izdatke v enaki višini, se potrdi.
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OBRAZLOŽITEV
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora skupščine
SR Slovenije je na seji dne 28. marca 1972 razpravljal o predlogu odloka o
potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1972, ki ga je
sprejel upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije na seji 24. februarja 1972
in ga poslal skupščini SR Slovenije v potrditev.
Odbor ugotavlja, da je finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije za leto
1972 izdelan v skladu s smernicami za izdelavo perspektivnega programa
vodnega sklada ter predlogom; srednjeročnega načrta tega sklada za obdobje
1971—1975, ki predvideva, da bo v posamezne dejavnosti vodnega gospodarstva
v tem obdobju vloženo 400 milijonov din. V finančnem načrtu je na -podlagi
zakona o vodnem prispevku za leto 1972 ter na podlagi ostalih dohodkov,
predvidena realizacija dohodkov v letu 1972 v višini 79 900 000,— din, kar
ustreza poprečni letni kvoti, predvideni za obdobje 1971—1975.
V zvezi z delitvijo sredstev po posameznih dejavnostih vodnega gospodarstva ter vodnih skupnosti kakor tudi pomoči tmanj razvitim območjem na
podlagi zakona o ukrepih za pospeševanje manj razvitih območij v SR Sloveniji
odbor ni imel pripomb.
Odbor predlaga pristojnima zboroma skupščine SR Slovenije, da v smislu
45. člena zakona o vodah potrdita finančni načrt vodnega sklada za leto 1972.
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Jožeta Slaviča.
St.: 400-21/72
Ljubljana, 30. 3. 1972
POROČILA
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora skupščine SR Slovenije jena seji dne 29. 3. 1972 obravnaval finančni
načrt vodnega sklada SR Slovenije za leto 1972 ter predlog odloka o potrditvi
finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1972, ki ga je predložil
odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora.
Odbor ugotavlja, da je finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije za leto
1972 izdelan v skladu s srednjeročnim programom vodnega gospodarstva za
obdobje od 1971—1975. Zato k finančnemu načrtu nima pripomb. Opozarja pa,
da se šele s finančnim načrtom za leto 1972, ki je že drugo leto srednjeročnega
plana, približujemo poprečnim letnim sredstvom 80 milijonov, ki so s tem
programom predvidena. V letu 1971 je bilo doseženih le okoli 60 milijonov
sredstev, tako da je predvidena realizacija srednjeročnega programa v prvih
dveh letih le 35 '%>. Zato bo potrebno v naslednjih letih povečati obseg sredstev,
če hočemo realizirati cilje, zastavljene v srednjeročnem programu.
Odbor predlaga republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da sprejme
odlok o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1972.
Za poročevalca je bil določen poslanec Ivan Ahlin.
St.: 400-21/72
Ljubljana, 31. 3. 1972
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Komisija za varstvo okolja skupščine SR Slovenije je na seji dne 3. 4. 1972
razpravljala o srednjeročnem načrtu vodnega gospodarstva SR Slovenije za
obdobje 1971—1975 in o finančnem načrtu vodnega sklada SR Slovenije za
leto 1972. Hkrati je obravnavala tudi predloga odlokov o potrditvi srednjeročnega načrta ter o potrditvi finančnega načrta za leto 1972, ki ju je predložil
odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora.
Komisija ugotavlja, da je vodno gospodarstvo tesno povezano z varstvom
okolja, saj vsak poseg na področju voda pomeni poseg v naravno okolje. Zato
je za ohranjevanje ekološkega ravnovesja in pogojev življenja poleg varstva
pred škodljivim delovanjem voda izredno pomembno varstvo vode tako v
smislu ohranjevanja pitne kot tehnološke vode. Srednjeročni program je po
mnenju članov komisije glede tega spodbuden, saj je za ta namen predvidenih
precej več sredstev kot v preteklem obdobju. Tako lahko realno pričakujemo,
da bomo v 10 letih dosledno očistili pritoke glavnih rek ter tako tudi bistveno
vplivali na kvaliteto vode glavnih vodotokov.
V razpravi o sredstvih za druga vodnogospodarska dela pa je komisija
ugotovila, da je njihov obseg glede na potrebe očitno premajhen. Ob upoštevanju načela, da se večji del sredstev troši tam, kjer se zbere, in da se le
mlanjši del zbira centralno za uresničenje nekaterih za vso republiko pomembnih
del, bodo nekatera področja razpolagala s tako majhnimi sredstvi, da ne bodo
mogla obstoječega vodnega režima niti vzdrževati. To je posebno pereče na
hudourniških področjih (Soča), saj je kljub temu, da je varstvo pred erozijo
in hudourniki republiškega pomena, za ta namen predvidenih premalo sredstev.
Komisija je bila mnenja, da bi bilo zato potrebno v letu 1972 zagotoviti
za reševanje najnujnejših problemov dodatna sredstva na osnovi točno izdelanega predloga, ter v tem letu sprejeti nov republiški zakon o vodah, s
katerim naj se uvede tak sistem financiranja vodnega gospodarstva, ki bo
omogočal realizacijo že tako minimalnih ciljev srednjeročnega programa.
Z novim zakonom pa je potrebno urediti tudi druge probleme :
— glede onesnaženja voda komisija predlaga, da se določi, da je za vsako
gradnjo potrebno pridobiti vodnogospodarsko soglasje, ki pa se ne izda, če
predvsem industrijski objekti nimajo predvidenih čistilnih naprav. Pri tem je
potrebno striktno vztrajati za novo industrijo, za staro pa določiti realen rok
za sanacijo; ali pa naj se uzakoni določilo, da zajema industrija tehnološko
vodo pod iztokom onesnažene tehnološke vode;
— glede črnih gradenj, ki najbolj uničujejo' okolje in onesnažujejo podtalnico, naj bi se uveljavile določbe, da ne morejo naknadno dobiti priključkov
vodovoda in elektrike;
— glede pitne vode je potrebno urediti način zajemanja;
— višina kazni za kršitelje določb zakonov naj se na novo določi, saj so
sedanje kazni pravzaprav le simbolične.
Opozorjeno je bilo tudi, da je z učinkovito vodnogospodarsko inšpekcijo
treba zagotoviti izvajanje določb zakona.
Komisija je obravnavala tudi finančni načrt vodnega sklada za leto 1972
in ni imela pripomb.
Komisija za varstvo okolja predlaga skupščini SR Slovenije, da sprejme
odlok o potrditvi srednjeročnega načrta vodnega gospodarstva za obdobje
1971—1975 ter odlok o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada za leto 1972.
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Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen inž. Miloš Polič, na
seji gospodarskega zbora pa inž. Ferdo Papič.
St.:

3-16/72
400-21/72
Ljubljana, 4. 4. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
4. 4. 1972, št. 3-16/72 in 400-21/72.

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine
Socialistične republike Slovenije
{
I. Predsedstvo skupščine SR Slovenije
a) Sestava, pravice in dolžnosti
1. člen
Predsedstvo skupščine SR Slovenije sestavljajo predsednik in podpredsedniki skupščine, predsedniki zborov in en član, ki ga izvoli zasedanje delegatov
občin v skupščini SR Slovenije.
Tajnik skupščine SRi Slovenije je tajnik predsedstva skupščine.
2. člen
Za člana predsedstva skupščine, ki ga voli zasedanje delegatov občin, lahko
izvoljen vsak državljan, ki ima volilno pravico.
3. člen
Kandidate za člana predsedstva skupščine, ki ga voli zasedanje delegatov
občin, predloži republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva.
Predlog kandidature se pismeno sporoči predsedniku skupščine najmanj 3 dni
pred začetkom zasedanja delegatov občin, na katerem naj bo član predsedstva
izvoljen, in se takoj pošlje delegatom občin.
4. člen
Za postopek pri volitvah člana predsedstva na zasedanju delegatov občin
se uporabljajo določbe 358. do 363. člena tega poslovnika.
5. člen
Član predsedstva skupščine, izvoljen na zasedanju delegatov občin, se voli
za dobo do izteka mandata vsakokratnega sklica skupščine SR Slovenije.
50
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6. člen

Predsednik skupščine SR Slovenije je predsednik predsedstva skupščine.
V imenu predsedstva skupščine predstavlja Socialistično republiko Slovenijo
in opravlja druge naloge, ki so mu dane z ustavo in s tem poslovnikom.
7. člen
Predsedstvo skupščine:
— predstavlja Socialistično republiko Slovenijo;
—- obravnava vprašanja splošnega političnega pomena, zlasti temeljna
vprašanja gospodarskega in družbenega razvoja, splošnega ljudskega odpora,
mednarodnih odnosov, varstva z ustavo določenega reda, kadrovske politike
in druga vprašanja, ki so splošnega pomena za republiko, koordinira razpravo
o teh vprašanjih in daje pobudo za njihovo obravnavo v skupščini, v izvršnem
svetu, samoupravnih skupnostih in organizacijah ter predlaga razpravo o teh
vprašanjih družbenopolitičnih organizacijah;
— skrbi za sodelovanje skupščine SR Slovenije z občinskimi skupščinami,
družbenopolitičnimi organizacijami, samoupravnimi interesnimi skupnostmi in
drugimi organizacijami;
— skrbi za sodelovanje skupščine SR Slovenije z organi federacije, drugih
republik in avtonomnih pokrajin;
— razglaša republiške zakone z ukazom;
— daje pomilostitve v skladu z zakonom;
— podeljuje odlikovanja Socialistične republike Slovenije;
— razpisuje volitve poslancev skupščine SR Slovenije;
— predlaga skupščini SR Slovenije mandatarja za sestavo izvršnega sveta
in razglaša odlok o izvolitvi izvršnega sveta;
— predlaga skupščini SR Slovenije izvolitev ali razrešitev predsednika in
sodnikov ustavnega sodišča SR Slovenije;
— daje, po poprejšnjih posvetih v organih Socialistične zveze delovnega
ljudstva Slovenije, predloge za izvolitve članov zveznega izvršnega' sveta,
članov sveta federacije, sodnikov ustavnega sodišča Jugoslavije in za imenovanje šefov diplomatskih misij v tujini, ki jih na predlog SR Slovenije voli
ali imenuje zvezna skupščina, predsedstvo SFRJ ali predsednik republike;
— predlaga skupščini SR Slovenije programsko osnovo za njeno delo ter
usklajuje izvajanje delovnih programov zborov skupščine SR Slovenije;
— razlaga določbe tega poslovnika in poslovnikov zborov skupščine SR
Slovenije glede pristojnosti zborov in drugih teles skupščine SR Slovenije in
druge določbe tega poslovnika ter sprejema stališča o drugih vprašanjih
skupnega pomena za delo zborov, ki so določena v tem poslovniku;
— usklajuje delo zborov skupščine in predlaga rešitve, če se zbori ne
morejo sporazumeti glede načina in rokov za obravnavo vprašanj, o katerih
odločajo enakopravno, ali glede opravljanja drugih zadev, ki imajo skupen
pomen za dva ali več zborov;
— predlaga zborom prednost za predloge in vprašanja, ki jih je treba
hitro rešiti;
— spremlja delo teles skupščine in obravnava s predsedniki komisij in
odborov skupščine in njenih zborov vprašanja, ki so v zvezi z delom teh teles;
— skrbi, da so poslancem zagotovljeni pogoji za delo;
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— določa načela o notranjem redu v skupščini SR Slovenije in o organizaciji služb skupščine;
— določa sredstva, ki naj bodo v predlogu republiškega proračuna zagotovljena za delo skupščine SR Slovenije in njenih služb;
— opravlja druge zadeve, določene v tem poslovniku.
8. člen
Predsedstvo skupščine ima pravico predlagati telesom skupščine, da obravnavajo posamezna vprašanja z njihovega področja; člani predsedstva pa lahko
sodelujejo pri razpravljanju o vseh vprašanjih, ki so na dnevnem redu seje
teh teles.
Ce posamezen predlog akta, poročilo, dokumentacija ali drugo gradivo,
predloženo skupščini SR Slovenije, ni pripravljeno v skladu z določbami tega
poslovnika, lahko predsedstvo skupščine tako gradivo zadrži in vrne predlagatelju v dopolnitev.
9. člen
Predsedstvo skupščine lahko zahteva od izvršnega sveta, da obravnava in
zavzame svoje stališče glede posameznih vprašanj splošnega političnega pomena
za republiko ter zahteva, da mu poroča o vprašanjih iz svoje pristojnosti.
Izvršni svet lahko daje predsedstvu skupščine pobude za obravnavo posameznih vprašanj oziroma, da obrazloži svoja stališča na seji predsedstva
skupščine.
Predsedstvo skupščine sporoča izvršnemu svetu svoja mnenja in stališča
o izvajanju politike, zakonov in drugih splošnih aktov skupščine SR Slovenije
ter skrbi za usklajeno izvajanje delovnih programov zborov skupščine SR
Slovenije in izvršnega sveta.
Ce predsedstvo skupščine meni, da izvršni svet ne izvaja ali ne zagotavlja
izvajanje politike in zakonov ter drugih splošnih aktov skupščine SR Slovenije,
lahko postavi v pristojnih zborih skupščine SR Slovenije vprašanje zaupnice
izvršnemu svetu in to obrazloži.
10. člen
Predsedstvo skupščine lahko zahteva od članov delegacije SR Slovenije
v zboru narodov zvezne skupščine, da poročajo skupščini o< vprašanjih v zvezi
s svojim delom v zvezni skupščini.
Člani delegacije lahko> dajejo pobude predsedstvu skupščine, da obravnava
za zvezo in republiko pomembna vprašanja oziroma da predsedstvo skupščine
koordinira razpravo o takih vprašanjih ali da pobudo za njihovo obravnavo
v skupščini in v izvršnem svetu.
Predsedstvo skupščine lahko da pobudo, da zaradi izmenjave mnenj ah
zavzemanja stališč člani delegacije SR Slovenije v zboru narodov zvezne
skupščine sami ali pa s člani predsedstva skupščine obravnavajo posamezna
vprašanja.
11. člen
Predsedstvo skupščine lahko zahteva od -članov predsedstva SFRJ iz SR
Slovenije, da poročajo skupščini o svojem delu in o svojih stališčih v zvezi z
vprašanji, ki se obravnavajo v predsedstvu SFRJ.
50»
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Člani predsedstva SFRJ iz SR Slovenije lahko predlagajo predsedstvu
skupščine, da obravnava taka vprašanja oziroma da predsedstvo skupščine
koordinira razpravo o takih vprašanjih ali da pobudo za njihovo obravnavo, v
skupščini in v izvršnem svetu.
Predsedstvo skupščine lahko da pobudo, da zaradi izmenjave mnenj ali
zavzemanja stališč člani predsedstva SFRJ iz SR Slovenije sami ali pa s člani
predsedstva skupščine obravnavajo posamezna vprašanja.
12. člen
Piri izvrševanju svojih nalog sodeluje predsedstvo skupščine tudi s predsedstvom zvezne skupščine in predsedstvi republiških in pokrajinskih skupščin
zlasti, če gre za uskladitev delovnih programov skupščin, za vprašanja koordinacije dela kot tudi za posamezna druga vprašanja skupnega pomena.
13. člen
Z občinskimi skupščinami, družbenopolitičnimi organizacijami ter s samoupravnimi organizacijami in skupnostmi sodeluje predsedstvo skupščine na
način, ki je določen v 197. členu ter 200.—203. členu tega poslovnika.
b) Odgovornost predsedstva skupščine
14. člen
Predsedstvo skupščine odgovarja za svoje delo skupščini SR Slovenije;.
15. člen
Predsedstvo skupščine po svojem predstavniku ali pismeno poroča skupščini SR Slovenije o svojem delu, stališčih, ki jih je sprejelo v zvezi z vprašanji,
ki se obravnavajo v predsedstvu SFRJ in drugih organih federacije in o
vprašanjih v zvezi s sodelovanjem z drugimi socialističnimi republikami in
avtonomnima pokrajinama ter o drugih vprašanjih, ki jih je obravavalo.
Predsedstvo skupščine je dolžno poročati o svojem delu in stališčih tudi
na zahtevo enega ah več zborov skupščine glede zadev z njihovega področja.
16. člen
Poročilo predsedstva skupščine lahko po lastni odločitvi obravnava na seji
zbor, v čigar področje spadajo vprašanja, na katera se poročilo nanaša.
Po končani obravnavi poročila predsedstva skupščine lahko zavzamejo pristojni zbori stališča o delu predsedstva skupščine v zvezi z vprašanji, obravnavanimi v poročilu.
17. člen
Najmanj deset poslancev lahko v svojem zboru sproži interpelacijo, naj se
obravnavajo posamezna politična vprašanja v zvezi z delom predsedstva skupščine.
18. člen
Interpelacija se vloži pismeno. V njej mora biti jasno formulirano in
obrazloženo vprašanje, ki naj se obravnava na seji zbora.
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Poslanci pošljejo interpelacijo predsedniku zbora. Interpelacijo hkrati
pošljejo predsedstvu skupščine.
Predsednik zbora interpelacijo takoj dostavi vsem poslancem zbora.
19. člen
Na prvi prihodnji seji, vendar ne prej kot v 8 dneh, zbor sklepa o tem,
ali sprejme interpelacijo v obravnavo.
O sprejetem sklepu predsednik zbora takoj obvesti predsednika skupščine.
20. člen
Predsedstvo skupščine razpravlja o vprašanju, postavljenem v interpelaciji
in pošlje predsedniku pristojnega zbora pismeno poročilo s svojimi mnenji in
stališči najkasneje v roku enega meseca, odkar je prejelo sporočilo, da bo zbor
obravnaval interpelacijo.
21. člen
Interpelacija in poročilo predsedstva skupščine se da na dnevni red seje
zbora kot posebna točka. Predstavnik poslancev, ki so vložili interpelacijo, ima
pravico na seji zbora obrazložiti interpelacijo, prav tako ima predstavnik
predsedstva skupščine pravico še ustno obrazložiti poročilo predsedstva skupščine.
22. člen
Razpravo o interpelaciji lahko zbor konča s sklepom o stališčih glede
obravnavanega vprašanja ali s sprejemom ustrezne resolucije, lahko pa konča
razpravo tudi brez sklepanja. Predlog sklepa o stališčih ali predlog resolucije
lahko dajo predlagatelji interpelacije ah skupina poslancev, ki jih za pripravo
takega akta imenuje zbor. Zbor lahko sklene, da bo o predlogu akta sklepal
na naslednji seji zbora.
23. člen
Poslanci, ki so vložili interpelacijo, jo lahko umaknejo, vendar najpozneje
pred sklepanjem oziroma pred zaključkom obravnave.
24. člen
V zvezi z razpravo o interpelaciji lahko zbori sklenejo, da začnejo postopek
za odpoklic predsedstva skupščine ali posameznega njegovega člana.
25. člen
Člana predsedstva odpokliče pristojno skupščinsko telo na način, po katerem ga je izvolilo.
26. člen
Predsedstvo skupščine ostane po prenehanju mandata v svoji funkciji do
izvolitve novega predsedstva.
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c) Seje predsedstva skupščine
27. člen

Predsedstvo skupščine dela na sejah.
Za organiziranje in pripravljanje sej predsedstva skrbi predsednik skupščine. Pri tem mu pomaga tajnik skupščine.
28. člen
Predsednik predsedstva sklicuje in predlaga dnevni red seje predsedstva
skupščine. Sejo skliče po lastni pobudi ali na zahtevo člana predsedstva, ki
navede tudi vprašanje, o katerem naj se razpravlja na seji.
29. člen
Na sejah predsedstva skupščine praviloma sodeluje predsednik izvršnega
sveta skupščine SR Slovenije oziroma član, ki ga on določi.
Nla sejo predsedstva skupščine so lahko povabljeni predstavniki družbenopolitičnih organizacij, člani predsedstva SFRJ iz SR Slovenije, predstavniki
delegacije SR Slovenije v zboru narodov zvezne skupščine, čLani izvršnega
sveta skupščine SR Slovenije, predsedniki teles skupščine, poslanci in drugi
funkcionarji v skupščini in republiških upravnih organih ter predstavniki
samoupravnih organizacij in skupnosti, društev ter drugih družbenopolitičnih
skupnosti; poleg teh pa tudi znanstveni, strokovni in javni delavci ter drugi
občani, ki lahko s svojim sodelovanjem prispevajo' k temeljitejši proučitvi
posameznih vprašanj.
30. člen
Predsedstvo skupščine dela in odloča o vprašanjih iz svojih pristojnosti na
podlagi usklajevanja stališč svojih članov.
Za sklepanje na .sejah predsedstva je potrebna navzočnost večine članov
predsedstva. Praviloma mora biti navzoč član predsedstva, v katerega področje
sodi obravnavano vprašanje.
Predsedstvo sprejema odločitve soglasno, razen v zadevah procusealnega,
tehnieno-organizacijskega ali izvršilnega značaja, o katerih sklepa z večino
glasov članov predsedstva.
Ce ne pride do soglasne odločitve v primeru, ko je za sprejem sklepa
potrebna soglasnost, sestavi predsedstvo skupščine komisijo, ki pripravi in
predloži dodatno gradivo za zavzemanje skupnih stališč o obravnavanem
vprašanju.
Ce posebna komisija zaradi različnih stališč njenih članov ni predložila
skupnih stališč oziroma če predsedstvo skupščine po ponovni obravnavi ni
doseglo soglasja, se odločitev sprejme z. večino glasov članov predsedstva.
Glasovanje je javno.
Izid glasovanja ugotovi predsednik.
31. člen
Akte in predloge, ki izhajajo iz stališč in sklepov predsedstva skupščine,
ter ukaze o razglasitvi zakonov podpisuje predsednik predsedstva skupščine.
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32. člen
Za izvrševanje sklepov sej predsedstva skupščine skrbi tajnik skupščine.
33. člen
Predsedstvo skupščine obvešča javnost o svojem delu, svojih sklepih in
stališčih glede vprašanj, ki jih je obravnavalo.
Obveščanje javnosti in sodelovanje s predstavniki tiska in drugih oblik
informacij v zvezi z delom predsedstva skupščine organizira in opravlja služba
skupščine SR Slovenije za informacije.
34. člen
Za svoje poslovanje in notranjo organizacijo dela si predsedstvo skupščine
lahko v skladu s tem poslovnikom predpiše lasten poslovnik.
č) Delovna telesa predsedstva in opravljanje opravil za potrebe
predsedstva skupščine
35. člen
Predsedstvo skupščine ima komisija za pomilostitve in komisijo za odlikovanja.
Komisiji sta sestavljeni iz članov predsedstva skupščine SR Slovenije, poslancev skupščine SR Slovenije in občanov.
Predsednika komisij se imenujeta izmed članov predsedstva.
Komisiji delujeta po poslovniku, ki ga potrdi predsedstvo skupščine.
Komisija za odlikovanja obravnava poleg predlogov za podelitev odlikovanj
SR Slovenije tudi predloge za odlikovanja SFR Jugoslavije in jih predlaga
pristojnemu organu.
36. člen ,
Za proučevanje posameznih vprašanj z delovnega področja predsedstva
skupščine in pripravo predlogov stališč ali sklepov lahko predsedstvo ustanovi
začasna delovna telesa, v katera imenuje poleg članov predsedstva skupščine
tudi poslance ter javne in strokovne delavce.
Predsedstvo skupščine lahko zahteva od komisij in drugih teles skupščine
SR Slovenije, da pripravijo potrebno gradivo oziroma predložijo predsedstvu
skupščine stališča in predloge v zvezi s posameznimi vprašanji, ki jih obravnava
predsedstvo skupščine.
37. člen
Strokovna in administrativna opravila v zvezi z delom predsedstva skupščine opravlja sekretariat skupščine SR Slovenije.
Predsednik skupščine lahko po potrebi imenuje svetovalce predsedstva
skupščine.
S temi določbami se nadomestijo določbe 107. do 111. člena poslovnika
skupščine SR Slovenije.

792

Priloge
II. Predsednik skupščine SR Slovenije
38. člen

Skupščina SR Slovenije ima predsednika; izvoli ga na skupni seji vseh
zborov.
Kandidata za predsednika skupščine predloži komisija za volitve in imenovanja na predlog Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, pripravljen po ustreznih posvetih v Socialistični zvezi.
Predsednik, ki mu je potekel mandat, opravlja funkcijo do izvolitve novega
predsednika.
39. člen
Predsednik skupščine organizira in sklicuje skupne seje vseh zborov in jih
vodi; daje pobudo za obravnavanje posameznih vprašanj s področja skupščine
in njenih teles ter skrbi za usklajevanje njihovega dela; spodbuja sodelovanje
zborov in drugih teles skupščine ter skrbi za njihovo sodelovanje z drugimi
organi in družbenopohtičnimi organizacijami.
Predsednik skrbi za izvajanje poslovnika skupščine- SR Slovenije, za uveljavljanje načela javnosti pri delu skupščine in za uveljavljanje pravic poslancev v zvezi z opravljanjem njihove poslanske funkcije ter izvršuje druge pravice in dolžnosti, ki jih ima po ustavi, posebnih predpisih in po tem poslovniku.
Predsednik podpisuje akte, sprejete na skupni seji vseh zborov, in akte, ki
jih sprejmejo zbori, razen priporočil in sklepov, ki jih sprejme posamezni
zbor.
Predsednik izdaja predpise o notranjem redu v skupščini SR Slovenije.
40. člen
Skupščina SR Slovenije ima več podpredsednikov, ki jih izvoli na skupni
seji vseh zborov.
Kandidate za podpredsednike skupščine predloži komisija za volitve in
imenovanja po enakem postopku kot kandidata za predsednika skupščine.
Podpredsedniki se volijo za štiri leta, če jim pred tem ne preneha mandat.
Podpredsednik, ki mu je potekel mandat, opravlja funkcijo do izvolitve
novega podpredsednika.
41. člen
Podpredsedniki skupščine pomagajo predsedniku pri delu in opravljajo v
dogovoru z njim posamezne zadeve iz njegovega področja.
Ce je predsednik skupščine zadržan, določi podpredsednika, ki ga nadomešča; ob daljši odsotnosti oziroma zadržanosti predsednika določi njegovega
namestnika predsedstvo skupščine.
S temi določbami se nadomestijo določbe 102. do 106. člena ter prvega
in zadnjega odstavka 356. člena poslovnika skupščine SR Slovenije.
III. Sodelovanje skupščine SR Slovenije s člani predsedstva SFRJ
iz SR Slovenije
42. člen
Skupščina SR Slovenije izvoli (po postopku, določenim z zakonom) na
skupni seji vseh zborov dva člana predsedstva SFRJ iz SR Slovenije.
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43. člen

Predlog kandidatov za člana predsedstva SFRJ pripravi in predloži skupščini SR Slovenije Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije. Predlog
mora biti pismen in obrazložen; iz obrazložitve mora biti razviden potek opravljenega kandidacijskega postopka.
44. člen
Volitve vodi predsednik skupščine SR Slovenije ob sodelovanju tajnika
skupščine in dveh poslancev, ki ju določi skupna seja.
45. člen
Predsednik skupščine SR Slovenije je po svojem položaju član predsedstva SFRJ.
46. člen
Člani predsedstva SFRJ iz SR Slovenije so za svoje delo odgovorni
skupščini SR Slovenije.
47. člen
Člani predsedstva SFRJ iz SR Slovenije na lastno pobudo ali na zahtevo
predsedstva skupščine SR Slovenije ali zborov skupščine poročajo zborom
skupščine o svojem delu v predsedstvu SFRJ ter o stališčih v zvezi z vprašanji, ki se obravnavajo v predsedstvu SFRJ. Predsedstvu skupščine lahko
predlagajo, da obravnava taka vprašanja in izoblikuje o njih svoja stališča,
oziroma da predsedstvo skupščine koordinira razpravo o takih vprašanjih, ali
da pobudo za njihovo obravnavo v skupščini ali izvršnem svetu.
48. člen
Skupščina SR Slovenije odpokliče posameznega člana predsedstva, če
ugotovi, da je pri izvrševanju svoje funkcije deloval v nasprotju z ustavo ali
v nasprotju s temelji politike skupščine SR Slovenije.
Predlog za odpoklic lahko da vsak zbor skupščine SR Slovenije, o odpoklicu pa odloči skupščina na skupni seji vseh zborov z večino glasov vseh
poslancev.
49. člen
Člani predsedstva SFRJ iz SR Slovenije imajo pravico udeleževati se sej
zborov in drugih teles skupščine SR Slovenije, nimajo pa pravice glasovati.
Predsednik skupščine SR Slovenije, ki je član predsedstva SFRJ po položaju, ima poleg pravice udeleževati se sej zborov in drugih teles skupščine tudi
pravico glasovati v zboru, katerega član je.
50. člen
Skupščina SR Slovenije seznanja člane predsedstva SFRJ iz SR Slovenije
z vsem gradivom, ki ga prejemajo poslanci skupščine SR Slovenije za seje
zborov, z gradivom za seje predsedstva skupščine in z vsemi predlogi, stališči
in mnenji, ki jih skupščina ali njena telesa pošiljajo zvezni skupščini ali
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njenim telesom, pošilja jim uradne publikacije, ki jih izdaja skupščina ter
omogoča uporabo vsega informativnega in dokumentacijskega gradiva, ki ga
obravnavajo skupščina SR Slovenije in njena telesa.
IV. Sodelovanje skupščine SR Slovenije s skupščinami
drugih republik in avtonomnih pokrajin
51. člen
Zaradi obravnave in usklajenega urejanja vprašanj skupnega pomena ter
izmenjave izkušenj skupščina SR Slovenije sodeluje s skupščinami drugih
socialističnih republik in avtonomnih pokrajin.
52. člen
Sodelovanje skupščine SR Slovenije s skupščinami drugih socialističnih
republik in avtonomnih pokrajin se uresničuje v delovnih stikih teles skupščine
SR Slovenije s posameznimi telesi teh skupščin in s predstavniki teh teles,
z izmenjavo mnenj in izkušenj med predstavniki skupščin in njihovih teles,
z organiziranjem skupniih sestankov in posvetovanj, z delom občasnih delovnih
skupin poslancev skupščin republik in avtonomnih pokrajin za proučitev
posameznih vprašanj, in z drugimi oblikami sodelovanja.
53. člen
Za zagotovitev trajnejšega sodelovanja na posameznih področjih lahko
skupščina SR Slovenije s skupščinami drugih republik in avtonomlnih pokrajin
sporazumno ustanovi skupne komisije, odbore in druga delovna telesa.
Predstavniki skupščin SR Slovenije in njenih teles v omenjenih skupnih
organih so dolžni poročati o svojem delu, skupnih dogovorih, zavzetih stališčih
in sprejetih sklepih skupščini SR Slovenije oziroma njenim telesom, ki so
jih delegirala v skupne organe za medsebojno sodelovanje.
54. člen
Sklepi medrepubliških teles in drugi dogovori, sprejeti v medrepubliškem
sodelovanju, se posredujejo ustreznim telesom skupščine SR Slovenije, da o
njih odločijo v svoji pristojnosti.
55. člen
Skupščina SR Slovenije spodbuja in pospešuje tudi sodelovanje Skupščin
občin ter republiških in občinskih organov, organizacij' združenega dela in
drugih samoupravnih organizacij, družbenopolitičnih organizacij ter strokovnih
in drugih združenj z ustreznimi organi in organizacijami drugih republik
in avtonomnih pokrajin.
56. člen
Za programiranje in koordiniranje sodelovanja skupščine SR Slovenije in
njenih teles s skupščinami drugih republik in avtonomnih pokrajin ter njihovih teles skrbi predsedstvo skupščine SR Slovenije.
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Opravljanje te naloge lahko predsedstvo skupščine poveri enemu od
svojih članov.
57. člen
Strokovne in administrativne zadeve v zvezi s sodelovanjem skupščine
SR Slovenije in njenih teles s skupščinami drugih republik in avtonomnih
pokrajin opravlja sekretariat skupščine SR Slovenije; v njem se tudi zbira
in hrani evidenca in skupna dokumentacija o tem sodelovanju.
V. Postopek v zvezi z dajanjem soglasja o zadevah,
o katerih odločajo zvezni organi na podlagi soglasja republiških skupščin
in skupščin avtonomnih pokrajin
58. člen
Akti skupščine SR Slovenije, s katerimi se daje soglasje k aktom organov
federacije za spremembo ustave SFRJ, za ustanovitev sklada ah prevzem obveznosti po federaciji, za sklepanje mednarodnih pogodb SFRJ, ki terjajo izdajo
novih ah spremembo veljavnih republiških zakonov ali iz njih izvirajo posebne
obveznosti za SR Slovenijo ter k zveznemu zakonu, ki ureja postopek za
sklepanje takšnih pogodb, se obravnavajo in sprejemajo po določbah tega
poslovnika o obravnavanju in sprejemanju zakonskih predlogov.
59. člen
Pristojni zbori skupščine SR Slovenije najprej obravnavajo predlog akta
zvezne skupščine in nato sklepajo o soglasju k temu. aktu. Pristojni zbori
povabijo na sejo tudi člane predsedstva SFRJ iz SR Slovenije in člane delegacije SR Slovenije v zboru narodov zvezne skupščine.
Skladno določbam tega 'poslovnika o razmerjih med zbori skupščine pri
njihovem delu in odločanju lahko obravnava predlog takega akta tudi zainteresirani zbor in da o njem svoje mnenje pristojnim zborom.
60. člen
Za sprejem akta. o soglasju je potrebna večina glasov vseh poslancev v
pristojnih zborih skupščine SR Slovenije.
61. člen
Akt o soglasju se pošlje zveznemu organu, ki je zahteval soglasje; prav tako
se mu pošlje sporočilo, če soglasje ni bilo dano.
62. člen
Kadar glede vprašanj, o katerih odločajo zvezni organi na podlagi usklajenih stališč z republiškimi organi, daje na podlagi 2. točke amandmaja XLV
k ustavi SR Slovenije soglasje izvršni svet skupščine SR Slovenije neposredno
ali po svojih predstavnikih v medrepubliških komitejih, je izvršni svet dolžan
predsedstvu skupščine SR Slovenije dostavljati vsa obvestila o sklicevanju
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in delu zveznih in medrepubliških organov ter ga obveščati o svojih stališčih
in o sprejetih sklepih.
O svojih stališčih in sprejetih sklepih glede teh vprašanj obvešča izvršni
svet tudi člane delegacije SR Slovenije v zboru narodov zvezne skupščine.
Predsedstvo skupščine SR Slovenije obravnava samo ali pa predlaga
pristojnim telesom skupščine SR Slovenije, da obravnavajo temelje družbenega
plana Jugoslavije. Po lastni pobudi, na zahtevo članov predsedstva SFRJ iz
SR Slovenije, na predlog izvršnega sveta skupščine SR Slovenije ah na predlog
članov delegacije SR Slovenije v zboru narodov zvezne skupščine pa lahko
obravnava samo ali predlaga pristojnim zborom skupščine SR Slovenije, da
obravnavajo tudi druga posamezna vprašanja iz 1. točke amandmaja XLV k
ustavi SR Slovenije.
Na sejo predsedstva skupščine oziroma sejo skupščinskega telesa, ko obravnava tako vprašanje1, se povabita člana predsedstva SFRJ iz SR Slovenije; poleg
teh pa tudi izvršni svet skupščine SR Slovenije in delegacija SR Slovenije v
zboru narodov zvezne skupščine, ki lahko pošljeta na sejo po enega ali več
svojih predstavnikov.
63. člen
Predsedstvo skupščine SR Slovenije lahko določi svojega člana, ki skrbi
za opravljanje nalog skupščine SR Slovenije v zadevah, o katerih odločajo
zvezni organi na podlagi soglasja republiških organov in za sodelovanje z
drugimi republiškimi organi, ki v svoji pristojnosti opravljajo naloge na tem
področju.
t
VI. Izvršni svet skupščine SR Slovenije
64. člen
Določba 182. člena poslovnika se dopolni takoi, da se glasi:
»Ce izvršni svet meni, da ne bo mogel. zagotoviti izvajanja določene politike ah izvrševanja zakona ali drugega splošnega akta skupščine SR Slovenije,
katerega izdaja se predlaga, ali da ne more prevzeti odgovornosti za opravljanje svoje funkcije, če ne bo sprejet predlagani zakon ah drug splošni akt,
katerega izdajo predlaga, lahko postavi vprašanje zaupnice.
O tem izvršni svet obvesti tudi predsedstvo skupščine SR Slovenije.-«
65. člen
Določba 185. člena se nadomesti z novim' besedilom:
»Ce republiški in pristojni zbor delovnih skupnosti izglasujeta nezaupnico
izvršnemu svetu oziroma njegovemu posameznemu članu, je ta dolžan odstopiti; republiški zbor pa razreši predsednika in vse člane oziroma posamezrnega člana izvršnega sveta.«
66. člen
Določba 186. člena poslovnika se črta in nadomesti z novim besedilom členov
186, 186 a, 186 b, 186 c, 186 č, 186 d, 186 e in 186 f:

Priloge

797

»186. člen
Najmanj deset poslancev kateregakoli zbora skupščine SR Slovenije lahko
v svojem zboru sproži interpelacijo, naj se obravnava posamezna politična
vprašanja v zvezi z delom izvršnega sveta.
186. a člen
Interpelacija se vloži pismeno. V njej mora biti jasno formulirano in obrazloženo vprašanje, ki naj se obravnava na seji zbora.
Poslanci pošljejo interpelacijo predsedniku zbora.
Predsednik zbora interpelacijo takoj pošlje predsedstvu skupščine, predsedniku izvršnega sveta in poslancem zbora.
186. b člen
Na prvi prihodnji seji, vendar ne prej kot v 8 dneh, zbor sklepa o tem,
ali sprejme interpelacijo v obravnavo.
O sprejetem sklepu predsednik zbora takoj obvesti izvršni svet.
186. c člen
Izvršni svet mora poslati predsedniku pristojnega zbora pismeno poročilo
s svojimi mnenji in stališči najkasneje v roku enega meseca po prejemu
sporočila, da bo zbor obravnaval interpelacijo
186. č člen
Interpelacijo in poročilo izvršnega sveta se da na dnevni red seje zbora
kot posebna točka. Predstavnik poslancev, ki so vložili interpelacijoi, ima
pravico na seji zbora obrazložiti inteipelacijo, prav tako ima predstavnik
izvršnega sveta pravico na seji še ustno obrazložiti poročilo izvršnega sveta.
186. d člen
Razpravo o interpelaciji lahko zbor konča s sklepom o stališčih glede
obravnavanega vprašanja, s katerim lahko tudi naloži izvršnemu svetu obveznosti za izvajanje politike in izvrševanje zakonov in drugih aktov ter naloge
in smernice za nadaljnje delo; lahko pa konča razpravo tudi brez sklepanja.
Predlog sklepa iz prejšnjega odstavka lahko dajo predlagatelji interpelacije
ah skupine poslancev, ki jih za pripravo sklepa imenuje zbor. Zbor lahko sklene,
da bo o predlogu tega akta sklepal na naslednji seji.
186. e člen
Poslanci, ki so vložili interpelacijo, jo lahko umaknejo vendar najpozneje
pred sklepanjem oziroma pred prehodom na naslednjo točko dnevnega reda.
186. f člen
V zvezi z razpravo o intrepelaciji lahko zbor postavi tudi vprašanje zaupnice izvršnemu svetu.«
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VII. Volitve članov delegacije SR Slovenije v zbor narodov
zvezne skupščine
67. člen

Besedilo 364. člena poslovnika se spremeni tako, da se glasi:
»Člane delegacije SR Slovenije v zboru narodov zvezne skupščine voli skupščina SR Slovenije na skupni seji vseh zborov po predlogu republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva.
Za člana delegacije je lahko izvoljen vsak občan, ki ima splošno volilno
pravico.«
68. člen
Besedilo 366. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Poslanec glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred imeni kandidatov. Obkroži lahko največ toliko zaporednih številk, kot se voli kandidatov,
sicer je glasovnica neveljavna.
Ce je predlaganih toliko kandidatov, kolikor se voli članov delegacije,
so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili večino glasov vseh poslancev. Če kateri
od predlagnih kandidatov ni dobil potrebne večine, se ponovi ves volilni postopek za nezasedena mesta članov delegacije.
Kadar je predloženih več kandidatov, kot se voli članov delegacije, so
izvoljeni tisti kandidati, ki dobijo največ glasov. Če je dvoje ali več kandidatov
dobilo enako število glasov za neoddano mesto člana delegacije, se glasovanje
med njimi ponovi.«
VIII. Komisija za vprašanja mednarodnih odnosov
69. člen
Komisija za vprašanja mednarodnih odnosov je komisija skupščine SR
Slovenije z nalogo, da:
— spremlja, proučuje in obravnava vprašanja s področja političnih, gospodarskih, kulturnih, znanstvenih in drugih odnosov Socialistične federativne
republike Jugoslavije in Socialistične republike Slovenije s tujino, vprašanja,
ki zadevajo položaj in razvoj slovenske narodne skupnosti v zamejstvu in
Slovencev v tujini ter vprašanja, ki se nanašajo na položaj italijanske in
madžarske narodnosti v SR Sloveniji, zlasti tista, ki zadevajo odnose s tujino;
— daje predsedstvu skupščine SR Slovenije in pristojnim zborom skupščine SR Slovenije predloge za urejanje vprašanj s področja mednarodnih
odnosov, poročila in mnenja v zvezi z akti in drugimi vprašanji s tega področja;
— sodeluje z ustreznimi telesi zvezne skupščine in njenih zborov pri pripravljanju predlogov, gradiv in stališč s področja mednarodnih odnosov;
— skrbi za informiranje poslancev skupščine SR Slovenije o vprašanjih
s področja mednarodnih odnosov;
— spremlja delo republiških upravnih organov, zlasti izvrševanje v republiški. skupščini sprejete politike, predpisov in drugih aktov s področja mednarodnih odnosov;
— sodeluje z občinskimi skupščinami v skladu z določbami tega poslovnika pri reševanju vprašanj, ki zadevajo mednarodne odnose ter usklajuje
sodelovanje občin, organizacij združenega dela in drugih organizacij v SR
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Sloveniji z ustreznimi tujimi in mednarodnimi organi in organizacijami ter
teritorialnimi enotami tujih držav.
Pri izvrševanju teh nalog se komisija povezuje z organi in organizacijami,
ki delujejo na področju zunanje politike in meddržavnih odnosov.
70. člen
Komisija za vprašanja mednarodnih odnosov ima 13 članov, ki so izvoljeni
izmed poslancev vseh zborov skupščine SR Slovenije in občanov.
IX. Komisija za vloge in pritožbe
71. člen
Komisija za vloge in pritožbe:
— obravnava vloge in predloge, v katerih občani in organizacije predlagajo izdajo ali spremembo zakona ali drugega splošnega akta za ureditev
vprašanj splošnega pomena; po svoji ocenitvi pošilja upravičene in umestne
predloge pristojnim telesom skupščine;
— obravnava pritožbe, ki se nanašajo na posamične zadeve, jih po potrebi
preizkuša po ustreznih organih, ukrepa pri pristojnih organih, da rešijo take
zadeve po veljavnih predpisih in obvešča o tem vlagatelje oziroma pritožnike;
— proučuje prošnje, pritožbe in druge vloge, ki jih pošiljajo občani in
organizacije skupščine SR Slovenije ali njenim telesom in ugotavlja vzroke
zanje;
— obvešča ustrezna telesa skupščine SR Slovenije o pojavih, ki nastajajo
pri uporabi zakonov, in jim predlaga ustrezne ukrepe.
Pri obravnavanju vprašanj s svojega delovnega področja lahko komisija
opravlja poizvedbe in zahteva od državnih in samoupravnih organov in organizacij potrebne podatke, spise in druge listine.
72. člen
Komisija za vloge in pritožbe daje ustreznemu zboru poročilo o svojih
ugotovitvah s predlogi, kaj bi bilo treba ukreniti.
Če ugotovi komisija pri obravnavanju vloge, da je bilo delo državnega
organa ali delo organizacije nezakonito ali očitno nepravilno, o ugotovitvah
obvesti pristojni zbor in odbor republiškega zbora ter izvršni svet.
73. člen
Strokovne in druge zadeve za komisijo opravlja posebna strokovna služba
za vloge in pritožbe, ki je v sestavi sekretariata skupščine SR Slovenije; to
službo vodi sekretar komisije.
74. člen
Služba za vloge in pritožbe opravlja tudi strokovne zadeve v zvezi s
preizkušanjem vlog, prošenj in pritožb, ki jih skupščini SR Slovenije pošiljajo
ali odstopajo predsednik republike, predsedstvo SFRJ, zvezna skupščina, pred-
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sedstvo skupščine SR Slovenije, izvršni svet skupščine SR Slovenije in družbenopolitične organizacije ter druga telesa, pristojna za reševanje vlog, prošenj
in pritožb.
75. člen
Komisija za vloge in pritožbe ima devet članov.
Trije člani so izvoljeni izmed poslancev republiškega zbora, po dva člana
pa izmed poslancev gospodarskega, prosvetno-kulturnega in socialno-zdravstvenega zbora.
S temi določbami se nadomeščajo določbe 142. do 144. člena poslovnika
skupščine SR Slovenije.
S temi določbami se nadomeščajo določbe 151. do 153. člena poslovnika SR
Slovenije.
X. Odbori in druga telesa zborov
76. člen
Zbori skupščine SR Slovenije lahko ustanovijo odbore in druga stalna in
občasna delovna telesa, da proučujejo splošna politična vprašanja ter pojave
in gibanja na svojem področju dela, dajejo zboru predloge za reševanje vprašanj in odpravljanje pomanjkljivosti, ki so jih pri svojem,' delu ugotovili, pripravljajo in proučujejo predloge za izdajo zakonov, osnutke in predloge
zakonov ter drugih splošnih aktov skupščine SR Slovenije in da obravnavajo
druga vprašanja s svojega področja kot tudi da pripravljajo delo zbora.
Odbori v svojem delovnem področju:
— proučujejo predloge za izdajo zakona, osnutke in predloge zakonov in
drugih aktov iz pristojnosti zbora in dajejo zboru poročila z mnenji in predlogi;
—• proučujejo in obravnavajo druga vprašanja z delovnega področja zbora
in mu dajejo mnenja in predloge o teh vprašanjih;
— spremljajo gibanja in pojave na posameznem področju družbenega
življenja iz svojega delovnega področja, proučujejo stanje na tem področju
in predlagajo zboru, da določi politiko oziroma sprejme določene ukrepe, da
reši posamezna vprašanja s tega področja;
•—- spremljajo izvajanje politike, ki jo je določila skupščina ter izvrševanje
zakonov in drugih splošnih aktov skupščine;
—• obravnavajo stanje kadrov in potrebe po kadrih na svojem delovnem
področju.
77. člen
Odbori in druga telesa zbora lahko, če jih zbor pooblasti, opravljajo ankete
in poizvedbe in v ta namen zahtevajo od državnih organov in organizacij
potrebne podatke, spise in druge listine; zbor jim; lahko da tudi druga pooblastila za izpolnitev njihovih nalog, ne morejo pa opravljati preiskovalnih
in drugih sodnih funkcij.
78. člen
Odbori razpravljajo samostojno o zadevah s svojega področja.
V poročilu, ki ga odbor pošlje zboru, morajo biti navedena poleg stališč,
predlogov in mnenj, ki jih je odbor sprejel, tudi stališča, mnenja in predlogi,
ki jih ni sprejel, in razlogi, zakaj jih je zavrnil.
Odbori lahko sprejemajo sklepe o svojem delu.
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79. člen
Odbori zborov lahko zahtevajo od izvršnega sveta in republiškega organa
uprave, da po svojih predstavnikih obrazložita stališča, kadar je na dnevnem
redu seje odbora predlog izvršnega sveta oziroma kadar razpravljajo o vprašanjih, ki se nanašajo na delovno področje organa uprave.
Odbori imajo pravico zahtevati od funkcionarja republiškega upravnega
organa obvestila in pojasnila v zvezi z vprašanji, ki so na dnevnem redu
seje odbora.
80. člen
Odbori zborov skupščine SR Slovenije sodelujejo med seboj in lahko sklenejo, da bodo vprašanja skupnega pomena za dva ali več zborov obravnavali
na skupni seji; način in roke sporazumno določijo predsedniki odborov.
Odbori dveh ali več zborov lahko ustanovijo medodborske komisije, anketne ali podobne komisije, študijske in delovne skupine ali druga telesa, da
proučijo posamezna vprašanja in pripravijo elaborate o njih. Člani teh komisij
oziroma drugih teles so poleg članov odborov lahko tudi funkcionarji republiške uprave ter znanstveni, strokovni in javni delavci.
S temi določbami se nadomestijo določbe 154. do 159. člena poslovnika
skupščine SR Slovenije.
X. Sprejem zakona s posebno večino
81. člen
Določba 304. člena se dopolni z novim drugim odstavkom v besedilu:
»V posebnih primerih, določenih z ustavo, je za sprejem zakona potrebna
večina glasov vseh poslancev pristojnih zborov skupščine SR Slovenije.«
XII. Sekretariat skupščine SR Slovenije
82. člen
Določba drugega odstavka 381. člena se črta.
83. člen
Določba drugega odstavka 384. člena se dopolni tako, da se glasi:
»Tajnik skupščine ima namestnika, ki ga imenuje republiški zbor skupščine SR Slovenije, in enega ali več pomočnikov, ki jih na njegov predlog
imenuje predsednik skupščine.«
XIII. Končne določbe
84. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
51
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Amandmaji k ustavi SR Slovenije vsebujejo vrsto določb, ki spreminjajo
položaj in vlogo ter medsebojna razmerja nekaterih teles skupščine, pa tudi
način njihovega dela. Te spremembe pa nujno zahtevajo, da se spremene tudi
nekatere določbe poslovnika skupščine SR Slovenije, ki na podlagi ustavnih
načel podrobneje razčlenjuje organizacijo in način poslovanja skupščine.
Kjo je skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za spremembe
in dopolnitve poslovnika razpravlj ala o izhodiščih za izvedbo ustavnih sprememb
v poslovniku, je najprej zavzela stališča do vprašanja, kako naj se obstoječi
poslovnik prilagodi ustavnim spremembam; ali se pripravi v celoti nov poslovnik
ali pa se sprejmejo le nujno potrebne spremembe in dopolnitve obstoječega
poslovnika s posebnimi odlokom. Po mnenju komisije priprava in sprejem v
celoti novega poslovnika skupščine v tem času ne bi bila primerna, ker je
pričakovati, da bodo v drugi fazi' ustavnih sprememb ustavna dopolnila
bistveno posegla zlasti v skupščinski sistem in tako ponovno terjala obsežne in
vsebinsko še globlje spremembe poslovnika. Sele po zaključeni drugi fazi
ustavnih sprememb bo torej smotrno začeti s pripravami novega poslovnika.
Zato se je komisija odločila za drugo možnost, namreč da predloži spremembe
in dopolnitve .poslovnika, ki so potrebne zaradi izvajanja ustavnih amandmajev
v delu skupščine in njenih teles, ter nekatere druge posamične spremembe in
dopolnitve, ki jih nujno terja dosedanja praksa uporabe poslovniških določb ter
spremenjena zakonodaja. V skladu s tem stališčem je komisija pripravila in
predložila osnutek posebnega odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika
skupščine SR Slovenije, odloka o dopolnitvi odtoka o delovnem .področju zborov
skupščine Socialistične republike Slovenije, o vprašanjih, glede katerih morajo
dati mnenje delegati občin na zasedanju v skupščini Socialistične republike
Slovenije in o razmerjih med zbori skupščine Socialistične republike Slovenije
pri njihovem delu ter odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in
dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini Socialistične republike Slovenije.
Spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na predsedstvo skupščine SR
Slovenije, so v celotnem gradivu najobsežnejše. V obstoječem poslovniku je
predsedstvo skupščine opredeljeno le z nekaterimi pravicami in dolžnostmi,
ki se povezujejo z delovanjem skupščinskih teles. Po amandmajih pa je predsedstvo skupščine postalo ustavna institucija s širšimi nalogami in z nekoliko
drugačno sestavo. Položaj predsedstva skupščine je po amandmajih v tolikšni
meri različen od položaja, ki ga je imelo v dosedanjem poslovniku, da je treba
vsa vprašanja v zvezi s predsedstvom skupščine v poslovniku urediti na novo
v posebnem poglavju.
Uvodna določba o sestavi predsedstva skupščine je v celoti povzeta po
ustreznem ustavnem amandmaju. Tej je dodana določba, pO' kateri je tajnik
skupščine hkrati tajnik predsedstva skupščine.
Ker enega člana predsedstva skupščine izvoli zasedanje delegatov občin,
so v predloženem odloku predvidene določbe o predlaganju in volitvah tega
člana predsedstva ter o trajanju njegovega mandata (2. do 5. člen).
Določba 6. člena predlaganega odloka, ki določa položaj predsednika
predsedstva skupščine, je povzeta po ustreznih določbah ustavnih amandmajev./
Pravice in dolžnosti predsedstva skupščine so v celoti podane v 7. členu
tetr izhajajo iz njegovih splošnih nalog, opredeljenih v ustavnih amandmajih
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(predstavljanje SR Slovenije, obravnavanje vprašanj splošnega političnega
pomena, razglašanje zakonov, dajanje pomilostitev, podeljevanje odlikovanj,
predlaganje mandatarja za sestavo izvršnega sveta itd.), delno pa so povzete tudi
po ustreznih določbah sedanjega poslovnika skupščine SR Slovenije (usklajevanje dela zborov skupščine, spremljanje dela teles skupščine, skrb za to,
da so poslancem zagotovljeni pogoji za delo, določanje načel o notranjem redu
v skupščini itd.).
Ustavna naloga predsedstva skupščine, da obravnava temeljna vprašanja
kadrovske politike (druga točka amandmaja LI k ustavi SR Slovenije), je v tem
členu še nadalje konkretizirana v določbi, da predsedstvo skupščine daje, po
poprejšnjih posvetih v organih Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, predloge za izvolitev najpomembnejših funkcionarjev zveznih organov,
ki jih na predlog SR Slovenije voli ah imenuje zvezna skupščina, predsedstvo
SFRJ ali predsednik republike (člane zveznega izvršnega sveta, člane sveta
federacije, sodnike ustavnega sodišča Jugoslavije, šefe diplomatskih misij
v tujini). Predlog za tako vlogo predsedstva skupščine na kadrovskem področju je bil obravnavan v vseh republiških organih in organizacijah, ki obravnavajo kadrovska vprašanja in se s tako ureditvijo strinjajo'.
Nadaljnje določbe predloženega odloka urejajo razmerja med predsedstvom
skupščine in telesi skupščine, izvršnim svetom, delegacijo SR Slovenije v
zboru najrodov zvezne skupščine in člani predsedstva SFRJ iz Slovenije. Pravice
in dolžnosti šo urejene obojestransko in temeljijo na medsebojnem sodelovanju.
Tem sledijo določbe o sodelovanju predsedstva skupščine s predsedstvom
zvezne skupščine, predsedstvi republiških in pokrajinskih skupščin, z občinskimi skupščinami, družbenopohtičnimii organizacijami ter s samoupravnimi
organizacijami in skupnostmi.
V naslednjem razdelku poglavja o predsedstvu skupščine so na podlagi
načelnih določb ustavnih amandmajev urejene določbe o odgovornosti predsedstva skupščine. Kot izhodišče je povzeta ustavna določba, da predsedstvo
skupščine odgovarja za svoje delo skupščini SR Slovenije, konkretizira pa se ta
odgovornost v določbah o poročanju skupščini (15. in 16. člen), o interpelaciji
poslancev in o odpoklicu (17. do 24. člen). Ker je poslanska interpelacija po
ustavnih amandmajih novost, je v predloženem odloku postopek v zvezi s
sprožitvijo in obravnavanjem interpelacije povsem na novo in razmeroma
obširno ter podrobno urejen. Osnovne značilnosti predloženih določb o interpelaciji so predvsem naslednje: Zahteva se pismena oblika interpelacije,
postavljeno vprašanje pa mora biti jasno formulirano in obrazloženo'. Interpelacija ne gre avtomatično v obravnavo, temveč šele po predhodni odločitvi
zbora, katerega poslanci so sprožili interpelacijo. Predsedstvo skupščine je
o vprašanju, postavljenem v interpelaciji, dolžno dati pismeno poročilo s
svojimi mnenji in stališči najkasneje v roku enega meseca po prejemu sporočila,
da bo zbor obravnaval interpelacijo. Interpelacija in poročilo predsedstva
skupščine prideta na dnevni red seje zbora kot posebna točka. Razprava o
interpelaciji pa se konča s sklepom o stališčih glede obravnavanega vprašanja
ali sprejemom ustrezne resolucije, lahko pa se konča tudi brez sklepanja;
v zvezi z razpravo o interpelaciji lahko zbori tudi sklepajo, da začnejo postopek
za odpoklic predsedstva skupščine ah posameznega njegovega člana,
V primerjavi z dosedanjimi so znatno razširjene in podrobneje izdelane
določbe o sejah predsedstva skupščine. Ker je za delo predsedstva skupščine
zelo pomembno sodelovanje izvršnega sveta, je izrecno določeno (29. člen), da
51*
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na sejah predsedstva praviloma sodeluje predsednik izvršnega sveta oziroma
član, ki ga on določi. Sicer pa predsedstvo skupščine glede na značaj posameznih
obravnavanih vprašanj lahko povabi na svoje seje tudi predstavnike družbenopolitičnih organizacij, člane predsedstva SFRJ iz SR Slovenije, predstavnike
delegacije SR Slovenije v zboru narodov zvezne skupščine, člane izvršnega
sveta skupščine SR Slovenije, predsednike teles skupščine, poslance in druge
funkcionarje v skupščini in republiških upravnih organih ter predstavnike
samoupravnih organizacij in skupnosti, društev ter drugih družbenopolitičnih
skupnosti; poleg tega pa tudi znanstvene, strokovne in javne delavce ter druge
občane, ki s svojim sodelovanjem prispevajo k temeljitejši proučitvi posameznih
vprašanj.
Določbe o delu in odločanju na seji predsedstva skupščine temeljijo na
načelnem izhodišču, da predsedstvo skupščine dela in odloča o vprašanjih iz
svojih pristojnosti na podlagi usklajevanja stališč svojih članov, za sklepčnost
pa je potrebna navzočnost večine članov predsedstva. Predsedstvo sprejema
odločitve soglasno, razen v zadevah procesualnega, tehnično^organizacijskega
ali izvršilnega značaja, o katerih sklepa z večino glasov članov predsedstva in
ne le z navadno večino navzočih članov. Če je za sprejem sklepa potrebna
soglasna odločitev, pa do nje ne pride, sestavi predsedstvo skupščine komisijo,
ki pripravi in predloži dodatno gradivo za zavzemanje skupnih stališč o obravnavanem vprašanju. Če ta komisija zaradi različnih stališč njenih članov ni
predložila skupnih stališč oziroma če predsedstvo skupščine po ponovni obravnavi ni doseglo soglasja, se odločitev sprejme z večino glasov članov predsedstva.
Glede pripravi gradiva, stališč in predlogov o posameznih vprašanjih naj
bi se predsedstvo skupščine opiralo predvsem na Obstoječe republiške organe
in organizacije ter telesa in službe skupščine. Zato v poslovniku ne predvidevamo stalnih teles in posebnih služb za potrebe predsedstva skupščine. Izjemi
sta le komisiji za pomilostitve in za odlikovanje, kajti v tej zvezi bo imelo
predsedstvo stalne in neposredne naloge na podlagi ustavnih amandmajev.
Komisiji sta sestavljeni iz članov predsedstva skupščine SR Slovenije, poslancev
skupščine SR Slovenije in občanov. Delujeta po poslovniku, ki ga potrdi
predsedstvo skupščine. Komisija za odlikovanja obravnava poleg predlogov
za podelitev odlikovanj SR Slovenije tudi predloge za odlikovanja SFR Jugoslavije in jih predlaga pristojnemu organu. Sicer pa za proučevanje posameznih
vprašanj z delovnega področja predsedstva skupščine in popravo predlogov
stališč ah sklepov lahko predsedstvo ustanovi začasna delovna telesa, v katera
imenuje poleg' članov predsedstva tudi poslance ter javne in strokovne delavce.
S predloženimi spremembami določb o predsedniku skupščine se v glavnem
usklajujejo funkcije predsednika skupščine s funkcijami predsedstva skupščine
ter izpuščajo tiste njegove dosedanje pravice in dolžnosti, ki so prešle na
predsedstvo skupščine.
Hkrati se spreminja določba 356. člena sedanjega poslovnika o predlaganju
kandidata za predsednika oziroma podpredsednika skupščine v tem smislu, da
se neposredno uveljavi vloga Socialistične zveze delovnega ljudstva, opredeljena
v amandmaju XXVI k ustavi SR Slovenije. Po dosedanji določbi prvega odstavka 356. člena poslovnika namreč Socialistična zveza delovnega ljudstva ni
neposredno sodelovala pri predlaganju kandidatov, temveč je lahko le posredovala svoj predlog skupini najmanj 20 poslancev, ki so imeli — poleg komisije
za volitve in imenovanja — pravico neposredno predlagati kandidate za
predsednika in podpredsednike skupščine. Glede na ustavno vlogo Socialistične
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zveze delovnega ljudstva predlagamo, da se način predlaganja kandidatov za
predsednika in podpredsednike spremeni tako, da je Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije obvezno vključena v postopek izbire kandidatov,
tako da kandidata za predsednika skupščine predloži komisija za volitve in
imenovanja le na predlog Socialistične' zveze delovnega ljudstva Slovenije,
pripravljen po ustreznih posvetih v Socialistični zvezi.
Nbva je tudi določba o številu podpredsednikov skupščine. Po dosedanjih
določbah poslovnika je skupščina imela dva podpredsednika, po ustavnih spremembah pa naj bi skupščina glede na širše in odgovornejše naloge predsedstva
skupščine imela več podpredsednikov. Ker bo konkretno število podpredsednikov odvisno od obsega in narave nalog ter konkretnih kadrovskih potreb
in možnosti, se komisija v svojem predlogu ni odločila za to, da bi v poslovniku
vnaprej natančno opredelila število podpredsednikov, temveč je v tem pogledu
določila le, da ima skupščina več podpredsednikov.
Z odlokom o spremembah in dopolnitvah poslovnika je potrebno povsem
na novo urediti vprašanje sodelovanje skupščine SR Slovenije s člani predsedstva SFRJ iz SR Slovenije. Tako se v odloku ureja vprašanje izvolitve
članov predsedstva SFRJ v skupščini SR Slovenije, njihova odgovornost,
pravice, ki jih imajo člani predsedstva SFRJ iz SR Slovenije v razmerju do
skupščine SR Slovenije in njenih teles, postopek pri odpoklicu in dolžnosti
skupščine SR Slovenije v zvezi z omogočanjem dela članov predsedstva SFRJ
iz SR Slovenije.
Glede odgovornosti predlog določa, da so člani predsedstva SFRJ iz SR
Slovenije za svoje delo odgovorni skupščini SR Slovenije; v zvezi s tem pa je
urejena tudi njihova dolžnost poročanja predsedstvu skupščine in zborom
skupščine o svojem delu in zavzetih stališčih do vprašanj, ki se obravnavajo
v predsedstvu SFRJ, ter postopek za njihov odpoklic, če pri izvrševanju svojih
funkcij delujejo v nasprotju z ustavo ah v nasprotju s temelji politike skupščine
SR Slovenije.
Sodelovanje skupščine SR Slovenije s skupščinami drugih republik in
avtonomnih pokrajin v sedanjeml poslovniku ni bilo urejeno. Glede na pomen
tega sodelovanja v zvezi z nedavnimi ustavnimi spremembami pa naj bi bilo
tudi to vprašanje urejeno v odloku o spremembah in dopolnitvah poslovnika.
Predvideno je posebno poglavje, v katerem1 so urejena predvsem vprašanja
namena tega sodelovanja, načina uresničevanja sodelovanja, organizacije eventualnih posebnih teles za omogočanje in pospeševanje medrepubliškega sodelovanja ter vprašanje programiranja in koordiniranja tega sodelovanja. Osrednjega pomena je določba 52. člena, po. kateri se sodelovanje skupščine SR
Slovenije s skupščinami drugih socialističnih republik in avtonomnih pokrajin
uresničuje v delovnih stikih teles skupščine SR Slovenije s posameznimi telesi
teh skupščin in s predstavniki teh teles, z izmenjavo mnenj in izkušenj med
predstavniki skupščin in njihovih teles, z organiziranjem skupnih sestankov in
posvetovanj, z delom, občasnih delovnih skupin poslancev skupščin republik
in avtonomnih pokrajin za proučitev posameznih vprašanj in z drugimi oblikami
sodelovanja. Za programiranje in koordiniranje sodelovanja skupščine SR
Slovenije in njenih teles s skupščinami drugih republik in avtonomnih pokrajin
ter njihovih teles skrbi predsedstvo skupščine SR Slovenije, ki lahko opravljanje
te naloge poveri enemu od svojih članov.
Sodelovanje skupščine SR Slovenije z zvezno skupščino je že v sedanjem
poslovniku skupščine podrobno urejeno v posebnem poglavju. Po sprejetju
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amandmajev k zvezni ustavi pa je treba v.poslovniku predvideti poseben
postopek v zvezi z dajanjem soglasja skupščine SR Slovenije v zadevah, d
kaiterih odloča zvezna skupščina na podlagi soglasja republiških skupščin in
skupščin avtonomnih pokrajin. V posebnem poglavju je tako urejen postopek
v zvezi z akti skupščine SR Slovenije, s katerimi se daje soglasje k aktom
organov federacije za spremembo ustave SFRJ, za ustanovitev sklada ali
prevzem obveznosti po federaciji, za sklepanje mednarodnih pogodb SFRJ, ki
terjajo izdajo novih ali spremembo veljavnih republiških zakonov ali iz njih
izvirajo posebne obveznosti za SR Slovenijo, ter k zveznemu zakonu, ki ureja
postopek za sklepanje takšnih pogodb. V določbi 58. člena predloženega odloka
je postavljeno pravilo«, da se akti o soglasju obravnavajo in sprejemajo po
določbah poslovnika o obravnavanju in sprejemanju zakonskih predlogov.
Ob tem so urejena tudi nekatera bistvena vprašanja odnosov med skupščino
in izvršnim svetom v primerih, kadar daje v imenu SR Slovenije soglasje izvršni
svet (62. člen). Določbe poslovnika v tej zvezi urejajo tudi sodelovanje s člani
predsedstva SFRJ iz SR Slovenije in člani delegacije SR Slovenije v zboru
narodov zvezne skupščine pri obravnavanju zadev, glede katerih daje soglasje
skupščina SR Slovenije, oziroma v zadevah, o katerih daje soglasje v imenu
republike izvršni svet.
V določbah sedanjega poslovnika o izvršnem svetu skupščine SR Slovenije
so glede na sprejete ustavne amandmaje potrebne posamezne spremembe
določb v zvezi z odgovornostjo izvršnega sveta. Ker je v ustreznem ustavnem
amandmaju vprašanje zaupnice izvršnemu svetu drugače definirano kot v
sedanjem poslovniku, se -predlagajo spremembe (64. in 65. člen), s katerimi se
določbe poslovnika prilagajajo ustavnim amandmajem. Poleg tega se predlagajo povsem nove določbe o interpelaciji v zvezi z delom izvršnega sveta, ki
jo po ustavnih amandmajih lahko sproži 10 poslancev kateregakoli zbora
skupščine SR Slovenije. Te določbe so povsem prilagojene določbam o interpelaciji v zvezi z delom predsedstva skupščine in imajo enake značilnosti;
razlika je le v tem, da se v zvezi z razpravo o interpelaciji ne predvideva
možnost uvedbe postopka za odpoklic, temveč postavitev vprašanja zaupnice
izvršnemu svetu.. Tudi sklep o stališčih po obravnavi interpelacije je prilagojen
specifičnim razmerjem do izvršnega sveta (nalaganje obveznosti za izvajanje
politike in izvrševanje zakonov in drugih aktov skupščine ter določitev nalog
in smernic za nadaljnje delo).
V zvezi s spremembami in dopolnitvami poslovnika, ki se nanašajo na
izvršni svet, je bila na seji komisije za spremembe in dopolnitve ,poslovnika
dana tudi pobuda, da se v poslovniku predpiše dolžnost mandatarja za sestavo
izvršnega sveta, da pred volitvami izvršnega sveta obrazloži na skupni seji
vseh zborov usmeritev in program delovanja bodočega izvršnega sveta. Pobudniki take dopolnitve poslovnika pa so izhajali iz različnih izhodišč in različnega pojmovanja pomena omenjenega uvodnega nastopa mandatarja; po
enem stališču naj bi bila ta izjava mandatarja politični program izvršnega
sveta za predvideno mandatno obdobje, po drugem pa programska delovna
orientacija izvršnega sveta za izvajanje politike, ki jo določa skupščina. Vendar
te pobude v komisiji niso dobile podpore. Večina članov komisije je menila,
da so razmerja med skupščino in izvršnim svetom glede določanja in izvajanja
politike zadostno in dovolj konkretno urejena v ustavi, v zakonu o izvršnem
svetu in v ostalih določbah poslovnika, zaradi česar dopolnitev v omenjenem
smislu ni potrebna; pobude v tem smislu, da bi mandatar v uvodnem govoru
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prikazal smeri politike izvršnega sveta, pa ni sprejemljiva, ker ni v skladu
z ustavno vlogo in položajem skupščine oziroma izvršnega sveta, kajti politiko
določa skupščina, izvršni svet pa zagotavlja njeno izvajanje.
Določbe sedanjega poslovnika o volitvah članov delegacije SR Slovenije
v zboru narodov zvezne skupščine so prišle v neskladje z zakonom o< volitvah
zveznih poslancev (Uradni list SFRJ, št. 3/69) in jih je zato potrebno prilagoditi
omenjenemu zakonu. V tej zvezi so predložene spremembe 364. in 366. člena
poslovnika.
Komisija za vprašanja mednarodnih odnosov je v sedanjem poslovniku
opredeljena kot delovna skupina z določenimi nalogami. Glede na pomen
njenega dela in nove naloge, ki jih prevzema po sprejetju ustavnih amandmajev,
je potrebno status te komisije izenačiti s statusom drugih komisij skupščine,
hkrati pa na novo v skladu z ustavnimi amandmaji opredeliti njene naloge.
Predložene spremembe in dopolnitve so urejene v 69. in 70. členu odloka o
spremembah in dopolnitvah poslovnika.
Glede na dosedanje izkušnje in potrebne spremembe v njenem delu so
predlagane tudi spremembe in dopolnitve poslovniških določb o komisiji za
vloge in pritožbe. Pri tem gre predvsem za novo določbo o posebni strokovni
službi za vloge in pritožbe, ki bo opravljala strokovne in druge zadeve za
komiisijo. Ta služba je bila doslej v uradu izvršnega sveta, odslej pa naj bi
delovala kot služba komisije za vloge in pritožbe, vendar ne zgolj za njene
potrebe, ker bi opravljala strokovne zadeve tudi v zvezi s preizkušanjem vlog,
prošenj in pritožb', ki jih skupščini SR Slovenije pošiljajo ali odstopajo predsednik republike, predsedstvo SFRJ, zvezna skupščina, predsedstvo skupščine
SR Slovenije, izvršni svet skupščine SR Slovenije in družbenopolitične organizacije ter druga telesa, pristojna za reševanje vlog, prošenj in pritožb.
Da se komisiji omogoči uspešno in učinkovito delo, se predlaga nova določba, po kateri lahko komisija pri obravnavanju vprašanj s svojega delovnega
področja opravlja poizvedbe in zahteva od državnih organov, samoupravnih in.
drugih organizacij potrebne podatke, spise in druge listine.
Ker so v razdelku o komisiji za vloge in pritožbe v sedanjem poslovniku
samo trije členi (142. do 144.), od katerih se dva spreminjata, ter dodajata še
dva nova, se v odloku predlaga prečiščeno in izpopolnjeno celotno besedilo
razdelka o tej komisiji.
V razpravi o predlaganih spremembah in dopolnitvah glede omenjenih
skupščinskih komisij je bilo v komisiji izraženo mnenje, da bi bilo treba dopolniti tudi določbe poslovnika, ki urejajo delo in naloge skupščinske administrativne komisije. Po tem mnenju v sedanjem poslovniku opredeljena vloga in
naloge omenjene komisije več ne ustrezajo nastalemu položaju in novim potrebam na tem področju. Tako bi bilo potrebno določno opredeliti vlogo in pooblastila administrativne komisije v družbenem dogovarjanju in samoupravnem
sporazumevanju glede osnov in meril za delitev dohodka in osebnih dohodkov
republiškim poslancem in republiškim funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje
skupščina SR Slovenije; nadalje se kaže tudi potreba po razširitvi vloge komisije
v smeri sistematičnega spremljanja in proučevanja splošnih vprašanj delitve
dohodka in osebnih dohodkov.
Komisija za spremembe in dopolnitve poslovnika do teh vprašanj ni
zavzela končnega stališča, ker meni, da jih je treba še globlje in vsestransko
proučiti; poleg tega pa je predvsem potrebno, da ta in druga vprašanja v zvezi
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s svojo vlogo in nalogami prouči in predlaga eventualne spremembe in dopolnitve administrativna komisija sama.
Že z amandmajem VIII k ustavi SR Slovenije iz leta 1969 je bila odpravljena razlika med odbori republiškega zbora ter odbori zborov delovnih skupnosti v skupščini SR Slovenije glede njihovega statusa in pooblastil, Razdelek
obstoječega poslovnika, ki govori o odborih in drugih telesih zborov (154. do
159. člen), pa kasneje ni bil prilagojen omenjenemu ustavnemu amandmaju.
Zato je potrebno ob ostalih spremembah in dopolnitvah poslovnika tudi status
in naloge odborov in drugih teles zborov uskladiti z ustavnim amandmajem. V
predlogu je to storjeno z določbami 76. do 80. člena, ki na enak način obravnavajo odbore in druga telesa zborov.
V amandmajih k ustavi SR Slovenije je vrsta določb, po katerih je za
sprejemi zakona potrebna večina glasov vseh poslancev pristojnih zborov skupščine SR Slovenije (zakoni iz prvega in drugega odstavka 7. točke amandmaja
X|XVII, zakoni po drugem; odstavku 1. točke in drugem odstavku 4. točke
amandmaja XLIII, zakon iz 3. točke amandmaja XLVII). V obstoječem poslovniku pa ni določb o taki posebni večini za sprejem zakona. Zato se predlaga
ustrezna dopolnitev določbe 304. člena poslovnika skupščine SR Slovenije;.
Iz poglavja o sekretariatu skupščine SR Slovenije je treba urediti dvoje
vprašanj: črtati določbo drugega odstavka 381. člena, ker ni več skladna z
obstoječo ureditvijo osebnih prejemkov v njej navedenih funkcionarjev sekretariata skupščine, in dopolniti drugi odstavek 384. člena z določbo o namestniku
tajnika.
POROČILO
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
4. aprila 1972 obravnavala osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije, ki ga je skupščini predložila skupna komisija
vseh zborov skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika.
V načelni razpravi komisija k odloku ni imela načelnih pripomb.
V obravnavi po členih pa je komisija sprejela naslednje pripombe, mnenja
in predloge :
K 2. členu: V drugi vrsti naj se beseda »državljan« nadomesti z besedo
»občan« zaradi enotne terminologije, ki jo uvajajo ustavni amandmaji. Poleg
tega je v tem členu ustreznejša določba, da je lahko vsak občan izvoljen za
člana predsedstva.
K 9. členu : Zadnji odstavek je nejasno formuliran glede postavitve
vprašanja zaupnice izvršnemu svetu in njene obrazložitve. Vprašanje zaupnice
mora biti obrazloženo, zato komisija predlaga, naj se v četrti vrsti zadnjega
odstavka za besedo »zaupnica« postavi pika, preostalo besedilo pa se črta.
Namesto črtanega besedila naj se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Vprašanje
zaupnice mora predsedstvo skupščine obrazložiti.«
K 19. členu : V zvezi z interpelacijo je komisija poudarila, da gre za
novo ustavno kategorijo, ki jo uvajajo ustavni amandmaji k ustavi SR Slovenije.
V -načelu, ki je postavljeno v LI. ustavnem amandmaju, je namreč določeno,
da najmanj 10 poslancev kateregakoli zbora skupščine SR Slovenije lahko v
svojem zboru sproži interpelacijo, naj se obravnavajo posamezna politična
vprašanja v zvezi z delom predsedstva skupščine. Po mnenju nekaterih članov
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komisije se to načelo lahko razlaga samo tako, da je v primeru, ko je bila
interpelacija sprožena, zibor dolžan le to tudi upoštevati v tem smislu, da jo da
na dnevni red svoje seje. Seveda pa bi bila pravica zbora, da odloči o tem., kdaj
bo interpelacijo obravnaval. Ureditev, ki jo uvaja ta člen, pa bi tako možnost
omejila, kar pa ne bi bilo v skladu s citiranim ustavnim1 načelom.. Zaradi tega
so nekateri člani komisije predlagali, naj se ta člen v celoti črta oziroma ustrezno
preoblikuje v tem smislu, da zbor določi rok, ko bo interpelacijo obravnaval
oziroma da se že v poslovniku določi tak rok.
Večina članov komisije pa je menila, da ureditev v tem. členu ustreza in da
je v skladu z omenjenim ustavnim načelom, ker podrobneje opredeljuje postopek obravnavanja interpelacije, potem ko je že bila dana, ne posega pa v
njeno vsebino.
K 30. členu: Določba drugega stavka v drugem odstavku ni dovolj
precizna in bi, kolikor bi bila sprejeta, lahko zavirala delo predsedstva. Ustrezneje bi bilo, če bi se preoblikovala, tako, da bi bila na sejah predsedstva potrebna obvezna navzočnost tistega člana predsedstva, ki je hkrati predsednik
telesa v skupščini, v katerega področje spada obravnavano vprašanje.
Nekateri člani komisije so se tudi zavzemali, da se ta določba bodisi črta
ali pa se preoblikuje tako, da gre za obvezno navzočnost člana predsedstva,
v katerega področja spada obravnavano vprašanje.
K 38. členu: V tretji vrsti drugega odstavka naj se za besedo »Slovenije«
postavi pika, preostalo besedilo pa črta, ker je nepotrebno. Socialistična zveza
delovnega ljudstva Slovenije namreč predlaga kandidata, zato tudi v okviru
svoje pristojnosti izvede ustrezni postopek (nominacija).
K 40. členu : Po mnenju nekaterih članov komisije je poslovnik neposreden akt, zato bi morali v njem določiti število podpredsednikov. V tem
členu gre za formulacijo, kot je v ustavi, zato ni primemo enake določbe
vnašati tudi v poslovnik.
K 41. členu: Določba drugega odstavka ni jasna, ker je težko1 razmejiti
krajšo in daljšo odsotnost predsednika. Komisija je menila, da ni primemo
uvajati dvojni režim za nadomestovanje, zato je ustreznejša sedanja določba
drugega odstavka 106. člena poslovnika skupščine SR Slovenije, ki določa, da
nadomestuje predsednika skupščine, ki je zadržan, podpredsednik, ki ga določi
predsedstvo skupščine.
K 45. členu : Določba tega člena naj se črta. Tretji odstavek 1. točke
XLVII. amandmaja k ustavi SR Slovenije kot tudi zakon o volitvah članov
predsedstva SFRJ iz SR Slovenije (Ur. 1. SRS, št. 26/71) že imata tako določbo,
zato ni potrebno:, da se še enkrat navaja v tem poslovniku.
K 56. členu : V zvezi z drugim odstavkom je komisija menila, da je
skrb za programiranje in koordiniranje sodelovanja z drugimi republikami
dana predsedstvu skupščine že z LI. ustavnim amandmajem in ne bi bilo
primerno, da bi se upravljanje teh nalog preneslo le na enega člana predsedstva.
Zato komisija predlaga, da se besedilo tega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Izvajanje posameznih nalog lahko predsedstvo skupščine poveri enemu od
svojih članov.«
K 65. členu: Ker gre po LIL ustavnem amandmaju za institut nezaupnice izvršnega sveta kot kolektivnega organa, ni primerno navajati, da je
možno izglasovati nezaupnico posameznemu njegovemu članu. Ustava instituta
nezaupnice za posameznega člana izvršnega sveta ne pozna, pač pa le institut
razrešitve (185. člen ustave, prvi odstavek II. amandmaja k ustavi SR Slovenije).
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Komisija na podlagi navedenega predlaga, da se v drugi vrsti črta besedilo
»oziroma njegovemu posameznemu članu«, v četrti vrsti pa besedilo »oziroma
posameznega člana«.
K 186. členu : V zvezi z institutom interpelacije so bile tudi k temu
členu dane pripombe kot k 19. členu osnutka poslovnika.
K 69. členu: Komisija je poudarila, da usklajevanje sodelovanja občin
(šesta alinea) ni zadeva komisije za vprašanja mednarodnih odnosov, temveč je
to naloga izvršnega sveta in skupščine. Zato je komisija predlagala, da se v
tretji vrsti šeste alinee besedilo »ter usklajuje sodelovanje občin,..,.« nadomesti
z besedilom: »ter obravnava vprašanje v zvezi s sodelovanjem občin,...«.
K 70. členu: Določba četrtega odstavka 75. člena tega osnutka se
prenese v ta člen kot drugi odstavek. Ta dopolnitev je redakcijskega značaja.
St.: 0201-3/72
Ljubljana, 5. 4. 1972
OSNUTEK ODLOKA
o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skupščine Socialistične
republike Slovenije, o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati
občin na zasedanju v skupščini Socialistične republike Slovenije, in o razmerjih
med zbori skupščine Socialistične republike Slovenije pri njihovem delu
1. člen
V odloku o delovnem področju zborov skupščine Socialistične republike
Slovenije, o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na
zasedanju v skupščini Socialistične republike Slovenije, in o razmerjih med
zbori skupščine Socialistične republike Slovenije pri njihovem delu (Uradni
list SRS, št. 1/70) se v 9. členu doda nova 9. alinea z besedilom:
»— o zakonih, ki jih pristojni zbori skupščine SR Slovenije sprejemajo po
drugem odstavku 1. točke in po prvem odstavku 4. točke amandmaja XLIII
k ustavi SR Slovenije.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.OBRAZLOŽITEV
Po sprejetih amandmajih k ustavi SR Slovenije se razširja krog vprašanj,
glede katerih dajejo mnenja delegati občin, zbrani na zasedanju v skupščini
SR Slovenije. Tako dajejo delegati občin na podlagi ustave svoja mnenja tudi
o zakonih, ki jih skupščina SR Slovenije sprejema ob> uporabi drugega odstavka
1. točke XLIII. amandmaja, ki določa, da lahko skupščina SR Slovenije uredi
z zakonom tudi druge zadeve, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane
v SR Sloveniji, pa niso naštete v 1. točki XLIII. amandmaja.
Poleg tega predlagamo, naj bi dajali delegati občin svoja mnenja tudi
o zakonih, ki jih skupščina sprejema po prvem odstavku 4. točke XLIII.
amandmaja. V tej določbi so našteta področja, za katera še lahko z zakonom
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določijo temeljna načela, podrobno pa jih samostojno urejajo delovni ljudje
in občani v občini, krajevni skupnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih
in organizacijah združenega dela.
Zaradi navedenih razlogov se predlaga dopolnitev odloka o delovnem
področju zborov skupščine Socialistične republike Slovenije, o vprašanjih, glede
katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v skupščini Socialistične
republike Slovenije, in o razmerjih med zbori skupščine Socialistične republike
Slovenije pri njihovem delu, s tem da se 9. členu tega odloka doda nova deveta
alinea, ki določa, da zasedanje delegatov občin daje mnenja tudi o zakonih, ki
jih pristojna zbori skupščine SR Slovenije sprejemajo po drugem odstavku
1. točke in po prvem odstavku 4. točke XLIII. amandmaja k ustavi SR Slovenije.

POROČILO
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
4. aprila 1972 obravnavala osnutek odloka o delovnem področju zborov skupščine
SR Slovenije, o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin
na zasedanju v skupščini SR Slovenije, in o razmerjih med zbori skupščine
SR Slovenije pri njihovem delu, ki ga je predložila skupna komisija vseh
zborov skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika.
Komisija v načelni razpravi k osnutku odloka ni imela pripomb.
V razpravi po členih je komisija imela le pripombo k 1. členu:
V šesti vrsti naj se besedilo »v 9. členu« nadomesti z besedilom »v prvem
odstavku 9. člena«.
Gre le za spremembo redakcijskega značaja.
St.: 0209-1/72
0210-1/72
Ljubljana, 4. 4. 1972
OSNUTEK ODLOKA
o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih
skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije
1. člen
V odloku o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini Socialistične republike Slovenije
(Uradni list SRS, št. 24/69) se dodajo novi členi 15 a, 15 b, 15 c in 15 č:
»15. a člen
Kadar zasedanje delegatov občin odloča o soglasju k zakonskemu predlogu
(drugi odstavek 4. točke amandmaja XLIII k ustavi SR Slovenije), je za sklepanje potrebna navzočnost štirih petin delegatov občin v SR Sloveniji.
Zasedanje delegatov občin odloča o soglasju iz prvega odstavka tega člena
na podlagi usklajevanja stališč delegatov občin.
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Ce pride do različnih stališč o vprašanju soglasja, se na predlog predsedujočega ali na predlog najmanj šestih delegatov občin imenuje posebna komisija, sestavljena iz delegatov občin, ki v sodelovanju s predlagateljem zakona
ter ustreznimi strokovnimi in drugimi delavci pripravi in predloži dodatno
gradivo za zavzemanje stališč ter obrazložen predlog sklepa o soglasju.
Ce posebna komisija zaradi različnih stališč njenih članov ni predložila
sklepa o soglasju oziroma če zasedanje delegatov občin po ponovni obravnavi
ni doseglo soglasja, je sklep o soglasju sprejet, če je zanj glasovala večina
delegatov občin,
Za glasovanje in ugotavljanje izida glasovanja se uporabljajo določbe 308.
in 309. člena poslovnika skupščine SR Slovenije.
Sklep o soglasju pošlje predsedujoči pristojnemu zboru; temu prav tako
pošlje sporočilo, če soglasje ni bilo dano.
15. b člen
Ce je skupščini SR Slovenije pred predlogom zakona, ki se sprejema s
soglasjem delegatov občin, predložen predlog za izdajo zakona oziroma zakonski
osnutek je poleg pristojnih zborov obravnaval tudi zasedanje delegatov občin.
Predlog za izdajo zakona je sprejet, če z njim soglaša zasedanje delegatov
občin.
15. c člen
Predsedniki pristojnih zborov so predsednika skupščine SR Slovenije dolžni
obveščati o sprejetih sklepih k predlogu za izdajo zakona oziroma k zakonskemu
osnutku, o sprejemu zakonskega predloga in o sprejetih amandmajih v zvezi
z zakoni iz prejšnjega člena.
15. č člen
Ce zasedanje delegatov občin ni dalo svojega soglasja k zakonskemu predlogu v besedilu, kakršno' je bilo sprejeto v pristojnih zborih, se opravi usklajevalni postopek s smiselno uporabo določb 313. in 143. člena poslovnika skupščine SR Slovenije.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Z ustavnimi amandmaji k ustavi SR Slovenije se povečuje vloga zasedanja
delegatov občin v skupščini SR Slovenije tudi s tem, da je za sprejem zakona
po drugem odstavku 4. točke XLIII. amandmaja potrebno soglasje delegatov
občin.
V drugem odstavku 4. točke XILIII. amandmaju se predvideva izjemna
možnost, da se z republiškim zakonom določijo temeljna načela tudi v tistih
zadevah, ki jih delovni ljudje in občani sicer samostojno urejajo v občini,
krajevni skupnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih in organizacijah
združenega dela, pa niso izrecno naštete v prvem odstavku 4. točke XLIII.
amandmaja.
Ker po dosedanji ustavni ureditvi zasedanje delegatov občin ni bilo pristojno dajati soglasje k zakonu, odlok o začasni ureditvi sklica in dela enotnega
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zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije
tudi ni predvidel postopka za dajanje soglasja. Glede na to komisija predlaga
ustrezne dopolnitve omenjenega odloka z določbami od 15. a do 15. č člena, ki
bi urejale postopek za odločanje o soglasju zasedanja delegatov občin.
15. a člen določa, da je za sklepanje o soglasju k zakonskemu predlogu
potrebna navzočnost štirih petin delegatov občin, ter da se odloča o soglasju
na podlagi usklajevanja stališč delegatov občin ter da se odloča o soglasju
na podlagi usklajevanja stališč delegatov občin. Če pride do različnih stališč
o vprašanju soglasja, se na predlog predsedujočega ali na predlog najmanj
šestih delegatov občin imenuje posebna komisija, ki pripravi in predloži do*datno gradivo za zavzemanje stališč ter obrazložen predlog sklepa o soglasju.
Četudi komisija zaradi različnih stališč njenih članov ni predložila sklepa
o soglasju oziroma če zasedanje delegatov občin po ponovni obravnavi ni doseglo
soglasja, je sklep o soglasju sprejet, če je zanj glasovala večina delegatov
občin.
Po petem odstavku 15. a člena se za postopek to ugotavljanje izida glasc*vanja uporabljajo določbe 306. in 309. člena poslovnika skupščine SR Slovenije.
Sesti odstavek tega -člena pa določa, da mora predsedujoči poslati pristojnemu
zboru sklep o soglasju oziroma če tega ni, sporočilo, da Soglasje ni bilo dano.
Po predlogu 15. b člena zbor delegatov občin sklepa o soglasju k predlogu
za izdajo zakona in k predlogu zakona. Osnutek zakona pa obravnava tako
kot drugi pristojni zbor s tem, da daje k njemu svoja stališča in pripombe.
15. c člen določa, da so predsedniki pristojnih zborov dolžni obveščati
predsednika skupščine SR Slovenije o sprejetih sklepih k predlogu za izdajo
zakona oziroma k zakonskemu osnutku, o sprejemu zakonskega predloga in
o sprejetih amandmajih. Po 11. členu odloka o začasni ureditvi sklica in dela
enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin predseduje
zasedanju delegatov občin predsednik skupščine SR Slovenije ali član predsedstva skupščine, ki ga določi predsednik.
Glede na to, da zakon ni sprejet, če zasedanje delegatov občin ni dalo
svojega soglasja k zakonskemu predlogu v besedilu, v kakršnem je bil sprejet
v pristojnih zborih, se predvideva usklajevalni postopek. Po 15. č členu se za
usklajevalni postopek smiselno uporabljajo določbe 313. in 314. člena poslovnika skupščine SR Slovenije.

POROČILO
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
4. aprila 1972 obravnavala osnutek odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi
sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin
v skupščini SR Slovenije, ki ga je predložila skupna komisija vseh zborov
skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika.
Komisija v načelni razpravi k osnutku odloka ni imela pripomb.
V obravnavi po členih je komisija sprejela naslednje pripombe oziroma
predloge:
k 1. členu: V tretji vrsti uvodnega stavka tega člena naj se za besedo
»se« doda besedilo »za 15. členom«.
Gre le za dopolnitev redakcijskega značaja.
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V peti inšesti vrsti tretjega odstavka 15. a člena naj se kot
nepotrebno črta besedilo »ter ustreznimi strokovnimi in drugimi delavci«.
V četrti vrsti prvega odstavka 15. b člena naj se beseda »je«
nadomesti z besedo »ju«.
Gre le za spremembo redakcijskega značaja.
St.: 0209-1/72 0210-1/72
Ljubljana, 4. 4. 1972
PREDLOG ODLOKA
o dodelitvi sredstev iz rezervnega sklada SR Slovenije za
plačilo cepiva, nabavljenega za izvedbo obveznega cepljenja
proti črnim kozam v SR Sloveniji
I.
Iz rezervnega sklada SR Slovenije se republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo dodeli 5 828 831,35 dinarjev za plačilo cepiva, nabavljenega za izvedbo obveznega cepljenja proti črnim kozam v SR Sloveniji.
II.
Za znesek sredstev iz prejšnje točke se ob rebalansu republiškega proračuna za leto 1972 zniža dotacija iz proračuna posebnemu računu sredstev
SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih
gospodarskih dejavnosti za leto 1972 in se celotni znesek vrne rezervnemu
skladu SR Slovenije.
III.
Republiški sekretariat za finance bo po 5. členu zakona o uporabi dohodkov
od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja prometnega davka
in sodnih taks, ki so bili v letu 1971 izločeni na posebne račune (Uradni list
SRS, št. 7/72) skupnostim zdravstvenega varstva, izdal potrdila o vplačanem
obveznem brezobrestnem posojilu, tako da bo vrednost plačevanja obveznega
brezobrestnega posojila v potrdilu zmanjšana za znesek iz 1. točke tega odloka.
IV.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Za izvedbo epidemiološke akcije v skladu z odlokom izvršnega sveta
skupščine SR Slovenije št. 512-2/65 z dne 24. 3. 1972 za preprečevanje širjenja
črnih koz in obvezno cepljenje vseh občanov v SR Sloveniji je bilo nabavljenih

Priloge

815

2 225 000 doz cepiva, kar po predračunih podjetja »Kemofarmaeija« iz Ljubljane
znaša 5 828 831,35 dinarja.. Carina in carinski stroški znašajo 1 223 727,29 dinarja. Za oprostitev plačila carine za uvoženo cepivo je bil uveden postopek
pri pristojnih zveznih organih, vendar je potrebno zagotoviti finančna Sredstva
za plačilo fakturirane vrednosti uvoženega cepiva.
S predlaganim odlokom se navedena sredstva začasno zagotavljajo iz rezervnega sklada SR Slovenije.
Ob rebalansu republiškega proračuna za leto 1972 bo ta znesek vrnjen v
rezervni sklad in za isto vrednost zmanjšan prispevek SR Slovenije za posebni
račun za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti. Sredstva tega računa bodo za ta znesek znižana v postavi
»imobilizirana sredstva interesnih skupnosti v letu 1971 (1.4.3.)«, ki so ga na
to postavko vplačale skupnosti zdravstvenega varstva na podlagi določil 3.
člena zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki so bih v letu 1971 izločeni
na posebne račune, in sicer do višine porabljene vsote.

POROČILA
Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti je na seji dne 10. aprila 1972 obravnavala
predlog odloka o dodelitvi sredstev iz rezervnega sklada SR Slovenije za plačilo
cepiva, nabavljenega za izvedbo obveznega cepljenja proti črnim kozam v SR
Sloveniji, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet, s predlogom,
da ga skupščina obravnava po določilih 316. člena v zvezi z 298. členom poslovnika skupščine SR Slovenije.
Začasna komisija se je strinjala, da se predlog odloka obravnava po hitrem
postopku.
V načelni razpravi je začasna komisija ugotovila, da je predlog odloka
izdelan na podlagi 1. točke prvega odstavka 96. člena zakona o financiranju
dtružbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji, ki pravi, da so sredstva rezervnega
sklada namenjena za izdatke, nastale kot posledica izrednih okoliščin, za katere
sredstva niso zagotovljena v proračunih in v skladih. Med take izdatke spadajo
tudi izdatki za izvedbo epidemioloških akcij.
Začasna komisija se je v načelu strinjala s predlogom odloka, v podrobni
obravnavi pa ni dala nobenih spreminjevalnih ali dopolnilnih predlogov.
Za svojega poročevalca je ziačasna komisija določila poslanca Matijo
Malešiča.
Začasna komisija predlaga enotnemu zboru delovnih skupnosti, da sprejme
predlog odloka v predloženem besedilu.
St: 512-2/72
Ljubljana, 10. 4. 1972
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
10. aprila 1972 obravnavala predlog odloka o dodelitvi sredstev iz rezervnega
sklada SR Slovenije za plačilo cepiva, nabavljenega za izvedbo obveznega
cepljenja proti črnim kozam v SR Sloveniji, ki ga je skupščini predložil izvršni
svet.
V načelni razpravi komisija k predlogu odloka ni imela pripomb.
Pri podrobni obravnavi besedila predloga odloka je komisija sprejela
naslednji amandma :
k III. točki: V peti vrsta naj se beseda »varstva« nadomesti z besedo
»zavarovanja«.
Sprememba je potrebna, ker nimamo skupnosti zdravstvenega varstva,
temveč skupnosti zdravstvenega zavarovanja.
V zvezi z določbo III. točke je bilo opozorjeno, da bo potreben dogovor
med republiko in skupnostmi zdravstvenega zavarovanja glede pokritja stroškov
za plačilo cepiva glede na to, da vse skupnosti zdravstvenega zavarovanja
nimajo imobiliziranih sredstev.
St.: 512-2/72
Ljubljana, 10. 4. 1972
OSNUTEK ZAKONA
o overitvi podpisov, pisave in prepisov
I. Splošne določbe
1. člen
Overitev podpisa ali pisave je potrditev njune ipristnosti. Overitev prepisa
je potrditev istovetnosti prepisa z izvirno listino.
Z overitvijo po tem zakonu se ne potrjuje resničnost vsebine v listini.
2. člen
Overitev podpisov, pisave in prepisov opravljajo sodišča in za to pristojni
občinski upravni organi, če ni s tem ali drugim zakonom drugače določeno.
Overitev opravljajo po posebnih predpisih tudi konzularna predstavništva
in diplomatska predstavništva Jugoslavije v tujini, ki opravljajo konzularne
zadeve.
Overitev opravlja uradna oseba, ki je za to določena (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba).
3. člen
Overitev opravi uradna oseba ne glede na bivališče tistega, ki to zahteva.
II. Overitev podpisov in pisave
4. člen
Pristnost podpisa dokaže predlagatelj listine tako, da pred uradno osebo
svojeročno podpiše listino ah da prizna podpis, ki je že na listini, za svoj.
Na enak način se dokaže tudi pristnost ročnega znamenja.
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Pristnost pisave dokaže predlagatelj listine tako, da izjavi pred uradno
osebo, da je listino sam napisal.
5. člen
Overitev podpisa in pisave se potrdi na izvirni listini z navedbo datuma
overitve in številke, s katero je listina vpisana v overitveni vpisnik, podpisom
uradne osebe in pečatom,.
6. člen
Kadar se overja podpis ali ročno znamenje slepih ali za podpis ali ročno
znamenje tistih, ki ne znajo brati, prebere predlagatelju uradna oseba listino,
na kateri naj se overi podpise ali ročno znamenje.
Kadar se overja podpis ali ročno znamenje gluhih, ki ne znajo brati, prebere predlagatelju tolmač listino, na kateri naj se overi podpis ali ročno znamenje.
Kadar se overja podpis ali ročno znamenje osebe, ki ne razume jezika,
v katerem je listina napisana, prevede predlagatelju vsebino listine uradna
oseba. Če je uradna oseba, ki opravlja overitev, ne more sama prevesti, prebere
predlagatelju listino in mu prevede vsebino sodni tolmač.
Kadar je bila overitev opravljena? po določbah tega člena, je treba
to v potrdilu o overitvi navesti.
7. člen
Ce uradna oseba ne razume jezika, v katerem je listina napisana, lahko
odredi, da prevede listino sodni tolmač. Ce je listina prevedena, se to navede
v potrdilu o overitvi.
8. člen
Podpis, ročno znamenje ali pisavo predlagatelja overi uradna oseba potem,
ko ugotovi njegovo istovetnost; to ugotovi na podlagi osebnega po-znanja ali
na podlagi osebne izkaznice, izdane od pristojnega državnega organa; če
predlagatelj nima osebne izkaznice, ugotavlja njegovo istovetnost s pričevanjem dveh polnoletnih in verodostojnih prič, ki ju uradna oseba osebno
pozna ali katerih istovetnost ugotovi z osebno izkaznico.
Istovetnost tujega državljana se ugotovi na podlagi potnega lista ali osebne
izkaznice.
V potrdilu o overitvi se navede, na kak način je uradna oseba ugotovila
istovetnost predlagatelja.
9. člen
Ce se overja podpis zastopnika druge osebe, delovne ali druge organizacije,
overi uradna oseba podpis, potem ko ugotovi, da je ta oseba pooblaščena
za zastopanje. V potrdilu o overitvi se navede, na kakšni podlagi je predložitelj
pooblaščen za zastopanje.
III. Overitev prepisov
10. člen
Prepis, ki naj se overi, je treba skrbno primerjati z izvirno listino. Prepis
se mora ujemati z izvirno listino tudi v pravopisu, ločilih in okrajšavah. Če so
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v izvirni listini kaka mesta popravljena, predrugačena, izbrisana, prečrtana,
vrinjena ali dodana, je treba to v potrdilu o overitvi prepisa navesti. Tako se
ravna tudi, kadar je listina raztrgana, poškodovana ali kadar je drugače po
zunanji obliki očitno sumljiva.
11. člen
V potrdilu o overitvi se navede, ali je to prepis izvirne listine ali pa prepis
overjenega ali prepis navadnega prepisa izvirne listine. Prav tako je treba v
potrdilu o overitvi navesti, ali je izvirna listina napisana z roko ali pisalnim
strojem ali s kakšnim drugim mehaničnim ali kemičnim sredstvom, s svinčnikom
ali peresom, število pol izvirne listine in kje je izvirna listina.
V potrdilu o overitvi se navede številka in datum overitve prepisa. Potrdilo
podpiše uradna oseba, ki opravi overitev, in nanj pritisne pečat pristojnega
organa.
12. člen
Kadar se overi prepis samo enega dela listine ali izpisek iz kake listine,
mora biti prepis tako napravljen, da je iz njega razvidno^, kateri deli listine
so ostali neprepisani.
13. člen
Ce uradna oseba, ki o ver ja prepis, ne razume jezika, v katerem je listina
napisana, lahko odredi, da primerja prepis z izvirno listino ali njenim prepisom sodni tolmač.
14. člen
Pri overitvi fotokopije se primerno uporabljajo določbe 10. do 13. člena
tega zakona.
IV. Posebni primeri overitve
15. člen
Overitev listin, ki so namenjene za uporabo v tujini, opravljajo občinska
sodišča.
Ce je po ino-zemskem pravu potrebna prisega na izjavo, ki jo vsebuje
listina, namenjena za uporabo v tujini, opravi stranka prisego pred predsednikom občinskega sodišča.
Preden se pošljejo listine iz prvega odstavka v overitev zveznemu sekretariatu za zunanje zadeve po predpisih o legalizaciji listin v mednarodnem
prometu, jih pošlje predsednik občinskega sodišča republiškemu organu za
pravosodje, da overi podpis uradne osebe, ki je opravila overitev, in da overi
pečat občinskega sodišča, pri katerem je bila opravljena overitev.
Za uporabo v tujini namenjene listine, ki jih izdajajo republiški upravni
organi, se overjajo po posebnih predpisih.
Določbe prednjih dveh odstavkov se uporabljajo, kolikor ni drugače določeno v mednarodnih pogodbah.
16. člen
Listine, namenjene za uporabo v državah, ki so članice haaške konvencije
o odpravi potrebe overjanja tujih javnih listin (Uradni list FLRJ — dodatek
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»Međunarodni ugovori i drugi sporazumi« št. 10/62), overjajo občinska sodišča
ali republiški upravni organ, ki je pristojen za pravosodje; občinsko sodišče
overja listine, izdane od organov in organizacij, ki imajo sedež na njegovem
območju, republiški organ za pravosodje pa listine, izdane od organov in organizacij, ki imajo sedež na območju kateregakoli občinskega sodišča v republiki.
17. člen
Podpise v zemljiškoknjižnih zadevah overjajo občinska sodišča.
Varianta: 17. člen se črta.
18. člen
Podpise ali prepise listin, potrebnih za ureditev delovnih razmerij delavcev
v delovnem razmerju, lahko overi tudi delavec v delovnih in drugih organizacijah ali državnih organih, ki je za to pooblaščena.
19. člen
Državni organ lahko izda stranki ali tistemu,
korist, overjen prepis spisa, ki je pri njem, drugim
prepisa strinjajo vsi, ki so v stvari prizadeti.
Overitev opravi pooblaščena uradna oseba, ki jo
stojnik organa.
Ce je spis zaupen, se sme izdati prepis samo s
predstojnika organa.

ki ima od tega pravno
pa samo, če se z izdajo
je za to pooblastil predpoprejšnjim dovoljenjem

V. Končne določbe
20. člen
Predpise o obliki overitvenega vpisnika in o načinu, kako se ta vpisnik
vodi, ter druga navodila za izvajanje tega zakona izda republiški sekretar
za pravosodje in občo upravo.
21. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Po 47. točki prvega odstavka 16. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih
amandmajev od XX do XLI k zvezni ustavi neha najpozneje do 31. decembra
1971 veljati zakon o overitvi podpisov, pisave in prepisov (Uradni list FLRJ,
št. 105/47 in 50/49 in Uradni list SFRJ, št. 16/65 in 7/67).
Po 35. točki 13. člena osnutka ustavnega zakona za izvedbo ustavnih
amandmajev XXV do XLVII k ustavi SR Slovenije se do izdaje republiškega
zakona o overitvi podpisov, pisave in prepisov, najpozneje pa do 31. decembra
1972, v SR Sloveniji uporablja kot republiški zakon zvezni zakon o overitvi
podpisov, pisave in prepisov.
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Predlagamo, da se po skrajšanem postopku sprejme predloženi osnutek
zakona, ki Se bistveno ne razlikuje od dosedanjega zveznega zakona.
Republiški sekretariat za pravosodje in oboo upravo je poslal anketo vsem
občinskim skupščinam in občinskim 'sodiščem s prošnjo, da pošljejo predloge
in mnenja za morebitno spremembo obravnavanega zakona, zlasti pa da odgovorijo na vprašanje, ali lahko overjajo listine v zemljiškoknjižnih zadevah
tudi organi občinske skupščine. Po 15. členu doslej veljavnega zakona overjajo
namreč podpise v zemljiškoknjižnih zadevah le sodišča.
Na anketo je odgovorilo 18 občinskih skupščin in 25 občinskih sodišč. Za
razširitev ovaritvene pristojnosti v zemljiškoknjižnih zadevah na občine se je
izreklo 13 občinskih skupščin in 6 občinskih sodišč. Republiški sekretariat se
za prenos overitvene pristojnosti v zemljiškoknjižnih zadevah na občine ne
zavzema, ker le sodni delavec, ki mu je poverjena overitev teh listin, lahko
stranke opozori na morebitne pomanjkljivosti, ki jih mora ta odpraviti pred
vložitvijo zemljiškoknjižnega predloga. Kljub temu pa je predvidel varianto,
po kateri naj bi podpise v zemljiškoknjižnih zadevah lahko overjali tudi za to
pristojni občinski upravni organi, kot to predvideva drugi člen zakona.
Pri nekaterih organih so se v zadnjem času pojavile nejasnosti glede
overjanja fotokopij. Le-ti so namreč menih, da so fotokopije enakovredne
originalu in jih zato sploh niso overjali. Fotokopija se šteje kot prepis, zato
se pri overitvi le-te primerno uporabljajo določbe 10. do 13. člena osnutka tega
zakona.

POROČILA
Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
je na svoji seji dne 28. marca 1972 obravnaval osnutek zakona o overitvi
podpisov, pisave in prepisov, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni
svet.
V načelni razpravi so člani odbora ugotovili, da se predloženi osnutek
zakona bistveno ne razlikuje od dosedanjega zveznega zakona in da je treba
ta zakon sprejeti najpozneje do 31. decembra 1972. V tej zvezi so se tudi
strinjali s predlogom izvršnega sveta, da se zakon obravnava po skrajšanem
postopku kot zakonski osnutek v smislu 294. člena poslovnika skupščine SR
Slovenije.
V razpravi o posameznih členih zakonskega osnutka je odbor sprejel
naslednje pripombe:
K 6. členu : V vseh določbah zakonskega osnutka, kjer je govor o tem,
da je treba listino, ki se overja, prevesti, je določeno-, da to opravi sodni
tolmač. Le v drugem odstavku 6. člena je določeno, da gluhemu predlagatelju
prebere listino tolmač. Glede na vse ostale podobne določbe zakonskega osnutka
bi morali tudi v drugem odstavku določiti, da listino predlagatelju, ki je gluh,
prebere sodni tolmač.
K 17. členu : Varianta k 17. členu naj se črta. Glede na anketo, ki jo
je izvedel republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo, je bilo izraženo
mnenje, da je zaradi pravne varnosti ustreznejša rešitev, da podpise v zemljiškoknjižnih zadevah overjajo občinska sodišča. Tako je bilo določeno tudi do sedaj
v 15. členu veljavnega zveznega zakona. Tako rešitev narekuje tudi dejstvo, da
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lahko le sodni delavci pri overjanju zemljiškoknjižnih listin stranke opozorijo
na morebitne pomanjkljivosti.
Kot poročevalec na seji republiškega zbora je bil določen predsednik odbora
Martin Košir.
St.: 036-1/72
Ljubljana, 29. 3. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji 75. seji
dne 30. marca 1972 obravnavala osnutek zakona o overitvi podpisov, pisave
in prepisov, ki ga je skupščini poslal v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela pripomb.
Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona so bile dane naslednje
pripombe:
K 2. členu: 2e v splošnih določbah naj se jasno pove, da overitev
podpisov, pisave in prepisov opravljajo občinska sodišča, kar je razvidno iz
ostalih določb in tudi v praksi izvajajo overovitev le ta sodišča. V drugi vrsti
prvega odstavka naj se črtajo besede »za to pristojni«, ker zadošča, če je v
zakonu določeno, da poleg občinskih sodišč opravljajo overitev tudi občinski
upravni organi.
K 15. členu: Besedilo v .petem odstavku »Določbe prednjih dveh odstavkov se uporabljajo« naj se nadomjesti z besedilom: »Določbi tretjega in
četrtega odstavka se uporabljata ..
Pripomba je redakcijskega značaja.
K 16. členu : Besedilo v oklepaju naj se v celoti glasi v slovenskem
jeziku.
K 17. členu : Komisija je do variante zavzela enako stališče kot odbor
republiškega zbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko, to je,
naj se varianta črta.
St.: 036-1/72
Ljubljana, 30. 3. 1972

PREDLOG ODLOKA
o razrešitvi predsednika, podpredsednika in člana odbora za
družbenoekonomske odnose republiškega zbora skupščine SR Slovenije
in o izvolitvi predsednika in podpredsednika tega odbora
Na podlagi 1. in 9. člena odloka o ustanovitvi stalnih odborov republiškega
zbora skupščine Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 17-133/69)
in 99. člena poslovnika republiškega zbora skupščine SR Slovenije, je republiški
zbor skupščine Socialistične republike Slovenije na seji sprejel
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ODLOK
o razrešitvi predsednika, podpredsednika in člana odbora za
družbenoekonomske odnose republiškega zbora skupščine SR Slovenije
in o izvolitvi predsednika in podpredsednika tega odbora
V odboru za družbenoekonomske odnose se razrešijo:
Jože Florj ančič, dolžnosti predsednika,
Jože Dernovšek, dolžnosti podpredsednika in
Franci G e r b e c, dolžnosti člana.
Izvolita se:
za predsednika:
Jože Dernovšek,
za podpredsednika:
Franci G e r b e c.

•

OBRAZLOŽITEV
Predsednik odbora za družbenoekonomske odnose republiškega zbora skupščine Socialistične republike Slovenije Jože Florj ančič je bil na seji republiškega
zbora skupščine Socialistične republike Slovenije dne 11. februarja 1972 izvoljen
za člana izvršnega sveta in imenovan, za republiškega sekretarja za finance.
Zato prosi, da ga republiški zbor skupščine SR Slovenije razreši dolžnosti
predsednika odbora za družbenoekonomske odnose republiškega zbora.
Dne 27. 12. 1971 je umrl član tega odbora Maks Jamšetk.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na svoji seji
dne 28. 2. 1972 razpravljala o dopolnitvi odbora za družbenoekonomske odnose.
Pri izbiri kandidatov je komisija upoštevala kontinuiteto dela tega odbora,
zato predlaga, da republiški zbor skupščine SR Slovenije izvoli za predsednika
odbora za družbenoekonomske odnose Jožeta Dernovška, sedanjega podpredsednika odbora, in za podpredsednika odbora Francija Gerbca, sedanjega člana
odbora.
PREDLOG ODLOKA
o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov komisije skupščine
SR Slovenije za vprašanja mednarodnih odnosov
Nia podlagi 99. in 116. člena poslovnika skupščine Socialistične republike
Slovenije ter 7. člena odloka o sestavi komisij in drugih teles skupščine Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 22-175/69) so republiški zbor,
gospodarski zbor in prosvetno-kulturni zbor sprejeli
ODLOK
o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov komisije skupščine
SR Slovenije za vprašanja mednarodnih odnosov
V komisiji skupščine Socialistične republike Slovenije za vprašanja mednarodnih odnosov:
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1. se razrešijo člani komisije:
iz vrst poslancev republiškega zbora:
Ivan Franko,
iz vrst poslancev gospodarskega zbora:
Dimitrij F u r 1 a n ,
iz vrst poslancev pro6vetno-kulturnega zbora:
dr. Vladimir Benko,
iz vrst občanov:
Silvo Hrast, svetnik generalnega direktorja, Združeno podjetje Iskra,
Kranj;
Mirko Jamar, pomočnik generalnega direktorja za kreditni sektor,
Ljubljanska banka Ljubljana;
dr. Janko Pleterski, izredni profesor filozofske fakultete, univerza
v Ljubljani;
Franc Tavčar, generalpodpolkovnik JLA.
2. se izvolijo za člane komisije:
iz vrst poslancev gospodarskega zbora:
Jože Knez,
iz vrst poslancev prosvetno-kulturnega zbora:
Milan M e r č u n ,
Vlado U r š i č,
iz vrst občanov :
Drago K oš mrl j, urednik uredništva zunanje politike, radio-televizija,
Ljubljana;
Jernej Koželj , polkovnik JLA;
Tomo Martelanc, višji predavatelj, fakulteta za sociologijo, politične
vede in novinarstvo, uiniverze v Ljubljani;
Slavko Štante, dipl. ing. agronomije, direktor uvoza, Krka, tovarna
zdravil Novo mesto, Eksport-import, Ljubljana;
Silvo D e v e t a k , sekretar komisije skupščine SR Slovenije za vprašanja
mednarodnih odnosov.
OBRAZLOŽITEV
Predsednik komisije skupščine SR Slovenije za vprašanja mednarodnih
odnosov je dne 16. 2. 1972 seznanil komisijo skupščine SR Slovenije za volitve
in imenovanja s predlogom sprememb v sestavu komisije. Spremembo predlaga
zaradi tega, ker so nekateri člani komisije odšli na novo dolžnost, nekateri pa
so zaradi preobremenjenosti zaprosili, da se jih razreši.
Komisija za volitve in imenovanja je v sodelovanju s komisijo za vprašanja
mednarodnih odnosov pripravila predlog kandidatov za spremembo sestava
komisije.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je o ,predlogu za
razrešitev in izvolitev nekaterih članov komisije skupščine SR Slovenije za
vprašanja mednarodnih odnosov razpravljala na svoji seji dne ,28. 2. 1972 in
zborom skupščine SR Slovenije predlaga, da sprejmejo predlagani odlok.
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PREDLOG ODLOKA
o imenovanju osmih predstavnikov SR Slovenije v skupščino
izobraževalne skupnosti SR Slovenije

Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije in drugega amandmaja k ustavi Socialistične republike
Slovenije ter v zvezi z 20. in 21. členom zakona o izobraževalnih skupnostih in
financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 16-115/67)
je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora
sprejela
ODLOK
o imenovanju osmih predstavnikov SR Slovenije v skupščino
izobraževalne skupnosti SR Slovenije
I.
Razrešijo se predstavniki SR Slovenije v skupščini izobraževalne skupnosti
Slovenije, ki jim bo potekla mandatna doba:
Vlado Golob , direktor, center za glasbeno vzgojo, Maribor;
Miro Jančigaj, strojni inž., vodja službe tehničnih raziskav Emo,
Celje;
Bojan Kardelj , upokojenec, Ljubljana, Kosovelova 20;
Avgust M!ajerič, predavatelj višje šole, visoka ekonomsko-komercialna šola, Maribor;
dr. Drago O c e p e k , redni profesor fakultete za naravoslovje in tehnologijo univerze v Ljubljani;
dr. Lujo S u k 1 j e , redni profesor fakultete za arhitekturo, gradbeništvo
in geodezijo univerze v Ljubljani;
Ivo Tavčar, podpredsednik republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije;
Ludvik Zaje, profesor slavistike, predsednik izvršnega odbora izobraževalne skupnosti SR Slovenije.
II.
Za predstavnike SR Slovenije v skupščino izobraževalne skupnosti SR
Slovenije se imenujejo:
Silva Bauman-Cenčič, dipl. ekonomist, tajnik pododbora za, šolstvo
in tajnik pododbora za kulturo pri republiškem odboru sindikata delavcev
družbenih dejavnosti Slovenije;
Ivica Bratovž, referent za socialno zavarovanje in strokovno izobraževanje, podjetje za PTT promet, Ljubljana;
Ivan Gole, direktor, Trio, trebanjska industrija montažnih objektov,
Trebnje;
dr. Avguštin Lah, predsednik prosvetno-kulturnega zbora zvezne skupščine;
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Vida Robida, referent za strokovno izobraževanje, tovarna gospodinjske
opreme Gorenje, Velenje;
Milena S t i f t e r , diplomirani ekonomist, direktor ekonomskega šolskega
centra v Celju;
Mjilan Zafošnik, vodja kadrovskega oddelka, združeno podjetje slovenske železarne, železarna Ravne na Koroškem;
Ludvik Zaje, profesor slavistike, predsednik izvršnega odbora izobraževalne skupnosti SR Slovenije.
OBRAZLOŽITEV
Po določbah zakona o izobraževalnih skupnostih in financiranju vzgoje in
izobraževanja v SR Sloveniji sestavljajo skupščino republiške izobraževalne
skupnosti predstavniki temeljnih in posebnih izobraževalnih skupnosti v SR
Sloveniji, predstavniki izobraževalnih zavodov, ki jih financira ta skupnost,
predstavniki združenj izobraževalnih zavodov, predstavniki združenj delovnih
organizacij v gospodarstvu in družbenih službah, predstavniki drugih zainteresiranih organizacij ter predstavniki SR Slovenije, ki jih imenuje skupščina
SR Slovenije.
Mandatna doba 'članov skupščine izobraževalne skupnosti traja štiri leta,
vsako drugo leto se polovica članov voli na novo.
Osmim predstavnikom SR Slovenije, ki jih je imenovala skupščina SR
Slovenije v skupščino izobraževalne skupnosti SR Slovenije, poteče mandatna
doba.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je pri pripravi
predlogov kandidatov sodelovala s koordinacijskim odborom za kadrovska
vprašanja pri republiški konferenci SZDL in s predstavniki republiških predstavniških organov ter upravnimi organi s področja prosvete in kulture.
Na seji dne 28. februarja 1972 je komisija skupščine SR Slovenije za volitve
in imenovanja razpravljala o kandidatih za predstavnike SR Slovenije, ki jih
imenuje skupščina SR Slovenije v skupščino izobraževalne skupnosti SR Slovenije.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga, da
republiški zbor skupščine SR Slovenije v predlogu odloka navedene kandidate
imenuje kot predstavnike SR Slovenije v skupščino izobraževalne skupnosti
SR Slovenije.
PREDLOG ODLOKA
o razrešitvi in imenovanju glavnega direktorja centrale
službe družbenega knjigovodstva za Socialistično republiko Slovenijo
Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije in II. amandmaja k ustavi Sociahstične republike Slovenije
ter v zvezi z 81. členom zakona o službi družbenega knjigovodstva (Ur. 1. SFRJ,
št. 23-345/67) je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega
zbora sprejela
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o razrešitvi in imenovanju glavnega direktorja centrale

službe družbenega knjigovodstva za Socialistično republiko Slovenijo
Dolžnosti glavnega direktorja centrale službe družbenega knjigovodstva
za Socialistično republiko Slovenijo se razreši:
Alojz Kersnič.
Za glavnega direktorja centrale službe družbenega knjigovodstva v Socialistični republiki Sloveniji se imenuje:
Andrej Levičnik, dosedanji republiški sekretar za gospodarstvo.

OBRAZLOŽITEV
Republiški zbor skupščine SR Slovenije je podprl osnovna izhodišča komisije skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja, da se v Socialistični
republiki Sloveniji dosledno izvajajo načela o notaciji. Glede na to komisija
skupščine SR Slovenije predlaga pristojnim zborom skupščine SR Slovenije,
da razrešijo Alojza Kersniča dolžnosti glavnega direktorja centrale službe
družbenega knjigovodstva za Socialistično republiko Slovenijo. To funkcijo' je
opravljal od leta 1963.
Po določbah XXXIX. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije
služba družbenega knjigovodstva zagotavlja v skladu z zakonom evidenco o
ustvarjanju, delitvi in uporabi družbenih sredstev; nadzoruje zakonitost ustvarjanja, delitve in uporabe družbenih sredstev ter zagotavlja izvrševanje obveznosti, ki jih zakon in na podlagi zakona izdani predpisi, samoupravni
sporazumi ah družbeni dogovori nalagajo uporabnikom družbenih sredstev.
Služba družbenega knjigovodstva je dolžna spremljati gospodarjenje z
družbenimi sredstvi in izpolnjevanje družbenih obveznosti ter obveščati organizacije združenega dela, organe republike, občin in druge uporabnike družbenih
sredstev o svojih ugotovitvah in opozarjati na potrebo ukrepanja.
Plačilni promet v republiki opravlja služba družbenega knjigovodstva
v skladu z zveznim zakonom.
Služba družbenega knjigovodstva posluje po zakonu in je pri svojem delu
samostojna.
Na podlagi navedenih nalog je komisija skupščine SR Slovenije za volitve
in imenovanja v sodelovanju s koordinacijskim odborom za kadrovska vprašanja
pri republiški konferenci Socialistične republike Slovenije razpravljala o
kandidatih za glavnega direktorja centrale družbenega knjigovodstva za Sociahstično republiko Slovenijo.
Na podlagi obširne razprave komisija skupščine SR Slovenije za volitve in
imenovanja predlaga kot kandidata za glavnega direktorja centrale družbenega
knjigovodstva za Socialistično republiko Slovenijo Andreja Levičnika, dosedanjega republiškega sekretarja za gospodarstvo.
Andrej Levičnik je bil rojen 11. 10. 1928 v Ljubljani. Na ekonomski fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1967.
Od leta 1949 do 1950 je bil sekretar rokometne zveze Slovenije, od 1957 do
1959 sekretar podjetja Motor v Skofji Loki, v letih 1959 do 1963 sekretar
občinskega komiteja ZKS Škof ja Loka oziroma org. sekretar okrajnega komiteja
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ZKS Kranj, v letu 1963 pomočnik direktorja inštituta za ekonomiko in demografijo pri ekonomski fakulteti univerze v Ljubljani in od avgusta 1963 do
marca 1966 direktor tovarne trikotažnega perila Pletenina v Ljubljani, od aprila
1966 do decembra 1966 predsednik skupščine občine Ljubljana-Center, od
januarja 1967 do maja 1969 direktor tovarne trikotažnega perila Pletenina
Ljubljana in neprofesionalni predsednik skupščine občine Ljubljana-Center,
od 28. maja 1969 do 11. februarja 1972 republiški sekretar za gospodarstvo..
Bil je odbornik skupščine mesta Ljubljana, predsednik zbora delovnih
skupnosti skupščine mesta Ljubljana in član republiške konference SZDL
Slovenije.
PREDLOG ODLOKA
o imenovanju članov iniciativnega odbora za ustanovitev
republiške skupnosti za ceste
Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije in II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije
ter 113. člena zakona o javnih cestah (Uradni list SRS, št. 51-288/71) je skupščina
Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela
ODLOK
o imenovanju članov iniciativnega odbora za ustanovitev
republiške skupnosti za ceste
V iniciativni odbor za ustanovitev republiške skupnosti za ceste se imenujejo:
Rudi Cimperšek, sekretar kmetijskega kombinata Zasavje, Sevnica;
Franc Cuznar, v. d. direktor lesno industrijskega podjetja Bled;
Vinko Gobec, predsednik skupščine občine Kamnik;
Milan Kristan, predsednik upravnega odbora cestnega sklada SR Slovenije;
Jože Lojen, vodja komercialne službe, zdravilišče Rogaška Slatina;
Viktor S e i 11, predsednik skupščine občine Radlje ob Dravi;
Jože S 1 o k a r , dipl. inž. gradbeništva, glavni direktor splošnega gradbenega podjetja Primorje, Ajdovščina;
Janko S t a r i h a , direktor, Ljubljanska banka, podružnica Črnomelj;
Evstahij Z a d n i k , upravnik, carinarnica Sežana;
Anton Žagar, podpredsednik skupščine občine Ptuj.
OBRAZLOŽITEV
Po določbah 114. člena zakona o javnih cestah iniciativni odbor pripravi
začasni statut republiške skupnosti za ceste ter organizira in skliče skupščino
republiške skupnosti za ceste.
Republiška skupnost za ceste se mora konstituirati do 1. julija 1972 (112.
člen zakona).
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Iniciativni odbor šteje 31 članov, od tega:
— 10 članov, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije;
— 6 članov predstavnikov občin, ki jih imenujejo delegati občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije;
—• 6 članov predstavnikov delovnih organizacij, ki jih imenuje gospodarska
zbornica SR Slovenije;
— 3 člane predstavnike občanov, ki so lastniki prevoznih sredstev in ki
jih imenuje Avtomoto zveza Slovenije;
— 2 člana predstavnika cestnih podjetij, ki jih imenuje republiški odbor
sindikata delavcev v prometu in zvezah Slovenije;
— 2 člana upravnega odbora in 2 člana strokovne službe cestnega sklada
SR Slovenije, ki jih imenuje upraVni odbor tega sklada (113. člen zakona).
Dne 18. januarja 1972 je bil na pobudo komisije skupščine SR Slovenije
za volitve in imenovanja sklican razgovor s predstavniki organizacij, ki po
določbah 113. člena zakona imenujejo člane v iniciativni odbor, zaradi koordinacije pri pripravljanju predlogov. Dogovorjeno je bilo, da naj bi predloge za
člane iniciativnega odbora zbrali tako, da bi bila enako zastopana posamezna
področja v republiki, in sicer:
— da bi skupščina SR Slovenije imenovala po enega člana iniciativnega
odbora s področja Celja, Kbprai, Kranja in Nove Gorice, po dva s področja Nove
Gorice, po dva s področja Maribora, Novega mesta in Ljubljane;
— da bi delegati občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije imenovali
po enega člana s področja Celja, Kopra, Kranja, Ljubljane, Maribora in Novega
mesta;
— da bi gospodarska zbornica SR Slovenije imenovala po enega člana s
področja Celja, Kopra, Kranja, Ljubljane, Maribora in Novega mesta;
— da bi Avtomoto zveza Slovenije imenovala po enega člana s področja
Ljubljane, Maribora in Nove Gorice;
— da bi republiški odbor sindikata delavcev v prometu in zvezah Slovenije
imenoval po enega člana s področja Ljubljane in Maribora.
Komisije za volitve in imenovanja občinskih skupščin so poslale komisiji
skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja 14 predlogov kandidatov za
člane iniciativnega odbora. Komisija sama pa je evidentirala 9 kandidatov.
Pri izbiri kandidatov je komisija skupščine SR Slovenije za volitve in
imenovanja upoštevala predloge komisij za volitve in imenovanja občinskih
skupščin.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja daje v predlogu
odloka navedene kandidate pristojnim zborom v obravnavo in imenovanje.

PREDLOG ODLOKA
o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za finance
Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije
je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela
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ODLOK
o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za finance
Za namestnika republiškega sekretarja za finance se imenuje Jože Tep i n a , pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo.
OBRAZLOŽITEV
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je razpravljala
o kandidatu za namestnika republiškega sekretarja za finance.
Pri pripravi predloga kandidata je sodeloval republiški sekretar za finance
in koordinacijski odbor za kadrovska vprašanja pri republiški konferenci
SZDL Slovenije.
Na podlagi razprav komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga za namestnika republiškega sekretarja za finance Jožeta Tepino,
pomočnika republiškega sekretarja za gospodarstvo.
Jože Tepina je bil rojen 13. 9. 1928 v Velenju. Na ekonomski fakulteti
univerze v Ljubljani je diplomiral leta 1952.
V letu 1962/63 je bil na enoletni specializaciji v ZDA —- s področja monetarne politike in odnosov cen ter odnosov davčnega in valutnega sistema.
Dosedanje zaposlitve: od 1. 10. 1953 do 15. 1. 1955 pripravnik in nato
šef dolgoročnih kreditov pri Narodni banki FLRJ •—• podružnica Radovljica;
od 16. 1. 1955 do 31. 10. 1956 bančni uslužbenec pri Mestni hranilnici Ljubljana;
od 1. 11. 1956 do 15. 7. 1963 samostojni svetnik za gospodarske analize pri
republiškem sekretariatu za splošne gospodarske zadeve; od 16. 7. 1963 do 6. 6.
1965 načelnik oddelka v zveznem sekretariatu za finance ; od 7. 6. 1965 do 31. 10.
1967 pomočnik republiškega sekretarja za finance; od 1. 11. 1967 do 30. 4. 1969
višji strokovni svetnik in nato direktor sektorja službe inozemskih naložb
pri Jugotekstil-impe>x, Ljubljana in od 1. 5. 1969 pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo.
PREDLOG ODLOKA
o izvolitvi sodnikov vrhovnega sodišča SR Slovenije
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. in X|XIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije in v zvezi z 12. členom zakona o sodiščih splošne pristojnosti
(Uradni list SRS, št. 20-220/65) je skupščina Socialistične republike Slovenije
na seji republiškega zbora sprejela
ODLOK
o izvolitvi sodnikov vrhovnega sodišča SR Slovenije
Za sodnike vrhovnega sodišča SR Slovenije se izvolijo :
Konrad B a c , sodnik okrožnega sodišča v Mariboru;
Tomo Grgič, samostojni svetovalec pri ustavnem sodišču SR Slovenije;
Lojze Ude, tajnik vrhovnega sodišča SR Slovenije.

830

Priloge
OBRAZLOŽITEV

Vrhovno sodišče SR Slovenije je v svojem dopisu komisiji skupščine SR
Slovenije za volitve in imenovanja dalo naslednjo^ obrazložitev:
»Odlok skupščine SR Slovenije o določitvi števila sodnikov pri vrhovnem
sodišču SR Slovenije in pri okrožnih sodiščih v SR Sloveniji (Uradni list SRS,
št. 26/71) določa, da je pri vrhovnem sodišču SR Slovenije 25 sodniških mest.
Trenutno je zasedenih le 22 sodniških mest (skupaj s predsednikom sodišča),
od tega dela 5 sodnikov na civilnem oddelku, 6 sodnikov na oddelku za upravne
spore, 10 sodnikov pa na kazenskem oddelku.
Vendar obseg dela na civilnem in kazenskem oddelku zahteva izvolitev
novih sodnikov in sicer dveh za delo na civilnem oddelku, enega pa za delo
na kazenskem oddelku. Tako bi bila zasedena vsa sodniška mesta pri vrhovnem
sodišču SR Slovenije.
N,a civilnem oddelku našega sodišča je v letu 1965 delalo 8 sodnikov. Tega
leta je bil spremenjen zakon o pravdnem postopku in sicer tako, da je bila
zožena stvarna pristojnost okrožnih sodišč na spore, katerih vrednost je presegala 10 000 din. Zaradi te spremembe Se je zmanjšalo število sporov pred
okrožnimi sodišči, prav tako pa tudi število pritožbenih zadev na civilnem
oddelku našega sodišča. V letu 1965 je znašal pripad pritožbenih zadev 1461,
v letu 1966 je znašal le 1172, v letu 1967 pa celo 1085. Takrat je bil pripad
najnižji. Zaradi zmanjšanega števila pritožbenih zadev sodišče namesto sodnikov, ki so se v obdobju po 1965. letu upokojili, ni predlagalo izvolitve novih
kandidatov. Leta 1968 pa je začel pripad znova naraščati, ker sprememba
stvarne pristojnosti zaradi inflacijskih gibanj ni imela več učinka. Ze leta
1968 je znašal pripad na civilnem oddelku 1314 zadev, leta 1969 — 1557, leta
1970 — 1591 zadev in leta 1971 — 1588 zadev. V zadnjih treh letih je bil pripad
zadev torej višji kot pred spremembo pristojnosti v letu 1965, delalo pa je
na tem oddelku le 6 sodnikov (od tega je. bil Kiarel Kirn s 1. 1. 1972 upokojen).
Zaradi tega so se seveda zvečali zaostanki na tem oddelku. Ze ob koncu leta 1970
je ostalo nerešenih 578 zadev, ob koncu leta 1971 pa kljub veliki storilnosti
sodnikov, 585 zadev. Ker so na oddelku zaostanki, stranke dolgo čakajo na
odločbe našega sodišča. Večina zadev je sicer še rešenih v roku 6 mesecev,
vse številnejši pa so spori, ko dobijo stranke odločbo našega sodišča šele po
devetih mesecih.
Na kazenskem oddelku je položaj podoben. Res sta bila decembra 1971
izvoljena za dela na tem oddelku dva nova sodnika, tako da dela na tem oddelku
sedaj 10 sodnikov. Vendar pa se tudi na tem oddelku pripad veča. Tako je
npr. znašal pripad pritožbenih zadev v letu 1967 le 569, v letu 1970 pa že
783 oziroma leto pozneje 907 zadev. Pri tem je treba pripomniti, da gre za
vedno težje oblike kaznivih dejanj, ker je prišlo v letu 1966 tudi na kazenskem
področju do spremembe pristojnosti, tako da je približno četrtina do tretjina
zadev okrožnih sodišč prišla v pristojnost občinskih sodišč. Zaradi tega seveda
sedaj rešuje vrhovno sodišče SR Slovenije le pritožbe v pomembnejših zadevah.
Poleg tega je v zadnjih dveh letih prišlo tudi do občutnega povečanja
zadev s področja gospodarskega kriminala. Tako npr. je naše sodišče v letu
1970 obravnavalo le 6 primerov grabeža (najtežja oblika gospodarskega kriminala), v letu 1971 pa že 18. Tovrstne zadeve so v pravnem in dejanskem pogledu
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zelo zahtevne, tako da porabi za obdelavo takega spisa posamezni sodnik tudi
po mesec dni dela- in še več.
Iz občasnih poročil republiškega javnega tožilca in organov javne varnosti
tudi izhaja, da se v skladu z zaostrenim bojem proti družbeno negativnim
pojavom odkriva v zadnjem času vse več primerov gospodarskega kriminala.
Zaradi tega je treba pričakovati, da bo pripad na okrožnih sodiščih in seveda
tudi na vrhovnem sodišču SR Slovenije še naraščal in sicer se bodo pomnožile
prav tiste zadeve, ki so najtežje in najzahtevnejše.
Tudi na kazenskem oddelku zaradi večjega pripada naraščajo tudi zaostanki,
tako da je ostalo< na koncu leta 1970 nerešenih 256 pritožbenih zadev, na koncu
leta 1971 pa že 331 zadev. Tudi na tem oddelku se postopek pogosto zavleče
prek 6-mesečnega roka. Prav na .področju kazenskega sodstva pa je hitrost
sodnih postopkov bistven pogoj za njihovo učinkovitost. Zaradi tega bi bilo
treba tudi na kazenskem oddelku izvoliti še enega sodnika.
Treba je še upoštevati, da je več sodnikov na vrhovnem sodišču SR Slovenije pred upokojitvijo. Zaradi kontinuitete dela je vsekakor potrebno, da pridejo na sodišče novi sodniki, izmed katerih bodo vsaj nekateri delali na sodišču
še daljše obdobje.
Končno zahtevajo povečanje števila sodnikov tudi druge dolžnosti in drugo
delo, ki ga opravljajo sodniki našega sodišča. Sodniki so člani številnih komisij,
podkomisij in strokovnih skupin pri republiški in zvezni skupščini ter sodelujejo' pri pripravah za izdajo in spremembo posameznih predpisov, pa tudi pri
ustavnih spremembah, ki bodo v drugi fazi zajele tudi pravosodje. Njihova
angažiranost na tem področju je vse večja.«
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je V zadnjem
obdobju evidentirala 13 kandidatov za sodnike vrhovnega sodišča SR Slovenije.
Vrhovno sodišče SR Slovenije je na podlagi XXIII. amandmaja k ustavi
Socialistične republike Slovenije dne 22. februarja 1972 poslalo mnenje o
evidentiranih kandidatih.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne
28. februarja 1972 razpravljala o kandidatih za sodnike vrhovnega sodišča SR
Slovenije. Na podlagi razprave je komisija za volitve in imenovanja predlagala
republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da izvoli za sodnike vrhovnega
sodišča SR Slovenije Konrada Baca, sodnika okrožnega sodišča v Mariboru,
Toma Gargiča, samostojnega svetovalca pri ustavnem sodišču SR Slovenije, in
Lojzeta Udeta, tajnika vrhovnega sodišča SR Slovenije.

PREDLOG ODLOKA
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
okrožnega sodišča v Kranju
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 16-144/67) in 17. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni list SRS, št. 20-220/65) je skupščina Socialistične republike
Slovenije na seji republiškega zbora sprejela
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o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
okrožnega sodišča v Kranju
I.
Okrožno sodišče v Kranju ima 160 sodnikov porotnikov.
II.

Za sodnike porotnike se izvolijo :
Danilo Aleš, prevajalec tehnične dokumentacije, tovarna elektrotehničnih in finomehaničnih izdelkov Kranj, v združenem podjetju Iskra, Kranj;
Dušan Ambroži č, avto električar, turistično prometno podjetje Creina,
Kranj;
Andrej Andolšek, šef kratkoročnih kreditov, Ljubljanska banka, podružnica Kranj;
Milan Balo h, tajnik občinskega sindikalnega sveta, Radovljica;
Božidar Bar tel j , obratovodja valjarne debele pločevine, združeno podjetje slovenske železarne, železarna Jesenice;
Janez Base j, visoko kvalificirani kovinostrugar, združeno podjetje za
distribucijo električne energije, Elektro Kranj;
Janko Bauman, livni vodja v martinarni, združeno podjetje slovenske
železarne, železarna Jesenice;
Rudolf Bavdaš, hišnik delavskega našelja, splošno gradbeno podjetje
Sava, Jesenice;
Veronika Berc-Perović, direktor, živilski kombinat Žito, Ljubljana,
DE Gorenjka, Lesce;
Ivan Bernard, mojster v elektrodelavnici, Elektro-mehanika Kranj, v
združenem podjetju Iskra, Kranj;
Matevž Bernard, upravnik delovišča Šenčur, kmetijsko živilski kombinat Kranj;
Stane Bernard , samostojni konstruktor orodja, Elektromehanika Kranj,
v združenem podjetju Iskra, Kranj;
Filip B e r n i k , vodja obrata konfekcije, čevljarna Ratitovec, Železniki;
Vinko Bešter, vodja proizvodnega okoliša Poljane, kmetijska zadruga
Skofja Loka;
Milan Bevk, obratni mehanik, industrija obutve Planika, Kranj;
Franc Bohinc, strokovni sodelavec, občinski sindikalni svet Kranj;
Adolf B o n c e 1 j , izravnalec delovnega takta v gumami, tovarna obutve
Peko, Tržič;
Nikica Božinovič, upokojenec, Golnik 67, p. Golnik;
Filip Brad eško, upokojenec, Kidričeva 27, Kranj;
Zofka Braniselj , referent za delavsko samoupravljanje, loške tovarne
hladilnikov, Skofja Loka;
Miha Brtoncelj, tajnik krajevne skupnosti Železniki;
Ludvik B u n d r 1 a , nakladalec kamionov, gozdno gospodarstvo Bled,
gozdni obrat Pokljuka;
Karlo C e j , tajnik gorenjske turistične zveze, Kranj;
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Henrik C i g 1 i č , šef konsignacijskih skladišč, Merkur, veleželeznina,
Kranj;
Janja Cizej, pregledovalka pletenin, alpska modna industrija Almira,
Radovljica;
Franc Colja, kontrolor kvalitete izdelkov, lesno industrijsko podjetje
Bled;
Marija Carni, namestnik vodje glavne pisarne-knjižničar, skupščina
občine Jesenice;
Angela Cesnik, pregledovalka izšitega blaga, tekstilna tovarna Sukno,
Zapuže;
Daniel Crv, dninski asistent, združeno podjetje slovenske železarne,
železarna Jesenice;
Matevž Dagarin, nadzorni organ, podjetje Lokainvest, Skofja Loka;
Alojz Debelak, tehnični kontrolor, Elektromehanika, obrat stikala,
Kranj, v združenem podjetju Iskra, Kranj;
Marjan D o b r i 1 a , svetovalec ćetton proizvodnje, alpska modna industrija Almira, Radovljica;
Blaž Dolenc, visoko kvalificirani električar, tovarna pohištva Alples,
Cešnjica, Železniki;
Sašo Dolin ar, asistent VEN-HVZ, združeno podjetje slovenske železarne, železarna Jesenice ;
Janez Dolžan, dipl. inž. agronomije, kmetijsko živilski kombinat Kranj,
obrat kmetijska zadruga Radovljica;
Stanislav Draksler, merilec I pri vzdrževanju in popravilu elektronskih naprav, Elektromehanika Kranj, v združenem podjetju Iskra, Kranj;
Marjan D r o 1 e , obračunovalec strojnin v transportnem oddelku, združeno podjetje slovenske železarne, železarna Jesenice;
Valentin Erjavšek, šef prodajnega oddelka, združeno podjetje slovenske železarne, železarna Jesenice;
Nikolaj Eržen, brusilec orodja, tovarna vijakov Plamen, Kropa;
Iztok Federl, pravni referent, združeno podjetje slovenske železarne,
železarna Jesenice;
Janez Ferkolj , mizar v proizvodnji smuči, tovarna športnega orodja
Elan, Begunje;
Bogomir F i n ž g a r , prometni kontrolor, podjetje za PTT promet, Kranj;
Janko Flander, metalurg II, Elektromehanika Kranj, v združenem
podjetju Iskra, Kranj;
Franc Fojkar, ravnatelj, osnovna šola Stanko Mlakar, Šenčur;
Ljuba Fojkar, referent za kadre, kmetijsko živilski kombinat, Kranj;
Franc Fort u na, tajnik sklada za gradnjo solin vrtcev, skupščina občine Kranj;
Jože Frank, kvalificirani rezkalec, cestno podjetje Kranj;
Milan Gartner, zasebni kmetovalec, Jarčje brdo 5, p. Selca nad
Skofjo Loko;
Vinko Gartner, vodja vhodne kontrole, tovarna elektromotorjev Železniki, v združenem podjetju Iskra, Kranj;
Slavka Gaser, prikrojevalka, obrtno podjetje Kroj, Jesenice;
Anton Golčman, delovodja splošno lesnega obrata, tovarna športnega
orodja Elan, Begunje;
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Ivan Golob, pomožni kurjač, industrija gumijevih, usnjenih in kemičnih
izdelkov Sava, Kranj;
Mihaela Grjol, predmetna učiteljica, osnovna šola heroja Grazarja,
Tržič;
Bojan Horvat, požarno varnostni inšpektor, skupščina občine Radovljica;
Štefan Horvat, politični delavec, komite občinske konference ZKS
Kiranj;
Frančiška Hribar, direktor nabave, tovarna športnega orodja Elan,
Begunje;
Peter Ilič, vzdrževalec v strojnem parku, splošno gradbeno podjetje
Projekt, Kranj;
Milana Ivanovič, administratorka, združeno podjetje slovenske železarne, železarna Jesenice;
Eleonora Jaklič, vodja pisarne, občinska konferenca SZDL Tržič;
Nikolaj Jamni k, samostojni komercialist v prodajni službi, industrija
gumijevih, usnjenih in kemičnih izdelkov Sava, Kranj;
Mara J elovšek, pedagoška svetovalka, Zavod za šolstvo SR Slovenije,
organizacijska enota Kranj;
Janez Jenko, likalec gotovih izdelkov, Gorenjska oblačila, Kranj;
Alojz Još t, elektromonter, Elektro Kranj, distributivna enota Kranj;
Alojz Kalinšek, referent za urejanje zemljišč, kmetijsko živilski kombinat Kranj;
MJarija Karo, tehnična tajnica, občinski sindikalni svet Tržič;
Aleksander Kavčič, dipl. inž., strokovni svetovalec v raziskovalnem
oddelku, združeno podjetje slovenske železarne, železarna Jesenice;
Stane Kavčič, vodja linije obrata ATN, Elektromehanika Kranj, v
združenem podjetju Iskra, Kranj;
Vili Kavčič, upokojenec, Žiri 66, p. Zirii;
Franc K e r n , vodja delovne enote, komunalni servis Kranj;
Marija Kersnik, razredna učiteljica, osnovna šola Bled;
Vera Klančar, gospodinja, Kidričeva 33, Kranj;
Valentin Klemene ič, organizator elektronske obdelave podatkov, industrija gumijevih, usnjenih in kemičnih izdelkov Sava, Kranj;
Franc Kljun, upokojenec, Kebetova 3, Kranj;
Branko Kobal, upokojenec, Gpriče 46, p. Golnik;
Milan Kocjan, mojster proizvodnje, kemična tovarna Exoterm, Kranj;
Marija K o k a 1 j, računovodja, tekstilna tovarna Sukno, Zapuže;
Stanislav Konc, predmetni učitelj, posebna osnovna šola Kranj;
Anton Korošec, vodja carinskega oddelka, mednarodna špedicija Transjug Rijeka, poslovalnica Jesenice;
Janko Košir, kvalificirani ključavničar, cestno podjetje Kranj;
Jože Košir, mojster, Elektromehanika Kranj, v združenem podjetju
Iskra, Kranj;
Janko Košnik, tehnolog v preizkusni delavnici, Elektromehanika Kranj,
v združenem podjetju Iskra, Kranj;
Janez Kovačič, mizar, lesno industrijsko podjetje Bled, obrat Tomaž
Godec, Bohinjska Bistrica;
Branko Kozamernik, geometer, gozdno gospodarstvo Kranj;
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Jurij Kraigher, dipl. inž. gozdarstva, proizvodni referent v gozdnem,
obratu, gozdno gospodarstvo Kranj;
Nande Kramar, sekalec notranjikov, tržiška industrija obutve Trio,
Tržič;
Janez Kristan, upokojenec, Volaka 10, p. Gorenja vas nad Škof jo Loko;
Miha Krizmanič, visoko kvalificirani tiskar, tekstilna industrija Tekstilindus, Kranj;
Franc K r m e 1 j , visoko kvalificirani predilec, tekstilna industrija Tekstilindus, Kranj;
Franc Langus, predmetni učitelj, osnovna šola Žirovnica;
Boris Lavrič, TT mehanik, Elektromehanika Kranj, v združenem podjetju Iskra, Kranj;
Rudi L u š i n a , sekač v gozdnem obratu, gozdno gospodarstvo Bled;
Anton M- a č e k , pravni referent, skupščina občine Škof ja Loka;
Jože M'a k o v e c , delovodja ključavničarske delavnice, športni park in
umetno drsališče Športmetal, Jesenice;
Anton M a r č u n , vodja prodaje, Gorenjska oblačila, Kranj;
Leopold Markelj, upokojenec, Log 22, p. Železniki;
Slavko Markelj , vodja odpreme v jeklovleku, združeno podjetje slovenske železarne, železarna Jesenice;
Alojz M e r k u n , kvalificirani pleskar, komunalni servis Kranj;
Anton Mleglič, upokojenec, Lom pod Storžičem 15, p. Tržič;
Djanica Mešič, referent za varstvo družine, skupščina občine Tržič;
Stane Mirt, visoko kvalificirani strugar, tekstilna industrija Tekstilindus,
Kranj;
Janez Možina, poslovodja trgovine, kmetijska zadruga Škofja Loka;
Anton N a g 1 i č , izdelovalec spodnjih delov obutve, tovarna obutve Alpina,
Ziri;
Franc Neme, vzdrževalec strojev in električne opreme, bombažna predilnica in tkalnica Tržič;
Franc Novak, konstruktor, Elektromehanika Kranj, v združenem podjetju Iskra, Kranj;
Janez O s o j n i k , pravni svetovalec, Elektro Kranj;
Franc Papler, šef odseka za prispevek in revizijo, komunalni zavod za
socialno zavarovanje Kranj;
Vinko Pfaifar, poslovodja trgovine in uslužnostne delavnice, čevljarna
Ratitovec, Železniki;
Franc Piskernik, knjigovodja, časopisno podjetje Gorenjski tisk,
Kranj;
Helena Podržaj , vodja organizacije dela ter kontrole kvalitete surovih
tkanin, tekstilna tovarna Sukno, Zapuže;
Vinko Poličar, vodja mehanične delavnice, splošno gradbeno podjetje
Projekt, Kranj;
Franc Por en ta, upokojenec, Pristava 69, Tržič;
Miloš Potočnik, skladiščnik delovne enote, splošno gradbeno podjetje
Sava, Jesenice;
Ivan Pristov, referent za kadre, splošno gradbeno podjetje Projekt,
Kranj;
Tomo Prpič, vodja kadrovske službe, tovarna verig Lesce;
Joži Puhar-Krajnc, analitik, komunalni zavod za zaposlovanje Kranj;
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Olga P u h a r, socialni delavec, center za socialno delo Kranj;
Lojze R a k o v e c , vodja enote in vzgojitelj, dijaški dom Kranj;
Mihael Ravter, referent za pripravo civilnega sektorja v oddelku za
narodno obrambo, skupščina občine Kranj;
Uroš Ravnikar, izmenski delovodja v delovni enoti, industrija gumijevih, usnjenih in kemičnih izdelkov Sava, Kranj;
Tone Rebol, ključavničar, industrija gumijevih, usnjenih in kemičnih
izdelkov Sava, Kranj;
Edvard R e k a r , receptor, hotel Evropa, Kranj;
Jakob Repe, vodja študija, dela, lesno industrijsko podjetje Bled;
Edi Resman, sekretar komiteja občinske konference ZMS Kranj;
Stane Rev, dninski asistent v obratu jeklovlek, združeno podjetje slovenske železarne, železarna Jesenice;
Janez Ribnik ar, ravnatelj, osnovna šola Kokrškega odreda, Križe,
p. Tržič;
Tone R o b 1 e k , vodja oddelka za plan v obratu AOTNT, Elektromehanika
Kranj, v združenem podjetju Iskra, Kranj;
Fani R o m š a k , obračunovalka osebnih dohodkov v šivalnici, industrija
obutve Planika, Kranj;
Andrej Ropret, nadzornik, Elektro Kranj, nadzorništvo Cerklje;
Julka Rozman, upravnica pošte Tržič, podjetje za PTT promet Kranj;
Ivan R u p n i k , izdelovalec spodnjih delov obutve, tovarna obutve Alpina,
Ziri;
Franc S e d e j, strugar, tovarna vijakov Plamen, Kropa;
Leopold Slabe, preddelavec, tovarna obutve Peko, Tržič;
Feliks Smole j , kontrolor izseka, industrija obutve Planika, Kranj;
Božidar Sotlar, kadrovnik, združeno podjetje slovenske železarne, železarna Jesenice;
Ladislav Srečnik, medfazni kontrolor, združena lesna industrija Tržič;
Janez Strgar, direktor podjetja Kreda Bled, Radovna;
Franc S t r ž i n a r , kovač L, tovarna verig Lesce;
Davorin Seruga, konfekcionar potniških avtoplaščev, industrija gumijevih, usnjenih in kemičnih izdelkov Sava, Kranj;
.Martin Skulj, skupinovodja ključavničarjev, združeno podjetje slovenske železarne, železarna Jesenice;
Janez Sli bar, zunanjetrgovinski referent, veletrgovsko podjetje Kokra,
Kranj;
Ilika Smid, ravnateljica, osnovna šola Tone Čufar, Jesenice;
Janez Šolar., kovač, tovarna verig Lesce;
Janko Stajnbaher, študent IV. letnika fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo univerze v Ljubljani;
Donat Stibelj, kontrolor notranje kontrole poslovanja pošt, podjetje
za PTT promet Kranj;
Jože Stular, referent za informiranje, veletrgovina Živila, Kranj;
Janez Tavčar, samostojni obrtnik-mizar, Grenc 23, p. Škof j a Loka;
Zvonka T e r s e g.l a v , skladiščna delavka, trgovsko in proizvodno podjetje Zarja, Jesenice;
Roman Teržan, direktor direkcije za turizem in gostinstvo, združeno
podjetje.Transturist, Skofja Loka;
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Nevenka Trbović, vodja sektorja splošnih poslov, Ljubljanska banka,
podružnica Kranj;
Albina Tuš ar, industrijski sociolog, združeno podjetje slovenske železarne, železarna Jesenice;
Boris Valenčič, dipl. inž. elektrotehnike, pomočnik direktorja, Elektro
Kranj;
Angelca V i d i c , direktor kadrovsko splošnega sektorja, tovarna športnega orodja Elan, Begunje;
Franc Zadnikar, gozdni delavec, gozdno gospodarstvo Kranj, gozdni
obrat Preddvor;
Pavla Zaje, popravljalka napak vezenin, tovarna čipk, vezenin in konfekcije Bled;
Peter Zaplotnik, upokojenec, Pristava 38, p. Tržič;
Ernest Zupan, strojnik vodikarne pri PIV energiji, združeno podjetje
slovenske železarne, železarna Jesenice;
Maks Zupane, pomočnik skladiščnika, kmetijsko živilski kombinat
Kranj, obrat mlekarna;
Nataša Zaler, delavka, Elektromehanika Kranj, v združenem podjetju
Iskra, Kranj;
Leon Zlebnik, šef železniške postaje Kranj, združeno železniško' transportno podjetje Ljubljana;
Jože Zugič, modelir in kreator ženske obutve, tovarna obutve Peko,
Tržič.
OBRAZLOŽITEV
Sodnikom porotnikom okrožnega sodišča v Kranju je potekla mandatna
doba 25. februarja 1972. Predsedstvo okrožnega sodišča v Kranju predlaga, da se
glede na obseg in vrsto sporov poveča število sodnikov porotnikov od sedanjih
140 na 160 sodnikov porotnikov.
Pri predlaganju kandidatov za sodnike porotnike so sodelovali samoupravni organi v gospodarskih organizacijah in družbenopolitične organizacije
v teh organizacijah, krajevne skupnosti in krajevni odbori SZDL. Tako zbrane
predloge so nato ponovno obravnavale komisije za volitve in imenovanja občinskih skupščin, ki so po potrebi opravile manjše korekture, in nato sestavile
predlog kandidatov. Predlagane kandidate je sodišče preverilo po evidencah,
ter ugotovilo, da niso kaznovani za dejanja, za katera bi bih neprimerni za
sodnike porotnike.
Struktura predlaganih sodnikov porotnikov je naslednja:
po spolu:
Od predlaganih 160 kandidatov je

z
s
z
z

po šolski izobrazbi:
nižjo in nepopolno srednjo šolo
popolno srednjo šolo
višjo šolo
visoko šolo

30 žensk ah 18,7 % (prej 19,3%)

49
76
17
18

kand.
kand.
kand.
kand.

ali
ali
ah
ali

30,6 %
47,5 %
10,6 %
11,3%

(prej
(prej
(prej
(prej

20,7 °/o)
48,5 %)
15,1 °/o)
15,7%)
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Glede na to, da je med predlaganimi sodniki porotniki večje število delavcev
z nižjo in srednjo izobrazbo, se je število sodnikov porotnikov z višjo in visoko
izobrazbo znižalo.
Med predlaganimi kandidati je 49 delavcev iz neposredne proizvodnje, 41
kandidatov dela na vodilnih delovnih mestih v neposredni proizvodnji (delovodje, kontrolorji proizvodnje itd.), 34 iz vodstev gospodarskih organizacij, 7
iz vrst družbenopolitičnih delavcev, 8 iz področja pr osvete in kulture, 7 iz
uprave, 2 iz bank, 8 upokojencev, 1 samostojni kmetovalec, 1 študent, 1 gospodinja in 1 samostojen obrtnik.
Po zaposlitvi :
v gospodarstvu
v negospodarstvu
izven delovnega razmerja

112 kand. ali 70,0% (prej 57,1'%)
28 kand. ali 17,5% (prej 26,4%)
20 kand. ali 12,5% (prej 16,5%)

Povečalo se je število sodnikov porotnikov iz gospodarstva, ker je zmanjšano število sodnikov porotnikov iz negospodarstva in kandidatov izven delovnega razmerja.
Vsi predlagani kandidati so dali svojo privolitev v kandidaturo.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne
28. februarja razpravljala o kandidatih za sodnike porotnike okrožnega sodišča
v Kranju. Na podlagi razprave komisija daje predlog odloka o določitvi števila
in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Kranju republiškemu
zboru skupščine SR Slovenije v obravnavo in izvolitev.

PREDLOG ODLOKA
o razrešitvi in izvolitvi podpredsednika prosvetno-kulturnega
zbora skupščine SR Slovenije
Na podlagi 69. in 168. člena ustave Socialistične republike Slovenije je
prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije sprejel

ODLOK
o razrešitvi in izvolitvi podpredsednika prosvetno-kulturnega zbora
skupščine Socialistične republike Slovenije
Razreši se:
dr. Aleksandra Kornhauser, dolžnosti podpredsednika prosvetnokulturnega zbora skupščine Socialistične republike Slovenije.
Izvoli se:
Dušan S in igo j za podpredsednika prosvetno-kulturnega zbora skupščine Socialistične republike Slovenije.
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N,a seji republiškega zbora skupščine SR Slovenije dne 11. februarja 1972
je bila dr. Aleksandra Komhauser, podpredsednik prosvetno-kulturnega zbora
skupščine SR Slovenije, izvoljena za podpredsednika izvršnega sveta skupščine
SR Slovenije. V skladu z določbami 69. člena ustave Socialistične republike
Slovenije je zaradi tega zaprosila, da jo prosvetno-kulturni zbor skupščine
SR Slovenije razreši dolžnosti podpredsednika zbora.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je pri pripravah
predloga kandidata za novega podpredsednika prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije sodelovala s koordinacijskim odborom za kadrovska vprašanja pri republiški konferenci SZDL Slovenije in s predsednikom prosvetnokulturnega zbora skupščine SR Slovenije.
Na seji dne 28. 2. 1972 je komisija za volitve in imenovanja razpravljala
o kandidatih za podpredsednika prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR
Slovenije in na podlagi razprave predlaga prosvetno-kulturnemu zboru skupščine SR Slovenije, da razreši dr. Aleksandro Komhauser dolžnosti podpredsednika prosvetno-kulturnega zbora ter da Dušana šinigoja, predsednika odbora
prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje, izvoli za podpredsednika
tega zbora.
PREDLOG ODLOKA
o razrešitvi in izvolitvi predsednika in podpredsednika
odbora za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega
zbora skupščine SR Slovenije
Na podlagi 1. člena odloka o ustanovitvi odborov prosvetno-kulturnega
zbora skupščine Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 20-152/69)
in 32t člena poslovnika prosvetno-kulturnega zbora skupščine Socialistične
republike Slovenije je prosvetno-kulturni zbor skupščine Socialistične republike
Slovenije sprejel
ODLOK
o razrešitvi in izvolitvi predsednika in podpredsednika
odbora za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora
skupščine SR Slovenije
Razrešita se:
Dušan S i n i g o j, dolžnosti predsednika,
Emil Roje, dolžnosti podpredsednika.
Izvolita se:
Emil Roje, za predsednika,
Majda Poljanšek, za podpredsednika.
OBRAZLOŽITEV
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne
28. 2. 1972 razpravljala o razrešitvah in o kandidatih za predsednika in podpredsednika odbora za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora skup-
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ščine Socialistične republike Slovenije. Pri izbiri kandidatov je komisija sodelovala s predsednikom prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije.
Komisija za volitve in imenovanja daje predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika in podpredsednika odbora za vzgojo in izobraževanje zboru
v obravnavanje in izvolitev.

PREDLOG ODLOKA
o razrešitvi in imenovanju člana začasne komisije enotnega zbora
delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanj
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja
družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti
Na podlagi 164. člena v zvezi s 116. členom poslovnika skupščine Socialistične
republike Slovenije je enotni zbor na seji dne 15. marca 1972 sprejel
ODLOK
o razrešitvi in imenovanju člana začasne komisije enotnega zbora
delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanj
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja
družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti
I.
Zaradi prevzema drugih dolžnosti se razreši dr. Aleksandra Kornhauser,
član začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti.
II.
Za člana začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine
SR Slovenije za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in
vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti se imenuje
dr. Ernest Petrič, poslanec prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Poslanka dr. Aleksandra KornhaUser, članica začasne komisije enotnega
zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih
in samoupravnih skupnosti, je bila izvoljena za člana izvršnega sveta skupščine
SR Slovenije. Zaradi obremenjenosti z novim delom odlaga članstvo v začasni
komisiji enotnega zbora in prosi za razrešitev s tem, da se namesto' nje izvoli
nov član komisije.
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Ker velja za komisijo načelo paritete med zbori delovnih skupnosti, ki sestavljajo enotni zbor, je treba izvoliti novega člana iz vrst poslancev prosvetnokulturnega zbora, katerega članica je tudi poslanka dr. Aleksandra Kornhauser.
Prosvetno-kulturni zbor je za delo v komisiji enotnega zbora predlagal svojega
poslanca dr. Ernesta Petriča.

PREDLOG ODLOKA
o imenovanju namestnika republiškega sekretarja
za pravosodje in občo upravo
Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije
je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora
sprejela
ODLOK
o imenovanju namestnika republiškega sekretarja
za pravosodje in oboo upravo
Za namestnika republiškega sekretarja za pravosodje in občo> upravo
se imenuje
Vladimir Tance, sekretar socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR
Slovenije.
OBRAZLOŽITEV
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji
dne 28. marca 1972 razpravljala o kandidatu za namestnika republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo. Na podlagi razprave komisija predlaga
kandidata za namestnika republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo
Vladimira Tanceta, sekretarja socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR
Slovenije.
Vladimir Tance je bil rojen 2. 10. 1926 v Ljubljani. Diplomiral je na pravni
fakulteti univerze v Ljubljani leta 1955. Sodniški izpit je napravil leta 1962.
Od leta 1948 do 1950 je bil sekretar rajonskega odbora LMS Ljubljana-Center;
od leta 1954 do 1963 pripravnik pri okrožnem sodišču v Ljubljani, sodnik okrajnega sodišča v Kranju, predsednik okrajnega sodišča v Ljubljani; od leta 1963
dalje najprej sekretar organizacijsko-političnega zbora, nato pa sekretar socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije.
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PREDLOG ODLOKA
o imenovanju guvernerja Narodne banke Slovenije

Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije
in na podlagi 3. člena zakona o narodni banki Slovenije (Uradni list SRS,
št... /72) je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega
zbora sprejela
ODLOK
o imenovanju guvernerja Narodne banke Slovenije
Za guvernerja Narodne banke Slovenije
se imenuje
Sveto K o b a 1, poslanec zbora narodov zvezne skupščine.

OBRAZLOŽITEV
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je razpravljala o
kandidatu za guvernerja narodne banke Slovenije. Na podlagi razprave komisija predlaga za guvernerja narodne banke Slovenije Sveta Kobala, poslanca
zbora narodov zvezne skupščine.
Sveto Kobal je bil rojen 15. 12. 1921 v Škof ji Loki. Na ekonomski fakulteti
univerze v Ljubljani je diplomiral leta 1964.
Od leta 1948 dalje je opravljal naslednje pomembnejše funkcije: organizacijski sekretar ljudske tehnike SRS, predsednik občinskega ljudskega odbora
S,kofja Loka, podpredsednik okrajnega ljudskega odbora Kranj, podpredsednik
gospodarske zbornice LRS, državni podsekretar v zveznem sekretariatu za
splošne gospodarske zadeve in republiški sekretar za gospodarstvo. Od leta 1969
dalje je poslanec zbora narodov zvezne skupščine, član odbora zbora narodov za
družbenoekonomske odnose, član odbora narodov za ekonomsko politiko in
finance, predsednik skupne komisije zbora narodov, gospodarskega zbora in
družbenopolitičnega zbora zvezne skupščine za revizijo zakonov s področja deviznega in carinskega sistema.

PREDLOG ODLOKA
o imenovanju namestnika direktorja zavoda SRS
za planiranje
Na podlagi 17. alinee 135. člena, 5. alinee 152. člena in 196. člena ustave
Socialistične republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela
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ODLOK
o imenovanju namestnika direktorja zavoda SRS za planiranje
Za namestnika direktorja zavoda SRS za planiranje se imenuje
Ivan L a p a j n e , republiški podsekretar v izvršnem svetu skupščine
SR Slovenije.
OBRAZLOŽITEV
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne
28. 3. 1972 razpravljala o kandidatu za namestnika direktorja zavoda SRS za
planiranje.
Pri pripravi predloga je sodelovala komisija izvršnega sveta za kadrovska
vprašanja, o predlogu kandidata pa je razpravljal tudi koordinacijski odbor
za kadrovska vprašanja pri republiški konferenci SZDL Slovenije.
Na podlagi razprave komisija za volitve in imenovanja predlaga, da skupščina SR Slovenije imenuje za namestnika direktorja zavoda SRS za planiranje
Ivana Lapajno, republiškega podsekretarja v izvršnem svetu skupščine SR
Slovenije.
Ivan Lapajne je bil rojen 18. 12. 1934 v Idriji. Na ekonomski fakulteti
univerze v Ljubljani je diplomiral leta 1960. Studira na III. stopnji ekonomske
fakultete v Ljubljani in pripravlja magistraturo.
Od 1. 7. 1960 do 14. 11. 1962 je bil vodja analitično organizacijskega sektorja
v tovarni Lesonit, Ilirska Bistrica; od 15. 11. 1962 do 31. 5. 1965 predsednik
okrajnega odbora SZDL Koper; od 1. 6. 1965 do 15. 6. 1969 politični delavec pri
republiški konferenci SZDL Slovenije oziroma pri CK ZK Slovenije ter od
16. 6. 1969 dalje na sedanjem delovnem mestu.
Je član komisije CK ZKS za družbenoekonomska vprašanja in socialno
politiko ter vodja skupine za ekonomski sistem in ekonomsko politiko omenjene
komisije. Je član izvršnega odbora mestne konference SZDL Ljubljana in
predsednik sekcije za dolgoročni razvoj Ljubljane.

PREDLOG ODLOKA
o imenovanju predstavnika družbene skupnosti, ki jih imenuje
skupščina SR Slovenije v svet urbanističnega inštituta SR Slovenije,
in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo svojega
predstavnika v ta svet
Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slo~
venije in na podlagi 16. člena zakona o raziskovalnih dejavnostih (Uradni list
SRS, št. 26-148/70) je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela
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ODLOK
o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje
skupščina SR Slovenije v svet urbanističnega inštituta SR Slovenije,
in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo' svojega
predstavnika v ta svet

1. V svet urbanističnega inštituta SR Slovenije se imenujeta:
dr. Miroslav Saje, pomočnik republiškega sekretarja za urbanizem;
Niada Majcen, predsednica sveta za socialno-zdravstveno politiko pri
republiški konferenci SZDL Slovenije.
2. Po enega predstavnika delegirajo:
Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo univerze v Ljubljani,
inštitut za ekonomska raziskovanja v Ljubljani,
gospodarska zbornica SR Slovenije,
pogodbena skupnost Občan, Ljubljana.

OBRAZLOŽITEV
Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora in na seji prosvetnokulturnega zbora dne 14. julija 1970 sprejela zakon o raziskovalni dejavnosti.
Po določbah 16. člena tega zakona sodelujejo v svetu raziskovalnega zavoda
kot predstavniki družbene skupnosti predstavniki ustanovitelja in predstavniki
zainteresiranih organizacij in organov, ki se določijo z aktom o ustanovitvi
zavoda.
Dne 18. 3. 1972 je potekla mandatna doba predstavnikom družbene skupnosti v svetu urbanističnega inštituta SR Slovenije.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne
28. 3. 1972 razpravljala o kandidatih za predstavnike družbene skupnosti, ki
jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet urbanističnega inštituta SR Slovenije,
in o delovnih ter drugih organizacijah, ki naj delegirajo svojega predstavnika
v ta svet. Na podlagi razprave daje komisija za volitve in imenovanja predlog
odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet urbanističnega inštituta SR Slovenije, in o določitvi
delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo svojega predstavnika v ta svet
pristojnim zborom skupščine SR Slovenije v obravnavanje in odločanje.

PREDLOG ODLOKA
o razrešitvi in izvolitvi člana komisije skupščine SR Slovenije
za državno varnost in izvolitvi člana komisije skupščine SR
Slovenije za družbeno nadzorstvo
Na podlagi 99. in 116. člena poslovnika skupščine Socialistične republike
Slovenije ter odloka o sestavi komisij in drugih teles skupščine Socialistične
republike Slovenije (Uradni list SRiS, št. 22-175/69) je republiški zbor skupščine
Socialistične republike Slovenije na seji sprejel
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ODLOK
o razrešitvi in izvolitvi člana komisije skupščine SR Slovenije
za državno varnost in izvolitvi člana komisije skupščine SR Slovenije
za družbeno nadzorstvo
I.
V komisiji skupščine SR Slovenije za državno varnost se razreši član
komisije
Jožko Štrukelj, poslanec republiškega zbora skupščine SR Slovenije.
II.
1. V komisijo skupščine SR Slovenije za državno varnost se izvoli za člana
Mirko Jerman, poslanec republiškega zbora skupščine SR Slovenije;
2. v komisijo skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo se izvoli za
člana
Matevž L u b e j , poslanec republiškega zbora skupščine SR Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne
28. marca 1972 razpravljala o spremembi in dopolnitvi komisije skupščine SR
Slovenije za državno varnost in o komisiji skupščine SR Slovenije za družbeno
nadzorstvo.
Na podlagi razprave komisija za volitve in imenovanja predlaga republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da razreši Jožka Štruklja, poslanca republiškega zbora skupščine SR Slovenije dolžnosti člana komisije skupščine SR
Slovenije za državno varnost, in namesto njega izvoli za člana te komisije Mirka
Jermana, poslanca republiškega zbora skupščine SR Slovenije.
Namesto Adolfa Tavčarja predlaga za člana komisije skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo Matevža Lubeja, poslanca republiškega zbora skupščine SR Slovenije.
PREDLOG ODLOKA
o spremembi sestava stalnih odborov in komisije
republiškega zbora skupščine SR Slovenije
Na .podlagi odloka o ustanovitvi, stalnih odborov republiškega zbora skupščine Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 17-133/69) je republiški zbor skupščine Socialistične republike Slovenije na seji sprejel
ODLOK
o spremembi sestava »talnih,, odborov in komisije republiškega zbora
skupščine SR Slovenije
I.
V odboru za prosveto in kulturo republiškega zbora skupščine SR Slovenije
se razreši član odbora Vladimir Vrečko. ■
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ii.
1. V odbor za družbenoekonomske odnose se izvoli za člana:
Jožko Štrukelj ;
2. v odbor za finance in proračun se izvoli za člana:
Matevž L u b e j ;
3. v odbor za proizvodnjo in blagovni promet se izvoli za člana:
Boris V a d n j a 1 ;
4. v odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko se izvoli za člana:
Jaka Bogataj;
5. v odbor za prosveto in kulturo se izvoli za člana:
Franjo Bobovec ;
6. v odbor za socialno politiko in zdravstvo se izvoli za člana:
Mirko J e r mi a n ;
7. v mandatno-imunitetno komisijo se izvoli:
Jože T e 1 i č.
OBRAZLOŽITEV

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je bila obveščena o naslednjem:
— dne 27. 12. 1971 je umrl Maks Jamšek, poslanec republiškega zbora in
član odbora za družbenoekonomske odnose;
— dne 8. 12. 1971 je umrl poslanec republiškega zbora Adolf Tavčar, član
odbora za proizvodnjo in blagovni promet, član odbora za socialno politiko in
zdravstvo in član mandatno imunitetne komisije;
dne 9. 9. 1971 je Cenetu Mlatičiču prenehal poslanski mandat. Bil je
poslanec republiškega zbora in član odbora za finance in proračun;
— dne 15. 3. 1972 je prenehal mandat poslancu republiškega zbora Tonetu
Remcu. Bil je član odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko;
—• poslanec republiškega zbora Vladimir Vrečko želi, da ga republiški
zbor razreši funkcije člana odbora za prosveto in kulturo, zaradi zdravstvenih
razlogov.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne
28. 3. 1972 razpravljala o spremembah in dopolnitvah v odborih in komisiji
republiškega zbora skupščine SR Slovenije.
Na podlagi razprave daje komisija skupščine1 SR Slovenije za volitve in
imenovanja predlog odloka O' spremembi sestava odborov in komisije .republiškega zbora skupščine SR Slovenije republiškemu zboru v obravnavo in odločanje.
PREDLOG ODLOKA
o razrešitvi in imenovanju polovice članov upravnega
odbora vodnega sklada SR Slovenije
Na podlagi 17. alinee 135. člena, 5. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije in 48. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 22-121/66) je skupščina
Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela
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ODLOK
o razrešitvi in imenovanju polovice članov upravnega odbora
vodnega sklada SR Slovenije
I.
Razrešijo se člani upravnega odbora vodnega sklada SR Slovenije:
Lojze B 1 e n k u š , dipl. inž. gradbeništva, direktor cestnega sklada SR
Slovenije;
Slavko Gaberc, dipl. inž. gozdarstva, inšpektor cestnega prometa, skupščina občine Maribor;
Slavko K o r b a r , dipl. inž. gozdarstva, predsednik skupščine občine
Ljubljana-Vič-Rudnik;
Jože R a j g e 1 j , strokovni svetovalec, Kartonažna tovarna, Ljubljana;
Ivo S e n i c a , dipl. inž. gradbeništva, svetovalec v vodno gospodarskem
sektorju, splošna vodna skupnost Drava—Mura, Maribor;
Evstahij Z a d n i k , upravnik carinarnice Sežana.
II.
V upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije se za dobo štirih let imenujejo:
Za člane:
Anton C e b i n , ekonomist, načelnik oddelka za gospodarstvo in finance,
skupščina občine Zagorje;
Andrej Grča, ekonomist, šef oddelka za financiranje, tovarna zdravil
Krka, Novo mesto;
Lojze Grobelnik, ekonomist, direktor splošnega sektorja Hidromontaža, Maribor;
Franc Habjan, direktor, oljarna Servo Mihalj Zrenjanin, delovna enota
Sončnica, Domžale;
Franc Tratnik, gradbeni inženir, tehnični direktor, splošno -gradbeno
podjetje Stavbenik, Koper;
Svitoslav V i ž i n t i n , dipl. pravnik, načelnik oddelka za analize in načrtovanje, skupščina občine Nova Gorica.

OBRAZLOŽITEV
Po določbah 48. člena zakona o vodah ima upravni odbor vodnega sklada
SR Slovenije predsednika in 10 članov, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije.
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta; vsaki dve leti se menja polovica članov upravnega odbora.
Polovici članov upravnega odbora je potekla mandatna doba dne 12. 3. 1972.
Predloge kandidatov za člane upravnega odbora vodnega sklada SR Slovenije so dale naslednje komisije za volitve in imenovanja občinskih skupščin:
Koper, Tolmin, Ntova Gorica, Maribor, Novo mesto, Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ter skupščine mesta Ljuibljana.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne
28. marca 1972 razpravljala o predlaganih kandidatih za člane upravnega
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odbora vodnega sklada SR Slovenije. N,a podlagi obširne razprave komisija za
volitve in imenovanja predlaga v predlogu odloka navedene kandidate v imenovanje za člane upravnega odbora vodnega sklada SR Slovenije.
Po predlogu bi bila sestava upravnega odbora sklada v bodoče naslednja:
predsednik: Jože T r a m š e k ,
člani: Anton Cebin, ekonomist, načelnik oddelka za. gospodarstvo in finance, skupščina občine Zagorje;
Andrej Grča, ekonomist, šef oddelka za financiranje,
tovarna zdravil Krka, Novo mesto;
Lojzg Grobelnik, ekonomist, direktor splošnega sektorja, Hidromontaža, Maribor;
Franc Habjan, direktor, oljarna Servo Mihalj, Zrenj anin, delovna enota Sončnica, Domžale;
Ivan Kos, vodja tehničnega sektorja, gradbeno podjetje Gradbenik, Ljubno ob Savinji;
Milko Kranj c, dipl. inž. agronomije, direktor kmetijskega kombinata Gornja Radgona;
Polde Pernuš, dipl. inž. gozdarstva, upravitelj gozdnega obrata Pokljuka, gozdno gospodarstvo Bled;
Marjan P r e z e 1 j , dipl. inž. gradbeništva, direktor
komunalnega podjetja Kanalizacija, Ljubljana;
Franc Tratnik, inženir gradbeništva, tehnični direktor, splošno gradbeno podjetje Stavbenik, Koper;
Svitoslav Vižintin, dipl. pravnik, načelnik oddelka
za analize in načrtovanje, skupščina občine Nova Gorica.

PREDLOG ODLOKA
o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Mariboru in
izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča v Kopru in Mariboru
Na podlagi 16. alinee 135. člena, 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije ter v zvezi z 12. členom zakona o sodiščih splošne pristojnosti
(Uradni list SRS, št. 20-220/65) je skupščina Socialistične republike Slovenije na
seji republiškega zbora sprejela
ODLOK
o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Mariboru in izvolitvi
sodnikov okrožnega sodišča v Kopru in Mariboru
Razreši se:
dr. Konrad B a c, sodnik okrožnega sodišča v Mariboru.
Izvolita se:
za sodnico okrožnega sodišča v Kopru:
Zorka Bradarič, sodnica občinskega sodišča v Kopru, in
za sodnika okrožnega sodišča v Mariboru:
dr. Valter Pipan, sodnik občinskega sodišča v Mariboru.
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OBRAZLOŽITEV
Na seji republiškega zbora skupščine SR Slovenije dne 15. marca 1972 je
bil izvoljen za sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije dr. Konrad Bac, sodnik
okrožnega sodišča v Mariboru.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 19. 1.
.1972 razpisala prosto sodniško mesto pri okrožnem sodišču v Mariboru in dne
26. 1. 1972 prosto sodniško mesto pri okrožnem sodišču v Kopru. V predpisanem
roku se je na razpisano prosto sodniško mesto pri okrožnem sodišču v Mariboru
prijavil dr. Valter Pipan, sodnik občinskega sodišča v Mlariboru, in na razpisano prosto sodniško mesto pri okrožnem sodišču v Kopru Zorka Bradarič,
sodnica občinskega sodišča v Kopru.
Bo določbah XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije
je komisija za volitve in imenovanja dne 22. 2. 1972 in 2. 3. 1972 poslala vrhovnemu sodišču SR Slovenije v mnenje prijavljena kandidata, ki sta se prijavila
na prosto sodniško mesto pri okrožnem sodišču v Mariboru in Kopru.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 28.
marca 1972 razpravljala o prijavljenih kandidatih na razpisano prosto sodniško
mesto pri okrožnem sodišču v Mariboru in okrožnem sodišču v Kopru in na podlagi razprave ter strokovnega mnenja vrhovnega sodišča SR Slovenije predlaga,
da republiški zbor skupščine SR Slovenije izvoli za sodnico okrožnega sodišča
v Kopru Zorko Bradarič, sodnico občinskega sodišča v Kopru, in za sodnika
okrožnega sodišča v Mariboru dr. Valterja Pipana, sodnika občinskega sodišča
v Mariboru.

PREDLOG ODLOKA
o spremembi sestava stalnih odborov prosvetno-kulturnega
zbora skupščine SR Slovenije
Na podlagi odloka o ustanovitvi stalnih odborov prosvetno-kulturnega zbora
skupščine Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 20-152/69) je
prosvetno-kulturni zbor skupščine Socialistične republike Slovenije na seji
sprejel
ODLOK
o spremembi sestava stalnih odborov prosvetno-kulturnega zbora
skupščine Socialistične republike Slovenije
1. V odbor za vzgojo in izobraževanje se izvoli za člana
Dušan S i n i g o j ;
2. v odbor za kulturne dejavnosti se izvoli za člana
Jože Grošelj ;
3. v odbor za telesno kulturo se izvoli za predsednika
Jože V i 1 d.
54

850

Priloge
OBRAZLOŽITEV

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je bila obveščena,
da je prosvetno-kulturni zbor sprejel odpoved mandata Franca Zupana. Franc
Zupan je bil član odbora za kulturne dejavnosti in predsednik odbora za telesno
kulturo prosvetno-kulturnega zbora, zato' je potrebno namesto' njega izvoliti
novega člana odbora za kulturne dejavnosti in novega predsednika odbora za
telesno kulturo. Prav tako je potrebno dopolniti odbor za vzgojo in izobraževanje.
Predlog za spremembo sestava teh odborov je pripravljen v sodelovanju s
predsednikom prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne
28. marca 1972 razpravljala o spremembi sestava stalnih odborov prosvetnokulturnega zbora skupščine SR Slovenije in na podlagi razprave daje predlog
odloka v obravnavo in izvolitev.

Priloge
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