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5. seja
(25. septembra 1974)
Predsedoval: Štefan Nemec,
predsednik Zbora združenega dela
Začetek seje ob 9.10.
Predsednik Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam
5, sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 365. člena ustave
Socialistične republike Slovenije.
Zaradi odsotnosti podpredsednice zbora tovarišice Nade Beltram predlagam,
da mi pri vodenju seje pomaga tovariš Stane Vilar, delegat za gospodarsko
področje 32. okoliša.
Ali se strinjate s tem predlogom? Ker ni ugovorov, prosim tovariša Vilarja,
če zavzame mesto v predsedstvu zbora.
Pred prehodom na dnevni red vas obveščam, da je Skupščina Socialistične
federativne republike Jugoslavije umaknila predlog za izdajo zakotna o premijah za proizvodnjo pitanih telet in juncev in zagotovitvi sredstev za odplačilo teh premij z osnutkom zakona. Zato tudi mi nisimo dali te točke na dnevni
red.
Tako predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red:
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja
ter poročilo te komisije,
2. odobritev zapisnika 4. seje Zbora združenega dela,
3. izhodišča za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih,
4. osnutek zakona o socialnem skrbstvu,
5. osnutek zakona o zdravstvenem varstvu,
6. osnutek zakona o kulturnih skupnostih,
7. poročilo o stanju po potresu v prizadetih občinah in poteku solidarnostne akcije za odpravo posledic potresa na Kozjanskem,
8. osnutek zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni
lastnini,
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9. odločba Ustavnega sodišča Jugoslavije o presoji ustavnosti in zakonitosti 1. in 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju SR Slovenije,
10. predlog za izdajo zakona o Skladu solidarnosti z neuvrščenimi deželami in deželami v razvotju (z osnutkom zakona),
11. predlog za izdajo zakona o zagotovitvi sredstev za odplačevanje določenih tujih posojil, katerih protivrednost je bila uporabljena za financiranje
graditve objektov na območju SR Crne gore (z osnutkom zakona),
12. predlog za izdajo zakona o nadomestilu dela negativnih tečajnih razlik
za izvozne posle, ki so nastale s spremembo sistema tečaja dinarja (z osnutkom
zakona),
13. predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o udeležbi federacije
pri obnovi Bosanske Krajine (z osnutkom zakona),
14. predlog zakona o ratifikaciji resolucije A. 175/VI/IMCO z dne 21. oktobra
1969 in resolucije A. 246/VII/IMCO z dne 15. oktobra 1971 o spremembi in
dopolnitvi mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaženja morja z oljem
iz leta 1954,
15. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za razvoj, št. 990 YU
(6. projekt cest), podpisanega 31. maja 1974 v Washingtonu.
16. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj
o financiranju rekonstrukcije in modernizacije srednjih in manjših industrijskih podjetij v SR Bosni in Hercegovini in SR Črni gori, št. 1013 YU,
17. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj
o financiranju rekoinktrukcije in modernizacije srednjih in manjših industrijskih projektov v SR Makedoniji in SAP Kosovu, številka 1012 YU,
18. predlog odloka o potrditvi dogovora o merilih in višini obremenitve
organizacij združenega dela in občanov v letu 1974,
19. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi
Višje šole za organizacijo dela v Kranju,
20. samoupravni sporazum o združevanju v samoupravno interesno skupnost za železniški in luški promet SR Slovenije,
21. vprašanja delegatov.
Ali se s predlaganim dnevnim redom strinjate? (Vsi delegati dvignejo
roko.) Je kdo prati? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam;, da je dnevni red sprejet.
Na današnjo sejo so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije k vsem točkam dnevnega reda povabljeni še: delegati Skupščine
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, predstavniki Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in Gospodarske zbornice SR Slovenije.
Pred prehodom na posamezne točke dnevnega reda vas obveščam, da smo
se na predlog Izvršnega sveta predsedniki zborov dogovorili, da bomo uvodno
obrazložitev k 3. točki dnevnega reda, to je k izhodiščem za urejanje nekaterih
družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih
skupnostih, poslušali na skupnem zasedanju vseh zborov, in sicer po obravnavi
2. točke dnevnega reda. Uvodno obrazložitev bo dal predstavnik Izvršnega
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sveta tovariš Vladimir Klemenčič. V to dvorano bodo prišli še delegati ostalih
zborov.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev članov
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in poročilo te komisije.
Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo sejo zbora izvohano naslednje delegate: za predsednika tovarišico Marto Zupančič, za člana pa tovariša Štefana Škafarja in Jakoba Repinca.
Zeli morda o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, lahko preidemo na glasovanje. Glasovali bomo javno, z dviganjem rok.
Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je
kdo proti?, (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna
vprašanja za 5. sejo zbora izvoljeni: za predsednika Marta Zupančič, za člana
pa Štefan Škafar in Jakob Repinc. Prosim predsednika in člane komisije, da
pregledajo pooblastila delegatov oziroma poročilo, ki ga je pripravila strokovna
služba, ter nato o njem seznanijo zbor.
Predlagam, da ta čas, ko komisija dela, izkoristimo tako, da potrdimo zapisnik in damo druga obvestila, ki so pripravljena za delo zbora.
Prehajamo na 2.točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika
4. seje Zbora združenega dela.
Prejeli ste zapisnik 4. seje Zbora združenega dela. Ima kdo. kakšne pripombe ali predloge za dopolnitev zapisnika? Kaže, da nima nihče pripomb.
Ugotavljam, da je zapisnik 4. seje Zbora združenega dela sprejet.
Pred prehodom k posameznim točkam dnevnega reda bi vas, tako kot že
na prejšnji seji, opozoril na nekatere proceduralne zadeve, ki so pomembne
za naše delo. Nekateri delegati so ta pojasnila sicer že slišali, je pa precej delegatov, ki so prvič na seji zbora. Zaradi njih bom značilnosti postopka ponovno
razložil.
To bomo počeli vse do sprejema stalnega poslovnika. Sedaj namreč smiselno
uporabljamo določbe dosedanjega poslovnika Skupščine SR Slovenije, kar določa
odlok o začasnem poslovniku Skupščine SR Slovenije, ki smo ga sprejeli na
prvih sejah zborov Skupščine SR Slovenije.
Na današnji seji imamo predloge zakonov in drugih splošnih aktov, ki jih
bomo obravnavali v različnih fazah postopka, in sicer v fazi predloga za izdajo,
v fazi osnutka ali v fazi predloga.
Zaradi boljšega razumevanja bi rad že takoj pojasnil, da zakone in druge
splošne akte sprejemamo v fazi predloga za izdajo in osnutka s sklepam, s katerim naložimo predlagatelju, da pripravi predlog zakona, obenem pa m,u naročimo, kaj mora pri pripravi zakona upoštevati.
V teh dveh fazah se dajejo samo pripombe, stališča in predlogi, ne dajejo
pa se že amandmaji. Amandmaji se dajejo v zadnji fazi postopka, to je, ko se
obravnava predlog zakona oziroma drugega splošnega akta. Amandmaji morajo
biti pismeni in jih je potrebno predložiti najmanj 10 dni pred dnevom, določenim za sejo, na kateri zbor obravnava zakonski predlog. Amandmaje je mogoče predlagati tudi na seji, vendar samo, dokler ni končana obravnava. V takelm
primeru pa je potrebno, da podpre amandma še najmanj 10 delegatov.
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V zvezi z določbo, ki govori o tem, da je potrebno o amandmajih, ki so
predloženi v obravnavo, obvezno dobiti mnenje pristojnega odbora in Zakonodajno-pravne komisije, če pa vsebuje amandma določbe, ki zahtevajo finančna
sredstva, pa se mora izjaviti tudi Odbor za finance, predlagam, da se dogovorimo, da se tega določila ne držimo popolnoma, temveč da ga prilagodimo
situaciji. To predlagam zato, ker imamo še vedno odbore, ki imajo stalne delegate, ti pa niso vedno navzoči na sejah zborov. Če bi morali zagotoviti navzočnost članov odborov na sejah, bi to predstavljajo znatne stroške, poleg tega
pa tudi obremenitev, kateri se lahko izogtneimo, če postopek v zvezi s tem nekoliko poenostavimo. Predlagano je, da za zadeve, s katerimi se strinjata izvršni
svet in Zakonodajno-pravna komisija, ne bi zahtevali mnenja pristojnega odbora.
Za zadeve, pri katerih bi prišlo do deljenih stališč, bi po potrebi ustanovili
ad hoc odbor, ki bi bil seisitavljen iz petih članov, če pa bi bili mnenja, da je
potrebno zadevo temeljito proučiti, bi lahko zbor sprejel sklep, da se zadeva
odloži do naslednjega zasedanja zbora. Menim, da nam takšen pristop omogoča
bolj prožno obravnavo posameznih zadev in zagotavlja, da bo postopek tekel
nemoteno, obenem pa je zagotovljeno tudi to, da bodo amandmaji v vsebinskem
pogledu dobro proučeni.
Ce torej na kratko ponovim. Predlog je naslednji: k amandmaju, ki je
predlagan na seji zbora, morajo obvezno dati svoja stališča predlagatelj, Izvršni
svet in Zakonodajno-pravna komisija.
V zvezi s pripombami skupin delegatov, ki ste jih danes prejeli na mizo,
moramo opoaoriti, da jih še ne moreimo vzeti za amandmaje, dokler delegat
skupine, kil je takšen predlog poslala, ne pove, da naj ga obravnavamo kot
amandma. Delegat mora torej sam povedati. Takega primera danes, kot vem,
nimamo.
Ce so bih predlogi dani 10 dni pred sejo zbora, ni potrebna podpora desetih delegatov, če pa ta rok ni izpolnjen, je potrebno, da takšne amandmaje
podpre še 10 delegatov. V vseh današnjih primerih rok 10 dni ni izpolnjen.
Na postopek v zvezi z amandmaji vas opozarjam na začetku seje zaradi tega,
da se boste med sejo znajdli in da se bodo lahko tasti, ki nameravajo dati
amandmaje, pripravili. Opozarjam tudi, da lahko delegati dobijo ustrezno strokovno pomoč bodisi od sekretarja zbora bodisi od sekretarjev odborov, ki so
navzoči v dvorani.
Zaradi lažjega razumevanja celotne seje bi vam rad povedal samo še to,
da govorimo o skrajšanem postopku takrat, kadar preskočimo eno ali dve fazi
sprejemanja zakonia. Za to morajo biti posebni razlogi. Predlog za skrajšani
postopek.da lahko predlagatelj, lahko pa tudi odbor. Vedno mora svoj predlog
tudi utemeljiti. Zato bom med sejo pozval vse predlagatelje skrajšanih postopkov, da svoje predloge pri posameznih točkah dnevnega reda utemeljijo.
Na postopek v zvezi z amandmaji bom opozoril tudi še med razpravo k
posameznim točkam, prosim vas pa, da opozorilo upoštevate, če kaj ni jasno,
pa lahko tudi povprašate.
Opozoril bi še, da danes prvič obravnavamo zakone, ki jih je sprejemal
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Za te zakone velja ista procedura
kot za zakone, ki jih sprejemamo v naši skupščini, vendar k tem zakonom dajemo le soglasje oziroma pripombe in predloge.
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predlagam tudi, da ob sprejemanju osnutkov zakonov, to je v prvi in drugi
fazi, glasujemo z dviganjem rok. Ob sprejemanju zakonov v zadnji fazi, to je
ob sprejemanju predloga zakona in odloka pa bomo glasovali s pomočjo naprave za glasovanje. Kako se glasuje s to napravo, bom ob pravem času razložil.
Prosim predsednika Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, da da poročilo.
Marta Zupančič: Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna
vprašanja Zbora združenega dela SR Slovenije za 5. sejo, dne 25. septembra
1974 je pregledala število delegatov in pooblastil in ugotovila:
Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo
delegatska pooblastila z gospodarskega področja 88 delegatov, s prosvetnokulturnega področja 18 delegatov, s socialno-zdravstvenega področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 18 delegatov, iz obrtne in podobne dejavnosti 5
delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov in iz delegacije
aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah SFRJ 1 delegat. Po več delegatov za različne točke dnevnega reda ni bilo poslanih. Na
današnji seji niso prisotni delegati iz naslednjih okolišev: za gospodarsko področje okoliša 20. Postojna 1 delegat, za gospodarsko področje okoliša 26, Litija
1 delegat — za gospodarsko področje manjkata torej dva delegata, manjka še
delegat za socialno-zdravstveno področje iz 6. okoliša, Celje. Skupaj manjkajo
trije delegati.
Komisija je pregledala vsa pooblastila in ugotovila, da so vsa pooblastila
v skladu z zakoni in ustavo SR Slovenije, zato predlaga, da Zbor združenega
dela vsa predložena pooblastlia verificira,
Predsednik Štefan Nemec: Zeli kdo razpravljati? Ce ne želi nihče,
prehajamo na glasovanje.
O poročilu bomo glasovali javno in v celoti, ker ni nobeno pooblastilo
sporno. Kdor je za poročilo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov
za 5. sejo Zbora združenega dela.
Ugotavljam, da zbor lahko veljavno odloča, ker je na seji navzočih 147
delegatov, torej večina.
Odre j am odmor, da se zberejo še ostali delegati.
(Seja je bila prekinjena ob 9.35 in se je nadaljevala ob 10.30.)
Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela ih
prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo izhodišč
za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopohtičnih odnosov v
samoupravnih interesnih skupnostih, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil
v obravnavo Izvršni svet.
Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju vseh treh zborov. Gradivo so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj
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Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, Odbor za družbenopolitični sistem
našega zbora in Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin,
ki sta prav tako dala pismeno poročilo. Poleg tega je gradivo obravnavala še
Zakonodajno-pravna komisija, katere poročilo ste prejeli. Ali želijo predstavniki
odborov oziroma komisij še kaj dodati k svojim poročilom? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ker ne želi nihče razpravljati, končujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
Izhodišča za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih
odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih, ekspoze Izvršnega sveta, pripombe, predlogi in mnenja skupščinskih teles se sprejmejo kot osnova za
pripravo zakonov in za urejanje družbenoekonomskih in družbenopolitičnih
odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam,
da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajam na 4. točko dnevnega reda. Tovariš dr. Fazarinc, predstavnik Izvršnega sveta me je prosil, če bi zamenjali 4. in 5. točko. Nadaljujemo
s 5. točko, kasneje se bomo vrnili na 4. točko.
Marija Ciga le: Določena sem za predstavnika Izvršnega sveta k
4. točki.
Predsednik Štefan Nemec: Potem lahko nadaljujemo s 4. točko
dnevnega reda, to je z obravnavo osnutka zakona o socialnem skrbstvu,
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je določil Marijo Cigale, samostojno svetovalko
v Republiškem sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo. Izvršni svet je
z dopisom dne 3. 7. 1974 predložil Skupščini v obravnavo predlog zakona o
socialnem skrbstvu. Z dopisom dne 5. 9. 1974, ki ste ga tudi prejeli, pa Izvršni
svet predlaga, da se predloženi zakon o socialnem skrbstvu obravnava v skupščinskih telesih kot osnutek zakona, zato ga bomo danes ponovno obravnavali
kot osnutek.
Osnutek zakona so obravnavali.: Odbor za družbenopolitični sistem našega
zbora in Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin, ki sta
dala skupno poročilo, Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora in
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki sta prav tako
dala skupno poročilo in Zakonodajno-pravna komisija, ki je tudi dala poročilo.
Vsa ta poročila ste prejeli.
Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno skrbstvo nam je z dopisom
z dne 19. 7. 1974 poslal poročilo o javni razpravi o osnutku zakona o socialnem
skrbstvu.
Ali želi predstavnik predlagatelja dati še ustno obrazložitev? Besedo ima
tovarišica Marija Cigale!
Marija Cigale: Zakon o socialnem skrbstvu je Skupščina SR Slovenije obravnavala v marcu 1974 kot osnutek zakona. Na podlagi pripomb in
stališč, izraženih v telesih Skupščine in v kasnejši javni razpravi, je bil izdelan
predlog zakona. V zvezi z izhodišči za urejanje nekaterih družbenoekonomskih
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in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih je Izvršni
svet predlagal, da se zakon ponovno obravnava kot osnutek zakona. Tako se
bomo torej še enkrat srečali ob tem vprašanju.
Področje socialnega skrbstva, ki je področje posebnega družbenega pomena,
je edino' področje, ki je doslej ostalo izven sistema samoupravnih interesnih
skupnosti. Dejavnost socialnega skrbstva je urejena z vrsto zakonskih in drugih
predpisov, deloma pa sploh zakonsko ni urejena. S to dejavnostjo varujemo
življenjske interese precejšnjega števila delovnih ljudi in občanov, predvsem
tistega dela, ki ni sposoben ali je samo delno sposoben skrbeti zase in samostojno urejati svoje socialne, vzgojne in zdravstvene probleme. Zato je družbenopolitično nujno, da se tudi to področje dejavnosti organizira na samoupravnih
osnovah tako, da bo zagotovljeno kompleksno reševanje te problematike, pa
tudi smotrnejše in boljše povezovanje z drugimi samoupravnimi interesnimi
skupnostmi.
Posebno dejavnost socialnega skrbstva, ki jo opravljajo socialne službe,
doslej ni bila zakonsko urejena in se je izvajala direktno na podlagi ustavnih
določb. Že vrsto let se kaže potreba po zakonski ureditvi te dejavnosti. Temu
v prid govoiri zlasti dejstvo, da ni s predpisom urejen način organiziranosti
in način delovanja socialnih služb. Ti razlogi so nas ob ustavni koncepciji
pripeljali do sklepa, da ne moremo uveljaviti principa podružbljanja, ne da bi
hkrati opredelili nekatere osnovne značilnosti področja socialnega skrbstva.
Zato predloženi zakon ureja socialno skrbstvo, to se pravi področje socialnega
skrbstva, organizacijo skupnosti socialnega skrbstva in socialne zavode, ker
lahko le s takim, kompleksnim obravnavanjem strnemo in povežemo celotno
dejavnost.
Zakon bo pomenil temeljni predpis za to področje. V besedilu zakonskega
osnutka, ki je pred vami, so že upoštevane pripombe, ki so bile dane v skupščinskih telesih ob prvi razpravi, in pripombe oziroma stališča, ki so bila izražena v javni razpravi.
Tovarišdoe in tovariši delegati! Dovolite mi, da vam povem še en podatek,
ki je sicer izven okvira današnje obravnave. Sočasno z dokončno pripravo
zakonskega teksta potekajo tudi že priprave za ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti socialnega skrbstva. V 53 občinah v Sloveniji so že imenovali iniciativni odbori za ustanovitev skupnosti socialnega skrbstva, v ostalih
7 občinah pa bodo imenovani te dni. Pripravljajo se delovni osnutki samoupravnih sporazumov in statutov skupnosti ter programi teh skupnosti za leto
1975, tako da upamo, da se bo ta dejavnost, kar je bila tudi ustavna intencija,
v letu 1975 resnično lahko organizirala in začela delovati na novih ustavnih
osnovah.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Pričenjam razpravo. Kdo želi
besedo? Besedo ima delegat Adolf Jurše z gospodarskega področja za 13. okoliš!
Adolf Jurše: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pred
seboj imamo osnutek prvega republiškega sistemskega, zakona za področje socialnega varstva oziroma socialnega skrbstva, kot je v novi ustavi poimenovano
to družbeno pomembno področje. To področje je postavljeno na novo podlago.
Vsi delovni ljudje in občani uresničujejo svoj družbeni interes za socialno
skrbstvo tako v organizacijah združenega dela kot v krajevnih skupnostih,
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družbenopolitičnih skupnostih, družbenopolitičnih organizacijah in društvih ter
v samoupravnih interesnih skupnostih socialnega skrbstva na podlagi solidarnosti in socialističnega humanizma. Tudi delavci v gospodarstvu sino zainteresirani, da imamo čimbolj učinkovito organizirane in izvedene dejavnosti za
zagotavljanje socialne varnosti nas vseh, posebno pa tistih posameznikov, družin
in družbenih skupin, ki zaradi socialnih problemov in težav potrebujejo skupno
pomoč in varstvo.
Želimo imeti zagotovljeno čimbolj popolno socialno varnost, da si bomo
ohranili zdravje in da bomo lažje ustvarjali več. Po prvih povojnih letih, ko
je bila naša družba sposobna zagotoviti socialno skrb v obliki materialne pomoči
predvsem najbolj ogroženim, se je socialna dejavnost razširila in poglobila ter
močno presegla okvir same skrbi. Vrasla se je v ustavo in v vse pozitivne
predpise ter družbenopolitične dokumente kot socialno varstvo s preventivnimi
in kurativnimi oblikami delovanja na področju socialne politike. Zato delegati
s področja gospodarstva iz občin Lenart in Maribor menimo, da bi to področje
tudi v bodoče kazalo poimenovati »socialno varstvo« in ne »-socialno skrbstvo«,
kajti »socialno varstvo« predstavlja razširjena in poglobljena skupna prizadevanja za socialno zadovoljenost vsakogar, posebno pa oseb, ki same niso sposobne izkoristiti svojih pravic in si zagotoviti socialno varnost. Socialno varstvo
je postalo bistvena sestavina socialistične socialne politike in zagotavlja zavarovanje socialnega položaja človeka in njegove družbene pomoči, njegovo družbeno vključitev in uveljavitev.
To je pa mnogo več kot pa samo skrb. Zato predlagamo, naj to družbeno
področje in delovanje, kljub spremenjenemu poimenovanju v ustavi kot socialno
skrbstvo, ostane socialno varstvo z vso, že dve desetletji razvijajočo se vsebino
in z vsemi oblikami delovanja.
Ko se bomo delovni ljudje v proizvodnji in drugi občani odločali o programu, ciljih in sredstvih za socialno varstvo, se bomo prav gotovo sporazumeli,
da za to področje namenimo v okviru ostale skupne porabe več, kot so doslej
ponekod namenili iz proračunskih sredstev. Posebno pa bo tudi potrebno bolje
organizirati in usposobiti strokovne socialne službe. To velja za socialne službe,
ki bodo v bodoče organizirane pri samoupravnih interesnih skupnostih ali
centrih za socialno delo po določilih osnutka zakona, kot tudi v gospodarstvu,
šolstvu, zdravstvu, rehabilitaciji in zaposlovanju, kar je v interesu delovnih
ljudi in občanov.
Ko razmišljamo v smislu osnutka zakona o socialnem skrbstvu o delegiranju v zbor izvajalcev te samoupravne interesne skupnosti, pridemo do
odprtega vprašanja, kako opredeliti invalidske delovne organizacije, in še posebej delavnice pod posebnimi pogoji za težje duševno in telesno prizadete,
ki so se začele organizirati v raznih centrih.
Njihov status ni urejen in je vprašanje, ali so to delovne organizacije brez
olajšav ali naj bodo socialni zavodi s posebnim statusom iri zato s svojimi
delegati zastopane v zboru izvajalcev samoupravnih interesnih skupnosti socialnega skrbstva.
Njihovi dejavnosti bi bilo treba zagotoviti tudi večji družbeni vpliv pri
odločanju o zadevah posebnega družbenega pomena ter zato s tem zakonom
tudi določiti, da v teh organizacijah sodelujejo pri odločanju pri zadevah posebnega družbenega pomena delegati samoupravnih interesnih skupnosti socialnega
skrbstva in drugih zainteresiranih skupnostih in organizacij.
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V osnutku zakona so centri za socialno delo nekoliko različno obravnavani
od ostalih socialnih zavodov, čeprav ene in druge ustanavljajo samoupravne
interesne skupnosti socialnega skrbstva, statute obeh potrjujejo občinske skupščine, direktorje v centrih za socialno delo pa imenuje in razrešuje skupnost
socialnega skrbstva. V socialnem zavodu pa direktorja imenuje in razrešuje svet
socialnega zavoda v soglasju s samoupravno interesno skupnostjo socialnega
skrbstva. Ker gre pri obeh organizacijah socialnega skrbstva za dejavnost posebnega družbenega pomena, kjer naj bo zagotovljen družbeni vpliv pri določanju
individualnega vodstvenega organa, bi kazalo v zakonu poenotiti tudi to.
V določilih osnutka zakona glede rejništva pri otroku ali odrasli osebi,
to je pri njegovi vključitvi v nadomestno družino, je predvideno (v 42. členu),
da plačuje skupnost socialnega skrbstva rejnino in da ima pravico do delnega
ali celotnega povračila od tistih, ki so dolžni otroka ali odraslo osebo preživljati, oziroma si to povrniti iz njihovega premoženja šele po plačilu stroškov
po pravdnem postopku.
Postopek na sodišču pa je dolgotrajen in le malokrat uspešen, ker se zahteva
povračilo stroškov za nazaj. Zato naj bi morali starši oziroma tisti, ki so tako
osebo dolžni preživljati, sproti prispevati za oskrbo in naj bi skupnost socialnega skrbstva prispevala sredstva za popolno kritje stroškov le, če tega svojci
ne bi zmogli.
To so nekatere pripombe k osnutku zakona o socialnem skrbstvu, ki jih
predlagam v presojo pred dokončnim oblikovanjem predpisa. Sprejetje zakona
bi pomenilo bistven napredek pri razvoju socialne dejavnosti na novih osnovah
in angažiranje vseh nas za boljšo socialno varnost. S sprejetjem zakona pa je
treba pohiteti, če naj bi samoupravne interesne skupnosti že 1. januarja 1975
popolnoma zaživele. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa,. Kdo še želi besedo? Besedo
ima delegat Franc Balanč z gospodarskega področja za 8. okoliš, Kranj!
Franc Balanč: Pripombe skupine delegatov za gospodarstvo iz 8. okoliša k temu osnutku so predvsem naslednje:
Najprej se nanašajo na naziv samega zakona oziroma osnutka, na termin
socialno skrbstvo. V obrazložitvi zakona je rečeno, da je le ta termin ustrezen
za dejavnost, ki jo opravljajo skupnosti socialnega skrbstva, center za socialno
delo in socialni zavodi.
Ker se v novejšem času za to dejavnost bolj ah manj uporablja naziv
socialna varnost, smo mnenja, da naj bi tak naziv ostal še naprej. Čeprav
izhaja iz obrazložitve, da je socialna varnost širisi pojem, smo mnenja, da je
za to dejavnost, ki obsega naziv socialne varnosti, potreben ustrezen drug
naziv tako, da bi lahko termin »sotilano skrbstvo« zamenjali s asocialno varnostjo«.
Po našem mnenju je termin »socialno skrbstvo« že zastarel, saj ga uporabljamo že od konca vojne. Ce je ustrezal za takrat še razvijajočo se socialno
dejavnost, je danes prav gotovo že zastarel in preozek.
K posameznim 'členom imamo naslednje pripombe:
K 2. členu: Mnenja smo, da so družbene denarne pomoči le ena izmed
oblik pomoči socialno ogroženim občanom. Zato se nam ne zdi potrebno tega
posebej omenjati.
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K 7. členu: Najbrž je preozko zastavljeno področje socialnega dela. Ni
zajeto socialno delo v šolah, delovnih organizacijah, v krajevnih skupnostih
in drugje.
K 15. členu: Glede organizacije delovanja postavljamo vprašanje, kako naj
se organizira zbor izvajalcev v manjših občinah, kjer socialne službe niso razvite.
K 21. členu: Vprašanje o javnih pooblastilih ni razčiščeno. Kdo bo izvajal
naloge v upravnem postopku? Sedaj vodijo centri za socialno delo tudi naloge
v upravnem postopku, kar menimo, da je edino pravilno.
K 26. členu: O soglasju skupščine občine k statutu centra za socialno delo
smo mnenja, da ni potrebno. Ce je pri tem mišljena samo obravnava statuta,
potem naj se uporablja ta termin. Sicer pa smo mnenja, da naj bi k statutu
centra dajala soglasje skupnost. Skupščina občine ima že tako svoje predstavnike v zboru centra. Sodelujejo na razširjenih sejah pri sprejetju statuta.
K 41. členu: Niti v zakonu o družinskih razmerjih niti v priloženem zakonu
o socialnem skrbstvu ni določeno, kdaj rejnik izpolnjuje pogoje za opravljanje
samostojne poklicne dejavnosti in s tem pridobi pravico do zdravstvenega,
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ali lahko sklene kolektivno pogodbo vsak rejnik, ne glede na število mladoletnih oziroma duševno prizadetih
oseb, ki jih ima v reji? Mnenja smo, da bi bila potrebna nova določba, ki bi
podrobno določila, kdaj lahko rejnik opravlja rejništvo kot samostojno poklicno
dejavnost oziroma kdaj in kateri rejnik ima pogoje za sklenitev kolektivne
pogodbe. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Ker nihče več
ne želi razpravljati, končujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o socialnem skrbstvu se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet do 25. oktobra 1974.
3. Pri pripravi zakona naj upošteva izhodišča za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih
skupnostih, ekspoze Izvršnega sveta, pripombe, predloge in mnenja, dana v poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi
na današnji seji zbora.
Dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za tak sklep, naj prosim
dvigne roko! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka
zakona o zdravstvenem varstvu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil
Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil dr. Dominika Komadino,
republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za zdravstvo in socialno
varstvo.
Obveščen sem, da je dr. Komadina še na seji Zbora občin, zato predlagam,
da preskočimo to točko in preidemo na- obravnavo 6. točke. K 5. točki se bomo
vrnili kasneje.
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Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka
zakona o kulturnih skupnostih, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil
Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je določil tovariša Andreja Ujčiča, republiškega
podsekretarja v Republiškem sekretariatu za prosveto in kulturo. Izvršni svet
predlaga, da Skupščina SR Slovenije obravnava osnutek zakona v smislu 294.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku. Prosim
predstavnika, da obrazloži predlog Izvršngea sveta glede skrajšanega postopka
in da da obenem tudi ustno obrazložitev k osnutku zakona.
Andrej Ujčič: Spoštovane tovarišace in tovariši delegati! Dovolite1,
da povem nekaj besed za uvod. Temeljna načela, na katerih je zasnovan osnutek zakona o kulturnih skupnostih, izhajajo iz celotne družbene funkcije kulture in medsebojnega vplivanja kulture na vsakega od nas, vsakega delavca,
vsakega delovnega človeka in na celoto družbenih dogajanj. Po naši ustavi je
kultura eden od bistvenih dejavnikov razvoja socialistične družbe. Opredeljena pa ni samo kot eden od razvojnih dejavnikov, ampak zlasti kot pravica
človeka do dostojnega življenja. Kultura posameznika in kultura naroda nam
pomenita enakovredna cilja tudi pri pripravi tega zakonskega osnutka. Kulturno področje ima nekatere posebnosti, ki jih je potrebno upoštevati pri
zakonodajni dejavnosti. Tudi tu gre za osvobajanje delavskega razreda na
področju, kjer je bil njegov vpliv kljub prevladujočim socialističnim in družbenim odnosom še relativno šibak, hkrati pa tudi za spoznanje, da je splošen
družbeni razvoj odvisen tudi od kulturne ravni posameznika in družbe kot
celote.
Za uresničevanje teh ciljev bodo potrebna načrtna in organizirana prizadevanja vseh delovnih ljudi, organiziranih v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih. Osnutek zakona kaže presojati zlasti z vidika, ali zagotavlja dovolj pravne opore naprednim silam, ali nudi potrebno oporišče za
vsakodnevno pretehtavanje, kaj in kako bomo v kulturi in kulturnih dejavnostih reševali po samoupravnih poteh, kdaj pa se bomo oprli na samoupravno
organizirano državo.
V zakonskih določbah opredeljujemo kulturo kot del združenega dela,
odpravljamo pregraje med profesionalnimi in ljudsko-prosvetnim, amaterskim
kulturnim ustvarjanjem in posredovanjem kulturnih vrednot in stvaritev, seveda v skladu s tem,, kolikor je to na sedanji stopnji razvoja mogoče doseči.
Samoupravne interesne kulturne skupnosti naj bi zaživele kot resnične
skupnosti za kulturo zavzetih delovnih ljudi, ne pa le kot upravno-tehnična
oblika za programsko in finančno uresničevanje neke izven njih določene politike. Za kulturno dejavnost so specifične določbe, ki opredeljujejo položaj
kulturnih delavcev, njihovo pravico do svobodne menjave dela oziroma do
enakega družbenoekonomskega položaja, kot ga imajo drugi delavci v združenem
delu in njihovo sodelovanje v skupščinah kulturnih skupnosti. Samoupravljalec
se v njih pojavlja združen v temeljno organizacijo združenega dela, v krajevno
skupnost, v društvo', v stalno ali občasno delovno skupnost, ne pa kot posameznik. Zakonski osnutek ureja le tiste odnose, pri katerih je potrebno zaradi uresničevanja ustavnih načel zagotoviti minimalno mero enotnosti, sicer
pa prepušča iniciativo za urejanje medsebojnih odnosov samoupravnim sporazumom in statutom skupnosti.

14

Zbor združenega dela

Nekateri odnosi pa bodo urejeni tudi z drugimi predpisi, zlasti volitve in
konstituiranje delegacij, kakor ste pravkar slišali iz izhodišč.
Samoupravni sporazumi so temeljni institucionalni okvir in sredstvo za
urejanje medsebojnih odnosov v kulturnih skupnostih, zato bo z njimi urejena
večina zadev, ki imajo skupen pomen za člane skupnosti, npr. način odločanja
v skupnostih, pooblastila in odgovornosti skupščin skupnosti in drugih organov,
delovno področje ter druga vprašanja skupnega pomena za delovne ljudi,
organizirane v kulturnih skupnostih.
Da bi zagotovili skladnost samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in
statuta skupnosti s širšimi družbenimi interesi, je v skladu z ustavo določeno,
da te akte potrjuje organ družbenopolitične skupnosti. Potrjevanje samoupravnega sporazuma in statuta ni nadzor nad skupnostjo, ampak izvira iz
značaja skupščine družbenopolitične skupnosti, ki je tudi najvišji organ družbenega samoupravljanja na svojem območju. To izraža tudi določba, da lahko
skupščina družbenopolitične skupnosti začasno uredi zadeve, ki so bistvenega
pomena za delovanje kulturne skupnosti v primeru, če v skupščini kulturne
skupnosti ni bilo o tej zadevi mogoče doseči soglasja.
Tovarišice in tovariši delegati! Osnutek predlagamo z željo, da bi ocenili,
če je smer naših prizadevanj v skladu z načeli ustave in z družbenopohtičnimi
izhodišči.
Vzrok za predlog, naj se zakon obravnava kot osnutek, je v ustavnem
zakonu za izvedbo ustave. Ta nam nalaga spremembo zakona o kulturnih
skupnostih ter zakona o financiranju kulturnih dejavnosti in kulturnih skupnosti. V skladu s tem določilom predlagamo, da obravnavate zakon kot osnutek,
da torej preskočimo prvo fazo obravnave, to. je predlog za izdajo zakona. S tem
bi nam omogočili, da bi zadostili zahtevam, ki jih je tovariš Klemenčič v
imenu Izvršnega sveta predlagal za hitro pripravo zakonskih aktov, za čimprejšnjo prestrukturiranje in kostituiranje na novih ustavnih osnovah tistih
samoupravnih interesnih skupnosti, ki sodelujejo v skupščinskem sistemu in
v okviru katerih se opravlja dejavnost posebnega družbenega pomena. Hvala
lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Slišali ste obrazložitev tovariša Uj'čiča. Pričenjam razpravo o postopku, kajti predlagano je, da zakon
obravnavamo v drugi fazi oziroma v fazi osnutka. Zeli kdo o tem besedo? (Ne.)
Končujem razpravo in dajem predlog na glasovanje. Kdor je za to, da
predlog obravnavamo v fazi osnutka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da se s predlogom Izvršnega sveta strinjamo. Zato bomo
obravnavali zakon v drugi fazi, to je kot osnutek zakona.
Osnutek zakona so obravnavah: Odbor za družbenopolitični sistem našega
zfoora in Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin, ki sta
dala skupno poročilo, Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora in
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki sta prav tako
dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je tudi dala poročilo.
Vsa ta poročila ste prejeli.
Prejeli ste tudi poročilo Kulturne skupnosti Slovenije o aktivnosti v zvezi
z usklajevanjem dela in organizacije kulturne skupnosti z ustavo in osnutkom
zakona o kulturnih skupnostih. Na sejo zbora je bil k tej točki dnevnega reda
povabljen predstavnik Kulturne skupnosti Socialistične republike Slovenije.
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima delegat Igor Pelan,
-3. okoliš s kuhurno-prosvetnega področja!
Igor Pelan : Zakon o kulturnih skupnosti je potrebno sprejeti, da bomo
čimprej rešili vse tiste probleme, ki se pojavljajo na tem področju.
Na našem območju menimo, da je treba v prvem stavku 4. člena upoštevati variantno rešitev o ustanavljanju kulturnih skupnosti, pri čemer naj se
predvidi možnost za ustanovitev kulturne skupnosti za eno ali več občin. Organiziranje temeljnih skupnosti ali enot, ki jih predvideva 4. člen za določeno
območje ah kulturne dejavnosti, naj se določneje in konkretneje opredeli.
Predvidena formulacija je preveč nejasna in nedoločna. Zgornji pripombi izhajata iz dosedanje stopnje organiziranosti kulturne skupnosti in drugih obhk
sodelovanja na obalnem področju. Prepletanje in medsebojna povezanost tudi
pri delu kulturnih institucij je namreč taka in tolikšna, da po eni strani zahteva
jasno in nedvoumno opredelitev temeljnih skupnosti in enot, po drugi pa orga-.
niziranost kulturnih dejavnosti na območju obale.
Specifičnost obalnega prostora je med drugim razvidna tudi iz ustavne
določbe o ustanovitvi obalne skupnosti. Predlog za možnost ustanavljanja kulturne skupnosti tudi za območje več občin utemeljujemo tudi s tem, da je delo
več kulturnih institucij na obali skupnega, obalnega značaja, kar pomeni, da
te institucije delujejo na območju obale kot celote. Menimo, da bi opustitev
možnosti, da se organizira kulturna skupnost tudi za območje več občin oziroma da bi obveznosti, da se organizira kulturna skupnost samo za eno občino,
pomenila korak nazaj:.
Pri opredelitvi položaja kulturnih skupnosti in enot je še posebej pomembno' njihovo vključevanje v skupščinski sistem. Iz osnutka zakona namreč
ni razvidno, kakšni naj bi bili odnosi teh enot in skupnosti do skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Vsekakor so tu vprašanja, katerih ureditve ne bi
smeli in mogli prepustiti urejanju zgolj s samoupravnimi sporazumi in statuti.
Imam še pripombo k 18. členu. Ko smo obravnavali sistem financiranja
kulturnih skupnosti in letošnje izkušnje glede oblikovanja sredstev za potrebe
kulturnih skupnosti, smo menih, da bi bilo potrebno zagotoviti stabilnejše
vire za financiranje teh skupnosti. Dvomimo, da je vsakoletno sklepanje samoupravnih sporazumov najustreznejša rešitev. Mislimo namreč, da ob takem
sistemu pridobivanja sredstev ni mogoče zanesljivo' in za več let planirati
razvoja na področju kulturnih skupnosti.
Ta pripomba velja vsekakor tudi za druge samoupravne interesne skupnosti.
Zaradi tega bi bilo potrebno enotno urediti sistem financiranja vseh teh skupnosti. Prav zato ta pripomba ni vezana izključno na osnutek tega zakona. Je
torej splošne narave. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Kdo še žeh besedo? Besedo ima tovarišica Slavica Franov, delegat za gospodarsko področje iz 16. okoliša!
Slavica Franov: V zvezi z obrazložitvijo Izvršnega sveta k osnutku
zakona o kulturni skupnosti bi želeli dobiti podrobnejšo razlago vprašanja
financiranja kulturnih skupnosti na območju posameznih občin ker iz predloženega osnutka ni jasno razvidno, kakšen bo sistem financiranja in prelivanja
sredstev.
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Predlagamo tudi, naj stopnja prispevka za financiranje kulturne skupnosti ne bo enaka za vse občine, temveč naj variira glede na gospodarsko moč
posamezne občine. Tako se ne bo dogajalo, da mora bolj revna občina financirati to skupnost z enako stopnjo kot bogatejša občina. Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Ali predstavnik Izvršnega sveta lahko
kaj odgovori na te pripombe?
Andrej Ujčič: V zvezi z 18. členom oziroma v zvezi s financiranjem
kulturnih skupnosti je treba povedati, da je v izhodiščih, ki so bila danes
predložena, Izvršni svet zagotovil, da bo na podlagi analize in ocene družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja o skupni in splošni porabi v letu 1974 predložil enotne in usklađene finančne rešitve za vse zakone
o samoupravnih interesnih skupnostih. Seveda bomo na podlagi te analize
in ocene vnesli v predlog zakona, če se boste s tem strinjali, tako usklađen
način financiranja tudi za kulturne skupnosti. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Ali so delegati zadovoljni
z odgovorom? (Da.) Kdo še želi besedo? (Nihče se ne javi.) Ker nihče več ne
želi razpravljati, končujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji
sklep:
1. Osnutek zakona o kulturnih skupnostih se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet do 25. oktobra 1974.
3. Pri pripravi zakona naj upošteva izhodišča za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih
skupnostih, ekspoze Izvršnega sveta in pripombe, predloge in mnenja, dana
v poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi
na današnji seji zbora.
Dajem na glasovanje predlagani sklep. Kdor je za sklep, naj prosim dvigne
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče). Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel.
Ker še ni predstavnika Izvršnega sveta, se ne moremo vrniti na obravnavo
5. točke dnevnega reda, zato moramo nadaljevati z obravnavo 7. točke
dnevnega reda, ki je poročilo o stanju po potresu v prizadetih občinah
in o poteku solidarnostne akcije za odpravo posledic potresa na Kozjanskem.
Predložil ga je Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Petra Gluharja,
republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve.
Dodatno k temu poročilu je Izvršni svet z dopisom dne 16. 9. 1974 poslal poročilo Republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo o položaju v kmetijski proizvodnji na območju ob potresu prizadetih občin Celje, Šentjur pri
Celju, Šmarje pri Jelšah in Slovenske Konjice in o ukrepih za odpravo posledic,
ki ste ga prejeli z dopisom z dne 20. 9. 1974.
Gradivo sta obravnavala še Odbor za finance našega zbora in Odbor za
finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo. To poročilo ste prejeli.
Ali želi predstavnik Izvršnega sveta še ustno obrazložiti predloženo poročilo?
Prosim, tovariš Gluhar ima besedo!
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Peter Gluhar: Tovarišice in tovariši delegati! Za današnjo razpravo
o stanju po potresu v prizadetih občinah ter o poteku solidarnostne akcije in
ukrepih, ki smo jih storili za odpravo posledic potresa, smo vam posredovali
kratko in strnjeno poročilo. Zato mi dovolite, da opozorim samo na nekatera
dejstva, o katerih moramo obvestiti Skupščino.
Poziv k solidarnosti je naletel na širok odmev med delovnimi ljudmi
v Sloveniji. Te dni, ko sklepamo prvi krog solidarnega zbiranja pomoči, lahko
ugotovimo, da so se pozivu odzvali predvsem delavci v družbenem sektorju,
mnogo manj pa delavci svobodnih poklicev, obrtnikov in kmetje. Del krivde
za takšno ugotovitev oziroma stanje ima zanesljivo tudi naša pomanjkljiva
organizacija. Ta mesec se v akcijo vključujejo vse občine in vsa gradbena
operativa naše republike. Odziv je tako širok, da imajo na terenu kljub strokovni pomoči, ki jo nudimo, resne težave s sprejemanjem vseh iniciativ in
z organizacijo dela.
Do tega trenutka smo samo za obnovo in popravilo stanovanjskih hiš dali
na voljo samoupravnima stanovanjskima skupnostima v obeh najbolj prizadetih občinah 86 milijonov dinarjev. Računamo, da mora to v tem trenutku
zadoščati za financiranje oziroma kreditiranje nujnih gradbenih posegov. Z
zadovoljstvom lahko ugotovimo, da so prizadeti občani pokazali široko iniciativo za reševanje položaja.
Izhajajoč z osnovnega stališča, da je tudi v primeru nesreče vsak dolžan
najprej sam zase poiskati primerno in možno rešitev, vodi Koordinacijski
odbor dosledno politiko, da se občanom pomaga reševati njihov položaj, v katerem so se nepričakovano znašli, tako da nudi samo nujno družbeno pomoč,
ki jo solidarno dajemo. Ne sprejemamo stališča, da bi morala družba solidarno
sama obnavljati domove prizadetih. Realna je samo pot, po kateri občan
s pomočjo družbe išče izhod iz položaja, v katerega je po potresu prišel. Takšno
orientacijo sprejema največji del prizadetih občanov.
Z drugim solidarnostnim krogom bomo uspeli zbrati sredstva in tudi obnoviti ves uničeni šolski prostor. Del šolskega prostora bo urejen do zime.
Ves ostali šolski prostor pa do pričetka pouka v naslednjem šolskem letu.
V tem trenutku je vsem šoloobveznim otrokom omogočeno, da obiskujejo
pouk, kar je nedvomno pomemben dosežek pri odpravljanju posledic potresa.
Prav tako so vse oskrbovance iz doma počitka v Jelšingradu prevzeli začasno drugi domovi, tako da je pred zimo rešeno tudi to vprašanje. Večina
sredstev za novi dom je zbranih, manjkajoča pa moramo zbrati v drugem
solidarnostnem krogu.
Pri kreditiranju obnove in gradnje stanovanjskih hiš koordinacijski odbor
vztraja, da morajo biti družbena sredstva uporabljena predvsem za obnovo
ali zgraditev nosilnih konstruktivnih delov hiše, ki zagotavljajo večjo varnost.
Samo tako lahko tudi zajamčimo, da bodo objekti, ki jih saniramo ali na novo
gradimo, varni.
Zaenkrat omogočamo občanom, katerih objekti so razvrščeni v I. in II.
kategorijo, da najamejo za popravilo običajne potrošniške kredite za nakup
materiala. Občanom z objekti v III. in IV. kategoriji pa samoupravne stanovanjske skupnosti odobravajo stanovanjske kredite. Uživalcem teh kreditov
je za odplačilo zaenkrat priznan triletni moratorij in maksimirana višina
kredita. Znotraj triletnega roka bo vsem kreditodajalcem določen obseg družbene pomoči, ki je bodo morda deležni, in podrobnejši pogoji v zvezi z vračanjem kreditov.
2
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V saniranje kmečkih gospodarstev vključujemo tudi družbeni kmetijski
sektor, da bi tako dosegli še druge učinke pri krepitvi razvojnega procesa na
tem področju.
Koordinacijski odbor predlaga Skupščini SR Slovenije, da podpre poziv
za ponovitev solidarnostne akcije, da bi na ta način ustvarili realne pogoje,
da še pred zimo rešimo najnujnejše primere in da sprejmemo tudi predlog,
da se za odpravo posledic potresa na Kozjanskem za prihodnje leto pripravi
sistemska rešitev. To bi omogočilo natančnejši program obnove družbenih
objektov in sistem kreditiranja ter družbene pomoči za obnovo stanovanjskih hiš.
Tovarišice in tovariši delegati! Ko se zavzemamo za čimbolj racionalno
porabo solidarno zbranih sredstev, pa moramo povedati, da še vedno velja
resnica, da kdor hitro da, dvakrat da in da doslej zbrana sredstva omogočajo
samo resnejši začetek akcije, ne pa tudi rešitve položaja. Četudi bomo zbrali
s solidarnostjo še enkrat večja sredstva, kakor danes z njimi razpolagamo,
bodo morali prizadeti občani vložiti še zelo veliko lastnega dela, truda in materiala ter se marsičemu odreči za obnovitev svojih domov. V teh dneh, ko se
že čuti dih bližajoče se zime, bo zavezanost naše skupščine, da se čimprej
odstranijo posledice potresa, predstavljala močno moralno podporo ljudem
na Kozjanskem in prispevala k večji povezanosti delovnih ljudi v našem narodnem prostoru. Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima delegat tovariš Drago Strah, okoliš 29, področje gospodarstvo!
Drago Strah: Tovarišice in tovariši delegati! Prinašam stališče delegatske skupine 29. okoliša. Delegatska skupina je razpravljala o 7. točki današnjega dnevnega reda in pozitivno ocenila poročilo, vendar pa je to poročilo
v celoti ni prepričalo. Skupina delegatov bi želela malo natančneje vedeti, kako
so se zbrana sredstva razdelila pri dosedanjih delih, posebno kaj se je napravilo
z vračljivimi krediti in kaj s pomočjo.
Obenem skupina delegatov tudi predlaga, da bi še proučili možnosti, kako
bi delovnim organizacijam, ki izvajajo dela na teh področjih, omogočili, da
bi se določene dajatve zmanjšale oziroma da bi se te dajatve pokrile, da bi se
na ta način dosegla večja konkurenčnost izvajalcev na tem področju.
Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Marko Kocjan iz 1.
-okoliša kulturno-prosvetnega področja!
Marko Kocjan: Delegati naše občine smo razpravljali o akciji na
Kozjanskem. Ob tem smo prišli do vprašanja, na katerega nam ni znal nihče
odgovoriti. Zato ga postavljam predstavniku Izvršnega sveta:
Delavci in občani dajejo pomoč brez vračanja, ogroženo Kozjansko pa
ta denar dobi v obliki posojila. Vprašujem: Kam se ta denar kasneje zliva
oziroma kam je namenjen?
Predsednik Štefan Nemec: Ali želi še kdo razpravljati? Ali lahko
predstavnik Izvršnega sveta odgovori na ti dve vprašanji?
Peter Gluhar: Morda bi kazalo, da na ta vprašanja dam malo širše
pojasnilo, kajti o tem hi tisk še ničesar objavil.
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Posledice potresa, ki je prizadejal občine Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri
Celju in Slovenske Konjice 20. 6. 1974, so bile po prvih ocenah manjše. Takrat
smo računali, da je škode za približno 10 milijard starih dinarjev. Vendar
uradne objave o tem nismo dali, ker je po dveh mesecih dela več kot
30 strokovnih ekip na terenu ugotovilo, da je restitucijske škode za 68 milijard
starih dinarjev. Od tega je škode v družbenem sektorju za približno 20 '%►,
v zasebnem sektorju pa za 80 Vo. Pri škodi je treba upoštevati, da ne gre za
stvarno vrednost, pač pa za nadomestitev poškodovanih in uničenih objektov.
Ce bi vrednost objektov jemali po ekonomskih kriterijih, potem bi bila ta
škoda minimalna, ker pa gre za restitucijsko škodo po kriterijih, ki so bili
uporabljeni za ocenjevanje škode pri vseh dosedanjih potresih, in ker je treba
nadomestiti ljudem, ki so izgubili tudi tisto, kar je bilo že staro in amortizirano,
z novim, je seveda škoda dosegla omenjeni znesek.
Naloga republiškega koordinacijskega odbora, ki ga je ustanovil republiški
izvršni svet, je predvsem, da se angažira pri zbiranju solidarnostnih sredstev,
da poišče druge vire za ublažitev posledic potresa in da koordinira delo med
posameznimi samoupravnimi, političnimi in državnimi strukturami. Prvotno
je bilo predvideno, glede na manjšo ocenjeno škodo, da bodo solidarnostna
sredstva uporabljena le za šole, dom ostarelih v Jelšingradu in nekatere druge
javne objekte, stanovanjske objekte družbenega in zasebnega značaja pa naj
bi sanirali s 5 *Vo solidarnostno zbranih sredstev iz soHdarnostnih stanovanjskih skladov.
Ko se je že vedelo, da bo škoda mnogo večja, kot je bila prvotno ocenjena,
se je občina Velenje ponudila, da bo z novim solidarnosntnim, angažiranjem
nadomestila od potresa poškodovano šolo v Zibiki in na področju krajevnp
skupnosti rešila tudi nekatere druge probleme, ki so nastali v zvezi s potresom.
Pobuda te vrste je doživela podporo tudi drugod, najprej v Ljubljani, v Mariboru in v še nekaterih drugih občinah. Zaradi tega je Koordinacijski odbor
lahko del sredstev, zbranih v prvi solidarnostni akciji, preusmeril v sredstva
za gradnjo stanovanjskega prostora temeljnih samoupravnih stanovanjskih
skupnosti, ki jih po kreditnih načelih veljavnih pravilnikov razdeljujejo oškodovancem iz III. in IV. kategorije. Pri tem se upoštevajo selekcijski principi,
zlasti glede na nujnost itd. Pozneje se bodo pri tem upoštevali nekateri socialni
kriteriji in se v tak namen uporabila nepovratna solidarnostna sredstva, ki
so zbrana v prvi solidarnostni akciji.
Ob angažiranju teh sredstev je potrebno tudi organizirati lastno iniciativo
oškodovancev, zlasti njihovo delo, njihov lastni material in podobno, tako da
bi s čim manjšimi sredstvi rešili čimveč problemov. Kljub vsemu pa bo pritisk
oškodovancev z zasebnega področja na kreditna sredstva mnogo večji, kot pa
bo razpoložljivih sredstev. Zato bo potrebno iskati nove možnosti za povečanje
kreditnega potenciala. Ob teh rešitvah bomo morali iskati tudi možnosti za
razreševanje določenih socialnih problemov pri poznejšem obravnavanju odpisov pred zapadlostjo kredita. Upošteval se bo socialni in ekonomski položaj
posameznih oškodovancev, ki so bili prizadeti ob potresu. Temu ustrezno se
bo prilagodil tudi obseg vračanja kreditov ah pa stopnja odpisov.
Mislim, da je delno pojasnjeno vprašanje, ki je bilo postavljeno. Ni namreč
dovolj kreditnih sredstev. Ce bi se zbrana kreditna sredstva delila brez obveznosti vračanja, bi bilo v tem trenutku, ko je pritisk zelo močan, verjetno
precej nepravilnosti. Vse kredite bomo lahko pozneje, po odlogu bolj pozorno
obdelali, tako s socialnoekonomskih vidikov kot tudi s pravnih in tehničnih.
2»
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Tak način dajanja pomoči smo sprejeli zaradi tega, da ne bi prišlo do zlorab,
o katerih je bilo slišati ob potresih, ki so bili na drugih področjih naše
domovine.
V zvezi s tekočimi problemi pripravlja republiški koordinacijski odbor na
podlagi sklepa 5. seje republiškega koordinacijskega odbora ustrezno poročilo,
v katerem bo prikazan obseg škode na objektih, z nekaterimi najbolj nujnimi
primeri, z navedbo storjenih ukrepov v prvem solidarnostnem krogu, s podatki
o zbranih finančnih sredstvih, z razporedom do sedaj zbranih sredstev in z
oceno dosedanje solidarnostne akcije. Prav tako bodo ob tem poročilu, ki bo
objavljeno v »Delu«, »Kmečkem glasu« in v celjskem »Novem tedniku« prikazani nadaljnji ukrepi za odpravljanje posledic potresa na Kozjanskem, O vseh
teh problemih se je že poročalo v dnevnem tisku, radiu in televiziji. Pri tem
je zlasti potrebno poudariti, da bo treba v nadaljnjem solidarnostnem krogu
dati več poročil s terena o konkretnih akcijah slovenskih občin in slovenske
gradbene operative v posameznih krajevnih skupnostih. Te akcije bodo izvedene
po programu, sprejetem na sestanku predsednikov občinskih koordinacijskih
odborov, ki je bil 11. 9. 1974 v Šmarju pri Jelšah.
. Pojasnil bom tudi pomoč za odpravo posledic potresa na Kozjanskem v
okviru jugoslovanske solidarnosti. Čeprav to vprašanje danes ni bilo postavljeno, pa se je v nekaterih razgovorih ob akciji solidarnosti vendar že postavljalo.
Poudariti moram, da družbeni dogovor o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in narodnosti Jugoslavije za odpravo posledic elementarnih nesreč, ki je bil podpisan maja 1974, to je pred potresom na Kozjanskem, določa,
da se druge republike oziroma pokrajini vključujejo v obvezno pokrivanje
škode takrat, kadar ugotovljena škoda zaradi elementarne nesreče doseže
3-odstotni družbeni proizvod prejšnjega leta v prizadeti republiki. Obseg potrebnih sredstev za obnovo od potresa prizadetega Kozjanskega pa je nekajkrat manjši od te limite. Kljub temu pa je pričakovati, da se bodo v akcijo
za nadomestitev škode na Kozjanskem vključili vsi narodi Jugoslavije. O tem
je tudi poročal na zadnji, 5. seji republiškega koordinacijskega odbora predstavnik Zvezne konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Jugoslavije
tovariš Orlandič. Na žalost pa novinarji, ki so bili prisotni, niso počakali
do konca seje. Tovariš Orlandič je tedaj govoril o konkretnih ukrepih, ki jih
je Zvezna konferenca Socialistične zveze sprejela zato-, da bi se jugoslovanska
jiavnost seznanila s stanjem na potresnem področju. Obvestil nas je tudi o
predlogih ukrepov na področju akcije solidarnosti, ki ne bo potekala na podlagi
zakonskih predpisov, ampak po sistemu čiste solidarnosti, kot je v Sloveniji
sicer že uvedena,
Tako bo v naslednjem obdobju potrebno čimprej skleniti prvi solidarnostni
krog, poiskati druge finančne kombinacije in pripraviti program za ponovitev
akcije solidarnosti. Občine in gradbena podjetja naj bi se v njej po razdeljenih
conah krajevnih skupnosti čimbolj samostojno angažirale, ker sicer občini
Šmarje in Šentjur ne bosta zmogli vseh dodatnih popravil, ki jih narekujejo
razmere po potresu. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Ah sta tovariša Strah in Kocjan zadovoljna z odgovorom?
Drago Strah (iz klopi): Da.

5. seja

21

Marko Kocjan (iz klopi): Da.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Želi še kdo razpravljati? Ker nihče
ne želi razpravljati, lahko končam razpravo. Predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
Zbor združenega dela sprejema poročilo Izvršnega sveta ter Koordinacijskega odbora za odpravo posledic potresa na Kozjanskem o stanju po potresu
v prizadetih občinah in poteku solidarnostne akcije za odpravo posledic potresa
na Kozjanskem, se strinja s storjenimi ukrepi za odpravo posledic potresa in
podpira nadaljnje prizadevanje delovnih ljudi in občanov, temeljnih organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti, družbenopolitičnih
organizacij, občin in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, da se čimprej odstranijo posledice potresa na Kozjanskem.
Dajem na glasovanje predlagani sklep. Kdor je za sklep, naj prosim dvigne
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Nadaljujemo z 8. točko dnevnega reda, to je z obravnavo osnutka
zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, ki ga je
skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil dr. Mira Sajeta, namestnika
republiškega sekretarja za urbanizem. Izvršni svet je z dopisom dne 6. 9. 1974
ulnaknil osnutek zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni
lastnini, ki ste ga prejeli z dopisom 4. 9. 1974, in predložil nov osnutek zakona,
ki vam je bil predložen z dopisom dne 10. 9. 1974.
Izvršni svet predlaga, da Skupščina SR Slovenije obravnava osnutek zakona
v smislu 294. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku.
Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da obrazloži predlog, zakaj naj se obravnava zakon po skrajšanem postopku.
Dr. Miro Saje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Izvršni svet meni, da je spričo uveljavljenega samoupravnega sistema na področju stanovanjskega gospodarstva nujno potrebno, da se zakon o gospodarjenju
s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, zaradi v zakonu o stanovanjski
samoupravni skupnosti določenih terminov, sprejme kot osnutek zakona, to je
po skrajšanem postopku. Tako bi se omogočilo, da se s 1. januarjem 1975
izvedejo vse intencije zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti, to je
realizirala bi se ustavna načela. Hkrati bi bil omogočen nov sistem financiranja
na tem področju. Zaradi tega prosim, da podprete predlog Izvršnega sveta za
skrajšani postopek. Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Pričenjam razpravo o predlaganem postopku. Kdo želi besedo? Ne želi glede postopka nihče razpravljati? (Ne.) Potem
končujem razpravo in dajem predlog o postopku na glasovanje. Ah ste za to,
da se zakon obravnava kot osnutek? Kdor je za to, naj prosim dvigne roko!
(Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.) Hvala.
Mritiriat okmćIm SIS
Mmtnticff«
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Ugotavljam, da se s predlogom Izvršnega sveta o skrajšanem postopku
strinja večina delegatov. Zato bomo obravnavali zakon v II. fazi, to je kot
osnutek zakona.
Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo,
ter Za konod aj no-pr a v n a komisija, ki je prav tako dala poročilo. Poročila ste
prejeli.
Danes ste prejeli pripombe tudi od Republiške konference Socialistične
zveze delovnega ljudstva Slovenije-.
Pričenjam razpravo. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.)
Dr. Miro Saje: Tovarišice in tovariši delegati! Osnutek zakona, ki
neposredno opredeljuje družbene intencije, izražene v resoluciji o nadaljnjem
razvoju stanovanjskega gospodarstva in v novi ustavi, predstavlja pomemben
korak k popolni zaokrožitvi nove zakonodaje na stanovanjskem področju.
Vsebinsko predstavlja osnutek zakona v mnogih določbah logično nadaljevanje že uzakonjenih vsebinskih sprememb v zakonu o samoupravni stanovanjski skupnosti in v zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. Ker
je zakonu priložena sorazmerno obširna obrazložitev, dovolite, da vas opozorim
samo na nekatera družbenopolitična izhodišča, na katerih temelji zakon:
1. Institucionaliziran je samouprave v gospodarjenju s sedanjim skladom
stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov je treba nasloniti na neposredne uporabnike in upravljalce. Zakon to izhodišče rešuje z oblikovanjem zbora stanovalcev v hiši in v krajevni skupnosti in z razširitvijo njihovih pravic glede
na sedanje stanje. V okviru samoupravne stanovanjske skupnosti je že ustrezni
zakon predvidel organiziranje posebnega zbora delegatov, ki upravljajo sklad
stanovanjskih hiš. Materialno stran takšne samoupravne organizacije v tem
delu stanovanjskega gospodarstva je zakon rešil tako, da zbori stanovalcev
v hiši popolnoma samostojno odločajo o višini in uporabi obratovalnih stroškov,
o uporabi sredstev za tekoče vzdrževanje pa v okviru letnega programa, ki
sloni na razpoložljivih sredstvih.
Le-ta so določena v okviru politike samoupravne stanovanjske skupnosti
kot obvezni del stanarine v skladu z zakonom o stanarinah. O amortizaciji
odloča samoupravna enota stanovanjske skupnosti za gospodarjenje s skladom
hiš v skladu z zakonom o samoupravni stanovanjski skupnosti. Prav tako
upravlja ta enota sredstva, namenjena za investicijsko vzdrževanje in revitalizacijo. Sredstva za investicijsko vzdrževanje so skupna sredstva, ki se uporabljajo zinotraj stanovanjskih skupnosti po letnem programu. O letnem programu razpravljajo zbori stanovalcev v krajevni skupnosti. Za investicijsko
vzdrževanje in revitalizacijo stanovanjskih hiš je odgovorna stanovanjska
skupnost. Zbori stanovalcev v stanovanjskih hišah so odgovorni neposredno
za tekoče vzdrževanje hiš ter za njihovo normalno obratovanje. V tem je tudi
naš neposredni interes kot stanovalcev.
2. Zakon naj ne posega in ne ureja temeljnih razmerij, ki so jih ustanovitelji stanovanjske skupnosti določili s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi stanovanjske skupnosti. Upoštevajoč to izhodišče, prinaša zakon samo
temeljne določbe glede dolžnosti in pravic, ki jih imajo posamezni dejavniki
pri gospodarjenju s stanovanjskimi hišami, s stanovanji in poslovnimi pro-
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stori, pri tem pa daje vsem dejavnikom dovolj možnosti za samoupravni način
oblikovanja medsebojnih razmerij.
3. Neposredni interes naj uporabniki in upravljalci tudi dejansko neposredno uresničujejo, in ne samo izražajo. Zakon odgovarja na to, v javnosti
mnogokrat postavljeno zahtevo, tako da bodo imeli hišni sveti kot izvršilni
organi hišnih zborov stanovalcev neposredno opravilno in pravdno sposobnost
in da bodo lahko za opravljanje posameznih del v zvezi z vzdrževanjem hiš
sami sklepah potrebne pogodbe. S tem je odpravljena krivica, ki se je zgodila
pred desetimi leti, ko je bila ta družbena vloga hišnim svetom odvzeta, kar
je pomembno zmanjšalo interes stanovalcev za vzdrževanje in urejanje hiš.
4. Stanovalci morajo pri gospodarjenju imeti smiselno enake pravice in
dolžnosti, tudi če so sami lastniki stanovanj v hišah, ki so v družbeni lastnini.
To načelo je dosledno izpeljano' tako, da zakon vključuje tudi etažne lastnike
stanovanj v zasebni lasti v samoupravno organizacijo, opredeljuje njihovo
pravico do soodločanja ter hkrati materialno zavezuje naplačilo sorazmernega
deleža za stroške obratovanja ter investicijskega in tekočega vzdrževanja ter
revitalizacijo skupnih prostorov hiše, ter tudi druge stroške upravljanja sklada
stanovanjskih hiš. V enakem smislu opredeljuje zakon tudi obveznosti lastnikov
oziroma upravljalcev poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah.
5. Dosedanje organizacije za vzdrževanje stanovanjskih hiš v družbeni
lastnini morajo svojo fiziognomijo spremeniti in jo uskladiti z novo strukturo
samoupravne organizacije v družbi. Ta zahteva je v osnutku zakona dosledno
izpeljana. Pri tem pa si ne prizadevamo za razpustitev teh specializiranih
organizacij, kar ponekod hočejo realizirati in je vsega obsojanja vredno. Dejstvo je, da so predvsem večje organizacije za vzdrževanje stanovanjskih hiš
v osmih letih svojega obstoja mnoge strokovne stvari dobro zastavile, da pa
so pri svojih naporih bile zaradi nerealne višine stanarine resno ovirane.
Podobne primere poznamo tudi na področju železnic, elektrogospodarstva in
na nekaterih drugih področjih.
Zato v osnutku zagovarjamo kot družbeno potrebo, da te organizacije
nadaljujejo delo in da obenem svojo organizacijo in fiziognomijo uskladijo
s spremembami, ki so nastale z ustavo v stanovanjskem gospodarstvu.
Zakon ne rešuje vprašanj imovinsko-pravnih razmerij do stanovanjskih
hiš ah njihovih delov, ker bodo ta vprašanja rešena z drugim zakonom, ko bo
dosežena določena uskladitev med republikami.
V imenu predlagatelja vas prosim, da predloženi osnutek obravnavate in
da sprejmete osnovna izhodišča, na katerih je zasnovan. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Pričenjam razpravo. Besedo
ima tovariš Stane Vilar iz 32. okoliša za gospodarsko področje.
Stane Vilar: Delegacija 32. okoliša nas je zadolžila, da damo k osnutku zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini nekaj
konkretnih pripomb in predlogov:
1. V 10. členu je treba črtati točko 8, o odločanju zbora stanovalcev v hiši
o hišniku ter to vlogo poveriti hišnemu svetu.
2. V zakonu je potrebno definirati sklepčnost zbora stanovalcev, kadar
odloča o vprašanjih iz svoje pristojnosti.
3. Bolj natančno je potrebno opredeliti 9. člen glede članov zbora stanovalcev. ■
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4. V osnutku ni dovolj jasno opredeljen in definiran termin lastnik stanovanja.
Spričo dejstva, da gre za zakon, ki ga bodo neposredno uporabljali široki
sloji občanov, naj bo oblikovan tako, da ne bo vseboval nerazumljivih tujk,
kot so revitalizacija itd.
Skupina delegatov se pridružuje stališču pristojnega skupščinskega odbora
glede 20. člena in ga podpira. Hvala.
Predsednik Stelan Nemec: Hvala. Besedo ima tovariš Nemanja Lazarevič, delegat iz 13. okoliša, Maribor!
Nemanja Lazarevič: Tovarišice in tovariši! Osnutek zakona o
gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, ki je sedaj pred
nami, je bil že dolgo pričakovan in je zelo pomemben, saj obravnava gospodarsko področje širšega pomena. Zato želimo, da sestavljalec čimprej pripravi
predlog zakona, seveda z upoštevanjem danes sprejetih predlogov. Pri obravnavi osnutka zakona smo delegati našega okoliša sprejeli nekaj pripomb in
predlogov. Omenim naj naslednje načelne pripombe, ki ise mi zdijo pomembnejše :
1. Predlagamo, da se natančneje določi način plačevanja najemnine. S
predpisom naj bi bilo določeno, da mora imetnik stanovanjske pravice stanarino plačevati v določenem roku, oziroma je treba določiti, kdo jo bo pobiral.
2. Nikjer nismo zasledili določbe, kdo določa višino najemnine, razen
najvišje. Tudi ni določen najemodajalec, ali bo lastnik stanovanjskega prostora ali stanovanjska skupnost kot upravljalec prostora. Dalje ni določila
o pripadnosti najemnine. V samoupravnih sporazumih o ustanovitvi stanovanjske skupnosti je sicer določeno, da je najemnina dohodek skupnosti in da
tudi njeno višino določa stanovanjska skupnost, vendar za tako določilo v
sporazumu ni zakonske podlage.
3. V osnutku zakona nismo zasledili določil o prodaji aH zamenjavi stanovanjskih hiš ali stanovanj, ki so V skladu stanovanjskih hiš stanovanjske
skupnosti.
4. Opozorim naj na problem v zvezi s pobiranjem prispevka za mestno
zemljišče. Pooblastila, ki so jih imela stanovanjska podjetja, potečejo 1. 1.
1975. leta, in po tem datumu zanj ne bo več pravne podlage.
5. Zakon o stanarinah iz leta 1972 bi morah uskladiti s tem zakonom.
6. Iz osnutka zakona ni razviden samoupraven položaj hišnikov, kurjačev
in snažilk, ki opravljajo dela v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini.
Pri podrobni obravnavi smo sprejeli k osnutku zakona še naslednje pripombe:
1. 10. člen osnutka zakona predvideva, da zbor stanovalcev sprejme pravila o izvajanju hišnega reda. Ker po členu občinska skupščina predpisuje vsa
pravila o hišnem redu, kakor tudi vse obveznosti in pravice uporabnikov stanovanj, ni potrebno, da zbor stanovalcev sprejema še posebna pravila o izvajanju hišnega reda.
Predlagamo, da se to določilo tako spremeni, da se glasi: »Zbor stanovalcev izvaja določila hišnega reda.«
2. V 11. točki 12. člena je določeno, da hišni svet odloča o porazdelitvi
stroškov za vodo, odvoz smeti, dimnikarske storitve in za podobne stroške, ki
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bremenijo stanovalca, stanovanjsko skupnost pa v primeru, če stanovanja
nimajo posebnih merilnih naprav.
Ta točka ureja porazdelitev stroškov individualne komunalne potrošnje ter
obratovalnih stroškov, ki jih je dolžan plačevati stanovalec kot individualni
potrošnik neposredno hišnemu svetu. Če v stanovanjih ni merilnih naprav, ne
morejo ti stroški pasti v breme stanovanjski skupnosti. To stališče potrjuje
tudi 37. člen osnutka, ki predvideva, da hišni svet vloži tožbo zoper stanovalca,
ki ne plačuje teh stroškov. Torej je lahko zavezanec za plačilo teh komunalnih
in obratovalnih stroškov samo imetnik stanovanjske pravice.
3. Mnenja smo, da bi bilo potrebno v 12. členu dati hišnemu svetu še
naslednji nalogi:
-— da sklepa delovna razmerja in pogodbe o delu,
— izdaja odločbe o dodelitvi stanovanj hišnikom, snažilkam, kurjačem in
drugim osebam, ki delajo v tem hišnem svetu.
4. V 20. členu se opredeljujejo obveznosti etažnih lastnikov do stanovanjske
skupnosti za plačilo stroškov za investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje,
revitalizacijo, upravljanje in za plačilo obratovalnih stroškov.
Nikjer v osnutku ni natančneje določeno, kako se obračunavajo posamezni
prispevki, predvsem za stroške investicijskega vzdrževanja. Ah se stroški investicijskega vzdrževanja plačujejo mesečno vnaprej, ne glede na njihov nastanek ali pa se ti stroški plačujejo šele takrat, ko dejansko nastanejo.
5. V 24. členu osnutka je določeno, da delo zbora stanovalcev krajevne
skupnosti natančneje določa statut stanovanjske skupnosti.
Menimo, da je zbor stanovalcev organ vseh stanovalcev v posamezni krajevni skupnosti, ne pa stanovanjske skupnosti; zato je treba premisliti, če ni
dolžna krajevna skupnost v svojem statutu določati delo tega zbora.
6. V 27. členu je določeno, da organizacije, ki so dale poslovne prostore
v stanovanjski hiši v družbeni lastnini v sklad stanovanjskih hiš stanovanjske
skupnosti, določijo v okviru stanovanjske skupnosti s posebnim samoupravnim
sporazumom osnove za vzdrževanje, obnavljanje in modernizacijo teh prostorov.
Predlagamo, da se to določilo poenostavi, ker je že deloma zajeto v samoupravnih sporazumih o ustanovitvi samoupravne stanovanjske skupnosti, poleg
tega pa se lahko še s posamezno pogodbo določijo najpotrebnejša določila, kakor
je to na primer pri stanovanjskih hišah oziroma stanovanjih.
7. Predlagamo, da se drugi odstavek 30. člena ker je njegovo določilo
že zajeto v drugem odstavku 42. člena osnutka zakona.
8. 33. člen določa, kako se vodi evidenca o sredstvih stanarin in prispevkov
etažnih lastnikov stanovanjske hiše. Predlagamo, da se ta evidenca vodi v tolikšnem obsegu, da ne bi povzročila razširitev analitičnega knjigovodstva in s tem
seveda povečanja stroškov upravljanja.
9. V 34. členu je v zadnjem odstavku določeno, da lahko stanovalci v primerih, ko nastanejo poškodbe stanovanjske hiše, uporabijo vsa sredstva, s
katerimi upravljajo po določbah tega zakona za odpravo poškodb, z namenom,
da zagotovijo varnost hiše in stanovalcev. Stanovanjska skupnost je dolžna
stanovalcem nadomestiti vsa sredstva za odpravo poškodb.
Predlagamo, da se to določilo, ki obvezuje stanovanjsko skupnost, da
nadomesti vložena sredstva za odpravo poškodb, precizira. Določi naj se,
iz katerih sredstev naj stanovanjska skupnost vložena sredstva za odpravo
poškodb povrne. Vsa sredstva stanovanjske skupnosti so namreč že vnaprej
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razdeljena po posameznih elementih ter vnaprej planirana in s tem seveda
angažirana.
10. 36. člen določa, da stanovalec lahko nosi stroške za opremo stanovanja,
na primer za štedilnike, bojlerje in tako naprej. Vprašanje je, kako je treba
to opremo vrednotiti, če se stanovalec izseli.
11. V 37. členu naj se v 1. odstavku za besedo »Dimnikarske« — dodasta
še besedi »centralna kurjava«.
Drugi odstavek tega člena naj se črta, ker hišni svet iz obratovalnih stroškov ne more pokrivati stroškov individualne komunalne potrošnje in obratovalnih stroškov, ker takih sredstev nima. Hišni svet obratovalne stroške planira
tako tesno, da ne ustvarja rezerve, s katero bi začasno pokrival stroške, ki jih
stanovalec zaradi kakršnegakoli vzroka ne bi plačal.
12. V 42. členu naj. se določilo 1. odstavka na predlog Zveze stanovanjskih
skupnosti Slovenije črta, ker občinska skupščina z odlokom predpiše minimalne
tehnične in druge normative, predlog zanje pa da stanovanjska skupnost občine.
Crtanje je utemeljeno s tem, da ima vsaka občina posebne potrebe glede na
starostno strukturo stanovanjskih hiš, višino stanarin itd.
Na koncu naj, še pripomnim, da bi bilo treba čimprej rešiti vprašanje
materialne baze. Tudi odličen zakon, ki ga bomo imeli za gospodarjenje s
stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, ne bo mogel prispevati k uspešnemu
vzdrževanju stanovanjskega fonda z najemnino-, ki je bila določena leta 1966.
V Mariboru so nekatere nove hiše, ki z najemnino ne pokrivajo niti amortizacije oziroma je amortizacija teh novih hiš za 20 °/o večja od pobrane najemnine. Hvala lepa.
Predstednak Štefan Nemec; Tovariš Lazarevič, če sem vas prav
razumel, ste v prvem delu razprave postavili nekaj vprašanj? (Da.) Ali bo
predstavnik predlagatelja takoj odgovoril na ta vprašanja? (Ne.) Hvala lepa.
Kdo želi besedo? Besedo ima delegat tovariš Vlado Potočnik, prosvetnokulturno področje, okoliš Ljutomer!
Vlado Potočnik: V osnutku zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi
hišami v družbeni lastnini manjkajo določbe o ureditvi odnosov med podnajemniki in lastniki stanovanj.
Treba je preprečiti nesramno izkoriščanje podnajemnikov, ki so predvsem
delavci in učeča se mladina. Predlagamo, da se s tem zakonom določijo najvišje dopustne podnajemniške stanarine.
Predsednik Štefan Nemec: Prosim! Besedo ima tovariš Štefan Škafar z gospodarskega področja, okoliš Jesenice.
Štefan Škafar: Skupina delegatov, ki delegira dva delegata z gospodarskega področja v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, je imela
razgovor v zvezi z osnutkom zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami
v družbeni lastnini.
K 8. točki 10. člena osnutka zakona skupina predlaga, naj predlagatelj pri
sestavi predloga zakona prouči možnost za tako ureditev, po kateri zbori stanovalcev ne bi sprejemali delavcev na delo, upoštevajoč, da sicer lahko o tem
odločajo, ne pa jih sprejemajo.
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K 15. členu osnutka zakona pa skupina predlaga glede na to, da upravni
organ, pristojen za stanovanjske zadeve občinske skupščine, nadzoruje zakonitost dela hišnih svetov, da se v drugem odstavku tega člena določi, da hišni
svet pismeno sporoči pristojnemu upravnemu organu ime predsednika hišnega
sveta in njegovega namestnika.
K zadnjem odstavku 37. člena pa naj predlagatelj pri sestavi predloga predvidi strožje "ukrepe zoper stanovalce, ki ne izpolnjujejo predpisanih obveznosti
iz prvega odstavka tega člena.
K 1. odstavku 17. člena tega osnutka zakona pa skupina predlaga, da predlagatelj pri izdelavi predloga zakona prouči, če ni zajetih preveč organov, ki
bi nadomestovali hišni svet, če ta ne bi bil izvoljen oziroma če ne opravlja
svojih nalog.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Ali želi še kdo besedo? Prosim,
tovariš Saje!
Dr. Miro Saje: Tovariš predsednik! V zvezi s pripombami tovarišev
delegatov bi rad poudaril, da je to sistemski zakon in zato ne rešuje številnih
vprašanj, na katere so opozorili. Naše izhodišče je, da bo občinska skupščina s
svojim odlokom oziroma stanovanjska skupnost s svojimi samoupravnimi
sporazumi in drugimi samoupravnimi splošnimi akti regulirala številne zadeve.
Ne glede na to bomo pripombe in sugestije, ki so bile dane v razpravi, temeljito proučili. O pripombah, ki jih glede na zasnovo zakona ne bomo mogli
sprejeti, bomo dali natančna pojasnila. Tako bodo tovariši delegati lahko
sami presodili utemeljenost naših predlogov. Opozorim naj še, da so številna
vprašanja regulirana z zakonom o stanovanjskih razmerjih in zakonom o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. Zahvaljujem se za pripombe in tudi vam
za besedo, tovariš predsednik. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Ce nihče več ne želi razpravljati bi prešli
na glasovanje. Dajem na glasovanje naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni
lastnini se sprejme.
2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet.
Prosim njegovega predstavnika, če lahko pove rok za predložitev zakona
Do 15. oktobra.
Tofej predlog zakona pripravi Izvršni svet do 15. oktobra 1974. Pri pripravi zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in
ostalih gradivih ter predloge, dane na današnji razpravi.
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko?) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.
Sedaj lahko preidemo na 5. točko dnevnega reda, to je na
osnutek zakona o zdravstvenem varstvu.
Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu je predložil Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije. Za svoja predstavnika je Izvršni svet določil dr. Antona Fazarinca, republiškega sekretarja za zdravstvo, in Dominika Komadina. Izvršni
svet predlaga, da Skupščina SR Slovenije obravnava osnutek zakona po 294.
členu poslovnika Skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku. Prosim
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predstavnika Izvršnega sveta, da obrazloži predlog za skrajšani postopek in
osnutek zakona!
Dr. Anton Fazarinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, da obrazložitev osnutka zakona o zdravstvenem varstvu
še ustno dopolnim. Najprej bom pa obrazložil predlog za skrajšani postopek.
Skrajšani postopek predlagamo zaradi tega, ker je delovni osnutek zakona
šel v javno razpravo v zdravstvene kolektive, v samoupravne skupnosti zdravstvenega varstva in zavarovanja ter v javnost že julija in ker smo v časovni
stiski, kajti do konca letošnjega leta moramo sprejeti sistemske zakone na
področju tistih družbenih dejavnosti, ki so posebnega družbenega pomena
in ki tvorijo sestavni del skupščinskega sistema.
Zaradi uresničevanja nove ustave Socialistične republike Slovenije in izpolnjevanja obveznosti, ki jih nalaga ustavni zakon za izvedbo nove ustave Socialistične republike Slovenije, se morajo najpozneje do 31. decembra 1974
konstituirati v skladu z ustavo tudi samoupravne zdravstvene skupnosti. Tako
je osnutek zakona o zdravstvenem varstvu izdelan na podlagi 16. točke 22.
člena in 5. točke 23. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične
republike Slovenije. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo
kot predlagatelj zakona je pri izdelavi osnutka zakona o zdravstvenem varstvu
upošteval prioritetno nalogo, ki jo je bilo treba opraviti za izvedbo ustave
Socialistične republike Slovenije pri oblikovanju in uveljavljanju novih družbenoekonomskih odnosov na področju samoupravnega urejanja družbenih
razmerij v samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnostih in njihovega
vključevanja v delo skupščin ter uveljavljanju odnosov, ki omogočajo družbeno
dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje in s tem utrjevanje samoupravnega položaja delavcev v združenem delu.
Prizadevanja za uresničevanje novih družbenoekonomskih odnosov na
temeljih nove ustave, za utrjevanje samoupravnega položaja delavca v združenem delu ter za utiranje novih samoupravnih poti za učinkovitejše zdravstveno
varstvo so pripeljala do novega normativnega urejanja zdravstva in zdravstvenega zavarovanja.
Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu je pripravil Republiški sekretariat
za zdravstvo in socialno varstvo v sodelovanju s predstavniki samoupravnih
interesnih skupnosti zdravtvenega varstva in zavarovanja, zdravstvenih organizacij združenega dela in družbenopolitičnih organizacij.
Poldrugo leto trajajoče delo je obsegalo analizo stanja na področju zdravstva oziroma zdravstvenega varstva, vsebinskih in organizacijskih vprašanj
in vprašanj izvajanja zdravstvenega varstva ter pripravo stališč za nadaljnji
razvoj, zdravstva. O vsem tem je bila obsežna razprava. Ustanovljene so bile
delovne skupine, organizirana posvetovanja v zdravstvenih organizacijah združenega dela, v njihovih združenjih, v zdravstvenih skupnostih, v Socialistični
zvezi delovnega ljudstva Slovenije, v Zvezi sindikatov Slovenije in v strokovnih društvih zdravstvenih delavcev. Zato lahko rečem, da je osnutek zakona
o zdravstvenem varstvu sinteza skupnih razmišljanj in hotenj. Nakazuje pa
tudi potrebo po razrešitvi še nekaterih vprašanj.
Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu je zasnovan kot vsebinska celota,
ki ureja samoupravne interesne zdravstvene skupnosti, zdravstveno varstvo,
pravice zdravstvenega zavarovanja in organizacijo dejavnosti zdravstvenih
organizacij združenega dela. To je tudi razlog, da je tako obsežen, saj ima 193
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členov. Sedaj imamo namreč materijo zdravstvenega varstva in zdravstvenega
zavarovanja normativno urejeno v dveh še veljavnih zakonih: v zakonu o
zdravstvu in v zakonu o zdravstvenem zavarovanju ter o obveznih oblikah
zdravstvenega varstva. Poslej bomo torej imeli le en zakon, ki bo urejal vso
problematiko tega področja.
Prehodna obravnava je bila pri tako imenovanih izvajalcih zdravstvenih
storitev in pri uporabnikih le-teh, nato v družbenopolitičnih organizacijah,
kjer so se usklajevala načela in stališča.
Najbolj je osnutek zakona spodbudil k razpravam tisto dejavnost, ki ji je
predvsem namenjen — zdravstveno dejavnost. Zdravstveni delavci posameznih
zdravstvenih organizacij združenega dela in njihova združenja so ga obravnavali in dali vrsto mnenj in pripomb. Veliko je takšnih, ki prispevajo k
izpopolnitvi oziroma k izboljšanju izhodišč. Zato jih kaže sprejeti in v predlogu upoštevati. To zlasti velja za vse tiste predloge, ki vodijo k še večji učinkovitosti zdravstvenega varstva, k boljšemu in racionalnejšemu delu, k jasnejši opredelitvi dolžnosti in pravic, k tesnejšemu sodelovanju v zdravstvu,
k enakopravnosti ter k odpravljanju slabosti in pomanjkljivosti pri izvajanju in
zagotavljanju zdravstvenega varstva.
So pa bile prisotne tudi pripombe in zahteve, za katere bi lahko dejali, da
skušajo doseči, da bi se nove samoupravne oblike napolnile s staro vsebino.
Prizadevajo si za določeno zapiranje zdravstvene dejavnosti pred družbo oziroma za nekakšno avtonomijo v imenu tradicije ipd. Ni naključje, da je napad
nekaterih posameznikov na ves zakon zaradi tistih določb, ki skušajo z neposrednim sodelovanjem in soodločanjem uporabnikov uveljaviti duh nove ustave
in uvajanje novega samoupravnega sistema v samoupravnih interesnih skupnostih, rezultat takšnih razmišljanj. Te določbe odvzemajo pravice posameznikom in skupinam odločati v imenu vseh, odvzemajo jim oblast, postavljajo jih
v luč presoje in kritike, terjajo odprtost, javnost dela in sporazumevanja ter
enakopravnost pri odločanju.
Skrbno smo proučili vse dosedanje pripombe. Enako bomo ravnali tudi s
tistimi, ki bodo še dane. Upoštevali jih bomo ob izdelavi predloga zakona ali
pa pojasnili, zakaj jih ni mogoče upoštevati, če bodo tudi takšne. Sprejeli smo
vse konstruktivne sugestije in pripombe, ki so bile dane do izdelave osnutka za
izpopolnitev gradiva, tako da je osnutek zakona glede na navedeno posledica
skupnih razmišljanj, zbranih predlogov in mneinj ter vsebuje tako sistemske
kot organizacijske rešitve.
Vodilne ideje in temeljna izhodišča, na katerih smo izoblikovali sistem
zdravstvenega varstva v osnutku zakona, so:
1. Nova ustava Socialistične republike Slovenije in Jugoslavije, sklepi
VII. kongresa Zveze komunistov Slovenije in X. kongresa Zveze komunistov
Jugoslavije, dokumenti Skupščine Socialistične republike Slovenije, Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije ter Zveze sindikatov Slovenije so dali
idejnopolitična stališča v delavnosti posebnega družbenega pomena.
2. Ustava Socialistične republike Slovenije v 58. členu utemeljuje in opredeljuje ustanavljanje in naziv samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnosti,
njihove odgovornosti in pristojnosti. Končni cilj zdravstvenega varstva je
zdravstvena varnost posameznika in družbe. Na tej osnovi je zgrajen osnutek
zakona in utemeljen njegov naslov. Osnutek zakona določa le okvirne določbe
in načela za organizacije zdravstvenih skupnosti, vse nadaljnje določbe o
organizaciji in delu teh skupnosti pa prepušča samoupravnim sporazumom ter
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statutom. Osnovna načela o organizaciji zdravstvenih skupnosti so: rizična sposobnost, razvitost zdravstvene dejavnosti in določena geografska zaokroženost
območja. Regionalne, zdravstvena skupnost mora biti namreč sposobna zagotavljati zdravstveno varstvo in druge pravice iz zdravstvenega zavarovanja
ter razširjeno reprodukcijo v zdravstveni dejavnosti.
Za kar najbolj neposredno uresničevanje pravic in interesov delovnih
ljudi na področju zdravstvenega varstva določa osnutek regionalne zdravstvene
skupnosti kot izhodiščne skupnosti, Te bodo omogočale realizacijo 68. člena
ustave Socialistične republike Slovenije in zagotavljale realno podlago za
širšo vzajemnost, solidarnost, rizičnost in racionalnost. Kot del regionalne
zdravstvene skupnosti so organizirane temeljne zdravstvene skupnosti za območje
občine. S tem je delegatski sistem tudi na tem področju izpeljan iz baze.
Zveza zdravstvenih skupnosti Socialistične republike Slovenije pa samoupravno povezuje in združuje vse regionalne zdravstvene skupnosti, usklajuje
politiko na področju zdravstvenega varstva v nacionalnem merilu ter zagotavlja
uresničevanje posebnih skupnih interesov.
3. Pri opredeljevanju zdravtvenega varstva v zakonu izhajamo iz definicije
zdravja, kot ga opredeljuje svetovna zdravstvena organizacija. Zato se naša
definicija zdravstvenega varstva glasi takole: Zdravstveno varstvo obsega
sistem ukrepov, prizadevanj in dejavnosti za varovanje, krepitev in povrnitev
zdravja, za izboljšanje zdravstvenih razmer, za preprečevanje in zmanjševanje
obolenj ter invalidnosti, za zgodnje odkrivanje ter pravočasno in učinkovito
zdravljenje bolezni, za rehabilitacijo obolelih in poškodovanih ter za razvijanje
in utrjevanje vitalne sposobnosti naroda ter obsega tudi druge pravice iz
zdrastvenega zavarovanja.
Zato je sestavni del družbene reprodukcije, pomemben dejavnik produktivnosti dela ter obrambne sposobnosti naroda in sodi med pomembne elemente socialne politike in življenjske ravni delavcev in vseh delovnih ljudi.
Takšno pojmovanje opravičuje, da v zdravstveno varstvo uvrščamo tudi
pravice iz zdravstvenega zavarovanja kot komponento socialne blaginje. Zato
nosi zakon naslov: »Zakon o zdravstvenem varstvu.«
Zaradi tega sodobna družba ne more več govoriti samo o zdravstvenem varstvu v okviru zdravstvene službe, ker tudi družbeni, socialni, ekonomski, kulturni in drugi dejavniki posebnega pomena odločilno vplivajo na zdravljenje.
Zato je sodobno zdravstveno varstvo širšega družbenega pomena. Pravica in
dolžnost celotne družbene skupnosti je, da z uskladenimi akcijami in ukrepi
zagotavlja čimbolj popolno zdravstveno blaginjo posameznika in družbe.
4. Poglavje o zdravstvenem zavarovanju izhaja iz 231. člena ustave Socialistične republike Slovenije, ki med drugimi določa, da ima vsakdo pravico do
zdravstvenega varstva. Pri teh določbah upoštevamo izid referenduma iz leta
1972, s katerim so delovni ljudje in .občani SR Slovenije izrazili voljo o združitvi delavskega in kmečkega zavarovanja in o izenačitvi pravic iz zdravstvenega varstva.
5. Uspešnost zdravstvenega varstva je odvisna od zdravstvenih delavcev,
od razpoložljivih sredstev in organizacijskih oblik zdravstvene dejavnosti.
Predlagana organizacija zdravstvene dejavnosti izhaja iz ustave in iz zakona
o konstituiranju organizacij združenega dela ter iz zahtev samoupravne prakse
in nakazuje določene potrebe in zahteve po sodobnejši organizaciji zdravstvene
dejavnosti. Zakon prinaša tu zlasti tele novosti:
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a) večjo fleksibilnost doslej precej toge in deformirane organizacije zdravstvene službe s poudarjeno zahtevo po funkcionalni integraciji in smotrni delitvi
dela;
b) večje možnosti za ustanavljanje temeljnih organizacij združenega dela
in za njihovo povezovanje v skupnosti temeljnih organizacij združenega dela
in v sestavljene organizacije združenega dela oz. združene zdravstvene zavode.
Intencija zakona je tudi, da se hitreje odpravljajo preživele organizacijske
oblike. Spodbujati je treba sodobno organizacijo in aktivno zdravstveno varstvo
z uvajanjem dispanzerskih metod dela in s prizadevanjem za približanje zdravstvene dejavnosti delovnim ljudjem in občanom, tako da bodo imeli vsi prebivalci enake možnosti za zadovoljevanje potreb po zdravstvenem varstvu.
Takšna organizacija zdravstvenih zavodov dobiva s tem novo, kvalitetnejšo
vsebino v smislu večje učinkovitosti, smotrnosti in racionalnosti.
6. Financiranje zdravstvenega varstva in zavarovanja oziroma oblikovanje
sredstev za skupno porabo na področju zdravstva je izvajano iz načel o vzajemnosti, solidarnosti, obveznosti in sorazmernosti prispevkov iz osebnih dohodkov delavcev oziroma iz ekonomske moči drugih zavezancev.
Sredstva se zbirajo- v regionalnih zdravstvenih skupnostih s samoupravnim
sporazumom o prispevni stopnji za opravljanje dejavnosti zdravstvenih skupnosti, ki temelji na programu zdravstvenega varstva in na osnovah družbenega
dogovora o financiranju potreb skupne in splošne porabe.
Načelo dohodka in svobodna menjava dela zagotavljata delavcem v zdravstvenih dejavnosti enak družbenoekonomski položaj, kot ga imajo delavci v
drugih organizacijah združenega dela. Zavedamo se, da vseh vprašanj, ki se
pojavljajo v samoupravni praksi, ni mogoče in niti ni potrebno zakonsko
regulirati, zato pa bo potrebno določena vprašanja urejati na samoupravni
podlagi s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori. Od javne razprave pričakujemo, da bo ustvarjalno prispevala k izpopolnitvi in jasnejši izpeljavi
nakazanih izhodišč, na podlagi katerih bomo lahko izoblikovali dokončno
besedilo tega zakona.
V ta namen si bomo še dodatno prizadevali razrešiti nekatere dileme, ki se
nakazujejo, tako da bo zakon bolj konsistenten in da bo predstavljal ustrezen
normativni akt za dogovor vseh delovnih ljudi in občanov pri urejanju zdravstvenega varstva. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Najprej moramo odločiti o postopku.
Pričenjam razpravo o postopku. Kdo želi besedo-? Besedo ima tovariš Stane
Vilar!
Stane Vilar: Skupina delegatov 32. okoliša je, upoštevajoč pripombe
odborov Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije in
Skupnosti zdravstvenega zavarovanja v Ljubljani, oblikovala mnenje, da osnutek ni ustrezno pripravljen, zato bi ga bilo potrebno umakniti iz obravnave
in pripraviti nov osnutek, v katerem bi bile upoštevane pripombe:
1. Zaradi izrednega pomena zakona za vse občane je potrebno razpravo o
osnutku zakona organizirati širše, kot jo- je to bilo mogoče z delegacijami.
2. Potrebno je s posebnimi predpisi zagotoviti ustrezno usklađenost zakona
o zdravstvenem varstvu na območju vse Jugoslavije, zlasti glede najmanjšega
obsega pravic iz zdravstvenega varstva.
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3. Osnutek nejasno obravnava vprašanja regionalnih samoupravnih interesnih skupnosti za zdravstveno varstvo. Niso dovolj natančno opredeljeni
kriteriji za oblikovanje regionalnih zdravstvenih skupnosti.
4. Osnutek zakona predvideva možnost, da se na osnovi splošnega akta
regionalne skupnosti zdravstvenega zavarovanja določijo prispevne stopnje
in obračunajo prispevki, kakor tudi možnost, da se po isti poti določijo posebni
prispevki za zdravstveno zavarovanje družinskih članov. Ta odstavek delegate
posebno moti.
5. Tretji razdelek od 165. do 169. člena naj se, kakor nakazuje varianta, črta.
6. Skupina delegatov meni, da je potrebno določila o privatni praksi na
področju zdravstvenega varstva ponovno proučiti, kar izhaja tudi iz stališč
skupščinskih odborov. Pet delegatov, ki zastopamo danes to skupino delegatov,
ni pooblaščeno, da glasuje za osnutek.
Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima delegat Ciril Grilj iz okoliša
24, Kamnik, za gospodarsko področje!
Ciril Grilj: Povem naj samo, da je naša skupina delegatov zoper
skrajšani postopek, ker imajo v naglici sprejeti zakoni velike pomanjkljivosti.
Predsednik Štefan Nemec: Ali bi predstavnik Izvršnega sveta lahko
dal dodatna pojasnila k predlogu za skrajšani postopek?
Dr. Anton Fazarinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ne predlagamo hitrega postopka, pač pa skrajšani postopek. Skrajšani
postopek predlagamo zaradi tega, ker je bil osnutek zakona 8. julija poslan
skupščini in vsem zainteresiranim v javno razpravo.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Prosim! Besedo ima Jože Piano.
Jože Piano: O postopku je razpravljala tudi Zveza skupnosti zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, saj je za zakon zelo zainteresirana. Prav je, če slišite tudi njeno mnenje.
Osnutek zakona je naše predsedstvo obravnavalo julija 1974 in je menilo,
da je primeren za javno razpravo, seveda potem ko bo -o njem razpravljala
Skupščina.
Pretekli petek so o njem razpravljali predsedniki vseh skupnosti. Tako
kot naše predsedstvo so menili, da bo o osnutku široka javna razprava stekla
takoj potem, ko ga bo Skupščina sprejela. Sodimo, da je osnutek primeren
za javno razpravo. Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Ali želi še kdo besedo? Ce je nihče ne
želi, naj povem samo tole. Ko bo osnutek zakona sprejet, ga bomo objavili
v dnevnem časopisju, da bi tako spodbudili široko razpravo. Upoštevati moramo
še, da bo osnutek oziroma predlog zakona doživel spremembe in da moramo
sprejeti zakon do konca leta, da bi se lahko formirale interesne skupnosti.
Ali želi kdo razpravljati? Besedo ima Anton Fazarinc!
Dr. Anton Fazarinc : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Oprostite, ker se že tretjič javljam k besedi. Menim, da je treba dosedanji
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postopek izdelave tega zakonskega osnutka nekoliko bolj osvetliti, da bi bila
naša prizadevanja in naša stališča laže razumljiva. Eno leto in pol je trajala
izdelava tega osnutka in osnutek, ki je bil 8. julija predložen skupščini, predstavlja 10. delovno verzijo. Delovne verzije so bile izdelane na podlagi številnih posvetovanj in usklajevanja stališč med vsemi zainteresiranimi področji,
to se pravi med izvajalci zdravstvenega varstva in zastopniki porabnikov v
sedanjih zdravstvenih skupnostih. Nekatere stare dileme in tudi nove, ki so se
pojavile v zadnjih javnih razpravah, bo moč rešiti. Opozorim naj, da so bile
dileme med stališči na naslednjih področjih:
Najprej o organizaciji samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnostih.
Pripombe iz baze se nanašajo na to, da bi bilo treba določiti pristojnosti temeljnih skupnosti v občini in da naj bi se regionalne zdravstvene skupnosti izvedle
te temeljnih skupnosti. V teh pripombah je torej teza, naj bi temeljne skupnosti v občini dobile pravice in odgovornosti samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnosti. To bi bilo mogoče, če bi seveda v zakonu predpisali obveznost združevanja temeljnih skupnosti v regionalne skupnosti in seveda
obveznost sporazumevanja o skupnih rizikih in o skupnih interesih.
O tem, moram reči, stališča še niso razčiščena.
Druga dilema, s katero smo se srečali v javni razpravi, je status nekaterih
dosedanjih struktur na področju zdravstva in zdravstvenega zavarovanja. V
osnutku zakona spreminjamo položaj zavoda za zdravstveno varstvo. Zavodi
za zdravstveno varstvo, ustanovljeni leta 1960, so imeli status občinskega, okrajnega oziroma republiškega upravnega organa. Z razvojem samoupravljanja
smo že pred šestimi leti spremenili njihov status. Določanje in uresničevanje
zdravstvene politike na določenem območju spada v pristojnost samoupravnih
interesnih skupnosti. Zato ti zavodi ne morejo več imeti takšnega komandnega
položaja, kot do sedaj.
Pojem zdravstveno varstvo smo definirali zelo jasno in, mislim, široko.
Vanj sodijo vsi ukrepi, ki so namenjeni varovanju in krepitvi človekovega
zdravja v primeru bolezni, poškodbe itd. Popolnoma logično je, da sodi sem
tudi socialna varnost za delo nesposobnih ljudi. Menimo, da je danes vse
to vključeno v zdravstveno varstvo. S tem smo dosedanjo opredelitev zdravstvenega varstva razširili. Odpade potreba po posebnem opredeljevanju zdravstvenega zavarovanja, kajti zdravstveno zavarovanje je le sredstvo za realizacijo
zdravstvenega varstva v planiranem obsegu.
Stališča, da bi bilo treba naslove v zakonu in naslove za skupnosti poenotiti
v vsej Jugoslaviji, ne moremo sprejeti. Moram reči, da so v drugih republikah
dileme še neprimerno bolj odprte. Formulacijo 58. člena ustave smo vsi sprejeli;
zato je sedaj odveč načenjati te debate.
V zvezi s postopkom bd rad povedal samo še to. Računamo, da bomo pripombe še dobivali. Pripomb, ki smo jih dobili po 8. juliju, še nismo mogli
upoštevati. Večino dosedanjih pripomb, zlasti konstruktivnih, ki prispevajo k
izboljšanju zakona, bomo upoštevali. Jasno pa je, da vseh pripomb ne bomo
mogli upoštevati. In o teh bomo ob razpravi o predlogu zakona dali izčrpno
pojasnilo. Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Opozorim naj
vas na razliko med hitrim in skrajšanim postopkom.
Hitri postopek je tisti, v katerem sprejemamo akte v eni sami fazi. Danes
pa sprejemamo osnutek zakona po skrajšanem postopku. Osnutek bomo dali
3

34

Zbor združenega dela

v javno razpravo. Torej mislim, da bi vse to morali upoštevati pri odločanju
o postopku.
Dajeini predlog o postopku na glasovanje. Prosim, kdor je za skrajšani
postopek, naj dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? (3
delegati.) Se je kdo vzdržal? (8 delegatov.)
Zbor je z večino glasov sprejel predlog, da obravnavamo zakon, po skrajšanem postopku oziroma v fazi osnutka.
Osnutek, zakona so obravnavali Odbor za družbenopolitični sistem našega
zbora in Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin, ki
sta dala skupno poročilo, Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora
in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki sta prav tako
dala poročilo, Zakonoda j n o-pravna komisija, ki je dala poročilo in Komisija
za vprašanje borcev NOV, ki je prav tako dala poročilo.
Vsa poročila ste prejeli. Z dopisom ste 20. 9. 1974 prejeli tudi mnenje
Sveta za socialno-zdravstveno politiko pri Republiški konferenci Socialistične
zveze Slovenije. Danes pa ste prejeli na klop pripombe Zavoda Socialistične
republike Slovenije za zdravstveno varstvo.
Na sejo zbora je bil k tej točki dnevnega reda povabljen tudi predstavnik
Zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja Socialistične republike Slovenije,
ki prav tako lahko sodeluje v razpravi.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Štefka Križnar, delegat skupine za socialno-zdravstveno področje iz 2. okoliša!
Štefka Križna r: Tovariš predsednik, tov.arišice in tovariša delegati!
Naša skupina delegatov s socialno-zdravstvenega področja za okoliš 2, s svojim
sedežem v Radovljici, je obravnavala osnutek zakona o zdravstvenem varstvu
in. ga sprejela z naslednjimi pripombami oziroma vprašanji.
K 8. členu: Zdravstveno varstvo in druge pravice iz zdravstvenega zavarovanja zagotavljajo zdravstvene skupnosti po načelu vzajemnosti in solidarnosti
na podlagi prispevkov, ki jih plačujejo zavezanci, ki jih določa zakon, in sicer
v višini, ki se določi s samoupravnim sporazumom.
Podpiramo varianto k temu členu, da višino prispevkov določi skupščina
zdravstvene skupnosti. Naš predlog je torej, naj se upošteva varianta.
K 20. členu: Za kar najbolj neposredno uresničevanje samoupravnih pravic
in interesov na področju zdravstvenega varstva se delovni ljudje ter njihove
organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti,
ki so člani regionalne zdravstvene skupnosti, ob pogojih, ki jih določa statut
te skupnosti, organizirajo v temeljno organizacijo skupnosti za območje občine.
Po našem mnenju manjka preciznejša formulacija za organizacijo temeljne
zdravstvene skupnosti za območje občine. Verjetno bodo pogoji, ki jih bo
določal statut regionalne skupnosti, premajhna osnova za ustanovitev in delo
temeljnih zdravstvenih skupnosti.
K 45. členu: Zdravstveni delavci in drugi delavci v zdravstvenih dejavnostih ne smejo zapustiti svojega delovnega mesta, dokler ne dobe nadomestitve, čeprav je njihov delovni čas potekel, če bi to pomenilo nevarnost za
zdravje ljudi.
Mnenja smo, da je ta člen take narave, da bi moral reševati permanentnost
zdravstvene službe. Zakon bi moral rešiti status in pravico zdravstvenih delavcev v zvezi s tem členom, ki jim nalaga le obveznosti.
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K 54. čleinu: Predlog programa zdravstvenega varstva pripravijo zdravstvene skupnosti v skladu s celovitimi planskimi izhodišči in ga uskladijo z
interesi družbenopolitičnih skupnosti in drugih zainteresiranih. To uskladitev
opravijo z družbenim dogovorom.
Program zdravstvenega varstva je sprejet, ko je sklenjen družbeni dogovor,
ki zavezuje udeležence v obsegu in načinu, ki ga določa.
Varianta za drugi odstavek: Program zdravstvenega varstva sprejmejo
skupščine zdravstvenih skupnosti v soglasju s skupščinami družbenopolitičnih
skupnosti za območje republike, regij oziroma občin.
Mnenje: naj se upošteva varianta.
K 90. členu: Zdravstvene organizacije se ustanavljajo v skladu s programom
zdravstvenega varstva in na podlagi določb zakona. Zdravstveno organizacija
lahko ustanovijo družbenopolitične skupnosti, krajevne skupnosti, zdravstvene
skupnosti in družbene pravne osebe ter organizacije združenega dela. Občani
in civilne pravne osebe ne morejo ustanoviti zdravstvene organizacije. Ce je
zdravstveno organizacijo ustanovilo več ustanoviteljev, uredijo svoje pravice
in obveznosti do organizacije in medsebojne odnose s pogodbo. Če ustanovitelj
zdravstvene organizacije ni družbenopolitična skupnost ali zdravstvena skupnost, je za ustanovitev potrebno soglasje obeh skupnosti.
Ob tem imamo vprašanje: Ah še velja načelo, da mora vse kurativno
varstvo oziroma vse obvezne oblike varstva na območju ene občine pokriti
en zdravstveni dom,. Ali to velja za osnovno zdravstveno varstvo? Ce na primer
organizacija združenega dela ustanovi obratno ambulanto, ki ni del zdravstvenega doma, ali je to dovoljeno?
K 95. členu: V zdravstvenih domovih in bolnišnicah, v specialnih zavodih
in inštitutih ter v lekarnah mora biti organizirana nepretrgana zdravstvena
dejavnost. Družbenopolitična skupnost lahko določi tudi za druge zdravstvene
organizacije ali za njihove službe, da imajo organizirano nepretrgano zdravstveno dejavnost.
Menimo, da manjka ureditev pravic in dolžnosti, kot smo pripomnili
k členu 45.
K 100. členu: Za skupno pospeševanje dela in poslovanja ter za uresničevanje določenih skupnih interesov se zdravstvena organizacija lahko združuje
v združenja za območje republike in regije.
Varianta: Ta člen se črta!
Naše vprašanje: Zakaj naj se črta?
104. člen: Zdravstveni dom mora imeti vsaj tele službe: službo splošne medicine službo zdravstvenega varstva žena, otrok in mladine, službo medicine
dela, športa in prometa, pnevmofiziološko službo, zobozdravstveno službo, mentalnohigiensko službo, patronažno službo in osnovno higiensko službo. Zdravstveni dom organizira tudi obiske, zdravljenje ter nego bolnikov na domu,
nujno medicinsko pomoč in reševalno službo. Zdravstveni dom lahko v skladu
s programom zdravstvenega varstva opravlja še druge dejavnosti, če so za to
krajevne in strokovne potrebe.
Naš predlog k 1. odstavku: Potrebno je poudariti, da mora imeti zdravstveni dom zobozdravstveno službo za mladino in odrasle, ambulanto za borce
NOV in ambulantno za alkoholike.
124. člen: S samoupravnim sporazumom v okviru regije in republike se
med bolnišnicami uredi delitev dela in organizacija posameznih strokovnih in
3*
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■drugih enot v skladu z regionalnim in republiškim, programom zdravstvenega
varstva.
Nas zanima, kako je z delitvijo dela med zdravstvenimi domovi in bolnišnicami. Ali bo svobodna menjava dela?
125. člen: Za uresničevanje skupnih interesov, strokovnosti in boljše organizacije, racionalnejšega poslovanja in delitve dela pri izvajanju nalog zdravstvenega varstva se lahko združujejo zdravstveni dom in bolnišnica oziroma
z njima zavod za higieno in epidemiologijo in lekarna na območju ene ali več
občin v regiji v zdravstveni center.
Vprašanje: Ali je dovoljena združitev samo zdravstvenega doma in
lekarne?
140. člen: Za opravljanje nalog zdravstvenega varstva morajo imeti zdravstveni delavci naslednjo strokovno izobrazbo in nazive:
1. Zdravnik, zobni zdravnik in diplomirani farmacevt ustrezno fakulteto.
2. Višja medicinska sestra, višji medicinski tehnik, višji zdravstveni tehnik
z navedbo usmeritve ustrezno višjo šolo za zdravstvene delavce.
3. Medicinska sestra, medicinski tehnik, medicinska sestra, babica in zdravstveni tehnik z navedbo usmeritve ustrezno srednjo šolo za zdravstvene
delavce.
4. Pomožni zdravstveni delavec manj kot dveletno izobraževanje po končanem obveznem šolanju.
Naše vprašanje: Ali spadajo med naštete tudi socialni delavec, psiholog,
logoped, zdravnik specialist?
144. člen: Za zagotovitev čim boljšega in čim učinkovitejšega zdravstvenega
varstva se lahko zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci z visoko strokovno
izobrazbo specializirajo v posameznih medicinskih oziroma drugih panogah.
Specializacija zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev se izvaja v
skladu s programom zdravstvenega varstva in sprejeto kadrovsko politiko.
Specializacija obsega praktično in teoretično usposabljanje ter specialistični izpit.
Pravico do specializacije ima delavec iz prvega odstavka tega člena, ki
ima strokovni izpit in lastnost delavca v združenem delu.
Variantni odstavek: in ki je dve leti opravljal samostojno delo v zdravstvenem domu. Specializacijo odobri republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo. Določbe tega člena veljajo tudi za delavce z visoko strokovno
izobrazbo, ki ne delajo v zdravstvenih organizacijah, njihovo delo pa posega
na področje zdravstvenega varstva. Tem delavcem odobri specializacijo republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo po prostem, preudarku ob
upoštevanju programa zdravstvenega varstva in strokovnih potreb.
Mnenje je, naj se ne upošteva variantni predlog, kajti z uveljavitvijo
variantnega predloga bi se znižala strokovnost dela v osnovni zdravstveni službi
in povečala bi se fluktuacija kadra. Odpraviti bi bilo potrebno slabe delovne
pogoje na terenu in pravilno ovrednotiti to delo. Samo administrativni ukrepi
verjetno ne bodo dali rezultatov.
Prosimo, da se naši predlogi proučijo in do njih zavzame stališče.
Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima
delegat tovariš Rado Cešnovar iz 6. okoliša, Celje, za prosvetno-kultuimo
področje.
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Rado Češnovar: Tovariši delegati, tovariš predsednik! Pred seboj
imamo osnutek zakona o zdravstvenem varstvu. O tem osnutku je razpravljala
tudi skupina delegatov 6. volilnega okoliša, Celje, za prosveto in kulturo in
ima naslednje pripombe.
V 58. členu, 66. in 71. členu osnutka zakona je uporabljen termin »vajenec«,
ki je že zastarel. Predlagamo1, naj se ta termin črta in nadomesti s terminom
»učenec v gospodarstvu«, kar je tudi v skladu z zakonom o srednjem šolstvu.
Predsednik Štefan Nemec: Tovariš Stanko Kosi, obrtne in druge
dejavnosti, 4. okoliš, Maribor!
Stanko Kosi: Skupina delegatov za področje obrtnih in drugih dejavnosti iz 4. okoliša, ki delegira delegate v Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije, je na svoji seji dne- 18. septembra 1974 obravnavala osnutek zakona o zdravstvenem varstvu. Ugodno je ocenila določbe osnutka, tudi tiste
določbe, ki se nanašajo na osebe, ki opravljajo samostojno poklicno dejavnost
Te so v drugem odstavku 58. člena. Razumljivo je, da morajo sredstva za zdravstveno varstvo in za druge pravice iz zdravstvenega varstva združevati delovni
ljudje po načelih vzajemnosti in solidarnosti ter enotnih pravic in obveznosti.
Ti prispevki se v skladu s samoupravljanjem v zdravstvenem varstvu določijo
s samoupravnim sporazumom med uporabniki zdravstvenega varstva in delovnimi ljudmi-izvajalci zdravstvenega varstva v svojih TOZD oziroma v
drugih organizacijah.
Prispevke plačujejo tudi zasebni delodajalci za pri njih zaposlene delavce
in osebe, ki opravljajo samostojno poklicno dejavnost iz svojih sredstev. To je
v redu in prav, samo po mnenju teh skupin delegatov zakon o davkih občanov
(Uradni list SRS 21/74) ni usklađen s tem zakonom. 75. člen zakona o davkih
občanov priznava kot odbitne stroške od celotnega dohodka v 13. točki naštete
prispevke, ki so jih zavezanci kot nosilci dejavnosti dolžni plačevati na podlagi
samoupravnih in drugih dogovorov. Vendar davčni organi priznavajo samo
tiste prispevke, ki jih zasebni delodajalci, torej tudi obrtniki, plačujejo za
pri njih zaposlene delavce, ne pa tudi prispevkov, ki jih obrtniki plačujejo za
lastno zavarovanje oziroma za zavarovanje članov svoje ožje družine.
Ker so ti prispevki prav tako prispevki iz dohodka, ki se morajo plačevati
po sklenjenem samoupravnem sporazumu, predlaga ta skupina delegatov, da
se v novem zakonu o davkih občanov tudi ti prispevki priznavajo kot stroški,
ki se po 13. točki 75. člena tega zakona odbijejo od celotnega dohodka in torej
ne morejo biti obdavčeni, kot je biku to do sedaj.
Predsednik Štefan Nemec: Tovariš Andrej Haložan, 4. okoliš, socialno-zdravstveno področje!
Andrej Haložan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
V zvezi z razpravo o osnutku zakona o zdravstvenem varstvu vam posredujem
nekaj pripomb naše skupine. Pripombe se nanašajo na 103., 106., 123. in 125.
člen osnutka zakona, to je predvsem na člene o delitvi dela med zdravstvenimi
domovi in bolnišnicami in o združevanju v zdravstvene centre. Ne glede na
možnosti za strokovno povezovanje zdravstvenih domov in bolnišnic v smislu
122. in 123. člena osnutka zakona menimo, da je opredelitev dela zdravstvenih
domov v 103. členu osnutka nepopolna in še posebej v zvezi s 106. členom
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za zdravstvene domove težko sprejemljiva. Osnutek zakona namreč prepušča
zdravstvenim domovom le izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva, bolnišnicam pa ponovno in v celoti organizacijo in skrb za ambulantno specialistično
zdravstveno varstvo prebivalstva. Svoje pripombe k naštetim členom zakona
utemeljujemo z naslednjim:
Zdravstvene dejavnosti se povsod po svetu specializirajo. Ta razvoj ne more
iti mimo osnovne zdravstvene službe, v kateri prav tako teče proces specializacije. Mnoge dejavnosti osnovne zdravstvene službe, predvsem tiste s področja aktivnega zdravstvenega varstva, so takega značaja, da jih morajo opravljati
specialisti ustreznih strok. Racionalno pa je, da ti specialisti, ki jih predvsem potrebujemo za aktivno zdravstveno varstvo določene populacije, izvajajo tudi
specifično kurativno zdravstveno varstvo te populacije. Delitev dela in teamsko
delo se čedalje močneje uveljavljata v osnovni zdravstveni službi. Zato zdravniki s primarno preventivno usmeritvijo čedalje bolj potrebujejo v svojem
teamu tudi različne specialiste s področja kurativnih dejavnosti, na primer
nevropsihiatra, internista, otologa, ginekologa itd.
Če z zakonom odvzamemo osnovni zdravstvena službi odgovornost za razvoj
ambulantne specialistične dejavnosti oziroma če te dejavnosti sploh ne omenjamo pri opredelitvi dela zdravstvenih domov, predstavlja to še nadaljnjo destimulacijo mladih zdravnikov, da bi se odločili za zaposlitev v osnovni zdravstveni
službi.
In končno, bolnišnice, katerim osnutek zakona ponovno v celota prepušča
organizacijo specialističnih dejavnosti, niso vedno zainteresirane približati
te dejavnosti bolnikom, kot so to zdravstveni domovi. Le-ti namreč bolj neposredno čutijo pritisk, potrebe in zahteve zavarovancev po organiziranju specialistične ambulantne službe, ki so tudi zunaj sedežev oziroma v bližini hospitalnih ustanov.
V zvezi s 103. členom osnutka zakona predlagamo, da zakon spremeni
opredelitev dejavnosti zdravstvenih domov v tem smislu, da tudi njim prepusti
organizacijo ambulantno-spedalističnega zdravstvenega varstva prebivalstva,
kot je v 106. členu osnutka predvideno za bolnišnice. Potrebno je tudi definirati
osnovno zdravstveno varstvo v skladu z dokumentom, ki ga je predstavil Zavod
SRS za zdravstveno varstvo in ki ste ga danes prejeli na mizo.
Glede na opredelitev dela bolnišnic in zdravstvenih domov v smislu
10. in 106. člena osnutka zakona je, po našem mnenju, za zdravstvene domove
težko sprejemljiva dikcija 123. člena. Menimo, da bi bolnišnica in zdravstveni
dom morala biti prikazana pri organiziranju skupne ambulantno-specialistične
dejavnosti kot enakovredna partnerja. Osnutek zakona v 123. členu pa glede
organizacije ambulantno-specialistične dejavnosti popolnoma podreja zdravstveni dom bolnišnici, kar lahko privede do določenih problemov, kot je to
omenjeno v zveza, s pripombami k 103., 106. in 125. členu osnutka. Opozarjamo
tudi na usklađenost 123. člena s 104. členom osnutka, saj se v 104. členu
zdravstvenim domovom nalaga organiziranje reševalne službe, 123. člen pa
jim dopušča organizacijo reševalne službe v sporazumu z bolnišnicami.
Kljub spoznanju, da nam sedanji zakonski predpisi dopuščajo različne oblike združevanja v zdravstvu, menimo, da je dikcija 125. člena zaradi izrecnega
navajanja možnosti za združevanje v zdravstveni center prenagljena. V zvezi
s tem predlagamo, da se 125. člen ali črta ah pa poenostavi. Če do tega ne bo
prišlo, smo zaskrbljeni za razvoj zdravstvenega varstva v zdravstvenih domovih,
posebej če upoštevamo hiter razvoj bolnišnic. S formiranjem zdravstvenih

5. seja

39

centrov bi prišlo do deformacij in osiromašenja predvsem na področju aktivnega
zdravstvenega varstva prebivalstva in tistih dejavnosti, ki jih bolnišnice doslej
sploh niso izvajale.
Menimo, da je pozitiven razvoj zdravstvenih domov kljub kadrovskim
in drugim težavam šele na pohodu in bi ga bilo potrebno v bodoče strokovno,
kadrovsko in materialno pospeševati ter s tem ustvariti pogoje za formiranje
zdravstvenih oziroma medicinskih centrov. Takrat bi se, po našem mnenju,
lahko poročila dva enakovredna partnerja, ki bi tudi v bodoče enakopravno
razvijala vsak svojo dejavnost. Izkušnje zdravstvenih centrov v drugih republikah v SFRJ niso spodbudne za zdravstvene domove, saj je skoraj povsod prišlo do prevladovanja bolnišnične mentalitete v združeni zdravstveni službi.
Pri tem je prišlo zlasti do izraza pomanjkanje interesa za približevanje zdravstvenega varstva zavarovancem. Nastale so motnje v razvoju nekaterih osnovnih dejavnosti zdravstvenih domov ter začelo je stagnirati aktivno zdravstveno
varstvo prebivalstva.
Po našem mnenju ogroža vsako pospeševano formiranje zdravstvenih
centrov v sedanji fazi razvoja osnovno zdravstveno službo, negira njeno vlogo
ter s tem tudi vse dosedanje deklaracije in resolucije, ki so jasno opredelile
vlogo in pomen aktivnega zdravstvenega varstva ter zdravstvenih domov kot
nosilcev teh dejavnosti.
K 142. členu: Menimo, naj se varianta, v kateri se predlaga za zdravnike
pripravništvo v trajanju dveh let, črta. Že sedaj so težke kadrovske težave,
zlasti na terenu.
K 144. členu: Skupina je mnenja, da se lahko zdravstveni delavec specializira, če ima poleg ostalih pogojev tudi dve leti samostojnega dela v zdravstveni
organizacij, ne pa v zdravstvenem domu. V tem primeru bi prišlo do neenakovrednega položaja zdravnikov v bolnišnicah, ki bi morali po dolgem letu
dela v bolnišnici potem še dve leti delati v zdravstvenem domu.
In končno k 159. členu: Skupina je mnenja, da naj se beseda »praviloma«
v drugem odstavku člena črta, prav tako pa tudi tretji odstavek tega člena. Ta
člen govori o prispevku k stroškom za posamezne oblike zdravstvenega varstva.
Menimo, da bi moral biti prispevek enak v vsej Sloveniji.
Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Jože Piano.
Jože Piano: Tovarišioe in tovariši delegati! Oprostite, da se drugič
oglašam. Ponovim naj najprej naše mnenje, da je osnutek zakona primeren za
javno razpravo. Naše pripombe je sprejelo predsedstvo, široke javne razprave
pa v skupnosti še ni bilo oziroma se šele začenja.
pripombe predsedstva so vključene v pripombe, ki jih je dal Svet za
zdravstvo in socialno politiko Socialistične zveze. Nekatere pripombe so dale
strokovne službe na sejah odborov vašega zbora in Zbora občin. Nekatere
od teh pripomb so odbori sprejeli, zato jih ne bom navajal.
Socialistična zveza je že poprej ugotovila potrebo, da bi v zakonu dodali
vsebinsko družbenopolitično obrazložitev, ki bi olajšala razpravo v delovnih
organizacijah. Pravno-tehnična obrazložitev zadostuje za razpravo v družbenopolitičnih skupnostih, za širšo javno razpravo pa je bolj potrebna vsebinska
obrazložitev.
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Za potrebe nadaljnje javne razprave bi bilo koristno strniti pripombe
iz današnje razprave in pripombe odborov. Te pripombe bi dale razpravi
ustrezno usmeritev.
V vseh pripombah se vleče rdeča nit o nacionalnem zdravstvenem varstvu.
Res je, da zakon dopušča možnost nacionalnega zdravstvenega varstva, vendar
je pa hkrati tudi res, da ga meritorno ne opredeljuje. Mislim pa, da so si pripombe vseh odborov in tudi iz javne razprave prizadevale za meritorno ureditev.
Opozorim pa naj, da pri nas že imamo nacionalno zdravstveno varstvo,
kar dokazuje tudi referendum iz leta 1972. Ta referendum ni odgovoril samo
na vprašanje o združitvi delavskega in kmečkega zdravstvenega varstva, marveč
tudi na vprašanje, ali hočemo imeti Slovenci nacionalno zdravstveno varstvo.
Lahko rečem,, da tako razumemo ta referendum. Zato naša zveza tudi ves čas
predlaga, da se opredeli nacionalno zdravstveno varstvo.
To ni kritična ocena zakona, ki bi bila naslovljena predlagatelju, marveč
samokritična, ker smo sodelovali pri oblikovanju zakona.
Mislimo, da moramo ugotoviti še eno dejstvo. Naša samoupravna interesna
skupnost naj bi enakopravno odločala v skupščinskem sistemu o vseh takih
aktih, kot je recimo ta zakon. Ker pa tega zakona še ni, in zato tudi še ne
delegatske skupnosti, ne moremo enakopravno soodločati v skupščini. Lahko
damio mnenje oziroma pripombe k zakonu, vendar je to nekaj drugega kot
odločanje o njem. Zato dajem v premislek idejo, da bi s tem zakonom uredili
vse tisto, kar je nujno za ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti.
Samoupravnim interesnim skupnostim, ki bodo ustanovljene v skladu z ustavo,
pa da bi omogočili, da soodločajo o vsej drugi materiji zakona. To izhaja iz
osnovne misli, ki jo je naše predsedstvo zapisalo v pripombah Socialistični
zvezi: ima dva namena — spodbudi naj1 združevanje delovnih ljudi za zadovoljevanje določenih potreb in predvidi možnost za intervencijo družbenopolitične skupnosti v primeru, če postopek združevanja in zadovoljevanja ne
bi ustrezal širšim družbenopolitičnim interesom. To, kar zdaj govorim, pravzaprav pomeni kritično razmišljanje o dimenziji zakona.
Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima delegat Drago Tomažič iz
občine Kranj za gospodarsko področje.
Drago Tomažič: Posredujem mnenje skupine delegatov z gospodarskega področja. Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu premalo upošteva in
obravnava varstvo kmeta. Res je, da je referendum izenačil zdravstveno zavarovanje delavcev in kmetov, vendar so pravice zelo različne. Samo delavcu
se prizna določen znesek v primeru bolezni, ne pa tudi kmetu. Tudi kmet
bi moral v primeru bolezni dobiti nadomestilo iz že obstoječih skladov. Delavec
se lahko upokoji tudi invalidsko, kmet invalid pa nima nobenih pravic in
možnosti. Tudi sedaj ni nobenega upanja, da bi se to vprašanje uredilo. Tak
odnos do kmeta pomeni diskriminacijo, kajti tudi kmet lahko zboli brez svoje
krivde. V sodobnem kmetijstvu je vse več naprav, ki povzročajo invalidnost.
Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Franc Hedl, delegat
s področja prosvetno-kultume dejavnosti iz 7. okoliša!
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Franc Hedl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Oglašam se kot delavec s tistega področja, ki ga običajno imenujemo dejavnost posebnega družbenega pomena.
Pri obravnavanju osnutka zakona, ki prav tako ureja dejavnosti posebnega
družbenega pomena, se je skupina delegatov ustavila predvsem pri tistem
členu, ki dopušča privatno* prakso. Mislim, da privatna praksa v današnjih
razmerah im v našem sistemu ne more biti dilema. Še enkrat poudarjamo, da
gre za dejavnost posebnega družbenega pomena. Ne moremo si privoščiti, da bi
taka dejavnost prihajala v roke privatnikov. Na seji je bilo omenjeno, da je
v tujini približno 4000 naših zdravstvenih delavcev, med njimi mnogo zdravnikov. Mislim, da je ta podatek zastrašujoč za naše zdravstvo*. Bilo bi res
zanimivo slišati točen podatek, koliko je naših zdravstvenih delavcev v tujini in koliko je zdravnikov med njimi. Dejstvo je namreč, tako je bilo rečeno
na tej seji, da so si ti delavci v tujini pridobili kapital, s katerim bi radi odprli privatno ordinacijo. Torej kup takih stvari, ob katerih smo imeli pomisleke.
Gre pa za nekaj drugega! Ce že imamo dejavnosti posebnega družbenega
pomena, kot sta na primer šolstvo in zdravstvo, naj te dejavnosti ostanejo
v državnih rokah, ker slej ko prej bi se lahko kdo spomnil odpreti tudi privatno šolo.
Vprašali smo se, kaj bi bilo, če bi morda zdravstveni zavodi izboljšali
usluge. Mnenja smo, da bi potem vprašanje privatne prakse samo po sebi odpadlo. Čeprav nismo ekonomisti, se nam je zdelo, da ne more biti noben privatni zdravnik ali kdorkoli drugi konkurenčen zavodu. In če bi se to uredilo*,
mislim, da bi odpadle pobude za določbe o privatni praksi.
Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima delegat dr. Saša Luzar,
1. okoliš, socialno-zdravstveno področje!
Dr. Saša Luzar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Delegati našega okoliša so proučili osnutek tega zakona. Največ pripomb je
bilo, razumljivo, iz največje zdravstvene organizacije na tem področju, to je
iz Kliničnega centra. Ne bom vam jemal dragocenega časa z vsemi, ampak
se bom omejil samo na nekaj bistvenih pripomb.
Prvo načelno* vprašanje, o katerem smo razpravljali, se tiče dejstva, da
Klinični center v Ljubljani, ki naj predstavlja neko* vrhunsko zdravstveno*, najbolj specializirano republiško institucijo', ni opredeljen v tem zakonskem osnutku. Mislimo, da bi bilo treba opredeliti njegovo vlogo tako glede na ostale
bolnišnice kakor tudi glede na osnovno zdravstveno službo, in sicer predvsem
glede tistih funkcij, ki jih ima kot republiška centralna zdravstvena ustanova.
Potrebno bi bilo opredeliti razmerja, ki nastajajo med to institucijo in ostalimi
bolnišnicami oziroma osnovno zdravstveno službo, ter pri tem upoštevati principe delitve dela. V zvezi s tem se pojavlja stari problem kategorizacije zdravstvenih ustanov oziroma bolnišnic. V zakonu bi bilo morda prav opredeliti
tudi določene konkretne obveznosti, kot recimo* posredovanje najsodobnejših
izsledkov na področju diagnostike in terapije regionalnim bolnicam in* osnovni
zdravstveni službi ali pa oblikovanje raziskovalnih projektov, aktualnih za
širše slovensko področje, pri katerih bi sodelovale tudi ostale bolnišnice,
čeprav je del tega že vsebovan v nekaterih členih.
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Omenim naj še, da bi vloga Kliničnega centra lahko prišla konkretneje
do izraza tudi v poglavju o strokovnem nadzoru in pa še zlasti v poglavju o
strokovnem izpopolnjevanju, za katerega sploh mislimo, da bi moralo dobiti
večjo težo, kot jo ima. Zavest o stalnem, organiziranem in sistematičnem
strokovnem izpopolnjevanju kot bistvenem pogoju, da gre lahko osnovna
pa tudi bolnišnična zdravstvena služba v Sloveniji v korak s časom, je namreč
mnogo premalo prisotna. Obveznosti naj bi bile konkretneje določene in izpolnjevanje zagotovljeno. S tem v zvezi tudi predlagamo takšne spremembe 4.
odstavka 143. člena, da zagotovitev strokovnega izpopolnjevanja ne bo zgolj
odvisna od subjektivne ocene potreb v neki zdravstveni organizaciji, kot je
bilo doslej in kar je šlo seveda na škodo stalnega rednega izpopolnjevanja.
Med številnimi konkretnimi dopolnilnimi ah spreminjevalnimi predlogi se
bom omejil samo na pripombe k nekaterim členom.
38. člen govori o tem, da ima vsakdo pravico do proste izbire zdravstvene
organizacije in zdravnika. Treba bi bilo dodati: »ki jo natančneje opredeljujejo
pravilniki zdravstvenih skupnosti.«
V zvezi s 33. členom smo mnenja, da je pri točki 4, kjer je govora o
pravicah pri uveljavljanju zdravstvenega varstva, potrebno izpustiti zadnji
del stavka, ki govori o tem, da je ena od pravic preizkus strokovnosti dela
zdravstvene organizacije oziroma zdravstvenega delavca. Taka pravica vsakega
individualnega človeka bi bila le quasi revolucionarna rešitev, v praksi pa ne
bi dala najbrž nobenih pozitivnih in koristnih rezultatov.
O 142. členu je bilo danes že govora. Govorim o dvoletni pripravniški praksi
zdravnikov. Mislimo, da morajo pripravništvo kot določen pojem vpeljati v
vseh poklicih enako in da bi najbrž tudi tukaj veljala enoletna pripravniška
doba.
Glede 144. člena, o njem je bilo tudi že govora, ki govori o specializacij L
oziroma o tem, da "bi moral vsak zdravnik opravljati dve leti samostojno delo
v zdravstvenem domu, preden bi se smel potegovati za specializacijo, mislimo,
da ni sprejemljiv, zlasti če gledamo interese specializacije pa tudi interese
zdravstvene službe. To bi bil prvi primer prisilnega dela v praksi, zato že po
tej plati ne bi bil sprejemljiv. Poleg tega pa je potrebno, da se prične zdravnik
čimprej specializirati. Naše stališče je, da bi si moral vsak specializant pridobiti določeno tehnologijo in metodiko raziskovalnega dela s kliničnega
področja oziroma z eksperimentalnega področja. Skratka, stimulirati je treba
specializacijo pri čim mlajših, kar daje, to se vidi tudi iz izkušenj v svetu,
najboljše rezultate. Problem osnovne zdravstvene službe, ki gotovo obstaja,
pa bo treba seveda reševati na drug način.
V zvezi z zasebno zdravstveno prakso se priključujem vsem tistim, ki
so za njeno popolno ukinitev, ker objektivne potrebe zanjo danes ni, oziroma
če bi kje bila, bi bila to samo v zaostalih predelih, kar pa bi pomenilo, da
bi morali ljudje, ki najmanj zaslužijo, svojo zdravstveno oskrbo plačevati zasebnemu zdravniku.
V zvezi z 98. členom pa tole. Nikjer v tem zakonu ni govora o možnostih
za odvzemanje organov ali delov organov za transplantacijo. Stvar postaja aktualna, zlasti v zvezi s predvidenim večjim tempom transplantacije ledvic. Čeprav
se v federaciji pripravlja s tem v zvezi osnutek zakona, mislim, da bi kazalo
razmisliti, če ne bi temu členu, tam, kjer govori o obdukciji, dodah stavek,
da se lahko v bolnišnici umrlemu zaradi presaditve odvzame organ ali del
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organov, vendar samo, če se na ta način lahko nekemu bolniku povrne zdravje
ali reši življenje. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Da. Besedo
ima delegat tovariš dr. Anton Crepinšek, socialnozdravstveno področje, 6.
okoliš!
Dr. Anton Crepinšek : Tovariš predsednik, tovariši delegati! Zbor
delegatov socialno-zdravstvenega področja iz 6. okoliša me je pooblastil, da
dam naslednje pripombe k osnutku zakona o zdravstvenem varstvu.
Zakon naj natančneje določi pogoje za oblikovanje temeljnih zdravstvenih
regionalnih skupnosti in izpeljavo delegatskih odnosov, od krajevne skupnosti
in temeljnih organizacij združenega dela prek temeljne zdravstvene skupnosti
in zveze skupnosti, da se zagotovi ustrezen vpliv uporabnikov zdravstvenovarstvenih storitev.
Preveč okvirno je dan odnos med temeljnimi zdravstvenimi skupnostmi in
regionalno zdravstveno skupnostjo.
Nadalje menimo, da bi bilo prav obdržati zakon o obvezinih oblikah zdravstvenega varstva, z ustreznim revidiranjem in prilagajanjem dejanskim potrebam. Zakon naj bi bil enak za vso republiko. Določanje programa za ostale oblike zdravstvenega varstva pa bo vsekakor odvisno od materialnih možnosti naše
družbe in zmogljivosti zdravstvene dejavnosti. Različnost regionalnih programov naj bi bila pretehtana v zvezi skupnosti in argumentirana po različnosti zdravstvenovarstvenih potreb določenega regionalnega področja.
Za isto vrsto zdravstvenovarstvenih storitev na področju republike naj se
uvede enoten kriterij in naj se odpravi različna participacija. Vsakoletna
višina prispevka naj bi se določala s samoupravnim sporazumom.
Zbor je imel še nekaj konkretnih pripomb, tako recimo glede naziva pripravnik. Menimo namreč, da naj ne bi imel zdravstveni delavec, ki eno leto
povsem samostojno, brez mentorstva opravlja svoje delo v neki zdravstveni
organizaciji, še dalje naziv pripravnik.
Mislimo pa, da ne bi bilo slabo, če bi se vsak, ki se želi specializirati,
šele po dveletnem delu v zdravstveni organizaciji. To bi dokaj obogatilo izkušnje bodočemu specialistu in bi pomagalo k boljšemu razumevanju in tesnejšemu sodelovanju med osnovo in specialistično zdravstveno službo.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? Lahko
končam razpravo? Končujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji
sklep:
1. Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet do 25. oktobra 1974. Pri pripravi
naj upošteva izhodišče za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih, ekspoze Izvršnega
sveta ter pripombe, predloge in mnenja, dana v poročilih skupščinskih teles
in v ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na seji zbora.
Ta sklep dajem na glasovanje. Kdor je za sklep, naj prosim dvigne roko!
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.
Poleg tega predlagam, da pooblastimo odbor za družbenoekonomske odnose,
da za obravnavo predloga zakona oblikuje skupino iz delegatov in strokov-
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njakov, ki bodo lahko glede na svojo angažiranost in strokovnost pomagali pri
delu odbora. Ali se strinjate s takim predlogom? Kdor je za, naj prosim dvigne
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet.
Odrejam pol ure odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 13.20 in se je nadaljevala ob 14. uri.)
Predsednik Štefan Nemec: Prehajamo na 9. točko dnevnega
reda, to je na odločbo Ustavnega sodišča Jugoslavije o presoji ustavnosti
in zakonitosti 1. in 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju SR Slovenije, ki jo je Skupščini SR
Slovenije predložilo Ustavno sodišče Jugoslavije.
To odločbo so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose našega
zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora občin, ki sta dala skupno
poročilo, ter Komisija za vprašanje borcev NOV, ki je prav tako dala poročilo.
Vsa ta poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenja Izvršnega sveta.
Na sejo zbora je bil k tej točki dnevnega reda povabljen predstavnik Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije. Pričenjam
razpravo. Zeli predstavnik se kaj obrazložiti? (Ne.) Zeli še kdo razpravljati o
tem? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, končujem razpravo in predlagam
zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Zbor spejema na znanje, da je Ustavno sodišče Jugoslavije z odločbo
o presoji ustavnosti in zakonitosti 1. in 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju SR Slovenije
(Uradni list SR Slovenije št. 26/73), št. U-183/74 in U-174/74 z dne 18. 6. 1974,
ki jo je Skupščina SR Slovenije prejela dne 17. 7.1974, ugotovilo, da te določbe
oziroma določbe 14. a in 9. a člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju SR Slovenije (Ur. list SRS, št. 54/72) niso v skladu z določbami 6.
točke prvega odstavka 281. člena in z drugim odstavkom 207. člena ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije in da so v nasprotju z 9. členom
zakona o temeljnih pravicah imetnikov »Partizanske spomenice 1941« (Uradni
list SFRJ, št. 67/72 in 40/73).
2. Ker mora Skupščina SR Slovenije po drugem odstavku 384. člena ustave
Socialistične federativne republike Jugoslavije uskladiti omenjene določbe
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z ustavo Socialistične
federativne republike Jugoslavije oziroma odpraviti nasprotje med temi določbami zakona in 9. členom zakona o temeljnih pravicah imetnikov »Partizanske
spomenice 1941« v 6 mesecih od dneva vročitve odločbe Ustavnega sodišča
Jugoslavije, to je do 17. januarja 1975, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije do 25. oktobra 1974 pripravi in predloži Skupščini SR Slovenije predlog
zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v
katerem naj uskladi omenjene določbe tega zakona z ustavo SFRJ oziroma odpravi nasprotje med temi določbami in 9. členom omenjenega zveznega zakona.
Ali se predstavnik Izvršnega sveta strinja s tem datumom ? (Da.) Hvala.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala lepa. Ugotavljam,
da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
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Prehajam na 10. točko dnevnega r e d a , to je na predlog za izdajo
zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi deželami in deželami v razvoju, z
osnutkom zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor
republik in pokrajin Skupščine federativne republike Jugoslavije.
Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona so obravnavali Odbor za družbenoekonomski razvoj in Odbor za finance našega zbora ter Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj ter Odbor za finance Zbora občin. Dali so skupno
poročilo. Komisija za mednarodne odnose je dala poročilo, Zakonodaj no-pravna
komisija je prav tako dala poročilo.
Vsa ta poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Ali
želijo poročevalci odborov in komisij še kaj dodati k poročilom? (Ne.) Hvala
lepa.
Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? Ker ne želi nihče razpravljati, končujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela daje soglasje k predlogu za izdajo zakona o skladu
solidarnosti z neuvrščenimi deželami in deželami v razvoju in osnutku zakona.
2. K osnutku zakona daje Zbor pripombe, ki so navedene v poročilih
skupščinskih teles in v mnenju Izvršnega sveta.
Dajem na glasovanje predlagani sklep. Kdor je za sklep, naj prosim
dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se1 je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel.
Prehajamo na 11. toč k o d n e v n e g a reda, to je na predlog za izdajo
zakona o zagotovitvi sredstev za odplačevanje določenih tujih posojil, katerih
protivrednost je bila uporabljena za financiranje graditve objektov na območju
SR Crne gore, ki ga je z osnutkom zakona Skupščini SR Slovenije predložil
v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije.
Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona so obravnavah Odbor za finance našega zbora, Odbor za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo,
in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. Poročila ste
prejeli. ,Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Ali želijo poročevalci odborov
oziroma komisije še kaj dodati k pismenemu poročilu? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim! Besedo ima tovariš Nemanja
Lazarevič, 13. okoliš, Maribor.
Nemanja Lazarevič: Moja delegacija me je pooblastila, da postavim naslednje vprašanje v zvezi z 11. točko dnevnega reda. Kakšni so bili
razlogi, da se je tako dolgo čakalo na sprejetje tega zakona in zakaj se obveznosti za pretekla leta šele sedaj vnašajo v proračun federacije?
Predsednik Štefan Nemec: Ali lahko da kdo odgovor na to vprašanje? Ni nobenega, ki bi lahko dal odgovor na to vprašanje? To vprašanje bomo
posredovah Izvršnemu svetu. Ah žeh še kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi
nihče več razpravljati, končujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme
naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela daje soglasje k predlogu za izdajo zakona o zagotovitvi sredstev za odplačevanje določenih tujih posojil, katerih protivrednost
je bila uporabljena za financiranje graditve objektov na območju SR Črne
gore in k osnutku zakona;
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2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, ki so navedene v poročilih skupščinskih teles in v mnenju Izvršnega sveta.
3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da da v skladu s temi predlogi in .pripombami v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona o zagotovitvi sredstev za odplačevanje določenih tujih posojil, katerih protivrednost
je bila uporabljena za financiranje graditve objektov na območju SR Crne
gore v celoti.
Dajem sklep na glasovanje. Kdor je za sklep, naj prosim dvigne roko!
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, na predlog za izdajo zakona o nadomestilu dela negativnih tečajnih razlik za izvozne posle, ki so nastale s spremembo sistema tečaja dinarja, z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine
SFR Jugoslavije.
Predlog za izdajo zakona so skupaj z osnutkom zakona obravnavah Odbor
za finance našega zbora, Odbor za finance Zbora občin, Zakonodajno-pravna
komisija in dali poročila, ki ste jih prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega
sveta. Ali želijo poročevalci še kaj dodati k pismenim poročilom? Besedo ima
predsednik Odbora za finance našega zbora tovariš Vlado Šanca.
Vlado Šanca: V našem odboru je bil dan predlog, naj se zagotovi
višina sredstev, potrebnih za povračilo nadomestila negativnih tečajnih razlik.
Kljub temu mislimoi, da take rešitve ne moremo sprejeti, ne da bi s tem
otežili sprejetje zakona. Obenem pa vemo, da je bil že predlog za izdajo zakona
pozen in da se s tem dela škoda gospodarstvu, saj so sredstva zamrznjena.
Zato pripombo, ki jo je odbor predlagal, umikamo. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Ah želi še kdo razpravljati? Prosim! Besedo ima delegat tovariš Slavko Vošnjak iz Celja, okoliš 18, kmetijsko področje.
Slavko Vošnjak: K predlogu z osnutkom zakona o nadomestilu dela
negativnih tečajnih razlik za izvozne pasle ima naša delegacija iz celjske regije
naslednjo pripombo oziroma predlog:
2. členu zakona naj se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Razen tega
se upoštevajo pri ugotavljanju pravic do dela negativnih tečajnih razlik tudi
tista plačila in tiste prodaje deviz v zvezi z izvozom kmetijskih rastlinskih proizvodov, proizvedenih v letu 1973, ki so bile storjene po 31. 12. 1973 do 31. maja
1974, če izpolnjujejo ostale pogoje iz prvega odstavka tega člena.«
Dopolnitev člena je potrebna zato, ker bi bilo po sedanjem besedilu kmetijstvo najmanj deležno povračila, zlasti pa še proizvodnja hmelja. Govorim v
imenu vseh proizvajalcev hmelja v Sloveniji. Hmeljska proizvodnja začne šele
oktobra izvažati. Zato je razumljivo, da v istem letu realizira minimalna plačila
od inozemskih kupcev. Večji del plačil je realiziran po novem letu. Pridelek
letnika 1972 je bil v celoti prodan in plačan 12. juhja 1973. Pridelek letnika
1973 pa smo začeh prodajati v jeseni istega leta in je bilo do 31. 12. 1973
plačanih le 30 %> vrednosti celotnega izvoza. Ostala plačila so bila realizirana
do maja 1974. V Sloveniji pridelamo od 3000 do 3500 ton hmelja, od tega je
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80 % proizvodnje namenjenih za izvoz. Vseh 80 "V# za izvoz prodamo vnaprej.
Tako je bila količina letnika 1973 prodana pred 12. julijem 1973, ob vrednosti
dolarja 17,00 dinarjev. Po prehodu dolarja na drseči tečaj se je njegova vrednost znatno znižala. Naročila inozemskih kupcev trajajo za vsak letnik od novembra do maja naslednjega leta, zato je bila večina hmelja plačana v letu
1974. Po grobih računih znaša naša celotna izguba zaradi tečajnih razlik pri
izvozu hmelja letnika 1973 okoli 400 milijonov, medtem ko bi jih po osnutku
tega zakona, če bi bil sprejet predlagani termin 31. 12. 1973, dobili le okoli
90 milijonov. Menimo, da hmelja, ker je jesenski pridelek, ne moremo istovetiti
z ostalim izvozom. Predlagamo, da se hmelju vrne negativna tečajna razlika
za vse zaključke hmeljskih pogodb letnika 1973, ki so bile sklenjene z inozemskimi kupci do 12. 7. 1973 in ki bodo uresničene do konca maja 1974.
V nasprotnem primeru se postavlja vprašanje, kako drugače povrniti stroške proizvodnje, saj so stroški repromateriala narasli v zadnjih dveh letih od
177 do 202 %. Lahko se zgodi, da bodo hmeljske površine še bolj krčili kot
doslej. Prodaja hmelja je v krizi, ki bo verjetno trajala dve do tri leta. Za premostitev tega stanja, menimo, mora hmelj, ki je vsa prejšnja obdobja dajal
najcenejše devize, dobiti ustrezno družbeno podporo. Zaradi tega naša delegacija
v Zboru združenega dela meni, da je predlagana sprememba nujna. Le tako
bomo hmelju kot zelo< pomembni kmetijski panogi omogočili še nadaljnjo eksistenco. Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati ? Ali lahko končam razpravo? Končujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji
sklep:
1. Zbor združenega dela daje soglasje k predlogu za izdajo zakona o nadomestilu dela negativnih tečajnih razlik za izvozne posle, ki so nastale s spremembo tečaja dinarja, in osnutku zakona.
2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, ki so navedene v poročilu odbora
za finance in ki so bile dane v današnji razpravi na seji zbora.
Dajem tak sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 13. točko dnevnega r e d a, to je na obravnavo predloga za izdajo zakona o spremembah zakona o udeležbi federacije pri obnovi
Bosanske krajine, ki ga je z osnutkom zakona Skupščini Socialistične republike
Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične
federativne republike Jugoslavije.
Predlog za izdajo zakona skupaj z osnutkom sta obravnavala odbora za
finance našega zbora in Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo.
Ta poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta in zapisnik
Zveznega sekretariata za finance o vprašanjih, o katerih ni bilo doseženo soglasje republik in avtonomnih pokrajin ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o udeležbi federacije pri obnovi Bosanske Krajine.
Ali želita predstavnika še kaj ustno obrazložiti? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Končujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
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1. Zbor združenega dela daje soglasje k predlogu za izdajo zakona o spremembah zakona o udeležbi federacije pri obnovi Bosanske krajine in k osnutku
zakona,
2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, ki so navedene v poročilih skupščinskih teles in v mnenju Izvršnega sveta.
Dajem sklep na glasovanje. Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko! (Vsi
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor sklep sprejel soglasno.
Prehajam na 14. točko dnevnega reda, na predlog zakona o ratifikaciji resolucije A. 175/VI/IMCO z dne 21. oktobra 1969 in resolucije A.
246/VII/IMCO z dne 15. oktobra 1971 o spremembi in dopolnitvi mednarodne
konvencije o preprečevanju onesnaženja morja z oljem iz leta 1954, ki ga je
predložil Skupščini Socialistične republike Slovenije Zbor republik in pokrajin
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Predlog zakona o ratifikaciji so obravnavali: Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela, Odbor za urbanizem,
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin, ki sta dala
predlog odloka z obrazložitvijo, Zakonodajno^-pravna komisija, ki je dala poročilo, in Komisija za mednarodne odnose, ki je dala mnenje.
Predlog odloka, poročilo in mnenje ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje
Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Zeli kdo dati ustno obrazložitev? (Ne.) Hvala.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če ne želi nihče besede, končujem
razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona
o ratifikaciji resolucije A. 175/VI/IMCO z dne 21. oktobra 1969 in resolucije
A. 246/VII/IMCO z dne 15. oktobra 1971 o spremembi in dopolnitvi mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaženja morja z oljem iz leta 1954.
Predlagam, da preidemo na glasovanje z glasovalno razpravo, ker je to končni
predlog.
Kdor je za predlog odloka, naj glasuje! (133 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog odloka z večino glasov.
Prehajam na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko
Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj, št. 990 YU (6. projekt
cest) podpisanega 31. maja 1974 v Washingtonu, ki ga je Skupščini SR Sloves
nije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Predlog zakona sta obravnavala odbora za finance našega zbora in Zbora
občin, ki sta dala predlog odloka o soglasju, Zakonodajno-pravna komisija, ki
je dala poročilo, in Komisija za mednarodne odnose, ki je prav tako dala poročilo. Predlog odloka o soglasju in poročili ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje
Izvršnega sveta. Ali želijo poročevalci komisij in odborov še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ker ne želi nihče razpravljati, dajem
predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko
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za obnovo in razvoj, št. 990 YU (6. projekt cest), podpisanega 31. maja 1974
v Washingtonu, na glasovanje.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju sprejet.
Prehajamo na 16. t o č k o dnevnega reda, na predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj o financiranju rekonstrukcije
in modernizacije srednjih in manjših industrijskih podjetij v SR Bosni in
Hercegovini in SR Crni gori, št. 1013 YU, ki ga je Skupščini SR Slovenije
predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Predlog zakona so obravnavah: odbora za finance našega zbora in Zbora
občin, Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za mednarodne odnose. Vsi
so dali poročila. Poročila ste prejeli, prav tako pa tudi poročilo oziroma mnenje
Izvršnega sveta. Ali želijo poročevalci odborov in komisij še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želijo.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker nihče ne želi besedo,
dajem predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma
o garanciji med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno
banko za obnovo in razvoj o financiranju rekonstrukcije in modernizacije
srednjih in manjših industrijskih podjetij: v SR Bosni in Hercegovini in SR
Crni gori na glasovanje.
Kdor je za, naj glasuje! (134 delegatov za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel odlok z večino glasov.
Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko
Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoji o financiranju rekonstrukcije in modernizacije srednjih in manjših industrijskih projektov v SR
Makedoniji in SAP Kosovu, št. 1012 YU, ki ga je Skupščini predložil v soglasje
Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Predlog zakona so obravnavali: odbora za finance obeh zborov in Zakonodajno-pravna komisija ter Komisija za mednarodne odnose. Vsi so dali pismena poročila. Poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Ali želijo
poročevalci besedo ? (Ne želijo.)
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Ker ne želi nihče besede, dajem
predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko
za obnovo in razvoj o financiranju rekonstrukcije in modernizacije srednjih
in manjših industrijskih projektov v SR Makedoniji in SAP Kosovu, št. 1012 YU,
na glasovanje.
Kdor je za, naj glasuje! (133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati
glasujejo proti.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka.
Predlagam, da k 15., 16. in 17. točki, v zvezi s predlogom Izvršnega sveta,
ki ste ga prejeli danes, sprejmemo še naslednji sklep:
4
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Skupščina Socialistične republike Slovenije predlaga, da se v bodoče ratifikacijskim listinam prilože ustrezne garancijske izjave oziroma pogodbe, ki
jih sklene SFR Jugoslavija s socialistično republiko oziroma socialistično avtonomno pokrajino, na območju katere se gradi objekt, ki je predmet financiranja
mednarodne ustanove ali tuje države, za katero je SFR Jugoslavija sklenila
sporazum o garanciji.
Kdor je za tak sklep, naj prosim dvigne roko! (138 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o potrditvi dogovora o merilih in višini obremenitve organizacij združenega
dela in občanov v letu 1974, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni
svet.
Za svojega predstavnika je določil tovariša Jožeta Florjančiča, republiškega
sekretarja za finance. Predlog odloka sta obravnavala odbora za finance našega
zbora in Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna
komisija, ki je prav tako dala poročilo. Kot gradivo ste poleg teh poročil
prejeli tudi dogovor o merilih in višini obremenitve organizacij združenega
dela in občanov v letu 1974. Ali želi predstavnik dati še ustno obrazložitev?
(Ne želi.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo'? (Nihče.) Končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi dogovora o merilih in višini obremenitve organizacij združenega dela in občanov v letu 1974. Kdor je za predlog
odloka, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za-.) Kdo je proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (4 delegati.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka o potrditvi
dogovora o merilih in višini obremenitve organizacij združenega dela in občanov
v letu 1974.
Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi Višje šole za organizacijo
dela v Kranju, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila Skupščina občine
Kranj.
Na zadnji seji je bil sprejet sklep, da zakon obravnavamo' na prihodnji seji
z dodatnim materialom, ki ga pripravi predlagatelj, in stališčem Republiške
izobraževalne skupnosti.
Realiziramo torej sklep zadnje seje. Za svojega predstavnika je predlagatelj
določil tovariša Alojza Bostiča, podpredsednika Skupščine občine Kranj.
K sklicu za 4. sejo zbora ste prejeli poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose, poročilo Zakonodajno^pravne komisije in mnenje Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije. Z dopisom ste dne 13. 9. prejeli dodatno gradivo Skupščine občine Kranj, z dopisom z dne 19. 9. 1974 pa ste prejeli dodatno poročilo
Odbora za družbenoekonomske odnose. Danes ste prejeli stališče Izobraževalne
skupnosti SR Slovenije. Ali želi morda predstavnik predlagatelja zakonski predlog še ustno obrazložiti? Prosim!
Jože Valant: Sem predstavnik Skupščine Kranj.
Tovariš predsednik, tovariši delegati! Predlog za preosnovo višje šole za
organizacijo dela v visoko šolo za organizacijo dela s sedežem v Kranju je že
Star in je bil tudi večkrat obravnavan. Zaradi raznih nejasnosti je bila imeno-
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vana začasna komisija, ki je pripravila ustrezno gradivo, da bi lahko pojasnili
te nejasnosti.
Na podlagi poročila te komisije so se o preosnovi šole iz višje v visoko
pozitivno izrekle naslednje institucije: Zavod za šolstvo SR Slovenije, Zavod
za zaposlovanje SR Slovenije, Združenje visokošolskih zavodov Maribor, Predsedstvo Gospodarske zbornice SR Slovenije, Skupščina izobraževalne skupnosti
ter nekatere fakultete, med njimi Ekonomska, Elektro ter Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo.
Predlog za preosnovo šole iz višije v visoko je obravnaval tudi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije in je s predlogom soglašal. Iz poročila začasne komisije
je razvidno, da ugotavlja dejstva, da ima višja šola za organizacijo dela vse
potrebne pogoje za preosnovo v popolno visoko šolo, da želi razvijati pedagoško,
raziskovalno in svetovalno delo na področju proizvodno-otnganizacijskih ved,
da so potrebe po tovrstnih kadrih v Sloveniji tolikšne, da opravičujejo razvoj
take institucije in ne dovoljujejo odlaganja tega sklepa in še, da se kaže višja
šola za organizacijo dela kot primarna osnova za oblikovanje matičnega študija
s področja proizvodno^organizacijskih ved.
Nadalje bi želel opozoriti, da iz materialov, ki ste jih za to točko dnevnega
reda dobili v prilogah, izhaja, da je to ena redkih šol, ki izobražuje večji del
ob delu. To nam kaže podatek, da ima veliko število izrednih študentov. Ravno
tako pa je pomembno tudi dejstvo, da je v hitrem porastu tudi število rednih
študentov, kar prav gotovo kaže na zanimanje za to vrsto študija.
Dalje je potrebno poudariti dejstvo, da je šola že pristopila k podpisu
samoupravnega sporazuma o financiranju svoje dejavnosti. 60 delovnih organizacij širom po Sloveniji, kolikor jih je že podpisalo ta sporazum, prav gotovo
kaže interes za izobraževanje tovrstnih kadrov, kot tudi interes po študiju na
drugi stopnji.
Ob koncu bi rad poudaril še to, da nam število diplomantov te šole, ki je
navedeno v materialu, in tudi afirmacija teh diplomantov v neposrednji proizvodnji, dokazujeta, da je bila smer študija višje šole doslej pravilno zastavljena. Prav to pa smemo sklepati tudi za študijski načrt na drugi stopnji te
šole v Kranju, ki ste ga tudi prejeli. In ne nazadnje je pomembno tudi dejstvo,
da je zanimanje za študij na drugi stopnji te šole izredno veliko.
Iz vseh navedenih dejstev bi še enkrat, kot predstavnik Skupščine občine
Kranj, ki je predlagatelj za preosnovo višje šole v visoko, predlagal, da omenjeno preosnovo sprejmete in s tem potrdite dosedanjo in bodočo usmeritev
te šole, ki je tako močno povezana z našim gospodarstvom.
Predsednik Štefan Nemec: Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo?
Besedo ima tovariš Boštjančič!
Stane Boštjančič: Zakonodajno-pravna komisija je k 5. členu novega predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi višje
šole dala določene pripombe. Prvi del pripomb, ki se nanaša na to, da naj bi
pred sprejetjem tega zakona dala svoje mišljenje Izobraževalna skupnost Slovenije, je izčrpan, ker je to mišljenje prišlo in ste ga dobili na mize.
Drugi del teh pripomb, ki se nanaša na to-, da naj skupščina šole sprejme
v skladu z zakonom o visokem šolstvu in stališči Skupščine SR Slovenije o statutih visokošolskih zavodov statut šole in ga predloži v potrditev Izvršnemu
svetu Skupščine SR Slovenije, Zakonodajno-pravna komisija meni, da je zakon
4*
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o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi višje šole za organizacijo
dela v Kranju specialen predpis v odnosu do zakona o visokem šolstvu. Pri
tem je treba poudariti, da je tudi zakon o visokem šolstvu v fazi sprememb
in predvideva rešitev, ki je nakazana v 5. členu predloga tega zakona. To pa
je hkrati v skladu z 51. .členom ustave SR Slovenije, ki predvideva takšno'
rešitev. Ravno zaradi načela smotrnosti menimo, da je ta zakon kot tak v
skladu z ustavo in tudi s tendencami, ki bedo slej ko prej sprejete v zakonu
o visokem šolstvu. Iz teh razlogov umikamo svojo pripombo-, ki se nanaša
na 5. 'člen zakona, ki ga sedaj sprejemate.
Predsednik Štefan Nemec : Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Končujem
razpravo in prehajam na glasovanje.
Najprej moramo glasovati o amandmajih, ki jih je dala Zakonodajno-pravna
komisija.
Kot je predstavnik komisije že prej povedal, je umaknjen amandma k 5.
členu, ostanejo pa amandmaji k 1., 3. in 4. členu.
Torej glasujmo! Ima še kdo kakšne pripombe glede amandmajev? (Nihče.)
Kdor je za amandmaje k 1., 3. in 4. členu Zakonodajno-pravne komisije, naj
prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo
vzdržal? (15 delegatov.)
Dajem predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi
višje šole za organizacijo dela v Kranju v celoti na glasovanje. Kdor je za,
naj prosim glasuje! (123 delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? (8 delegatov.)
Se je kdo vzdržal? (8 delegatov.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi višje šole za organizacijo dela v
Kranju.
Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na samoupravni
sporazum o združevanju v Samoupravno interesno skupnost za železniški in
luški promet SR Slovenije, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila v potrditev Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški promet SR Slovenije.
Za svojega predstavnika je določila Mirana Mejaka, predsednika samoupravne interesne skupnosti. Samoupravni sporazum so obravnavali Odbor za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela in Odbor za družbenoekonomske
odnose in razvoj Zbora občin, ki sta dala predlog odloka z obrazložitvijo, ter
Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. Predlog odloka in poročilo
ste prejeli. AM želi kdo dati še ustno obrazložitev? Ker nihče ne želi, prehajam
na razpravo.
Želi kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, dajem na glasovanje
predlog odloka o potrditvi določb samoupravnega sporazuma o združevanju
v samoupravno interesno skupnost za železniški in luški promet SR Slovenije,
ki se nanašajo na zadeve posebnega družbenega pomena na področju dejavnosti
javnega železniškega in luškega prometa.
Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov.

5. seja

53

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na vprašanja delegatov.
Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 13.
okoliša, ki ga je postavil delegat Stanislav Brglez, bo odgovorila tovarišica
Mara Podrekar, pomočnica republiškega sekretarja za delo.
Mara Podrekar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati.
Delegat skupine delegatov za gospodarsko področje 13. okoliša tovariš Stanislav
Brglez navaja podatke o osebnih dohodkih v dejavnosti prirejanja posebnih
iger na srečo in sprašuje, kako je mogoče, da smo odstopih od dogovorjenih
norm pri Loterijskem zavodu Slovenije, ki je bil ustanovljen z namenom, da
zbira sredstva za humanitarne organizacije, in kakšni ukrepi so predviđeni.
Odgovor: Podatki, ki jih navaja delegat, se ne nanašajo na Loterijski zavod
Slovenije, temveč na samoupravni sporazum za dejavnost prirejanja posebnih
iger na srečo, v katerega so vključene igralnice Kazimo' Bled;, Kazino Ljubljana
in Kazino Portorož. Ta skupina ima po- veljavnem sporazumu izjemno visoke
osebne dohodke, zaradi posebnih pogojev in ustvarjenega izjemno visokega
dohodka. Loterijski zavod Slovenije je pa udeleženec samoupravnega sporazuma o merilih za delitev dohodka in osebnih dohodkov zavarovalnic. Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva je v skupini udeleženk samoupravnega
sporazuma zavarovalnic znašal v letu 1973 povprečni osebni, dohodek na pogojno nekvalificiranega delavca 1235 din ter poprečni osebni dohodek na zaposlenega 2568 dinarjev. V Loterijskem zavodu pa je znašal povprečni osebni
dohodek na pogojno nekvalificiranega delavca 983 dinarjev in povprečni osebni
dohodek na zaposlenega 1865 dinarjev. Loterijski zavod ni kršil s samoupravnim sporazumom dogovorjenih okvirov za delitev osebnih dohodkov in z izplačili v letu 1973 zaostaja tako za povprečnim osebnim dohodkom v gospodarstvu
kot v negospodarstvu SR Slovenije.
Predsednik Štefan Nemec: Ali je tovariš Brglez na seji? (Ne.) Prosim
tovarišico Podrekarjevo, če bi poslala pismeno* poročilo tej delegaciji.
Drugo vprašanje je vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje
16. okoliša, ki ga je postavil delegat Jože Kohnanič. Na to vprašanje bo odgovoril tovariš Drago Petrovič, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za
gospodarstvo.
Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Tovariš Jože Kolmanič, delegat skupine delegatov za gospodarsko področje 16.
okoliša je postavil tole vprašanje. Dovolite, da preberem vprašanje, čeprav
je precej obsežno:
V obrazložitvi, ki jo je dal Izvršni svet k predlogom za spremembo treh
zakonov, ki obravnavajo prispevke odjemalcev električne energije oziroma uporabnikov družbenih sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov, je
med drugim naveden odobren program gradnje prenosnih objektov 110 kV
in 380 kV mreže. Odjemalce električne energije na področju občine Gornja
Radgona in Ljutomer, med katerimi je največje zdravilišče Radenska, zanima,
ali je v tem programu, in s kakšnim rokom dograditve, tudi financiranje daljnovoda moči 110 kV Cirkovci—Srednja Drava II—Ljutomer ter Murska SobotaRadenci. V referatu številka 544 o dolgoročnem razvoju razdelilnega in naparjalnega omrežja Slovenskih goric in Pomurja, ki ga je izdelal Elektroinštitut

54

Zbor združenega dela

Ljubljana v letu 1972, je programirana gradnja navedenega daljnovoda po
sektorjih v letih od 1973 do 1975. Zaradi preobremenitve daljnovodov na področju Pomurja je napetost izpod normale in tehničnih normativov in število
prekinitev dobav električne energije je vse večje.. Posledica takega stanja so
zastoji v proizvodnji, predvsem v nalivalnicah mineralne vode zdravilišča Radenska.
Posredujem naslednji odgovor: Gradnja 110 k V daljnovoda Cirkovci—
hidroelektrarna Srednja Drava II je bila odobrena v programu gradnje prenosnih elektroenergetskih objektov v letih 1975 in 1976. Zaradi nujnosti izboljšanja
oskrbe Slovenskih goric in Pomurja z električno1 energijo je bila na predlog
Združenega podjetja elektrogospodarstva Slovenije odobrena sprememba dinamike financiranja tega objekta, tako da bo zgrajen že v letu 1975. To nalogo
je prevzelo Združeno podjetje elektrogospodarstva Slovenije, ker je objekt
prenosnega značaja. Vsa investicijska tehnična dokumentacija je pripravljena.
Potrebno je še zagotoviti operativne kredite, kar bo mogoče urediti po sprejetih spremembah v zakonu o zbiranju sredstev za financiranje energetskih
objektov, ki smo ga sprejeli julija. Nadaljnja trasa daljnovoda od hidroelektrarne Srednja Drava II do Ljutomera, Murske Sobote in Radencev pa je del
distribucijskega omrežja. Združeno podjetje za distribucijo električne energije
Slovenije je predvidelo ta daljnovod v svojem programu gradnje distribucijskih
objektov v obdobju 1974—80 ter izjavilo, da ga bo mogoče zgraditi po etapah
v letih 1975 in 1976. Po dosedanjem sistemu financiranja distribucijskih objektov bi morala zagotoviti finančna sredstva za ta objekt združena podjetja za
distribucijo!. Tako stališče do tega problema je zavzel tudi Odbor za urejanje
vprašanj posebnega družbenega pomena na področju elektrogospodarstva. Z
ustanovitvijo Interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije in interesnih
skupnosti preskrbovalnih področij prehaja te» v njihovo pristojnost. Združeno
podjetje za 'distribucijo obravnava ta objekt kot prioriteten, vendar pa še ni
zagotovilo dovolj finančnih sredstev ter bo manjkajoča sredstva treba zagotoviti v okviru interesnih skupnosti.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Ah je tovariš Jože Kolmanič navzoč? Prosim, če bi njegovi delegaciji poslali pismeni odgovor. Ali želi kdo postaviti novo delegatsko vprašanje? Prosim!
Besedo ima tovariš Vojko Čok, gospodarsko področje, 23. okoliš.
Vojko Cok : V sodelovanju z gospodarskimi organizacijami obalnega
območja postavlja skupina delegatov obalnih občin naslednje vprašanje:
Resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1974 ter kongresni zaključni dokumenti ZKS in ZKJ
poudarjajo, da gospodarstvo ne sme biti obremenjeno z dodatnimi oziroma
povečanimi prispevki, ker se tako zmanjšujeta njegova akumulativnost in reprodukcijska sposobnost. Žal podatki lanskoletnih obračunov gospodarskih organizacij za leto 1974 kažejo nasprotno tendenco. Obveznosti v letošnjem prvem
polletju so skokovito porastle. v primerjavi z lanskoletnim prvim polletjem.
Za ilustracijo bomo navedli primerjalne podatke za tri gospodarske organizacije iz obalnega območja, ki zaposlujejo prek 4000 delavcev. To so Interevropa, Luka Koper in Splošna pl-ovba.
Zakonske obveznosti so znašale v prvem polletju 1973. leta 6 033 000 dinarjev, v 1974. letu pa 27 229 000 dinarjev. Indeks porasta je 451. Če izračunamo
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odnos po posameznih gospodarskih organizacijah, znaša indeks pri prvi 574 Vo,
pri -drugi 627'% in pri tretji 258%. Ob primerjanju gibanja zakonskih obveznosti, ki jih plačuje pomorski transport v treh obmorskih republikah, to je
v Sloveniji, Hrvatski in Crni gori, lahko ugotovimo, da znaša indeks povečanja
zakonskih obveznosti v prvem polletju 1974 v Sloveniji 697 %0, v Hrvatski 133 "/d
in v Crni gori 192 %.
V zvezi s takim porastom zakonskih obveznosti v letošnjem prvem polletju želimo, da posredujete Izvršnemu svetu Slovenije oziroma njegovemu
sekretarju za finance naslednje delegatsko vprašanje:
Ali sekretariat za finance razpolaga s podatki o sredstvih, ki so bila zbrana
v letošnjem prvem polletju na podlagi zakonskih predpisov?
Ali je sekretariat za finance napravil primerjavo z lanskim prvim polletjem, in če je, kakšna je bilanca odnosov, kakšen je trend?
Ali je morda tako visok porast zakonskih obveznosti nekaterih gospodarskih organizacij posledica razporeditve zakonskih obveznosti v letu 1974?
Ali misli sekretariat za finance, da je razporeditev, ki kaže tako velike
premike, realna?
Ali namerava sekretariat za finance kaj ukrepati, če odražajo zgoraj prikazani trendi splošen pojav in ne le posamezne primere?
Predsednik Štefan Nemec: Vprašanje bomo posredovali Izvršnemu
svetu, ki bo odgovoril na naslednji seji.
Zeli še kdo postaviti delegatsko- vprašanje? Besedo ima tovariš Jože Petrin,
kmetijska skupina Celje!
Jože Petrin: Ker je zvezni izjvršni svet umaknil -predlog za izdajo
zakona o premijah za proizvodnjo pitanih telet in juncev in o zagotavljanju
sredstev za izplačevanje teh premij-, so me delegati naše kmetijske skupine
pooblastili, da vprašam., če je mogoče, da se spričo katastrofalnega stanja,
ki se obeta naši živinoreji, to vprašanje rešuje na republiški ravni v okviru
Slovenije.
Predsednik Štefan Nemec: Ali lahko predstavnik Izvršnega sveta
odgovori takoj ah na naslednji seji? (Na naslednji seji.) Torej, delegat bo dobil
odgovor na naslednji seji.
V zvezi s to zadevo me je sekretar za kmetijstvo tovariš Zidar obvestil, da
je včeraj Izvršni svet obravnaval problematiko trga in proizvodnje živine in
mesa. Situacija se je zadnje čase še poslabšala, ker je Evropska gospodarska
skupnost podaljišala zaporo uvoza. Izvršni svet pripravlja konkretne predloge
za povečanje potrošnje mesa. Problematiko bo po potrebi, glede na pristojnost
reševanja, obrazložil predstavnik Izvršnega sveta na naslednji seji našega zbora.
Javnost pa je s komunikejem o teh stvareh obveščena v današnjem »Delu«.
To je samo pojasnilo in ne odgovor.
Želi še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.)
S tem je dnevni red izčrpan. Končujem 5. sejo Zbora združenega dela.
(Seja je bila končana ob 15.05.)

6. seja
(16. oktobra 1974)
Predsedoval: Štefan Nemec,
predsednik Zbora združenega dela
Začetek seje ob 9.10.
Predsednik Štefan Nemec: Tovarišice in. tovariši delegati! Pričenjam 6. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 365. člena
ustave SR Slovenije.
Zaradi odsotnosti podpredsednice zbora tovarišice Nade Beltram predlagam,
da mi pri. vodenju seje pomaga tovariš Peter Petkovšek, delegat skupine1 delegatov za gospodarsko področje 28. okoliša.
Ali se strinjate s tem predlogom? (Da.)
Prosim- tovariša Petkovška, da zasede svoje mesto.
Kot sem vas obvestil z dopisom z dne: 11. 10. 1974, predlagam, da razširimo
dnevni red z naslednjima točkama:
— predlog odloka o uporabi presežnih sredstev plačanega temeljnega davka o plačilih za. storitve, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in
— osnutek odloka o potrditvi finančnega plana Narodne banke Jugoslavije
za leto 1974, ki ga je predložil v soglasje Zbo*- republik in pokrajin Skupščine
SFRJ.
Material za ti dve točki dnevnega reda ste prejeli z dopisom 11. 10. 1974.
Glede na to predlagam zboru naslednji dnevni red:
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja
ter poročilo te komisije;
2. odobritev zapisnika 5. seje Zbora združenega dela;
3. ocena gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe v SR Sloveniji v sedmih mesecih 1974. leta, s predlogom stališč in ukrepov za izvajanje
resolucije o družbenoekonomski politiki SR Slovenije v letu 1974;
4. predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1974;
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5. predlog odloka o uporabi presežnih sredstev plačanega temeljnega
davka od vplačil za storitve;
6. predlog zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1974;
7. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o zadolžitvah federacije
pri Narodni banki Jugoslavije za zagotovitev sredstev za kritje njenih obveznosti v letu 1974, z osnutkom zakona;
8. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izdaji
obveznic federacije v letu 1974, z osnutkom zakona;
9. predlog odloka o določitvi celotnega obsega izdatkov proračuna fede~
racije za leto 1974;
10. osnutek zakona o ukrepih za omejitev trga in svobodnega prometa
blaga in storitev, ki imajo pomen za vso državo;
11. predlog za povečanje pokojnin po zakonu o starostnem zavarovanju
kmetov;
12. predlog zakona o varstvu pri delu;
13. predlog zakona o črpanju kredita po sporazumu med Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik,
ki je bil sklenjen 2. novembra 1972;
14. osnutek odloka o potrditvi finančnega plana Narodne banke Jugoslavije
za leto 1974;
15. predlog zakona o ratifikaciji konvencije o varstvu svetovne kulturne
in naravne dediščine;
16. predlog odloka o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri
Vrhovnem sodišču, SR Slovenije in pri okrožnih sodiščih v SR Sloveniji;
17. volitve in imenovanja;
18. vprašanja delegatov.
Vprašam zbor, če se s predlaganim dnevnim redom strinja! Ima kdo kakšne
pripombe? (Nihče.)
Dajem dnevni red na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko!
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet.
Pred prehodom na posamezne točke dnevnega reda naj vas obvestim,
da smo se predsedniki zborov na predlog Izvršnega sveta dogovorih, da bomo
uvodno obrazložitev k 3. točki dnevnega reda, to je k oceni gospodarskih gibanj
ter skupne in splošne porabe v SR Sloveniji v sedmih mesecih 1974. leta in
predlogu stališč in ukrepov za izvajanje resolucije o družbenoekonomski politiki SR Slovenije v letu 1974, poslušali 'na skupnem zasedanju vseh treh
zborov, in sicer po obravnavi 2. točke dnevnega reda.
Uvodno obrazložitev bo imel predstavnik Izvršnega sveta tovariš Miran
Goslar.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev članov
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in poročilo te
komisije.
Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja
za današnjo sejo zbora izvolimo naslednje delegate: za predsednika Janeza
Malovrha, za člane Slavka Primožiča in Dragana Živkoviča.
Ali želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Nihče.)
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Prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna
vprašanja za 6. sejo zbora izvoljeni: za predsednika Janez Malovrh, za člana
Slavka Primožič in Dragan Zivkovič.
Prosim predsednika in člana komisije, da pregledajo pooblastila delegatov
oziroma poročilo, ki ga je pripravila strokovna služba, ter nato o njem poročajo zboru.
Predlagam, da med tem časom nadaljujemo sejo.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 5. seje Zbora združenega dela.
Zapisnik 5. seje Zbora združenega dela ste prejeli. Ima morda kdo kake
pripombe ali predloge za dopolnitev zapisnika? (Nihče.)
Ker; nima nihče pripomb oziroma predlogov za dopolnitev, ugotavljam,
da je zapisnik 5. seje Zbora združenega dela odobren.
Medtem sem bil obveščen, da je Komisija za verifikacijo pooblastil in
imunitetna vprašanja opravila svoje delo. Prosim predsednika te komisije,
da da poročilo.
Janez Malovrh: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 6. sejo
16. oktobra 1974.
Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo- je predložilo
delegatska pooblastila 144 delegatov, in sicer z gospodarskega področja 87, s
prosvetno-kulturnega področja 18, s socialno-zdravstvenega področja 13, iz
kmetijske dejavnosti 15, iz obrtne in podobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti, državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev
ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov, iz delegacij aktivnih vojaških oseb
in civilnih oseb v službi oboroženih sil SFRJ 1 delegat.
Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij: za gospodarsko področje iz 3. okoliša —■ Žalec 1 delegat, 31. okoliša — Ljubljana-MostePolje 1 delegat, 33. okoliša — Ljubijana-Vič-Rudnik 1 delegat in za kmetijsko
področje iz 6. okoliša — Žalec 1 delegat in 7. okoliša — Brežice 1 delegat. To
je skupno 5 delegatov.
Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa
pooblastila v skladu z zakoni in ustavo SR Slovenije. Zato predlaga, da Zbor
združenega dela vsa predložena pooblastila verificira.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Ali želi kdo razpravljati?
Kot vidim;, ne želi nihče razpravljati.
Prehajamo na glasovanje, O poročilu bomo glasovali javno in v celoti, ker
ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo, naj prosim dvigne roko!
(Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov
za 6. sejo Zbora združenega dela. Ugotavljam-, da zbor lahko veljavno odloča,
ker je na seji navzoča večina delegatov.
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Sedaj prekinjam sejo Zbora združenega dela, da bomo imeli skupno sejo
vseh treh zborov, na kateri bomo poslušali ekspoze predstavnika Izvršnega
sveta tovariša Mirana Goslarja. Prosim, da ostanete na svojih mestih.
(Seja je bila prekinjena ob 9.35 in se je nadaljevala ob 11.05)
Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo delo Zbora združenega dela.
3. točko dnevnega reda, to je razpravo o oceni gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe SR Slovenije v sedmih mesecih 1974, s predlogom stališč in ukrepov za izvajanje resolucije o družbenoekonomski politiki
SR Slovenije v letu 1974, ki jo je skupščini predložil Izvršni svet, smo pravzaprav začeli z ekspozejem.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Mirana Goslarja,
člana Izvršnega sveta, Jožeta Florjančiča, člana Izvršnega sveta in republiškega
sekretarja za finance, in dr. Antona Fazarinca, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo-.
Oceno gospodarskih gibanj s predlogom stališč in ukrepov ste prejeli z dopisom dne 26. 9. 1974. Dne 11. 10. 1974 pa ste prejeli dopis Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije s sklepi in predlogi ukrepov na področju skupne in
splošne porabe v letu 1974. Uvodno obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta
smo poslušali na skupnem zasedanju Zbora združenega dela. Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora.
Gradivo so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, ki je dal
poročilo, Odbor za družbenoekonomski razvoj našega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo,
Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora občin, ki sta prav
tako dala skupno poročilo.
Vsa ta poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi amandmaje oziroma vprašanja,
ki pa še niso aktivirana.
Prejeli ste vprašanje Stanislave Florjančič s prosvetno-kulturnega področja,
7. okoliš.
Odbori so po obravnavi gradiva oblikovali komisijo, iz vsakega odbora po
dva, ki je pripravila glede na razprave v odborih in glede na druge dokumente
stališča, ki ste jih tudi prejeli'. To komisijo sestavljajo: Jože Kert, Vlado Sanca,
Viktor Prelog, Boris Berce, Milan Starman in Vida Kirn.
Pred prehodom na obravnavo in sklepanje o stališčih bi vas rad opozoril
na postopek v zvezi s tem. Predlog stališč, ki jih je predložila komisija, prejeli
ste jih na mizo, je mogoče med razpravo dopolnjevati, vendar le s konkretnimi
predlogi.
Tudi komisija, ki sem jo imenoval, naj bi, če se strinjate s tem, spremljala
razpravo in predlagala dopolnitve, če bi bilo to potrebno. Po razpravi pa bo
predstavnik komisije obrazložil oziroma prebral stališča.
Prosim komisijo da spremlja razpravo, delegate pa prosim, da svoje predloge za dopolnitve čimbolj jasno formulirajo. Po koncu razprave bo o stališčih
in dopolnitvah razpravljala komisija, nato pa bomo dokončno sklepali.
Na sejo zbora so bili k tej točki dnevnega reda povabljeni tudi: predstavnik
Zavoda SR Slovenije za planiranje, predstavnik Republiške konference Socialistične zveze Slovenije, predstavnik Republiškega sveta Zveze sindikatov
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Slovenije in predstavnik Gospodarske zbornice SR Slovenije. Goste prosim,
da se tudi vključijo v razpravo.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima delegat tovariš Janez
Tavčar z gospodarskega področja, okoliš 8 — Kranj!
Janez Tavčar : Na sestanku delegatov 8. okoliša v Kranju smo razpravljali o oceni in stališčih in imeli s tem v zvezi določene pripombe. Poleg
tega pa je bila izražena zahteva, da naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
na podlagi ocene gospodarskih gibanj ter skupne in. splošne porabe v SR Sloveniji v sedmih mesecih letošnjega leta in predloga stališč in ukrepov za izvajanje resolucije o družbenoekonomski politiki v SR Sloveniji za leto 1974
izdela konkretnejši program ukrepov do konca leta, ki bi zagotovil stabilizacijo
gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe. V tem programu bi po mnenju delegatov morali upoštevati predvsem problem inflacije in njeno' omejevanje, vprašanje omejevanja uvoza, problem investicij, predvsem razmerij med
pokritimi in nepokritimi investicijami, nadalje vprašanje porasta realnih osebnih dohodkov v SR Sloveniji v primerjavi s temi gibanji v Jugoslaviji, problem
porabe sredstev skupne in splošne porabe, in to pri samoupravnih interesnih
skupnostih, katerih dohodki so se v tem času bistveno povečali, kakor tudi pri
tistih, kjer dohodki komaj dosegajo lanskoletno poprečje. Izražen je bil tudi
predlog, da naj SR Slovenija v organih federacije zagotovi odločnejše razprave,
da se bo politika zmanjševanja stopnje inflacije izvajala v vsej1 državi.
Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Tovariš1 Vlado Sanoa, gospodarsko področje, 9. okoliš — Jesenice!
Vlado Šanca: Ko je naša delegacija ocenjevala gospodarska gibanja,
je dosti zaskrbljujoče sprejela nekatere elemente gibanja. V gradivu je prikazana visoka nominalna rast družbenega proizvoda, 31 %>, kar lahko imamo
za nenormalno rast. Verjetno se ta gibanja, s kakršnimikoli ukrepi, letos ne
bodo bistveno spremenila.
To visoko rast povzroča predvsem inflacija. Realna rast pa je čisto nekaj
drugega in podatka o njej verjetno nimamo. Morah bi si prizadevati za tako
realno rast, ki je odvisna od fizičnega obsega proizvodnje in pa storitev,
ki je rezultat stabiliziranega gospodarstva.
Ob tej visoki rasti ugotavljamo, da je porasla skupna in splošna potrošnja
za 36 !°/o. To pomeni, da je šel ta porast na račun gospodarstva, s čimer pa vsekakor pada, kot je bilo ugotovljeno, njegova reproduktivna sposobnost.
To je spet problem, ki imajo negativne učinke na gospodarjenje. Predvsem destimulativno vplivajo na produktivnost, varčnost in racionalno poslovanje, odločitve o vlaganjih, zaloge itd.
Sama ocena ne nudi nekih ekstremnih rešitev, kako priti iz tega stanja,
ampak bolj ali manj deklarativno nakazuje, kako naj' se usmerja to ah ono.
Mislimo pa, da je Izvršni svet v svojem ekspozeju vendarle nakazal neke realnejše pristope in osnove planiranja in gibanj v prihodnjem letu. Naša. delegacija
podpira taka stališča, če bodo ti ukrepi in ta izhodišča tudi izvedljiva in uresničljiva.
Na področju cen imamo specifično pripombo, ki se nanaša na gibanje cen
črne metalurgije. Naša delegacija se zavzema za stališče, da se ne odstopa
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od izhodišč in ukrepov na področju cen. Minulo obdobje je namreč pokazalo
različna stališča, ki so različno vplivala na stanje teh dobrin v državi in na
izvozne in uvozne posle.
Predsednik Štefan Nemec: K razpravi se je prijavil tovariš Igor
Ponikvar, delegat iz celjske regije!
Igor Ponikvar: Tovarišice in tovariši!
V Celju smo se zbrali prejšnji petek delegati treh regionalnih skupin, kulturno-prosvetne, socialno-zdravstvene in skupine državnih organov ter gospodarske skupine občin Celje, da bi razpravljali o tej pomembni materiji današnjega zasedanja. Povem naj, da bom govoril le o tistem delu, ki zadeva splošno
in skupno porabo ter gibanja osebnih dohodkov. Glede prvega sem pooblaščen
izjaviti, da se naše delegatske skupine povsem pridružujejo predlogom Izvršnega
sveta in predlogom podpisnikov družbenega dogovora o splošni in skupni porabi.
Nekako tako ali morda prav tako smo se namreč itak opredelili že s podpisom družbenega dogovora s tem, ko se Izvršni svet in samoupravne skupnosti
v 36. in 37. členu izrecno zavezali, da bodo na podlagi ugotovitev in ocene
gospodarskih gibanj ter družbenega proizvoda in porabe sprejeli po preteku
prvega polletja in ob naslednjem trimesečju ustrezne ukrepe za uskladitev teh
gibanj, če bodo odstopala od predvidenih. Hkrati pa je bilo tud že spomladi
sprejeto nedvoumno stališče, da se morebitni presežki dohodkov v posameznih
samoupravnih interesnih skupnostih v letošnjem- letu1 nikakor ne bi mogli
porabiti. Gre torej za povsem normalen proces, ki so mu in mu morajo biti
podlaga predvsem zelo skrbno in pravočasno zbrani podatki in ocene.
Predlogi ukrepov sami po sebi torej ne pomenijo novega administriranja,
sprejeti bodo namreč v samoupravnih interesnih skupnostih. Tudi niso dodatno restriktivni, ker navsezadnje omogočajo izvedbo dogovorjenih programov
na valorizirani osnovi. Prav tako ne morejo nikogar v Sloveniji presenečati,
ker smo bili miselno od spomladi h temu naravnam. Presenečajo pa nas dramatiziranje in očitki, včasih dani »stoje in na pamet«, zlasti tisti očitki, ki niso
niti konkretni niti selektivni in zato nekonstruktivni.
Od prve polovice septembra smo bili, na primer, z razgovorom za okroglo
mizo na ljubljanski televiziji in z večjim številom sestavkov, s tendencioznimi
naslovi v dnevnem tisku, deležni serije informacij o tem, da je poraba v
družbenih dejavnolstih porasla iznad vseh pričakovanj in da jo> je treba
omejiti. Slišali in brali smo o odstotkih, ki so se gibali vse od 36,1 % pa navzgor
do 56'%. Te odstotke objavlja Izvršni svet v gradivu za nadašnje zasedanje,
vendar pravilno ugotavlja, da gre za presežke planiranega dohodka, ne pa tudi
za porabljena sredstva.
Ponovno se je med delavci ustvaril vtis, da so sredstva za družbene dejavnosti strošek, ki vse bolj in preveč obremenjuje gospodarstvo, in da je to
eden od pomembnih vzrokov gospodarskih težav in naraščajoče inflacije. Po
mnenju naših delegatskih skupin je tak enostranski način obravnavanja podatkov o gibanju skupne porabe politično skrajno škodljiv. Je v nasprotju s sprejetimi političnimi dokumenti in ustavnimi načeli o enakopravnem položaju
vseh delov združenega dela v samoupravni družbi in o pravici delavcev, da le
oni razporejajo dohodek in ga izmenjujejo z drugimi delavci. Tehnokratskim
silam pa daje osnovo, da razglašajo sredstva, ki jih delavci vzajemno in solidar-
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no izločajo za svoje socialne pravice, otroški dodatek, zdravstveno oskrbo, pokojnine, vzgojo otrok itd., za breme gospodarstva.
Poudarjam, da takšen način obravnavanja problemov v zvezi z letošnjimi
gospodarskimi gibanji povzroča, na srečo le pri manjšem številu delavcev, ki
delajo na področju družbenih dejavnosti, negativne reakcije: od pasivne rezistence do zahtev po državnem urejanju odnosov. Pri delavcih na področju gospodarstva pa vzbujajo vtis, da se denar troši mimo in nad sprejetimi samoupravnimi sporazumi, v katerih so se dogovorili o solidarnem in vzajemnem
pokrivanju potreb.
Zato bi bilo normalno in bolj mobilizacijsko, če bi ob tem prvem obračunu
upoštevali in pojasnjevali, da je leto 1974 hkrati tudi prvo leto, ko s samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem utiramo pot novim
družbenoekonomskim odnosom. Bili smo brez izkušenj in verjetno tudi premalo
strokovno pripravljeni za neposredno sporazumevanje in odločanje; srečali
smo se z mnogimi pomanjkljivostmi, slabostmi pa tudi z napakami. Zaradi neustreznh evidenc za te namene izhodiščni podatki niso bili niti pravočasni —
za šest mesecev jih sploh ni, sedemmesečne pa obravnavamo v desetem mesecu
—niti niso bili točni. Podatki so bili, kot smo čuli, izpodbijani in še danes
ni povsem zanesljivo, da kakšen dinar v prilivu ni bil dvakrat obračunan. Ocene
gibanj posameznih kategorij dohodka so bile premalo natančne. Gospodarska
gibanja so drugačna od predvidenih. In ne nazadnje, tudi potrebe in želje so
ponekod še vedno velikokrat večje od možnosti ob sedanji stopnji produktivnosti
celotnega družbenega dela. Vse to pa seveda ne more in ne sme pomeniti negacije sistema, ki smo ga komaj začeli uvajati; biti mora spodbuda za še boljše
politično in strokovno delo na vseh ravneh in povsod, kjer se soočajo neposredni
interesi delavcev, in iskati se morajo najustreznejše samoupravne rešitve.
Prosim vas, tovariši delegati, da upoštevate in ocenite tudi ta aspekt. Vstopamo namreč v obdobje programiranja in sporazumevanja o skupni in splošni
porabi za leto 1975, ko bodo objektivno prikazovanje stanja, medsebojno razumevanje, skupna iskanja adekvatnih rešitev in podobno, neobhodne sestavine
akcije, ki naj da čimveč stvarnih rezultatov.
Hkrati predlagam:
1. da podpremo predloge Izvršnega sveta in odbora podpisnikov družbenega dogovora, ki se nanašajo na uskladitev finančnih načrtov z osnovnimi
cilji ekonomske politike, in, da pozovemo odbore podpisnikov družbenih dogovorov v občinah k takojšnji akciji, zlasti kar zadeva objektivno oceno in
prikazovanje stanja ter dosledno izrabo možnih ukrepov, ki pa naj bodo
sprejeti po odločitvi delavcev in temeljnih organizacij združenega dela kot
podpisnikov samoupravnih sporazumov in družbeni dogovor;
2. da predlog ugotovitev in stališč, v tekstu na prvi strani, drugi odstavek,
na začetku stavka v peti vrsti dopolnimo s kratkim povzetkom strukture obremenitev organizacij združenega dela in
3. da priporočimo delavcem v družbenih dejavnostih dejavnosti dosledno
izvajanje dogovorjenih oziroma sprejetih programov in da kljub močnim vplivom in posledicam, ki jih prinaša inflacija, poskusijo storiti vse, da zlasti ne
bi sprejemali nobenih takšnih odločitev, ki bi šle v škodo delavcem v združenem delu oziroma občanom, ki so porabniki in hkrati plačniki njihovih uslug.
Kar zadeva področje osebnih dohodkov, bi rad najprej povedal, da izrekamo
priznanje Izvršnemu svetu, ki je štel za potrebno, da se ti podatki prikažejo
v vsej njihovi razsežnosti, kar je zlasti pomembno za prikaz in oceno stvar-

6. seja

63

nega stanja v družbenih dejavnostih. Kot vidite, osebni dohodki v družbenih
dejavnostih naraščajo celo nekoliko počasneje, kot je bilo dogovorjeno v 32.
členu družbenega dogovora, kjer je rečeno, da bomo ohranili enako razmerje
osebnih dohodkov, kot smo ga imeli v drugem polletju lani. Ob tem pa si
delegati nismo znali prav razložiti misel, ki jo izraža Izvršni svet na 26. strani
ocene, ko v predzadnjem odstavku poziva samoupravne interesne skupnosti,
naj z notranjim prelivanjem zagotovijo potrebna sredstva za tiste skupine, ki
za osebnimi dohodki zaostajajo. Znotraj odgovornosti namreč ni razlik, so med
njimi.
Delavcem v družbenih dejavnostih pa bi zelo koristila še druga ocena, na
katero nismo pripravljeni. V mislih imamo oceno o tem, ali se kje in v kolikšni
meri upravičeno oziroma od kod dalje se manj upravičeno ali cek» neupravičeno
razraščajo opravila, ki jih izvršujemo v tako imenovani družbeni nadgradnji.
Mislim, da je prav sedaj čas za to, da se skupaj z delavci v ostalih sferah
združenega dela, delavci v družbenih dejavnostih, lotijo te ocene, pri čemer
seveda izhodišča, ki jih je v svojem' ekspozeju nakazal tovariš Goslar, v celoti
lahko podprem tudi v imenu naših delegacij.
Podpiramo tudi idejo, da se je treba sporazumeti o roku, do katerega naj
bodo sprejeti samoupravni sporazumi o dohodku na novih osnovah. Naše mnenje je, da naj bo to skupni dogovor podpisnikov družbenega dogovora in organov delegatskih zborov podpisnikov samoupravnih sporazumov. Ta dogovor naj
bo politične narave in naj zavezuje, da bodo sporazumi sprejeti najpozneje do
konca tega leta. Vse leto namreč govorimo, da smo v prehodnem letu, ko iz
starega gradimo novo, in smo kot delavci miselno sicer pripravljeni tudi na rok,
po katerem želimo prelomiti s starim. Gre torej za to, da se do kraja zresnjeno
in pospešeno lotijo dela skupne komisije podpisnic, ob ustreznem aktiviranju
zborov podpisnikov samoupravnih sporazumov. Razpolagam namreč s podatkom, da je od nekaj več kot sedemdeset grupacij podpisnic samoupravnih
sporazumov delo končano le v petih grupacijah, 6 grupacij je v fazi osnutka,
ki bo pravkar prerasel v predlog. Teze je pripravilo 13 grupacij, šele začeli
pa so delo v 19 grupacijah. Očitno je torej, da se sicer v poslednjem času
premikamo proti dovršitvi te pomembne družbene naloge, a očitno je tudi, da
je potrebna dodatna spodbuda naše delegatske skupščine in prek nas, delegatov
tudi spodbuda temeljnih organizacij združenega dela podpisnic samoupravnih
Sporazumov o delitvi dohodka in osebnih dohodkov. O tem pa v predlogu
stališč ni nič rečeno. Predlagam, da to vgradimo v končni tekst stališč. Zahvaljujem se za pozornost.
Predsednik Štefan Nemec: Tovariš Lojze Fortuna, predstavnik gospodarske zbornice, ima besedo !
Lojze Fortuna: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Vsi ugotavljamo, da živimo kljub nekaterim pozitivnim trendom v gospodarskih
gibanjih v zapletenih družbenoekonomskih razmerah, da pritiska na nas inflacija od, zunaj, še bolj pa narašča stroškovna inflacija na naših domačih,
jugoslovanskih tleh.
Ponovno se kažejo na obzorju stari pojavi nelikvidnosti v gospodarstvu.
Kar zadeva te ugotovitve in tudi glede vzrokov negativnih tendenc, ki jih
danes ugotavljamo v gospodarskih gibanjih, smo si več ali rhanj edini. Sedaj je
čas, da se na vseh ravneh temeljito dogovorimo o tem, katere so tiste naloge,
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ki jih bo treba nujno uresničiti, da bi preusmerili negativne trende ter dosegli
bolj stabilna gospodarska gibanja v nadaljnjem razvoju slovenskega in jugoslovanskega gospodarstva.
Nedvomno drži, da sodi del nalog, ki nas čakajo, v domeno dograjevanja
družbenoekonomskega sistema in iskanja trdiiih, dolgoročno zastavljenih razvojnih ciljev. Zato so potrebna usklađena prizadevanja vseh subjektivnih sil.
Vendar pa smo v Gospodarski zbornici prišli do trdnega sklepa, da je usoda
gospodarskega napredka in življenjska raven delavcev predvsem odvisna od
gospodarstva samega, to je od tega, kako se bo združeno delo učinkovito
organiziralo in seveda čim uspešneje tudi poslovalo.
Čeprav so bila že po prvih razpravah po ustavnih dopolnilih in zlasti še
ob sprejemu nove ustave v delovnih organizacijah vidna močna prizadevanja
za uresničitev ustavnih načel na področju ustanavljanja in združevanja temelja
nih organizacij združenega dela in širšega povezovanja dela in sredstev v go^
spodarstvu, lahko danes trdimo, da gospodarstvo še vedno ni dovolj učinkovito
organizirano, da bi lahko uspešno reševalo nakopičene probleme svojega razvoja in se tako lahko uspešneje upiralo negativnim vplivom, nestabilnih gospodarskih razmer v svetu.
Tako med drugim ugotavljamo, da je kljub velikemu številu integracij
v zadnjem obdobju še vedno bolj malo takih, kjer so prešli že tudi od oblike
na vsebino, kjer so integracijske programe praktično začeli uresničevati. To
pomeni, da bi morali začeti dejansko prenašati poslovne funkcije na na novo
ustanovljene integracijske tvorbe.
Pri uveljavljanju novih odnosov v našem gospodarstvu pa še vedno naletimo na ostanke stare miselnosti, ki se še zlasti kažejo v sprejemanju odločitev v ožjih skupinah mimo dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja
v okviru panoge in grupacije. Se posebej pa pogrešamo na tem področju vertikalne povezave od surovinske baze do prodaje blaga.
Dovolite mi, da spregovorim še nekaj besed o tem, v katerih glavnih
smereh si je Gospodarska zbornica Slovenije zastavila program svojih akcij.
Gospodarska zbornica se je v novih družbenoekonomskih razmerah po uveljavitvi ustave tudi tako samoupravno organizirala, da lahko kot najširša asociacija združenega dela čimbolj učinkovito izpolnjuje svojo družbeno funkcijo
kot kreator naprednih ekonomskih rešitev ter kot usklajevalec in povezovalec
investicijskih in drugih poslovnih načrtov med gospodarskimi subjekti ter
panogami in grupacijami oziroma združenji v okviru naše republike in pa
seveda tudi med gospodarstvi vseh jugoslovanskih republik in pokrajin.
Opozoril sem že na nujnost, da se gospodarstvo učinkoviteje povezuje. V
zbornici smo se odločili, da temeljito proučimo, kakšni so dejanski ekonomski
rezultati dosedanjih povezav v gospodarstvu, in da izluščimo tudi tisto, kar bo
treba še storiti, da bi z integracijami dosegli glavni smoter, to je racionalnejše gospodarjenje in skladnejši razvoj.
Druga taka naloga je, da uveljavimo v delovnih organizacijah prakso,
da se noben razvojni program, nobena pomembnejša konkretna odločitev ne
bo več snovala in načrtovala ločeno, morda celo na skrivaj, zgolj za trenutno
korist kakšnega kolektiva ali skupine in pod domnevo neke navidezne trenutne
konjunkture, ne da bi se usklajevala z razvojnimi načrti drugih organizacij
in njihovih asociacij ter samoupravnega odločanja na vseh nivojih združenega dela.
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Usklađeni razvojni programi ter investicijski načrti, zlasti še v okviru
vertikalno povezanih poslovnih skupnosti, pa bodo tisti temelj, na katerem
bi morale sloneti tudi vse akcije ali zahteve za oblikovanje določenih pogojev
gospodarjenja, pa naj gre za cene ali kreditne zahtevke, spremembe carinskih
stopenj, premiranje izvoza, davčne olajšave itd. Skratka, dogovorjenemu in
sprejetemu razvojnemu konceptu je treba v bodoče prilagoditi tudi ekonomsko
politiko.
V zbornici bomo podpirali samo tiste rešitve, ki bodo izhajale iz samoupravno dogovorjenih programov, in zavračali sleherne pritiske na organe in
forume, da bi tako mimo ostalega gospodarstva reševali posamične probleme in
interese, ne da bi pri tem upoštevali širše družbenoekonomske interese.
Ce hočemo doseči skladnejšo in ne nazadnje tudi za blagovno menjavo
s tujino primernejšo produkcijsko strukturo in se v prihodnje izogniti podvojenim ali finančno, pa tudi tehnološko in tržno zgrešenim investicijam, se
moramo nujno dogovoriti za tako ravnanje v vsem slovenskem in tudi jugoslovanskem prostoru.
V zvezi s tem bo treba natančno določiti med drugim tudi odgovornost za
uspešnost ali neuspešnost investicijskih odločitev, odgovornost za to, ali sta
bili upoštevani surovinska in energetska bilanca, ali je lokacija kakšnega
indutrijskega ali drugega objekta ustrezala razpoložljivim rezervam delovne
sile na tistem območju, ali je bilo upoštevano varstvo okolja itd.
Enako kot se mora združeno delo ustrezneje organizirati za skladnejši
razvoj in doseganje stabilnejših razmer na domačem trgu, bo treba doseči
tudi boljšo in racionalnejšo organizacijo nastopa naših podjetij na tujih trgih,
zlasti še na trgih socialističnih dežel in dežel v razvoju.
■ V zvezi s tem smo v zbornici že zastavili akcije, v katerih gre zlasti za to,
da morajo zainteresirane delovne organizacije ne le samoupravno dogovoriti se
za večje prizadevanje pri izvozu, ampak tudi določiti skupne nosilce poslov
in se takih sporazumov dosledno držati.
Vzpostaviti pa moramo tudi ustrezno evidenco naših predstavništev v
tujini in vlaganja tujega kapitala. Vse to z namenom, da bi ob uveljavljanju
novih samoupravnih odnosov v našem gospodarstvu zbornica prek delegatov
v gospodarstvu tudi na tem področju urejala nekatera tista vprašanja, ki
vplivajo na uspešnejše in bolj organizirano vključevanje našega gospodarstva
na področju ekonomskih odnosov s tujino.
Dotaknil se bom še problema, o katerem sicer tečejo v zadnjem času
številne razprave. Tu se moramo ravno tako temeljito pogovoriti o načinu
ravnanja: naj bodo presežki dohodkov skupne porabe taki ali drugačni, naj
bodo v takšnih temeljnih samoupravnih interesnih skupnostih ugotovljeni tudi
primanjkljaji sredstev, bodo morali delegati iz delovnih organizacij s področja
gospodarstva v prihodnje vsekakor zahtevati, da dajo samoupravne interesne
skupnosti temeljit obračun o tem, kako so uporabile sredstva glede na realizacijo nalog in sprejetih programov.
Ce so uporabile več sredstev, kot je bilo načrtovano in predvideno, bodo
pač morale to upravičiti. Gospodarstvo ima tudi pravico zahtevati, da se sleherna nova odločitev v domeni skupne porabe vnaprej temeljito finančno
utemelji, v vsakem primeru pa mora gospodarstvo še pred koncem tekočega
leta vedeti, koliko dodatnih sredstev bo potrebnih, kakšne bodo njihove obremenitve in zakaj se bodo zbrana sredstva uporabila. Tudi upravni odbor naše
5
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zbornice odločno vztraja, da se presežki dohodkov skupne in splošne porabe
za letošnje leto nad dogovorjenimi vrnejo gospodarstvu na način, ki bo sporazumno določen. Tak sporazum pa bo treba čimprej doseči in tudi realizirati.
Poleg vprašanj, ki sem jih omenil, tišči gospodarstvo seveda še vrsta
drugih aktualnih problemov, o katerih je tovariš Goslar dopoldne v svojem
ekspozeju govoril in ki jih bo treba takoj in odločno reševati. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. K besedi se je prijavil
dr. Miran Slajmer, delegat za zdravstveno področje iz okoliša 4.
Dr. Miran Šlajmer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Dovolite mi, da se razprave udeležim s konkretnim vprašanjem na račun inflacije
ter da povem nekaj misli v zvezi z ekspozejem tovariša Goslarja. K oceni gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe v SR Sloveniji v naslednjih
mesecih, s predlogom stališč in ukrepov za izvajanje resolucije o družbenoekonomski politiki v SR Sloveniji v letu 1974, postavljam v soglasju z delegacijo
naslednje delegatsko vprašanje:
Prosim, da predstavnik sekretariata za finance oziroma predstavnik Narodne banke SR Slovenije prikaže v dopolnilu k oceni trendov stopnje rasti
sklada osebnih dohodkov in življenjskih stroškov in cen tudi gibanje denarne
mase iz primarne denarne emisije Narodne banke Jugoslavije oziroma Narodne
banke Slovenije ter pojasni, kakšen je bil vpliv emisijske denarne politike na
pojav inflacije ter kaj namerava na tem področju storiti sekretariat za finance
ali Narodna banka, v dopolnilo drugim protiinflacijskim ukrepom.
Prosim, da tudi predstavnik Izvršnega sveta pojasni sedanje kriterije za
določanje stopnje oziroma zneska primarne denarne emisije, tako za področje
SR Slovenije kakor tudi v celotni strukturi primarne emisije skupno z drugimi
republikami.
V obrazložitev tega vprašanja bi povedal, da v materialu, ki smo ga
prejeli, ta element, ki prav gotovo prispeva k inflaciji, ni osvetljen. To tudi
ni osvetljeno v materialih, ki smo jih dobili, razen v kratkem stavku Odbora
za družbenoekonomske odnose, v katerem opozarja na emisijo; prav tako pa o
tem vprašanju ni govoril tovariš Goslar.
Podpiram ugotovitve, da naša strokovna služba, ki naj bi bila na razpolago
izvršilnim organom, zamuja. Poleg tega pa bi želel poudariti, da je skoraj
nedojemljivo, kakor je mogoče, da nimamo rutinske službe, za spremljanje
trendov. Mislim na službe, ki bi lahko s sodobno tehniko mesečno pripravljale
analize, ki so potrebne za tekoče delo in ukrepanje. Take analize bi morali
dobivati sproti ne samo upravni organi, ampak tudi mi, tako da bi bila odgovornost tudi na nas, ne pa samo na tistih, ki jim sedaj očitajo, kako zamujajo,
ker so bili ti trendi očitni že spomladi itd.
V tem smislu bi bilo potrebno tudi dopolniti stališča, ki smo jih dobili
na mizo. Prosim komisijo, da poskuša to v točki pod II formulirati v tem smislu,
da bi Izvršni svet skupno z Gospodarsko zbornico prevzel iniciativo za pripravo
pregleda elementov poslovne aktivnosti in da bi bila to kontinuirana akcija,
pri kateri bi organizirali tudi znanstveno višjo stopnjo raziskave. Zavzemam
se torej za to, da ne bi tega speljali samo rutinsko, ampak da bi angažirali
tudi znanstvenike.
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati?
Prosim, tovarišica Ivica Kavčič, delegat za gospodarsko področje, okoliš 7 —
Idrija!
Ivica Kavčič: Tovarišice in tovariši delegati! Oglašam se k razpravi
o gospodarskih gibanjih kot članica delegacije s področja gospodarstva občin
Idrija in Tolmin. Naša delegacija je v razširjenem sestavu skupno z delegati
za Zbor združenega dela občinske skupščine temeljito obravnavala gradivo,
ki ga je pripravil Zavod SR Slovenije za planiranje, in tudi oceno gospodarskih gibanj v občini. K predlogu stališč in ukrepov, ki nam jih je predložil
Izvršni svet, dajemo naslednje pripombe:
K poglavju ukrepov na področju ekonomskih odnosov s tujino: Strinjamo
se s predloženimi stališči, vendar mislimo, da jih je treba zaradi kompleksnosti
tega problema in specifičnosti posameznih panog dopolniti. Zato predlagamo1,
naj bi se drugi" odstavek tega poglavja glasil: »Spremeniti je treba izvozne
instrumente v smeri povečanja stimulacije za izvoz finalnih proizvodov, iz
tistih surovin, ki presegajo potrebe domačega trga. Ukiniti je treba izvozno
stimulacijo za vse surovine in reprodukcijski material, ki je deficitaren na
našem notranjem trgu.« S takim ukrepom bi preprečili nepotrebno in za
izvozno-uvozno bilanco škodljivo izvažanje surovin po- nižji in nato ponovno
uvažanje surovin po višji ceni. Obenem bi pa stimulirali izvoz tistih surovin,
ki so suficitarne, ki torej presegajo potrebe domačega trga in je zato njihov
povečan izvoz za našo družbo še kako potreben.
Poglavje o cenah bi bilo treba po našem mnenju dopolniti s tem, da je
treba možnost za administrativno urejanje cen čimprej odpraviti, urediti pa
enoten sistem določanja cen, tako za bazično kot za predelovalno' industrijo.
V poglavju o skupni in splošni porabi podpiramo ukrepe za zmanjšanje
prispevanih stopenj za samoupravne interesne skupnosti v letu 1974. Mislimo
pa, da je predvsem važno, da se na podlagi izkušenj iz letošnjega leta temeljito pripravimo za naslednje leto. Določiti si moramo tak način financiranja
tega področja, da ne bo dopuščal uhajanja porabe iz plansko začrtanih in dogovorjenih okvirov. Samoupravne interesne skupnosti bodo morale ravnati
tako kot gospodarstvo, pri čemer bodo dajale redno tudi periodične obračune
svojega poslovanja.
In še k poglavju o splošni porabi: Nujno je treba urediti sistem financiranja občinskih proračunov. Sedanji je pomanjkljiv in nedodelan. Brez odlašanja ga je treba dopolniti tako, da bo vsem občinam omogočeno financiranje
najosnovnejših življenjskih potreb.
Menim, da je treba vsaj z nekaterimi od1 teh stališč oziroma predlogov
dopolniti stališča našega zbora.
Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima Ivan Rumpf, delegat gospodarskega področja, okoliš 13 — Maribor!
Ivan Rumpf r Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Položaj gospodarstva v republiki, ki izhaja iz ocene gospodarskih gibanj v prvih
sedmih mesecih 1974, kaže ob ugodni stopnji rasti globalnih kategorij za vrsto
strukturnih neskladij in negativnih trendov, med katerimi je najbolj zaskrbljujoče naraščanje cen in v zvezd s tem stopnja inflacije. Menim, da je nujno
5«
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sprejeti ustrezne ukrepe za omejitev in čimvečje obvladanje te situacije. Naša
delegacija odločno podpira sklepe Predsedstva Centralnega komiteja Zveze
komunistov Jugoslavije in prizadevanja vseh tistih organov, ki oblikujejo takšne
ukrepe ekonomske politike, da gospodarska gibanja čimbolj uskladimo.
Med ukrepi za doseganje ugodnih struktur v delitvi družbenega proizvoda
so tudi naloge, da se gospodarstvu vrne del sredstev za skupno porabo. To je
vsekakor pomembna naloga, ki pa je ne bi smeh obravnavati preveč pavšalno.
Izhajam iz povprečij v SR Sloveniji; v posameznih občinah pa se to odraža zelo
različno. Zato ni mogoče pričakovati, da bi lahko gospodarstvo .v vseh občinah
enako razbremenili, kajti samoupravnim interesnim skupnostim moramo povsod zagotoviti kolikor toliko normalne pogoje za delo.
Po izvršenih razbremenitvah bo nujno potrebno analizirati položaj gospodarstva v vseh območjih in občinah in ugotoviti, ah ni gospodarstvo ravno
v tistih območjih, ki so najbolj zaostala, najmočneje obremenjeno. Takšne
tendence je opaziti že sedaj in bodo po znižanju stopenj prišle še bolj do izraza.
Ce bo tako*, tedaj bo potrebno vprašanju solidarnosti pri zagotavljanju sredstev za skupno porabo posvetiti še več pozornosti. Solidarnost se sedaj ne kaže
več samo- v odnosu dO' večjih ali manjših sredstev za zadovoljevanje skupnih
potreb na posameznem območju, temveč tudi v odnosu do večjega ali manjšega prispevka delavca in v končni fazi v položaju gospodarstva v posameznem območju.
Nekateri smo, kot kaže, primorani neprestano poudarjati solidarnost. Že
na junijski seji je naš delegat razpravljal, v zvezi z izvajanjem posebnega
družbenega dogovora o višini splošne porabe v občinah v letu 1974, o nespoštovanju načel družbenega dogovora in v tem okviru zlasti o premajhni zavzetosti za solidarnost. Kljub sprejetim stališčem Zbora občin v Skupščini SR
Slovenije ugotavljamo', da položaj po preteku treh mesecev ni ugodnejši,
temveč celo bolj zapleten. Medtem ko je že sprejeto stališče, da se lahko
raven občinskih proračunov v povprečju v Sloveniji poveča za 6 %, morajo
občine, ki sprejemajo solidarnostno prelivama sredstva, močno omejiti že
sprejete proračune.
Dogovorjeno je bilo, da vse občine, ki prelivajo sredstva, prispevajo v
solidarnostni sklad nemudoma vsaj 50'% svojih dogovorjenih obveznosti, izračunanih po dinamiki dotoka sredstev.
Ne vemo, kako je to priporočilo uspelo, toda četudi je, je dva meseca in
pol pred koncem leta to komajda sprejemljivo. V imenu svoje delegacije ponovno poudarjam, da odločno zahtevamo spoštovanje družbenih dogovorov.
V zadnjem času smo priče veliki solidarnosti slovenskih delovnih ljudi, pri
čemer so se še posebej izkazali delavci in gospodarstvo iz razvitih območij
in večjih mest. Pričakujemo njihovo trajno in vsestransko zavzetost, zlasti
za izpolnjevanje sistemsko dogovorjene solidarnosti.
Moja razprava naj bi izzvenela kot opozorilo v zanemarjanju nalog na
področju gospodarstva in kot poudarjanje problemov na področju potreb.
Naš namen je, da tudi na primeru splošne porabe poudarimo nedoslednost in
premajhno družbeno odgovornost posameznih dejavnikov, kar je tudi eden od
pomembnih vzrokov strukturnih neskladij v gospodarstvu samem. Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima Ivan Zelenšek, delegat za
gospodarstvo, okoliš 1!
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Ivan Zelen še k: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
V materialu Zavoda SR Slovenije za planiranje o gospodarskih gibanjih v
letu 1974 se pri oceni izgub, ki so nastale zaradi nedoseženega dohodka,
navaja, da največ izgub odpade na železniški promet. Te izgube bodo po
oceni železniškega gospodarstva dosegle konec leta znesek, ki daleč presega
vse dosedanje letne izgube in katerega kritje predstavlja problem ne samo
za železnice, temveč za republiko kot celoto. Za rešitev tega problema se predlaga, da bi bilo treba v okviru samoupravne interesne skupnosti za železniški
in luški promet predložiti načrt za sanacijo, s predlogi za rešitev, da bi zadevo
lahko hitro rešili v sodelovanju vseh zainteresiranih in odgovornih dejavnikov.
Kot delegat iz vrste temeljnih organizacij združenega dela v okviru
Železniškega gospodarstva Ljubljana sodim, da je treba o tem problemu in o
načinu njegovega reševanja povedati nekaj več od tega, kar je navedeno v
materialu Zavoda za planiranje.
Železniško gospodarstvo Ljubljana je s problematiko že seznanilo pristojne
družbene, politične, izvršilne in upravne organe republike, ki naj bi sodelovali pri rešitvi problema. V tem materialu se navaja, da bo pričakovana izguba
v letu 1974 presegla 40 milijard starih dinarjev, celoten primanjkljaj pa naj
bi presegel celo višino 50 milijard starih dinarjev.
Iz analiz izhaja, da izvira okoli tretjina tega primanjkljaja iz zapoznelega
in ne dovolj natančnega reševanja problema prevoznih cen na železnici za
leto 1974, dve tretjini primanjkljaja pa sta posledica sprememb, ki so nastale
v letu 1974 v višini cen reprodukcijskega materiala, amortizacije ter pogodbenih
in zakonskih obveznosti. To je navedeno tudi v materialu Zavoda za planiranje.
Približno polovico teh dveh tretjin zajema povečanje amortizacijskih sredstev, obračunanih po določbah novega zakona s tega področja. Pri tem je
treba posebej poudariti, da bo pri prevozu blaga v letu 1974 opravljenega za
okoli 111% več dela, pri prevozu potnikov pa bo dosežen približno isti obseg
kot v letu 1973. Proizvodnost dela bo za okoli 8 %> večja kot v letu 1973,
stopnja izkoriščenosti sredstev dela pa celo večja kot pri nekaterih zahodnoevropskih železnicah. Ni torej internega železniškega razloga, ki bi narekoval
izdelavo sanacijskega elaborata, kakor ga je treba sicer izdelati za področja,
ki postanejo nesolventna zaradi neuspešnosti na tržišču. Zato sodim, da leži
rešitev problema izven naših možnosti. Tako ne pride na primer v poštev niti
sprememba v načinu obračunavanja amortizacije niti uvedba minimalnega
osebnega dohodka, saj bi povsem zavrli izvedbo skrajno nujne modernizacije in
povzročili še večje probleme na področju kadrovanja. Razen tega je železniško
gospodarstvo že leta 1973 izdelalo sanacijski program, ko je imelo izgubo pri
poslovanju. Tedaj predloženi kratkoročni sanacijski ukrepi so bili sicer izvedeni,
to je kritje izgub, niso. bili pa izvedeni dolgoročni sistemski ukrepi. Ukrepi za
sanacijo z izdelanimi akcijskimi programi pa so predloženi v zvezi z realizacijo
kredita Mednarodne banke za obnovo in razvoj za modernizacijo jugoslovanskih
železnic pa se žal tudi nič realizirajo po načrtu.
Pri tem gre predvsem za sklenitev družbenega dogovora o bodoči politiki
cen na železnici in za zagotovitev finančnih sredstev za izvedbo modernizacije,
ki jo financira omenjena mednarodna banka. Priprave za sklenitev družbenega
dogovora so se začele že ob koncu leta 1973, uveljavil pa naj bi se maja 1974.
leta. Bližamo se koncu leta 1974, pa še ne vemo, kdaj in. v kakšni obliki naj
bi bil družbeni dogovor podpisan. To je tipičen primer neuspešnosti reševanja
odprtih sistemskih vprašanj. Kot primer bi navedel, da s strani črne metalur-
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gije dogovora ni podpisala železarna Zenica oziroma je takemu dogovoru celo
nasprotovala.
Sklenitev tega dogovora pa je za železnico izredno pomembna, ker bo dogovor zagotovil železnici ustrezno startno osnovo in redna prilagajanja
spremembam na trgu in spremembam družbenih obremenitev. S tem bi odpadle
občasne velike spremembe glede visine prevoznih cen, ki premočno vplivajo na
proizvodne stroške v gospodarstvu. Da na kratko ponovim:
1. Pri reševanju železniške problematike ne gre za ponovno izdelavo sanacijskih načrtov, saj so že znani razlogi za nastanek deficita, kakor tudi
ukrepi, ki jih je treba izvesti.
2. Kratkoročni ukrepi za kritje deficita naj bodo izvedeni s sredstvi republike, v smislu določil ustave, ker deficit ni posledica slabega poslovanja
železnice, temveč neustreznega urejanja prevoznih cen s strani družbe kot
celote.
3. Med sistemske ukrepe spadajo: sprejetje družbenega dogovora o politiki cen na železnici, doslednejša izvedba sistema prevoznih cen na osnovi
vrednosti konkretne prevozne storitve ter pospešitev obnove železnice in nadaljnjega razvoja s pravočasno zagotovitvijo potrebnih virov financiranja. Zavod
SR Slovenije za planiranje je mišljenja, da naj bi se navedena problematika
reševala v okviru Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški
promet.
Ta samoupravna interesna skupnost je komaj zaživela in kot taka ni imela
doslej nobenega vpliva na reševanje problemov, razen tega pa se ta problem
nanaša na celotno območje SFRJ in ne samo na območje SR Slovenije. Sodimo,
da samoupravna skupnost v Sloveniji te problematike ne more rešiti, da pa
lahko prispeva svoj delež pri formuliranju predlogov za dolgoročne sistemske
rešitve.
Glede na navedeno bi bilo potrebno, da pristojni republiški organi v
najkrajšem času predlože Skupščini ustrezne predloge za kratkoročne in dolgoročne sistemske rešitve. H gradivu, ki ga danes obravnavamo, pa predlagamo k
drugemu odstavku na strani 29 naslednje dopolnilo: »Za železniški promet
je treba nemudoma izvesti ukrepe, ki so predvideni v pogodbi z Mednarodno
banko za obnovo in razvoj, katero je SR Slovenija že potrdila in ki v bistvu
predstavlja sanacijski ukrep« Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima Vojko Čok, delegat za gospodarstvo iz Kopra!
Vojko Cok: Na razširjeni seji vseh skupin delegatov z obale, ki pošiljajo delegate v Skupščino, je bilo sklenjeno, da se predlaga k 7. točki predlogov, stališč in ukrepov za izvajanje resolucije o družbenoekonomskem razvoju Slovenije za leto 1974, da naj se pri primerjavi oziroma pri analizi priliva
in odliva sredstev za zdravstveno zavarovanje na obali ne upoštevajo sredstva, ki se namensko zbirajo za gradnjo bolnice v Izoli. Ta sredstva se vodijo
na posebnem računu, zaradi česar so praktično namensko ločena od ostalih
sredstev. Ta sredstva zbirajo gospodarske organizacije s področja obale že tri
leta. V letošnjem letu so pristopile še gospodarske organizacije iz Postojne,
Sežane in Ilirske Bistrice.
Zakaj so gospodarske organizacije in drugi dejavniki pristopili h gradnji
bolnice, je menda dovolj jasno. Naj omenim, da je bila bolnica v Kopru na
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prioritetni listi, ki je izšla v Uradnem listu SRS št. 24/71, skupaj z bolnicami
v Mariboru, Novi Gorici, Murski Soboti in z Onkološkim inštitutom. Od vseh
teh bolnic se trenutno ne gradi edino bolnica v Kopru oziroma v Izoli in
Onkološki inštitut. Zato se zavzemamo, da se gradnja bolnice nadaljuje, v skladu
s programom, sprejetim v široki javni razpravi pred tremi leti, da pa se vsa
ostala sredstva, namenjena za zdravstveno zavarovanje na obalnem območju,
obravnavajo tako kot vsa ostala sredstva.
Vsak drugačen način zbiranja sredstev za gradnjo bolnice v Izoli, ki se je
začela sredi tega meseca, bi pomenil ponovno javno razpravo v organizacijah
združenega dela o problemu, o katerem so se le-te skorajda plebiscitarno
izrekle pred časom. Ponovno pogrevanje tega problema ne bi bilo primerno,
še zlasti ne v trenutku, ko pripravljamo na obali prvič tudi uvedbo samoprispevka za gradnjo šol in varstvenih ustanov. S tega vidika bi morali vsaj
na področju obalnih občin sredstva, ki se namensko zbirajo za gradnjo bolnioe,
ločiti od ostalih sredstev, ki gredo za tekočo in normalno dejavnost zdravstvene
službe.
V zvezi z izvajanji govornika pred menoj o problemih izgube na železnici
naj omenim, da se v celoti strinjam z njim, še zlasti ko je rekel, da je nemogoče probleme železniškega prometa reševati z zmanjšanjem stopnje amortizacije.
To bi pomenilo samo kratkoročno reševanje, kajti če ne bo dovolj visoka
amortizacija, bomo morali čez nekaj let reševati problem zastarelosti železnic.
Prav tako pa se tudi strinjam, da problem ni v izdelavi sanacijskega elaborata,
ki je bil, kot je znano, že izdelan pred časom, temveč le v njegovem doslednem
izvajanju. Hvala lep«.
Predsednik Štefan Nemec: Tovariš Makovec ima besedo!
Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Oglašam se kot član delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik
in pokrajin. Povedati moram, da v celoti podpiram izvajanja tovariša Mirana
Goslarja, predvsem pa tista stališča Izvršnega sveta, ki se zavzemajo za politiko,
usmerjeno proti inflacijskim gibanjem.
Prav gotovo je, da se inflacija ne pojavlja sama od sebe, ampak so za njo
določeni vzroki. Proti tem vzrokom pa smo se dolžni boriti in delati vsi, da ne bi
prišlo še do hujših posledic.
Predvsem moramo strogo izvajati varčevalno politiko na vseh področjih
družbenega življenja. Pri tem ne mislim samo na Izvršni svet ali pa na delegate, ki smo v teh skupščinskih prostorih, ampak na vse državljane. Prav
gotovo imamo včasih prevelik apetit in porabimo več kot ustvarimo. Glede
produktivnosti pa moram reči, da niso samo delavci krivi, da ne raste dovolj
hitro, temveč je največkrat kriva slaba organizacija dela. Tisti, ki ustvarja,
velikokrat ni dovolj stimuliran, zato si je treba prizadevati, da bo bolj stimuliran, zaradi česar bo tudi več proizvajal.
Na inflacijo prav gotovo vpliva tudi velik primanjkljaj v trgovinski bilanci.
Menim, da imamo tu velike rezerve zlasti pri uvozu. Za določene artikle po
nepotrebnem trošimo devize, čeprav imamo doma hiperprodukcijo. To se pravi,
da nimamo pri tem načrtnega gospodarstva, temveč gospodari vsak po svoje.
Sem popolnoma za to, da ne omejimo uvoza tistih surovin, ki so nujno potrebne v produkciji, prizadevati pa si moramo, da bomo izvažali presežke.
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2e pred leti smo govorili, da je gospodarstvo preveč obremenjeno. Mislim,
da ga ne bi smeli več obremenjevati, ker bodo hude posledice. Ob tem pa se
moramo, kot sem že prej omenil, vsi strogo držati discipline in varčevanja na
vseh področjih našega družbenega življenja.
Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi besedo? Prosim,, besedo ima
Ivan Ošep, delegat 25. okoliša — Domžale!
Ivan Ošep: Skupina delegatov z gospodarskega področja 25. okoliša
je sprejela naslednje pripombe k predlogu stališč in ukrepov za izvajanje
resolucije o družbenoekonomski politiki SR Slovenije v letu 1974:
V 2., 3. in 4. odstavku 4. poglavja so ugotovljene velike razlike glede
prelivanja sredstev ter možnosti za pokrivanje izdatkov posameznih dejavnosti
kot rezultat spremenjenega sistema skupne in splošne porabe. Nezadostni prilivi sredstev onemogočajo nekaterim dejavnostim1 kritje najosnovnejših izdatkov, v nekaterih dejavnostih pa tudi ni rešeno vprašanje pridobivanja
sredstev za razvoj. Predlagamo, da se pred odločanjem, kaj storiti s presežki
samoupravnih interesnih skupnosti, sistemsko uredijo zgoraj omenjena nerešena
vprašanja. Sprememba sistema financiranja, sprejemanje družbenih dogovorov
in samoupravnih sporazumov kot tudi oblikovanje samoupravnih interesnih
skupnosti med letom je temeljne organizacije združenega dela močno oviralo
pri njihovem razvoju. Poleg tega je sprememba povzročila tudi velike stroške.
Predlagamo, da se financiranje splošne in skupne porabe reši sistemsko,
z veljavnostjo za daljše obdobje. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima Franc Novak z gospodarskega
področja, okoliš 13!
Franc Novak: Tovarišice in tovariši! Ko smo se delegati mariborskega okoliša pogovarjali o splošni in skupni porabi, smo poudarili, da podpiramo
konkretne predloge, da se gibanja na področju splošne in skupne porabe
čimbolj uskladijo z resolucijo o družbenoekonomski politiki za letošnje leto.
2elel bi spregovoriti nekaj besed o posebnem družbenem dogovoru o splošni
in skupni porabi in malo dopolniti delegata, ki je že o tem diskutirah Naš
zbor je o tem razpravljal že na svoji 2. seji. Kot veste, je mariborska občina
podpisala družbeni dogovor samo pogojno. Občina Maribor je pripravljena
podpisati posebni družbeni dogovor o višini splošne porabe v občinah SR
Slovenije, vendar pod pogojem, da bo le-ta omogočil občini Maribor porast
proračunske porabe v letu 1974 na podlagi plansko dovoljene porabe leta
1973, povečane vsaj za 15,5 °/o, in da bodo dohodki, vključno z davkom iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, zagotovili pokritje tako oblikovanega
proračunskega globala.
Ce bi občina Maribor sprejela določbe posebnega družbenega dogovora,
to je stopnjo 0,20 "Vo, ki je z dogovorom predvidena, bi lahko povečala svojo
proračunsko porabo v letošnjem letu le za 6,9%. Ne odklanjamo svojega
prispevka za solidarnost. Tudi mi smo za solidarnost, vendar je naše stališče,
da morajo biti merila enaka. Ce imamo v občini Maribor višjo stopnjo davka,
to je 0,56, je nesprejemljivo, da potem tudi več dajemo, saj smo v neenakopravnem položaju do drugih občin.
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Solidarnostna sredstva naj dobe tisti, ki jih resnično tudi potrebujejo.
Ugotavljamo namreč, da razmere na različnih področjih samoupravnega dogovarjanja in sporazumevanja niso najbolj v redu. Mnenja smo, da se morajo
te stvari v doglednem času urediti. Zato je nujno napraviti v letošnjem letu
analizo' situacije na področju samoupravnega sporazumevanja, da bi videli tudi
učinke in pa napake, ki smo jih naredili pri prvotnih osnutkih. Dvomimo
namreč, da je taka solidarnost, kot jo določa posebni družbeni dogovor za
prelivanje sredstev proračunske porabe, v skladu z našo družbenoekonomsko
politiko. Določene stvari in formulacije v tem družbenem dogovoru so tudi
zelo nejasno in nedosledno napisane. Nesmiselno je namreč prepuščati slučaju,
da neka občina dobi, druga pa da.
Družbenega dogovarjanja se bomo morah lotiti s polno mero odgovornosti,
da ne bomo sistema, ki smo ga začeli graditi, na samem začetku podrli.
Mnenje skupine delegatov je bilo, da na vseh področjih, kjer smo se odločili za samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje, napravimo temeljite
analize, da bomo lahko prihodnje leto ta sistem še dodelali.
Predlagamo tudi, da se imenuje nosilec, ki bo to analizo naredil. Potrebno
je namreč postaviti politiko čistih in poštenih računov. Mislimo, da so nesprejemljive rešitve, da bi morale nekatere občine prispevati občinam, ki imajo
tudi po dvakrat ali celo trikrat večjo porabo na prebivalca kot pa občina, ki
mora sredstva dajati. Mnenje naših delegatov je, da se morajo ta področja
podrediti prizadevanjem za stabilizacijo' gospodarstva. Moramo pa pošteno reči,
da nam to dostikrat uhaja tudi zaradi tega, ker nekateri posamezniki in posamezni nosilci porabe pritiskajo na zvišanje porabe, česar pa naše gospodarstvo
trenutno ne more prenesti. Želimo tudi, da se vsa ta dejstva pri programiranju
splošne in skupne porabe prihodnje leto tudi upoštevajo. Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima delegat Danilo Kosmačin,
okoliš 1 — Domžale!
Danilo Kosmačin: Oceno gospodarskih gibanj delegacija obrtnikov
sprejema s pripombo, da naj se v prihodnjih poročilih o gospodarskih gibanjih
zajame tudi privatna dejavnost.
(Predsednik Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši! Dovolite, da se
tudi jaz oglasim pri obravnavi gospodarskih gibanj ter skupne in splošne
porabe v SR Sloveniji.
Ko smo to problematiko obravnavah v julijskem roku in sprejeli sklep,
da naj Izvršni svet predloži dokončne j šo oceno gospodarskih gibanj v letošnjem letu ter potrebne ukrepe, smo ocenjevali, da so trendi znani, to je,
da se povečuje nestabilnost, da se slabša likvidnost v gospodarstvu, da se
dosledno ne izpolnjujejo naloge protiinflacijskega programa iz resolucije in
sklepi kongresa ZKJ o ekonomski stabilizaciji. Zato še enkrat vprašujem,
to vprašanje je bilo postavljeno tudi na julijskem zasedanju, zakaj ni Izvršni
svet že takrat predložil ukrepov za reševanje teh tendenc, ki se danes kažejo
le v bolj dokumentarni obliki. Tu mislim tudi na skupno in splošno porabo, ne
glede, da ni bilo takrat še točnih podatkov. Saj gre tudi sedaj za načelo,
da ko bodo dogovorjeni programi skupne in splošne porabe pokriti s sredstvi,
se bodo ti prispevki zmajijšali.
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S tem mislim opomniti, da z ukrepi kasnimo, da ne reagiramo dovolj hitro.
Takojšnje zdravljenje pa je veliko bolj učinkovito. Pri tem ne gre samo za
odgovornost Izvršnega sveta in drugih organov, saj tudi ukrepi, ki jih predlaga
Izvršni svet, ne bodo vsega rešili, če ne bo urejeno tudi drugod, Ugotavljamo,
da izvirajo gospodarski problemi iz tega, ker se ustavna določila še ne uresničujejo dosledno, predvsem pa, da prepočasi uveljavljamo takšen družbenoekonomski položaj delavcev v združenem delu, da bodo dejansko upravljali celotno
družbeno reprodukcijo.
Ni še izpeljana prva faza konstituiranja združenega dela po novi ustavi in
niso še konstituirane samoupravne interesne skupnosti. To zaostajanje je
tudi vzrok, da se sredstva še odtujujejo in da imajo delavci premajhen vpliv
na stabilizacijo, cene itd.
Izvršni svet predlaga ukrepe za tisto, za kar je pristojen, zlasti glede
sredstev SIS. Prizadeva si za spremembo raznih ukrepov na področju ekonomskih odnosov s tujino, predvsem za izvoz končnih proizvodov, za spoštovanje
resolucije v izvajanju kreditne politike s strani bank, da se sprostijo obvezne
rezerve in iz njih napaja proizvodnja za izvoz in za prestruktuiranje proizvodnje itd., kakor tudi za ukrepe proti naraščanju nelikvidnosti. Prav je, da
ocenimo delovanje IS in mu damo podporo pri uresničevanju resolucij in dogovorov. Vendar je ob tem potrebno, da se tudi v okviru našega zbora zavežemo za uresničevanje ustave, resolucije, antiinflacijskega programa in dogovorov. To pomeni, da naj še v letošnjem letu, predvsem pa v naslednjem,
oblikujemo ustrezna stališča in sprejeta stališča dosledno izvajamo in se s tem
vključujemo v uresničevanje sklepov predsedstva ZKJ, ki so povsem jasni,
konkretni in obvezujoči in s katerimi se delavci v združenem delu uveljavljajo
v ustavno opredeljenem položaju.
Namen moje razprave je, da bi Zbor združenega dela kot zbor delegatov
delavcev v OZD in drugih samoupravnih organizacijah ter skupnostih zavezal
sebe in okolja, iz katerih izhajajo delegati, da bomo štorih vse za dosledno
uresničevanje že sprejetih dokumentov, saj vemo, da se veliko dogovorov ne
spoštuje, da nimamo ustreznih rešitev dogovorov in da so tudi razne skupnosti
in združenja neučinkovita predvsem zaradi počasnosti pri oblikovanju svojih
bistvenih nalog, npr. odnosov v ustvarjanju in delitvi dohodka, razvojnih
programov, antiinflacijskega delovanja itd.
Tudi naš zbor še ni postal mesto dogovarjanja TOZD in tudi delegatski
sistem še ni popolnoma zaživel, predvsem ne pri oblikovanju in usklajevanju
interesov temeljnih družbenih cehe. Ravno današnje zasedanje daje priliko,
da delegatski sistem bolj zaživi. Zaradi tega je dokument v zvezi z oceno gospodarskih gibanj oblikovan na način, da bi se sami zavezali za uresničevanje
nekaterih temeljnih vprašanj;, kakor tudi za reševanje popolnoma konkretnih
nalog družbenega značaja, za katere se do sedaj TOZD in temeljne interesne
ter družbenopolitične skupnosti niso pritegovale. Menim, da bi morah spremljati, kako bomo izpolnjevali ta stališča. Zato bi bilo prav, da bi naš zbor na
naslednjih sejah razpravljal in ocenil, kako se ta stališča uresničujejo, predvsem
pa, da bi razpravljal o samoupravnem konstituiranju TOZD in SIS ter sodelovanju in povezovanju med OZD, da bi učinkovito in odgovorno povezali
proizvodnjo surovin in reprodukcijskega materiala, predelovalno industrijo
in proizvodnjo končnih izdelkov vse do organizacij notranje in zunanje trgovine.
Na te stvari sem opozoril zato, ker menim, da so ekspoze Izvršnega sveta
in predvideni ukrepi ustrezni in da jih moramo podpreti, obenem pa zagotoviti
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takojšen medsebojni dogovor o načinu uresničevanja pa tudi nadzora. Zato
bi se morali predvsem v vseh delegacijah dogovoriti, kako bomo to uresničili,
sicer vse naše delo ne bo imelo pravega učinka. Zato bomo morali imeti v okviru našega zbora več neposrednih razprav, izmenjav mnenj in izkušenj iz TOZD
in drugih samoupravnih organizacij in ne bomo mogli biti več tako zadržani,
kot se je to do sedaj dogajalo. Prepričan sem, da dosedanje nezadostno dajanje
pobud iz temeljnih družbenih celic v našem zboru ni posledica tega, ker delegati ne bi imeli ustreznih zvez s svojimi delegacijami, kajti to bi pomenilo,
da delegatski sistem še sploh ni zaživel. Menim, da bi k večji živosti in pretoku
mnenj in pobud prispevalo tudi bolj neposredno, predvsem pa organizirano
seznanjanje delegatov z vprašanji v drugih okoljih, kot so njihove delegacije.
Razprava o osnutku resolucije za leto 1975 ter dogovarjanja v okviru SIS so
najboljša priložnost, da uresničimo to medsebojno spoznavanje, usklajevanje
interesov in povezovanje.
Nadaljujmo razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima delegat Gregor Pock,
področje državnih organov družbenopolitičnih organizacij, okoliš 4 — Maribor!
GregorPock: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Nekaj
je bilo že spregovorjenega v zvezi s splošno in skupno porabo. K temu naj
dodam še tole.
Pomembna za splošno porabo je tudi ugotovitev obeh zborov, da smo lahko
upravičeno zaskrbljeni zaradi neustreznega samoupravnega sporazumevanja in
družbenega dogovarjanja v letu 1975, če ne bodo izdelane temelj itejše strokovne analize, ki so osnova in pogoj za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti
v družbenem dogovarjanju za področje splošne potrošnje. Menim, da je eden
od osnovnih vzrokov za neizvajanje nekaterih bistvenih določil posebnega družbenega dogovora o višini splošne porabe v občinah v SR Sloveniji, kot je npr.
dogovorjeni mehanizem solidarnosti, ta, da omenjeni dogovor administrativno
sankcionira nivo splošne porabe, čeprav z določenimi korekturami. To je zlasti
8. člen o linearnem povečanju za 16,4 Vo v vseh občinah. Številne analize,
napravljene že v času pred sklenitvijo dogovora o višini splošne porabe v občinah, so dokazovale, da velik del občin, približno 26, ni dosegel niti 80;,/o
republiškega povprečja proračunske porabe na prebivalca, v nekaterih občinah
pa je potrošnja znatno presegla republiško povprečje, celo za 10'%.
Tako je dogovorjeno linearno povečanje proračunske potrošnje za 16,4%
navzlic dogovorjenim minimalnim korekturam negativno izzvenelo v vseh tistih
občinah, ki zaradi nizke proračunske porabe v letu 1973 niso uspele zadovoljivo
pokriti potreb vseh proračunskih potrošnikov.
Samo kriterij proračunske potrošnje na prebivalca ne more biti edino
merilo realnosti obsega proračuna. Najbrž je le treba priznati močno zvezo
med številom prebivalstva in proračunsko porabo, saj je znano, da področje
splošne porabe pokriva predvsem dejavnosti državnih organov, krajevnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij, socialnega skrbstva itd.
Ob tej predpostavki se vsiljuje vprašanje upravičenosti tolikšnih razlik
med posameznimi občinami pri proračunski potrošnji na prebivalca. V letu
1973 je znašala minimalna poraba 415 din, maksimalna pa 1427 dinarjev. V
zvezi s temi ugotovitvami je zato zelo aktualna zahteva, da se analizirajo proračuni občin in dogovorijo enotna izhodišča za sestavo proračunov za v bodoče.
V tem smislu je treba razumeti tudi določilo 18. člena posebnega družbenega
dogovora o višini splošne porabe občin v letu 1974, ki predvideva izdelavo
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minimalnih standardov za proračunsko porabo v občinah v letošnjem letu,
ki pa bodo tudi osnova za določitev obsega proračunske potrošnje za naslednje
leto.
Posebej je treba podčrtati položaj občin, ki so imele že ob sprejemanju proračuna za letošnje leto velike težave pri pokritju izdatkov po merilih posebnega
družbenega dogovora. V nekaterih občinah so na primer osebni dohodki državnih organov in drugih proračunskih potrošnikov močne proračunske postavke,
če jih preračunamo na nivo decembra 1973 po tedanji vrednosti točke.
Po uveljavitvi tega dogovora pa se je vrinila še vrsta drugih izdatkov,
na primer sindikalna Usta, povečanje funkcionalnih izdatkov skupščin ipd.,
ki seveda tudi zahtevajo spremembo posameznih določil posebnega družbenega
dogovora, kot tudi družbenega dogovora v skupni in splošni porabi. Nemožnost
potrebnih korektur v proračunih pa bo še bolj poslabšala dokaj neugoden materialni položaj državnih organov in drugih proračunskih potrošnikov v občinah, zlasti če upoštevamo, da pa zaradi podobnih razlogov pristajamo na
povečanje republiškega proračuna.
Ne želim dramatizirati, rad bi le poudaril, da se bo moral pristojni republiški organ tudi na tem področju močneje angažirati in pripraviti taka merila
za sestavo proračunov za leto 1975, ki bodo omogočala bolj skladen razvoj
področij, ki jih pokrivajo proračuni, in izvedbo nalog, ki jih nalaga republiška ustava. Ob tem upoštevamo, da bo treba vložiti še ogromno truda za
rešitev perečih problemov, ki tarejo naše gospodarstvo, vendar pa morajo biti
tudi na tem področju zagotovljeni minimalni pogoji za normalno delovanje
in razvoj. To področje posredno vpliva na gospodarstvo. Zboru združenega dela
zato predlagam, da podpre ta prizadevanja in upravičene zahteve precejšnjega
števila slovenskih občin, da bi se izhodišča za sestavo proračuna čimbolj poenotila, s tem pa tudi omogoči skladnejši razvoj splošne porabe v vseh občinah.
Ne bi bilo prav, da bi ob koncu koledarskega leta pri oceni realizacije
posebnega družbenega dogovora ponovno samo ugotavljali, da mehanizem solidarnosti ni zaživel, da se razlike med občinami večajo zaradi neenotnih izhodišč
itd. in da ni nikogar, ki bi to stanje energično izboljšal v zadovoljstvo nas vseh.
V imenu našega okoliša in skupine delegatov podpiram predloge iz ekspozeja glede določitve meril in kriterijev za dopolnilno financiranje nekaterih
skupaj dogovorjenih potreb splošne porabe. Tak sistem naj se pripravi seveda
že za prihodnje proračunsko leto. Prav tako lahko dam v imenu našega okoliša
podporo drugim predlogom ukrepov, ki jih je dal Izvršni svet. Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Besedo ima tovarišica Danica Bresjanac iz Celja, okoliš 1!
Danica Bresjanac: Tovarišice in tovariši! K razpravi se oglašam
v zvezi z besedami predsednika našega zbora tovariša Nemca in v prepričanju,
da so stališča naših delegacij v Celju v skladu s stališči delegacij v drugih okoliših oziroma v drugih krajih. Tovariš predsednik je postavil vprašanje iniciative delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela oziroma funkcioniranja našega delegatskega sistema od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol.
Torej gre za prenašanje naših sklepov v bazo oziroma med naše tovariše. Ne
bom poskušala rahlega očitka, ki so ga vsi delegati danes dobili od našega tovariša predsednika, komentirati, ker se mi zdi, da bo na predvidenih regionalnih
posvetih dovolj priložnosti za pripombe in predloge vseh delegatov, ki sodelu-
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jejo v skupščini. Opozorili bodo na probleme, ki ovirajo njihovo delovanje.
Delegatski sistem v najvišjem samoupravnem organu republike je novost za
vse nas in je potrebno, da privolimo v otroške bolezni. Vendar pa je že sedaj
jasno, da ga ovirajo procedura, pridobivanje gradiva, obseg gradiva in tako
naprej.
Dovolite mi, da podprem v imenu naše delegacije predlog stališč in ukrepov,
vendar z enim pomislekom.. Tukaj je dokument, ki ga imenujemo oziroma ki
je imenovan predlog stališč in ukrepov. Morda smo v občinah preveč razvajeni,
da kot ukrep pojmujemo nekaj zelo konkretnega in zelo določenega. V dokumentu so sicer navedeni predlogi določenih stališč in načini reševanja določenih
problemov na področju gospodarstva, katere žal že precej dolgo časa poslušamo,
niso pa določeni nosilci nalog, na primer na področju monetarne politike. Tu
je popolnoma jasno, da ne gre za umikanje temeljnih organizacij združenega
dela ah delavcev od odgovornosti, ki se jim nalagajo. V bazi bi radi vedeli
za konkretne zagotovitve, ne pa samo za splošne, ki so v posameznih poglavjih
predlagane. Zato bi si dovolila še enkrat v imenu naše delegacije predlagati,
da naj dobi dokument vsebino predloga ukrepov, ne pa samo stališč.
Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Sergij Pelhan, delegat
okoliša Koper!
Sergij Pelhan: Skupina delegatov za prosveto in kulturo s področja
Primorske je po temeljiti obravnavi gradiva in še posebej predloženih ukrepov
sprejela naslednja stališča:
Delegati soglašamo, da se presežki, nastali v samoupravnih interesnih skupnostih v letošnjem letu, vrnejo gospodarstvu. Vendar je, po našem mnenju,
prej potrebno zagotoviti vsaj dvoje: a) realizacijo samoupravno dogovorjenih
programov in b) uskladitev osebnih dohodkov zaposlenih v samoupravnih interesnih skupnostih z zaposlenimi v gospodarstvu, kot to določa ustrezni družbeni
dogovor. Namreč finančni programi samoupravnih interesnih skupnosti za leto
1974 niso vsebovali sredstev za usklajevanje osebnih dohodkov, ampak so bili
sestavljeni tako, da so se upoštevali osebni dohodki na osnovi lanskega leta.
Soglašamo tudi, da se moramo za ta sredstva kasneje dogovoriti s tistimi,
ki jih ustvarjajo, ali jih kako drugače zagotoviti. Prelivanje sredstev med
samoupravnimi interesnimi skupnostmi za zagotovitev osebnih dohodkov zaposlenih v interesnih skupnostih, kot je to predlagano na 26. strani v predzadnjem
odstavku, bi, po našem mnenju, ogrozilo realizacijo samoupravno dogovorjenih
programov.
Nadalje tudi podpiramo stališče, da je potrebno realizirati dogovor o solidarnosti med občinami. Posebej je potrebno upoštevati sredstva, ki se zbirajo za
gradnjo bolnišnic, tako v Kopru kot tudi v Novi Gorici, pa verjetno tudi v
Murski Soboti, Ljubljani in Mariboru, kot je že eden od govornikov omenil.
Predsednik Štefan Nemec: Ali želi še kdo besedo? Prosim! Besedo
ima republiški sekretar za finance tovariš Florjančič.
Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Ob tej točki dnevnega reda bi želel razpravljati o nekaterih vprašanjih delegatov, ki so jih postavili pristojnim organom v republiki ah Izvršnemu svetu,
se pa tičejo področja, na katerem delam.
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Najprej bi želel povedati nekaj.besed o vprašanju tovariša Šlajmerja, delegata iz Maribora, ki je zadevalo kreditno-monetarno politiko v letošnjem letu
in njen vpliv na dogajanje v družbenoekonomskem življenju.
Z resolucijo o družbenoekonomski politiki v letu 1974 in o neposrednih
nalogah, ki jo je sprejela Zvezna skupščina, je bilo določeno, da bo količina denarja, usmerjena prek kreditno-monetarne politike, zagotavljala normalno funkcioniranje gospodarstva in uresničevanje ekonomskih ciljev, predvsem planirane stopnje rasti oziroma nominalnega družbenega proizvoda. Prav tako je
bilo določeno, da se bodo selektivni vplivi kreditno-monetarne politike uresničevali predvsem s politiko plasmajev, ki jih izvajajo poslovne banke, prav tako
pa tudi s selektivnimi krediti, ki jih dovoljujejo Narodna banka Jugoslavije,
narodne banke socialističnih republik in narodni banki socialističnih avtonomnih
pokrajin.
Narodna banka Jugoslavije je bila tudi zadolžena, da z reeskontno politiko
spodbuja izvoz, usmerja uvoz, proizvodnjo in kreditiranje zalog osnovnih kmetijskih proizvodov, kakor tudi da krepi tržne rezerve na potrebni ravni. Pri
določanju politike reeskontnega kreditiranja naj bi bih v seznam proizvodov
vključeni nameni, ki so določeni v medrepubliškem dogovoru v kmetijstvu.
V nadaljevanju resolucije so naštete še nekatere druge naloge, ki pa niso
bile prioritetne v letošnji projekciji kreditno-monetarne politike.
Vprašanje tovariša delegata in njegov predlog, da se ta problematika
vključi v našo oceno družbenogospodarskih gibanj, se mi zdi primeren, čeprav
je res, da bo to storjeno sedaj, ko bo morala Skupščina SR Slovenije dati ustrezno soglasje in navodila delegaciji v Zboru republik in pokrajin za sprejemanje
resolucije in neposrednih ukrepov ekonomske politike v letu 1975.
V dosedanjem postopku je bilo to urejeno nekoliko drugače in se mi zdi
upravičen očitek, da bi v naših pokazateljih o družbenoekonomskih gibanjih
v letošnjih prvih šestih mesecih morali prikazati tudi nekatere elemente iz
poročila Narodne banke Jugoslavije oziroma Narodne banke Slovenije, ki zadevajo dosedanjo realizacijo politike na področju kreditno-monetarne politike.
Brez dvoma je velik obseg denarne mase, plasiran prek kreditno-monetarne
politike iz Narodne banke Jugoslavije, izredno pomembno vplival na tokove
v gospodarstvu in v vsej družbi. Pri tem pa je pomembno, da nad tem delom
sredstev združeno delo nima neposredne kontrole oziroma nima vanj neposrednega vpogleda.
Letošnja projekcija gibanja denarne mase je bila opredeljena tako, da bi
se količina denarja povečala za 26'/o. Z ukrepi kreditno-monetarne politike
je Narodna banka Jugoslavije usmerila v letošnjih prvih desetih mesecih 91
milijard dinarjev sredstev. Ta količina denarja je bila nekoliko manjša kot
v letu 1973 in je posledica sprememb v sistemu. Izločene so bile nekatere naloge
za neposredno kreditiranje zalog in druge, ki so bile letos dane v neposredno
pristojnost organizacij združenega dela oziroma njihovih poslovnih bank. Predvsem želim tu opozoriti na problematiko kreditiranja priprave in izvoza, in
sicer s predpostavko, da poslovne banke oziroma organizacije združenega dela
prek poslovnih bank opravljajo na tej osnovi dosti bolj selektivno in dinamično
kreditiranje izvoza, skladno s cilji družbenoekonomske politike, kot se je to
dogajalo prek Narodne banke Jugoslavije. Ugotovljeno je, da je količina denarja v prvih devetih mesecih letošnjega
leta naraščala počasneje, kot sta naraščali stopnja inflacije in družbeni proizvod. Da bi zagotovila potrebna denarna sredstva za nemoteno delo gospodar-
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stva, glede na povečanje nominalnega družbenega proizvoda nad predvidenim,
bo Narodna banka Jugoslavije sprejela za zadnje četrtletje določene ukrepe.
Njihov namen bo pokriti deficit denarne mase, ki nastaja — še enkrat poudarjam — med predvideno rastjo denarne mase in predvideno rastjo nominalnega
družbenega proizvoda na eni strani in neposredno realizacijo ene in druge
količine na drugi strani.
Za korekcijo pri povečanju denarne mase v zadnjem trimesečju predvideva
Narodna banka zadolžitev v tujini in plasiranje ustrezne protivrednosti za določene namene v naš gospodarski prostor.
Tovariš delegat je postavil konkretno vprašanje, ali je znano, kolikšen
je vpliv take kreditno-monetarne politike v Jugoslaviji na stopnjo inflacije.
Moram reči, da na to vprašanje ni mogoče dati natančnega odgovora, ne samo
zaradi tega, ker ga ni, ampak tudi zaradi tega ne, ker vsa politika rasti denarne
mase nima direktnega vpliva na stopnjo inflacije. Nedvomno pa je točno,
da ima vsa tista denarna masa, ki se v politiki Narodne banke SFRJ ali katerekoli druge republiške narodne banke usmeri v končno porabo, direktne inflacijske učinke. O tem tudi ni nobenega dvoma. Zato točnega odgovora na to
vprašanje ne morem dati. Brez dvoma pa je tako po namenih kot po obsegu
mogoče sklepati, da ima kreditno-monetarna politika pomemben vpliv na gibanje inflacije pri nas.
Postavljeno je tudi vprašanje, koliko je neposrednih ukrepov sprejela
Narodna banka Jugoslavije in koliko Narodna banka Slovenije. Želim poudariti,
da smo po sprejetju ustavnih amandmajev leta 1971 spremenili tudi sistem
dodeljevanja reeskontnih kreditov iz narodnih bank. Tako so v letu 1972 narodne banke republik in pokrajin močno sodelovale pri kreditiranju posameznih
namenov v okviru politike skupščin socialističnih republik in avtonomnih pokrajin. Ti posegi so se v letu 1973 bistveno zmanjšali in jih v letu. 1974 ni več.
Ukrepi kreditno-^monetarne politike Narodne banke Jugoslavije se sprejemajo
ob sodelovanju Sveta guvernerjev narodnih bank republik in pokrajin. Nekatere ukrepe je moč sprejeti samo soglasno, za nekatere pa zadošča navadna
večina.
Želim tudi poudariti, da se bodo zmanjševali vplivi vseh narodnih bank
na gibanja in usmerjanja kreditno-monetarne politike in nadomestili z neposrednimi ukrepi gospodarstva oziroma organizacij združenega dela in poslovnih
bank. Ta politika se izvaja tudi s sproščanjem obvezne rezerve poslovnih bank
pri Narodni banki Jugoslavije in s sporazumom poslovnih bank za selektivno
usmerjanje sproščenih sredstev.
Viri denarne mase so predvsem trije: obvezna rezerva poslovnih bank pri
Narodni banki Jugoslavije, del tujih kreditov, ki jih najema Narodna banka
Jugoslavije, in del novega primarnega denarja. Želim opozoriti, da obvezna
rezerva poslovnih bank pri Narodni banki Jugoslavije izredno vpliva na prelivanje sredstev znotraj združenega dela. To pa seveda povzroča določene konflikte. Dejstvo je namreč, da se del sredstev združenega dela prek obvezne
rezerve poslovnih bank v narodni banki odvzema tistim, ki so ta sredstva
ustvarili.
Tovariš Goslar je v svojem ekspozeju na današnji seji povedal, da so si
organi Socialistične republike Slovenije, predvsem pa Narodne banke Slovenije, prizadevali preurediti odnose na kreditno-monetarnem področju tako, da
bi se bolj vključili interesi združenega dela in da bi se zagotovil njegov vpliv.
Pred kratkim je bil predlagan kompleten sistemski zakon za ureditev tega
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področja. Izvršni svet oziroma njegova sistemska komisija je ta predlog posredovala ustrezni komisiji zveznega izvršnega sveta in vsem drugim izvršnim
svetom.
Drugi del moje razprave bo zadeval probleme splošne in skupne porabe.
Najprej bi govoril o problemu splošne porabe v občinah. O njem je nekaj povedanega v gradivu, omenjen pa je bil tudi v ekspozeju in v današnji razpravi
posameznih delegatov.
Pri. financiranju splošnih in skupnih potreb so bile lani in letos uvedene
zelo pomembne spremembe, ki so vplivale na vse porabnike družbenih sredstev,
zlasti pa na občinske in republiški proračun. Intencija ustave je, naj bodo viri
proračunov družbenopohtičnih skupnosti neprimerno bolj odvisni od gibanj
v gospodarstvu kot viri drugih porabnikov. Posledice take politike se kažejo že
v letošnjem letu. Izpad dohodkov je povzročil v proračunih primanjkljaje.
Del tega problema rešuje skupščina na današnjih sejah zborov s sprejetjem
zakona o spremembi republiškega proračuna in zakona o davku iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela.
Drug pomemben element, ki ga je treba pri ocenjevanju situacije v proračunih občin upoštevati, je prenos velikega števila nalog iz proračunov občin
v samoupravne interesne skupnosti. Sprememba virov proračunov pa je bistveno vplivala tudi na višino dohodkov posameznih občin v SR Sloveniji. Prispevek iz osebnega dohodka iz rednega delovnega razmerja ima v posameznih
občinah bistveno drugačne dohodke kot občinski prometni davek. Tudi davek
iz skupnega dohodka občanov daje občinam različne dohodke. V okviru tega
je potrebno upoštevati še, da so se udeleženci družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja v letošnjem letu dogovorili za solidarno pokrivanje
nekaterih vrst porabe, na primer v izobraževanju, zdravstvu in v občinskih
proračunih in je treba vso to solidarnost v celoti ocenjevati. Če ne, ne bo
nihče mogel pojasniti delavcem v določeni občini, da mora občina zaradi solidarnosti prelivati sredstva za izobraževanje v drugi občini, na primer v višini
500 starih milijonov, ker pa je imela v lanskem letu občina večji dohodek,
ne more dobiti na temelju solidarnosti 100 milijonov starih dinarjev. Tega jim
verjetno nihče ne bo mogel pojasniti.
Republiški družbeni dogovor o splošni in skupni porabi je v 33. členu
določil, da občine s posebnim družbenim dogovorom same določijo višino porabe
v posamezni občini. Upoštevale bodo pri tem obveznosti, ki so jih imele v preteklem obdobju in letošnje, razlike v ravni splošne porabe na prebivalca ter
povečanje družbenega proizvoda v občinah. Dogovor je še predvidel, da se bodo
občine dogovorile za kriterije, program in ukrepe za zagotavljanje solidarnosti
med občinami.
V okviru tega so se občinske skupščine dogovorile s posebnim družbenim
dogovorom za povečanje dohodkov proračunov v letošnjem letu. Povečanje naj
ne bi bilo linearno za 16 %, marveč v razponu od 14 do 20'%. Dogovorile so
se, da bodo enotno obremenile osebne dohodke vseh zaposlenih iz rednega delovnega razmerja v višini 0,20'%, za kriterije o dovoljenem porastu porabe v posamezni občini in za instrumente solidarnosti.
Znano je, da so nekatere občine podpisale ta družbeni dogovor pogojno,
to je bilo tudi danes povedano, in da ga občinska skupščina Velenje ni podpisala. V zvezi s tem se govori, da nerazvite občine porabijo več kot razvite
oziroma da tiste občine, ki dajejo sredstva, trošijo manj kot tiste, ki jih dobivajo itd. Ne glede na to je treba ugotoviti, da se družbeni dogovor ne izvaja.
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Tovarišice in tovariši delegati! Na sestanku s predsedniki občinskih skupščin, ki je bil pretekli teden v Izvršnem svetu, sem povedal tole: Nam ne pomagajo deklaracije o solidarnosti. Solidarnost se izvaja z materialnimi sredstvi!
Realizacija posebnega družbenega dogovora je potekala takole: Po družbenem dogovoru je Republiški sekretariat za finance zadolžen spremljati izvajanje posebnega družbenega dogovora. Stanje 15. oktobra, to se pravi včeraj,
je bilo naslednje: Po izračunu bi se moralo nateči 42 milijonov 560 tisoč dinarjev ali približno 2,6% vsote vseh občinskih proračunov v Socialistični republiki Sloveniji. Realiziranih je bilo 7 milijonov 812 tisoč dinarjev, pri čemer
naj posebej poudarim, da je skupščina občine Velenje nakazala 1 milijon dinarjev, čeprav družbenega dogovora ni podpisala.
To seveda povzroča zelo velike težave v proračunih nekaterih občin. Sprejeti so bili ukrepi, ki drastično zmanjšujejo nekatere vrste porabe, vključno
z osebnimi dohodki sodišč, tožilstev in .državne uprave. Delegati prizadetih
občin so prisotni in najbrž lahko sami povedo, kakšna je situacija v občinah.
Na sestanku s predsedniki občinskih skupščin in občinskih izvršnih svetov
je bilo dogovorjeno:
1. Vsi podpisniki posebnega družbenega dogovora takoj nakažejo polovico
izračunanih sredstev, da bi se lahko zagotovilo nemoteno financiranje neobhodnih nalog v nekaterih občinah Socialistične republike Slovenije. Ce ne,
konec tega meseca večje število občin svojih nalog ne bo moglo financirati.
To se je že zgodilo v prejšnjih dveh mesecih.
2. Ustrezen organ pri Izvršnem odboru Skupnosti slovenskih občin takoj
zahteva od vseh občinskih skupščin poročilo o realizaciji izvirnih dohodkov
v prvih devetih mesecih in plan teh dohodkov do konca leta. Prav tako naj
vse občinske skupščine dajo konkretne pripombe k posebnemu družbenemu
dogovoru, da bi ga lahko po potrebi dopolnili. To seveda velja za vse tiste
občinske skupščine, ki so že k njemu dale pripombe. Povsem jasno pa je, da je
moč doseči spremembo dogovora s soglasjem vseh podpisnikov.
3. Na podlagi analize gibanja dohodkov proračunov občin naj se oceni, ah
si občine z določenimi viri lahko zagotovijo dohodke, ki bi bih v skladu z gibanji nominalnega družbenega proizvoda. V primeru odstopanja morajo občine
sprejeti ustrezne ukrepe. Enaka stališča sta zavzela Izvršni odbor Skupnosti
slovenskih občin 9. septembra in Finančno^ekonomska komisija pri Skupnosti
slovenskih občin. Čeprav smo se znova dogovorili in čeprav je predvidena
denarna kazen, do petka prejšnjega tedna občine niso nakazale dovolj sredstev.
Pri tem pa naj poudarim, da so le tri občinske skupščine izpolnile svojo obveznost. Naj jih naštejem: Cerknica, Grosuplje in Kršiko. Tudi Izvršni svet je na
včerajšnji seji, ko je razpravljal o gibanjih gospodarstva in o razpravah v
odborih skupščine, zelo izpostavil ta problem. Po daljši razpravi se je odločil
Skupščini predlagati zakon, s katerim bo dobil posebni družbeni dogovor zakonsko prisilno izvršljivost.
Izvršni svet je ta zakon poslal Skupščini. Predsedstvo skupščine je danes
odločilo, da zbori skupščine na današnjih sejah o zakonu še ne bodo razpravljali. Rok je izredno kratek, delegati pa naj ne bi bih seznanjeni z vsemi problemi. Zato Izvršni svet ni vztrajal pri predlogu, da bi zbori že danes sklepah
o zakonu. Predlaga pa Skupščini, da na današnjih sejah sprejme ustrezno priporočilo občinskim skupščinam in jih opozori na odgovornost.
6
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Ali je dr. Šlajmer zadovoljen
z odgovorom?
Dr. Miran Sla j'mer: Zahvaljujem se za izčrpno poročilo tovariša
sekretarja, ki pa tudi zavezuje pristojne organe, da odpravijo omenjene pomanjkljivosti. Odgovor sam po sebi ne zadošča. Potrebni so ukrepi in menim, da so
takega mnenja tudi drugi delegati. Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Sedaj bi odredil odmor. Prosim, da se
sestane Komisija za pripravo stališč in sklepov. Prosim tudi, da se komisiji
pridružita tovarišica Kavčičeva in tovariš Ponikvar, ki sta dala konkretne
predloge.
Tovariši delegati! jPredsednik skupščine dr. Marijan Brecelj me je obvestil,
da Zvezna skupščina čaka na naše soglasje k zakonu o črpanju kredita po
sporazumu med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik, ki je bil sklenjen 2. novembra 1972. Skupščini
je predlog predložil Zbor republik in pokrajin. Prosim, da pred odmorom
obravnavamo še to točko dnevnega reda.
Torej prehajamo na 13. točko dnevnega reda, na predlog odloka
o soglasju k predlogu zakona o črpanju kredita po sporazumu med Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik,
ki je bil sklenjen 2. novembra 1972.
Predlog zakona je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil
v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor
za finance Zbora občin, ki sta dala predlog odloka, ter Zakonodajno-pravna
komisija, ki je dala poročilo. Predlog odloka in poročilo ste prejeli. Prejeli ste
tudi mnenje Izvršnega sveta. Ali želijo predstavniki odbora in komisij obrazložiti odlok oziroma poročilo? (Ne.) Hvala.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče besedo,
končuje razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu
zakona o črpanju kredita po sporazumu med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik, ki je bil sklenjen
2. novembra 1972. Glasovali bomo javno z dviganjem rok. Kdor je za predlog,
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. Hvala lepa. Končujem to točko in odrejam odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 13.20 in se je nadaljevala ob 14.25.)

Predsednik Štefan Nemec: Sejo nadaljujemo z nadaljevanjem obravnave 3. točke dnevnega reda. Besedo dajem republiškemu sekretarju
za gospodarstvo tovarišu Petroviču.
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Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Omejil bi se samo na eno vprašanje, ki zadeva probleme železniškega gospodarstva.
2e več kot dve leti se pripravlja družbeni dogovor o tarifah za prevoz
blaga po železnici. Republiška gospodarska zbornica in Izvršni svet sta predlagala podpis tega dogovora že pred enim letom. Zastoj je nastal v Zvezni
gospodarski zbornici, ker dogovoru nasprotujejo železarne. Zato dogovor še
danes ni podpisan. Medrepubliški komite za trg in cene je na zadnji seji, ki je
bila v ponedeljek, razpravljal o realizaciji tega družbenega dogovora. Zadolžil
je svojega predsednika, da intervenira v Zvezni gospodarski zbornici, da predpiše dogovor. Dogovor je treba podpisati še pred koncem tega leta tudi zaradi
obveznosti, ki izvirajo iz kreditov Mednarodne banke za obnovo in razvoj.
O tem naj bi razpravljal tudi zvezni komite za promet in zveze.
O planiranih izgubah, o katerih je bilo govora, je že razpravljala Koordinacijska komisija za gospodarstvo in finance pri Izvršnemu svetu Skupščine
Socialistične republike Slovenije in ugotovila, da je nujno treba sanirati situacijo s predhodno opredelitvijo nekaterih poslovnih elementov.
Glede amortizacije je bilo ugotovljeno-, da je ne bi bilo smotrno zmanjševati,
vendar pa bo razprava o izgubah zahtevala rešitve za primanjkljaje, nastale
v obdobju od 1. januarja do 31. maja letos zaradi podražitev materialov in
storitev, obračuna amortizacije po novem zakonu in tretje izmene v tem okviru.
V zvezi s tem podpiramo zahtevo jugoslovanskih železnic, poslano Zveznemu izvršnemu svetu, da se korigirajo tarife za prevoz blaga za 20%. Pri
potniškem prometu pa se zavzemamo za takojšnjo liberalizacijo cen.. Medrepubliški komite za trg in cene je sklenil, da bo predlog tarif obravnaval takoj po
prejemu 9-mesečnega obračuna. Takrat naj bi odločili o povišanju tarif pred
1. 1. 1975 in obravnavah predlog tarif železniških storitev v letu 1975 in druge
zadeve s tem v zvezi.
Republiški sekretariat za gospodarstvo je v sodelovanju z Železniškim
gospodarstvom Ljubljana pripravil stališča o kritju izgub v letu 1974. Predložil
jih bo Komiteju za promet pri Izvršnem svetu SR Slovenije ter Samoupravni
interesni skupnosti za železniški in luški promet. Nesporno je, da je treba nadaljevati izvajanje investicij na železnicah, saj bi njihova ustavitev resno ogrozila začrtane cilje modernizacije železnic, za katere se že ves čas zavzemamo.
Železnica je eden od naših strukturalnih problemov razvoja. Zato se bodo
upravni organi skupaj s samoupravno interesno skupnostjo trudili najti ustrezne ukrepe za rešitev kratkoročnih problemov, reševanje dolgoročne problematike pa je, po mojem mnenju, osnovna naloga Samoupravne interesne skupnosti, v kateri naj porabniki v soočenju z delavci železniškega gospodarstva
določijo optimalno smer razvoja železnic.
Tu je vrsta perečih problemov, vendar je jasno, da je vpliv države omejen
le na reševanje tistih zadev, ki so posebnega družbenega pomena.
Upam, da sem s tem odgovoril na vprašanje predstavnika železnic. Ali je
potrebna še kakšna obrazložitev? Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Komisija je končala delo. Ali lahko predstavnik komisije obrazloži oziroma prebere stališča, ki jih je pripravila komisija?
6*
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Jože Kert: Tovarišice in tovariši delegati! Naša komisija, ki je ves
čas spremljala razpravo, se je sedaj med odmorom sestala in poskušala predloge, dane v današnji razpravi, vključiti v dokument. Pri etm moram poudariti,
da nismo ponavljali predlogov Izvršnega sveta in tistih iz razprave, ki so že
vključeni v dokument. Upoštevali smo samo nove predloge. Ce dovolite, bom
prebral naš nekoliko spremenjeni predlog dokumenta.
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 16.
oktobra 1974 razpravljal o oceni gospodarskih gibanj ter skupne in splošne
porabe v SR Sloveniji v sedmih mesecih 1974, s predlogom stališč in ukrepov
za izvajanje resolucije v družbenoekonomski politiki SR Slovenije v letu 1974,
in pri tem ugotovil:
Kljub dinamični gospodarski rasti se vedno bolj zaostrujejo nekatere bistvene prvine gospodarjenja, med katerimi je najbolj kritična nestabilnost, ki se
zlasti izraža v visoki stopnji inflacije in v hitri rasti stroškov proizvodnje in cen.
Kljub predvideni krepitvi vloge neposrednih proizvajalcev in temeljnih organizacij združenega dela v procesu družbene reprodukcije ter izboljšanju ekonomskega položaja v organizacijah združenega dela kot prvega pogoja za uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov, ki so opredeljeni v ustavah, je ekonomski položaj organizacij združenega dela manj ugoden kot v enakem obdobju
preteklega leta.
Mnoge naloge iz resolucije o družbenoekonomskem razvoju za leto 1974,
protiinflacijskega programa in resolucije X. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije o ekonomski stabilizaciji se ne uresničuje dosledno. Strukturna nesorazmerja v proizvodnji ter med potrošnjo in proizvodnjo se ne zmanjšujejo.
Zakonske in samoupravno dogovorjene obveznosti organizacij združenega dela
gospodarstva so letos znatno večje kot lani, kar je tudi vplivalo na reproduktivno sposobnost gospodarstva. Nelikvidnost gospodarskih organizacij ponovno postaja resno vprašanje. Nadaljnje povečanje produktivnosti dela je
ogroženo, ker sistemi delitve osebnih dohodkov zaposlenih ne spodbujajo za
večje delovne rezultate, vedno večje poseganje v dohodek organizacij združenega dela pa še krepi inflacijsko ravnanje. Vse prepočasi se krepi vloga
neposrednih proizvajalcev in organizacij združenega dela pri upravljanju družbene reprodukcije.
Iz ugotovitev, predloženega gradiva, ekspozeja Izvršnega sveta, razprav v
odborih zborov Skupščine SR Slovenije ter iz današnje razprave, mnenj, stališč in predlogov temeljnih organizacij združenega dela, skupin delegatov, samoupravnih interesnih skupnosti, Gospodarske zbornice SR Slovenije in drugih
asociacij združenega dela izhaja podpora vsem prizadevanjem za uspešnejši
razvoj našega gospodarstva, zlasti pa protiinflacijskemu programu in sklepom
4. seje predsedstva CK ZKS.
Zato Zbor združenega dela kot zbor delegatov delovnih ljudi v organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih
zavezujejo vse delovne ljudi, da vsak na svojem delovnem področju in vsi
skupaj storimo vse za dosledno realizacijo že sprejetih dokumentov, in v tej
zvezi sprejema naslednja stališča:
I. 1. Sedanje gospodarske razmere so takšne, da zahtevajo odločno akcijo
vseh subjektivnih sil in najširšo mobilizacijo delovnih ljudi pri njihovem razreševanju. Neusklađeno in nedosledno uresničvanje nalog iz resolucije o družbenoekonomski politiki za leto 1974, protiinflacijskega programa in kongresnih
dokumentov o stabilizaciji lahko postane velika ovira pri uresničevanju temelj-
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nih ciljev družbenoekonomskega razvoja in osnovnih nalog ekonomske politike,
ki izhajajo iz nove ustave. Zato je potrebno z doslednim uresničevanjem sprejetih dokumentov že v letošnjem letu ustvariti pogoje za ugodnejša gospodarska
gibanja v prihodnjem, letu. Pri tem morajo delavci v združenem delu in v
interesnih in družbenopolitičnih skupnostih vplivati in neposredno sodelovati
pri uresničevanju naslednjih nalog:
— Dosledno in pospešeno uresničevati z ustavo opredeljene samoupravne
družbenoekonomske odnose v združenem delu in uveljavljati svoj odločilen
vpliv pri upravljanju družbene reprodukcije, da postanejo dejanski nosilci, oblikovalci in uresničevalci družbenoekonomskega sistema ter ekonomske politike
v celoti.
— Proučiti vse možnosti za povečanje produktivnosti dela, proizvodnje
in dohodka, za uspešnejše gospodarjenje in na tej podlagi sprejeti in izvajati
ustrezne ukrepe v okviru temeljnih organizacij združenega dela, organizacij
združenega dela in v drugih oblikah združevanja.
— Oceniti letne načrte in razvojne programe ter njihovo uresničevanje
z vidika spoštovanja resolucij družbenopolitičnih skupnosti, družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, predvsem pa protiinflacijskih programov in družbene akcije za varčevanje, tako v okviru širših družbenih programov kot v okviru združenega dela samega.
— Delavci v združenem delu in v organih interesnih in družbenopohtičnih
skupnosti morajo posebej skrbno oceniti, ali njihove odločitve v zadnjih letih
ter odločitve za leto 1975 prispevajo k zmanjševanju visoke stopnje inflacije
ali pa jo posredno ali neposredno še povečujejo.
— Aktivno sodelovati pri oblikovanju ekonomskega sistema, ekonomske
politike na ustavnih načelih, tako za celoto kot za posamezna področja in tudi
pri zakonih, ki urejajo eno samo dejavnost.
— Dosledno uveljavljati pravico in dolžnost ter odgovornost delavcev v
združenem delu, da o vseh zadevah, ki zadevajo njihov samoupravni položaj,
družbenoekonomske odnose in poslovanje organizacij združenega dela, razpravljajo zbori delavcev, ne pa da k osnutkom in predlogom izrekajo svoje mnenje
samo izvršilni ali celo poslovodni organi oziroma posamezni delavci.
— Povečati je treba dejavnost za čimprejšnjo sklenitev novlih samoupravnih sporazumov o razporejanju dohodka in delitvi sredstev za osebne
dohodke.
2. V delovnih organizacijah je potrebno opraviti kritično analizo dosedanjih rešitev glede ustanavljanja in združevanja temeljnih organizacij združenega dela in povezovanja med delovnimi organizacijami. Treba je ugotoviti,
ah dosedanje rešitve pospešujejo in omogočajo racionalnejše gospodarjenje,
kako se združujejo sredstva, usklajuje razvoj, oblikujejo skupne službe ter
na kakšen način se sprejemajo investicijske odločitve.
Ponovno pa naj se pro-učijo sedanje možnosti in pogoji za oblikovanje
vertikalnih poslovnih skupnosti, od surovinske baze in bazične proizvodnje do
končnih izdelkov, z namenom, da se uskladijo razvojni in proizvodni programi ter določijo medsebojna razmerja pri ustvarjanju in delitvi dohodka.
3. Na področju ekonomskih odnosov s tujino naj delovne organizacije
sprejmejo ukrepe, s katerimi bi dosegle skladnejša razmerja pri uresničevanju
izvoza in uvoza ter zmanjšale deficit v plačilni bilanci. Zato je nujno, da vse
delovne organizacije začrtajo in dosledno uresničijo program varčevanja z
vsemi vrstami energije, surovin in drugih proizvodov iz uvoza, ki čezmerno
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obremenjujejo našo plačilno bilanco, saj za zunanjo likvidnost Jugoslavije niso
odgovorni le federacija, republike in pokrajini ter njihovi organi, temveč
tudi gospodarstvo samo.
V tej zvezi se Zbor združenega dela zavzema, da se zagotovi večja podpora
izvozu blaga višje stopinje predelave z ugodnejšimi reeskonti za prodano blago
in premijami za finalne izdelke, v skladu z ustrezno carinsko politiko. Hkrati
pa se zavzema za selektivno obravnavo izvoza surovin in proizvodov nižje
stopnje predelave, ki jih potrebuje domača proizvodnja.
II. 1. Zbor 2druženega dela sprejema in podpira predloge stališč in ukrepov
Izvršnega sveta, ki izhajajo iz ocene gospodarskih gibanj ter skupne in splošne
poirabe ter iz ekspozeja Izvršnega sveta.
V prizadevanja Izvršnega sveta za omejitev naraščanja cen, za povečanje
izvoza, za zmanjšanje primanjkljaja v plačilni bilanci, za uskladitev investicijskih vlaganj, racionalno izkoriščanje družbenih sredstev in za omejevanje vseh
oblik porabe v skladu z razpoložljivimi sredstvi, se morajo vključiti vsi subjekti
združenega dela z lastno angažiranostjo in doslednim spoštovanjem medsebojnih samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov.
2. Zbor združenega dela soglaša s sklepi in predlogi ukrepov odbora podpisnikov družbenega dogovora v splošni in skupni porabi za leto 1974, sprejetimi na seji dne 4. 10. 1974.
Komisija je menila, da ni potrebno, da to še enkrat poudarimo. Vsi delegati so sprejeli ta dokument. Komisija predlaga — zaradi izjemno težkega
finančnega položaja glede splošnih potreb v nekaterih občinah — poziv občinam,
da izpolnijo obveznosti po posebnem družbenem dogovoru o višini splošne porabe najkasneje do konca oktobra 1974. Zbor bo na svoji naslednji seji obravnaval poročilo o izvajanju posebnega družbenega dogovora, ki naj ga pripravi
Izvršni svet. Na tej podlagi bo zbor po potrebi sprejel nove ukrepe.
Organizacije združenega dela morajo posvetiti večjo skrb pripravi in sklepanju družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov o višini sredstev,
potrebnih za splošno in skupno porabo. Zahtevati morajo redna poročila o izvajanju sprejetih programov in o višini zbranih sredstev med letom, ter vztrajati, da se bodo ta sredstva gibala v mejah, ki bodo dogovorjene za leto 1975.
3. Izvršni svet naj skupno z Gospodarsko zbornico Socialistične republike
Slovenije prevzame iniciativo za pripravo pregleda elementov poslovnih aktivnosti, ki bo omogočal vpogled v vsa ta gospodarska gibanja in gibanja splošne
in skupne porabe. Tak pregled bi bil osnova za ocenjevanje odločitev delavcev
v združenem delu glede na protiinflacijsko obnašanje, spoštovanje družbenih
razvojnih programov, resolucij, dogovorov in sporazumov.
4. Izvršni svet je dolžan zagotoviti izvajanje sprejetih nalog ter o tem poročati Skupščini Socialistične republike Slovenije. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Dajem v razpravo ugotovitve in stališča,
ki jih je pripravila komisija. Dokument ima dva dela. Prvi del nalaga obveznosti samemu združenemu delu, drugi del pa podpira stališča Izvršnega sveta
in ga obenem tudi zadolžuje. Ta drugi del je precej podoben stališčem Zbora
občin in Družbenopolitičnega zbora.
Prosim za razpravo! (Nihče se ne javi.) Lahko ugotovim, da ni pripomb
k predlogu? Če nihče ne želi razpravljati, dajem ugotovitve in stališča na glaso-
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vanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predloženi dokument. Hvala lepa.
S tem končujem 3. točko dnevnega reda in prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in
olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela
v letu 1974, ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet.
Za svoja predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Jožeta Florjančiča,
republiškega sekretarja za finance in Jožeta Tepina, namestnika republiškega
sekretarja za finance.
Predlog sta obravnavala odbora za finance našega zbora in Zbora občin.
Prejeli ste njuno skupno poročilo in prav tako poročilo Zakonodajno-pravne
komisij e.
Pred razpravo bi vas rad opozoril na postopek v zvezi s sprejemanjem
amandmajev ter obravnavo zakona v zadnji fazi. Amandmaje mora podpisati
deset delegatov. V zvezi s pripombami, ki so jih dale skupine delegatov, naj
še enkrat povem, da jih ne moremo obravnavati kot amandmaje, pač pa te
pripombe povzamejo delegati in jih predlože v obliki svojih amandmajev.
Vidim, da so pripombe že aktivirane.
Pričenjam razpravo. Besedo ima Jože Florjančič, republiški sekretar za
finance!
Jože Florjančič: Tovarišice in tovariši delegati! Predlagani zakon
predstavlja nadaljnjo fazo uresničevanja davčnega sistema, sprejetega z zakonom o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, ki ga je
Skupščina sprejela februarja lani. Rezultati izvajanja zakona v temeljnih organizacijah združenega dela so pokazali, da je ustavno načelo, ki pravi, da se
obveznosti plačevanja davkov in drugih davščin družbenopohtičnim skupnostim določajo na podlagi materialnih možnosti temeljnih organizacij združenega dela v skladu s splošnimi obveznostmi gospodarstva ter rezultati dela
in uspehi, dejansko zaživelo.
Izvajanje zakona o davku iz: dohodka TOZD ter zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1973 potrjuje, da je večina obračunanega davka
neposredno odvisna od finančnega rezultata temeljnih organizacij združenega
dela. Višji davek plačujejo dohodkovno intenzivne dejavnosti, medtem ko so
bile z obračunanim davkom od osebnega dohodka bolj obremenjene delovne
intenzivne panoge.
Temeljne organizacije združenega dela, ki nimajo ustreznega dohodka,
ne plačujejo davka iz dohodka. Primerjava obračunanega davka iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela v letu 1973 z davkom od osebnega dohodka, če bi ga plačevale, kaže bistveno prerazdelitev davčnega bremena. Znižala se je obremenitev naslednjih panog gospodarstva: industrije in rudarstva
za 13 °/o, kmetijstva in ribištva za 38 %>, gozdarstva za 41 «/<>, gradbeništva za
34% in prometa za 40 "/o. Zlasti se je povečala obremenitev trgovine, in sicer
približno za 30%. V družbenih dejavnostih se je obremenitev davčnih zavezancev s področja kulture in socialne dejavnosti zmanjšala za četrtino.
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Zakon o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1974 zadržuje vse bistvene elemente iz leta 1973, spremenile so se le nekatere odbitne postavke.
1. Zaradi novega sistema združevanja sredstev oziroma financiranja skupne
porabe se je ustrezno spremenila odbitna postavka, ki opredeljuje tako imenovane zakonske obveznosti. Ta vključuje poleg obveznosti iz dohodka, določenih
z zakoni, tudi obveznosti temeljnih organizacij združenega dela za zadovoljevanje skupnih potreb delavcev, sprejetih na podlagi družbenega dogovora
oziroma samoupravnih sporazumov. Pri tem želimo posebej poudariti, da gre
za pogojno uporabljen izraz zakonske obveznosti. To so namreč prispevki delavcev in temeljnih organizacij združenega dela za financiranje skupnih potreb
na področju družbenih dejavnosti.
2. Izdatki, ki imajo značaj osebnih prejemkov, so prilagojeni višini, ki
jih določa sindikalna lista.
3. Resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975 predvideva povečanje
bruto osebnih dohodkov na zaposlenega za 21 %. Upoštevajoč to izhodišče se
je odbitna postavka bruto osebnega dohodka na pogojno nekvalificiranega delavca povečala od 1650 do 2000 dinarjev oziroma za 21 fl/o, za premogovnike,
ki izplačujejo jamski dodatek, pa od 1800 dinarjev na 2200 dinarjev oziroma
za 22
4. Da bi stimulirali vlaganja v raziskovalno opremo, je predlagano', naj bi
bil davčni zavezanec za tisti del dohodka, ki ga je vložil v investicijo za raziskovalno opremo, oproščen plačila davka iz dohodka,. To olajšavo lahko izrabijo
davčni zavezanci pod pogojem, da so del dohodka vložili v tiste organizacije
združenega dela, ki so vpisane v razvid raziskovalnih zavodov in raziskovalnih
enot, skladno z zakonom o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih.
Točnejšo opredelitev, kaj se šteje za ta vlaganja oziroma kriteriji, ki jih
morajo organizacije združenega dela izpolnjevati, predpiše Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije.
5. Davčna stopnja je proporcionalna in predvidena v višini 5 %.
6. Davčni zavezanci plačujejo letos mesečne akontacije v višini ene dvanajstine obračunanega davka za leto 1973, ki je znašal 313 milijonov dinarjev.
Pri tem želim opozoriti, da je gospodarstvo v Socialistični republiki Sloveniji
v dohodke Socialistične republike Slovenije prispevalo v lanskem letu poleg
davka iz dohodka tudi temeljni davek od plačil za zunanjetrgovinske posle
in storitve s tujino, temeljni davek za promet blaga na debelo v Jugoslaviji in
temeljni davek za kreditne in bančne posle. Iz tega naslova je gospodarstvo
v lanskem letu vplačalo 552 814 000 dinarjev, v letošnjem letu pa le 325 812 000
dinarjev ali 227 milijonov dinarjev manj kot lansko leto. Prav tako želim opozoriti, da je celotna razlika v višini 325 812 000 dinarjev dohodka iz teh naslovov odstopljena gospodarstvu z odlokom skupščine v aprilu in z odlokom,
ki je danes na naslednji točki dnevnega reda.
Tako bi skupen račun obremenitve gospodarstva do družbenopolitičnih
skupnosti Socialistične republike Slovenije v letih 1973 in 1974 izgledal tako, da
je gospodarstvo v lanskem letu družbeni skupnosti na osnovi veljavnih davkov
prometnega davka in davka iz dohodka vplačalo 201 milijon manj, kot je
predvideno v letošnjem letu.
Ker so obveznosti iz naslova davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela z rebalansom republiškega proračuna za leto 1974 določene v višini
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490 milijonov dinarjev, je potrebno ustrezno povečati višino akontacije za
zadnje tri mesece letošnjega let,a in sicer se predlaga povečanje za 1501#/o'.
Predlagano zvišanje mesečnih akontacij zagotavlja pokritje predvidenih obveznosti iz tega naslova v letošnjem letu. Novi 14. člen zakona, ki ga predlaga
Odbor za finance, s katerim se predlagatelj strinja, pa preprečuje, da bi se
morebiti več zbrana sredstva iz tega naslova porabila v letošnjem letu, in se
poraba omejuje do višine 490 milijonov dinarjev.
7. Ocene davčne osnove za davek iz dohodka v letu 1974 izhajajo iz ocene
višine davka za prvo polletje letos ob predvideni stopnji njene rasti do konca
letošnjega leta po stopinji 31 fl/».
8. Zakasneli sprejem zakona, ki je posledica bilančnih težav oziroma pozne
razrešitve problemov rebalansa zveznega proračuna, ki je v tesni odvisnosti
od dohodkov in izdatkov republiškega proračuna, je povzročil, da v letošnjem
letu ni bilo mogoče izdelati nikakršnega obračuna davka iz dohodka. Zato
predlagamo, da bi davčni zavezanci opravili obračun davka za obdobje od
1. januarja do 30. septembra 1.1. Ta obračun naj bi bil osnova za planiranje
davka za prihodnje leto, hkrati pa bo še pred koncem letošnjega leta omogočil
oceno delovanja sprejetega davka za letošnje leto.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predvideva, da bo zakon o določitvi
stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela za leto 1975 sprejet takoj po sprejetju resolucije
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah
v letu 1975, ali drugače povedano, prej ko v letošnjem letu.
9. Predloženi so bili številni amandmaji. O nekaterih, amandmajih sta
razpravljala tudi odbora za finance in proračun obeh pristojnih zborov in
Zakonodajno-pravna komisija. Izvršni svet se z amandmaji teh teles, to se pravi
obeh odborov in Zakonodajno^pravne komisije strinja, ker je njihova vsebina
v skladu s prizadevanji v ekonomski politiki ali pa so redakcijskega značaja.
Ne strinjamo pa se z vsemi drugimi amandmaji.
Pri tem želimo poudariti naslednje. Sistem davka iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela mora biti čimbolj objektiven in mora zagotavljati približno izenačeno obremenitev vseh temeljnih organizacij združenega
dela, ki ustvarjajo dohodek v Socialistični republiki Sloveniji. Torej ni mogoče
sprejeti v ta sistem odločitve drugih organov ali pa organov nižjih družbenopolitičnih skupnosti, s katerimi bi prevalih bremena na druge davčne zavezance
v Socialistični republiki Sloveniji. Ce sem konkreten, lahko bi se dogodilo,
da bi se v neki družbenopolitični skupnosti ves dohodek porabil za določene
namene, ki so predlagani z amandmaji. To pomeni, da bi to davčno obveznost
moral plačati nekdo drugi, ker bi bilo pač potrebno za pokritje obveznosti
v republiškem proračunu zagotoviti ustrezno višino dohodkov.
Olajšave bistveno vplivajo na višino zbranega davka. Želim poudariti,
da je v sistemu že sedaj preveč olajšav, saj jih je 32. To je še na meji, ko
lahko sistem objektivno obremenjuje vse zavezance v SR Sloveniji.
Menim, da teh amandmajev tudi ne moremo sprejeti zato, ker je zelo široka
razprava pred dvema letoma v okviru Skupščine, Socialistične zveze, Zveze
komunistov Slovenije in Gospodarske zbornice zavrnila take predloge. Torej ne
bi smeh privoliti v prakso, da sprejemamo konkretne odločitve, ne da bi vsestransko proučili njihove posledice. Menimo pa, da naj bi nekatere amandmaje,
ki so bih predloženi na današnji seji zbora, proučili ob sprejemanju sistema
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za prihodnje leto. Po razpravi v odborih in drugih organih bi lahko argumentirano sprejemali dokončne odločitve o posameznih predlogih.
Na koncu svoje uvodne obrazložitve naj povem, da je v 4. členu izpuščena
2. alinea. To se je zgodilo pri prepisovanju. V 3. točki se 2. alinea glasi: »Za
poslovne prostore v prvi coni največ 0,50 dinarja, v drugi coni največ 0,15
dinarja, v tretji coni največ 0,10 dinarja, če ni delitve na cone, največ 0,15
dinarja;«.
Ce bodo predlagatelji posameznih amandmajev pri njih vztrajali, sem
pripravljen dati še konkretne utemeljitve, zakaj jih ne bi smeh sprejeti.
Predsednik Štefan Nemec: Tovariš sekretar! Torej Izvršni svet podpira amandmaje k 8. in 14. členu, ki ju predlaga Odbor za finance, in pa
amandmaja k 6. in 14. členu, ki ju predlaga Zakonodajno-pravna komisija.
Amandmajev, ki so bili dani na mizo, Izvršni svet ne podpira.
Jože Florjančič: Kar se prvega tiče, je točno; drugih amandmajev
pa je več.
Predsednik Štefan Nemec: Ne! Odprti so samo še trije amandmaji.
Hvala lepa. Ali želi kdo ustno obrazložiti amandmaje? Odbor jih je že obravnaval. Pričenjam razpravo. Ali želi kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Slavko
Lužnik, delegat z gospodarskega področja, okoliš 13!
Slavko Lužnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Tovariš Florjančič je izjavil, da se Izvršni svet ne strinja z amandmajem k
4. .členu. Ta amandma ste danes dobili vsi na mizo, ker smo zamudili rok.
Prosim, če bi lahko dobil za svojo delegacijo pismeno pojasnilo, zakaj ni
mogoče sprejeti amandmaja.
Skupina delegatov s področja gospodarstva za delegiranje delegatov v
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na seji dne 11. oktobra 1974
v Mariboru podrobno obravnavala predlog zakona o doloičitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1974 in daje naslednji amandma k 2. odstavku
3. točke 4. člena. Namesto predlaganega besedila naj se 2. odstavek 3. točke
4. člena glasi: »Prispevek za uporabo mestnega zemljišča (Uradni list SRS, št.
7/72), in sicer na m2 v višini, obračunani po določilih odlokov občinskih skupščin o prispevku za uporabo mestnega zemljišča.«
Obrazložitev: Občinske skupščine so na podlagi zakona o prispevku za
uporabo mestnega zemljišča od leta 1967 dalje po obravnavah predloga na
zborih volivcev in zborih delovnih ljudi z odloki predpisale višino prispevka
za uporabo mestnega zemljišča. Po predlogu zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela v letu 1974 je med prispevke kot odbitna postavka vključen
tudi prispevek za porabo mestnega zemljišča, vendar s to razliko, da višina
teh odbitnih postavk v večini občin ne ustreza višini, ki so jo predpisale
občinske skupščine s, svojimi odloki. Enaka višina odbitnih postavk, kot je
predlagana za leto 1974, se je upoštevala tudi v letu 1973 za prispevek za
uporabo mestnega zemljišča, le da je. bila določena posebej višina tega prispevka
za poslovne prostore.
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Za vse druge obveznosti je upoštevana kot odbitna postavka tista višina
stopenj, ki je samoupravno dogovorjena. Večina občin v Socialistični republiki
Sloveniji se je na podlagi uskladitve stališč samoupravno dogovorila za prispevek za stanovanjsko graditev v višini 6%. Ta višina je v letu 1973 veljala
kot odbitna postavka pri določanju osnove za plačilo davka iz dohodka temeljne organizacije združenega dela.
Znano nam je, da je v nekaterih občinah najvišja dogovorjena stopnja
postavka na 9 %. Ce je predlagatelj: zakonskega predloga predlagal kot odprispevka za stanovanjsko graditev 9 %. Verjetno je bila zato v novembru
1973 spremenjena stopnja prispevka za stanovanjsko graditev kot odbitna
bitno postavko prispevek za stanovanjsko graditev tudi v letošnjem letu v
obračunani višini, vendar največ db 6'%, potem naša skupina meni, da je
v tretji točki 4. člena predloga zakona upravičena rešitev, da se prispevek
za uporabo mestnega zemljišča kot odbitna postavka upošteva v višini, ki
so jo s svojimi odloki predpisale občinske, skupščine. V nasprotnem primeru,
če predlog naše skupine ne bo upoštevan, bodo organizacije združenega dela
postavljena v neenakopraven položaj. Zato skupina priporoča delegatom
zbora, da se predlagani amandmaji sprejmejo. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati?
Prosim!
Mirko Bajželj : Skupina delegatov 8. okoliša me je pooblastila, da v
svojem imenu in v imenu 10 delegatov za 6. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije predlagam k predlogu zakona o določitvi stopenj, odbitnih
postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1974 naslednje amandmaje:
K 4. členu: V tretji točki naj se 1. in 2. alinea nadomestita z besedilom:
»Za stanovanjske prostore, poslovne prostore in zemljišča do višine, ki jo določa
odlok občinske skupščine«.
K 7. členu: Besedilo 2. točke naj se spremeni tako, da se glasi: »Druga:
sredstva, namenjena za stanovanjsko graditev neposredno iz sklada skupne
porabe in obračunanih prispevkov v odstotku od osebnega dohodka do višine,
določene s programom za reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev v temeljnih
organizacijah združenega dela in v drugih samoupravnih organizacijah«.
K 8. členu: V drugi točki naj se na koncu besedila podpičje nadomesti z
vejioo in doda: »Za gradnjo objektov za izobraževanje, vzgojo in otroško
varstvo«.
Te amandmaje utemeljujemo takole:
K členu 4: Stopnje prispevkov za uporabo mestnega zemljišča v posameznih primerih so že doslej presegale predlagano. Glede na posebne potrebe v
posameznih občinah ni realno predpisovati gornjo mejo zneskov, temveč naj
se te odločitve prepuste občinam. Realna vrednost dohodkov iz tega prispevka
se vsako leto zmanjšuje, zaradi česar je potreba po zvišanju sedanjih stopenj.
Za temeljne organizacije združenega dela prispevek za kvadratni meter stanovanjskega prostora ni bistven, ker ga plačujejo uporabniki stanovanj neposredno.
Predlagamo, da se vključi tudi prispevek za poslovne prostore.
K členu 7: Ob sedanji splošni akciji, za povečanje gradnje stanovanj in za
izvedbo akcije 26 000 stanovanj ni primemo omejevati porabo sredstev za
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stanovanjsko gradnjo. Poraba sredstev je že sama po sebi omejena z možnostmi,
ki jih imajo posamezne temeljne organizacije združenega dela. Nagel porast
cen v gradbeništvu, zlasti še cen za finalna dela, resno ogroža uspešno reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev. Po predlogu amandmaja ostane določilo druge točke 4. člena nespremenenjo, dodajo pa se še sredstva iz sklada
skupne porabe,
K členu 8: V večini slovenskih občin je bil sprejet referendum o prispevku
občanov za gradnjo osnovnošolskih in vzgojnovarstvenih objektov. Na podlagi referenduma, po katerem plačujejo prispevek občani in delovni ljudje,
pa so bih sklenjeni tudi dogovori o prispevkih temeljnih organizacij združenega dela. Predlagam, da se davek ne obračunava in ne plačuje od dela
dohodka, ki ga je davčna zavezanec vložil v ta namen.
Delegati, ki podpirajo omenjene tri amandmaje, so dali svoje podpise.
Predsednik Štefan Nemec: Ta amandma smo dali razmnožiti in ga
boste dobili na mizo. Prosim, da predlagatelj zakona in Odbor za finance
zavzemata stališče do amandmaja.
V imenu Odbora za finance ima besedo tovariš Sanca!
Vlado Sanca: Odbor za finance Zbora združenega dela in Odbor za
finance Zbora občin sta sprejela prav tako stališče do amandmajev k predlogu
zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz
dohodka TOZD v letu 1974, kot ga je zavzel Izvršni svet. Odbora sta predlog
zakona obravnavala na dveh sejah. Na dveh sejah sta zakon obravnavala zato,
ker sta povezala ta predlog zakona s predlogom zakona o rebalansu republiškega proračuna. Ce s prvim zakonom ne zagotovimo ustreznega vira sredstev,
potem se lahko postavi vprašanje izvršitve predloženega zakona o rebalansu
republiškega predračuna za leto 1974.
Zaradi tega, ker sta odbora obravnala oba zakona skupaj, bom v svoji
razpravi pojasnil stališče do obeh zakonov.
Pri našem stališču smo upoštevali, da smo sprejeli predlog odloka o določitvi celotnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1974, s katerim
je sprejet bistveno večji obseg izdatkov kot v republiškem proračunu. Novi
obseg izdatkov proračuna federacije za leto 1974 presega nominalno rast družbenega proizvoda. Rebalansirani republiški proračun za leto 1974 pa zaostaja
za rastjo družbenega proizvoda. Zaradi tega smo morali pri obravnavi predloga
rebalansa republiškega proračuna to dejstvo upoštevati. Na dveh sejah smo
obravnavali ta zakonska predloga tudi zaradi tega, ker gre za 150% povečanje
plačevanja akontacije tega davka v zadnjih treh mesecih leta 1974. To predstavlja dodatno povečanje že tako visokih zakonskih obveznosti gospodarstva.
K temu predlogu smo sprejeli nekatere amandmaje.
Na to vprašanje je treba odgovoriti povezano s predlogom zakona o rebalansu republiškega proračuna. Z rebalansom se republiški proračun povečuje
za 10'%». Zakaj je potrebno to povečanje, je že obrazloženo. Znano je, da se
dogovarjamo o raznih obveznostih republike, ki se potem zrcalijo v proračunu
in ki se kot sredstva gospodarskih intervencij vračajo nazaj gospodarstvu. To so
razne premije, regresi itd. To je tudi v rebalansu republiškega proračuna.
Konkretno gre za povečanje premij za mleko.
Odbora nista videla razlogov, da se rebalans proračuna republike ne
sprejme v predvideni obliki. Člani odborov niso našli drugih možnosti, kako
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naj se te obveznosti proračuna do vprašanj, ki so obrazložena v predlogu
zakona, rešijo drugače, kot da sprejmemo predlog prvega zakona, s katerim
zagotavljamo dodaten vir dohodkov republiškemu proračunu. Res je tudi
to, da je republiški proračun v primerjavi s prejšnjim letom izgubil nekatere
vire dohodkov, predvsem dohodek iz naslova temeljnega prometnega davka. S
tem predloženim rebalansom proračuna je zaradi tega nujno potrebno zagotoviti
kritje izdatkov proračuna iz davka iz dohodka TOZD.
Glede odbitnih postavk sem proučil amandmaje delegacij. O teh amandmajih je povedal stališče Izvršnega sveta tudi sekretar za finance. Mislim,
da bi morah sprejeti glede omenjenih sprememb v odbitnih postavkah neko
skupno stališče.
Ce bi sprejemali občinske odloke o tem vprašanju, potem bi verjetno letos sprejeli take predloge za spremembo dobitnih postavk, kot so tukaj obrazloženi z amandmaji. Ker pa sprejemamo republiški zakon o odbitnih postavkah, potem jih moramo izenačiti za vsa gospodarska področja. V odbitnih
postavkah ne moremo zajeti specifičnosti in posebnosti. To se da mogoče
na občinski ravni. Mogoče je prav, ko je tovariš republiški sekretar za finance
rekel, da naj se nekateri predlogi za spremembo odbitnih postavk proučijo,
ko bo sprejet podoben osnutek zakona za prihodnje leto.
Naš odbor meni, da so odbitne postavke v predlogu zakona postavljene tako,
da ostanek dohodka, po upoštevanju odbitnih postavk, predstavlja neko pravično davčno osnovo, od katere se ta davek odmerja.
Odbor za finance je obravnaval nekaj elementov.
Predvsem gre za amandma, da naj se upošteva večji znesek pri prispevku
za uporabo mestnega zemljišča. To je karakterističen amandma, pri katerem
lahko gremo v širino od 0 do 100.
Ravno tako je odbor obravnaval tudi predlog obrtnikov iz Domžal, da
naj ne bi bila odbitna postavka za prevoz z lastnimi osebnimi avtomobili 1,30,
ampak 1,60 din na 1 km, kar je nemogO'če, ker je v vseh samoupravnih sporazumih določeno' 1.30 din.
Potem je odbor obravnaval tudi amandma, ki ga je sicer delegacija občine
Idrija kasneje umaknila. Idrija ima specifične pogoje poslovanja. Zato so
predlagali, da naj se njihova davčna osnova zmanjša za 60 '°/a. Ko je potem
predstavnik Izvršnega sveta razložil, da se lahko deloma prizna olajšava s
tistim členom, ki govori o vlaganju v sredstva za znanstvene raziskave, so
amandma umaknili.
Odbor predlaga, da- se predlog zakona o določitvi stopenj,, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1974 v besedilu, ki ga je predložil Izvršni svet, sprejme,
pri čemer naj se dopolni z novim 14. členom, ki je naveden v poročilu odbora,
in z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije, da se zadnji odstavek dosedanjega 14. člena črta.
Odbor misli, da je s tem zajamčena enotnost v slovenskem prostoru
glede obveznosti plačevanja davka iz dohodka. Menimo, da ne bi bilo priporočljivo karkoli spreminjati v besedilu predloga zakona, ker v nasprotnem
primeru ne bo zagotovljena enotnost in bomo dejansko diferencirali organizacije združenega dela, da ne bodo v enakopravnem položaju glede davčnih
osnov.
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Predsednik Štefan
Postojne!

Nemec: Besedo ima delegat Franc Rudolf iz

Franc Rudolf: Tovariši in tovarišice delegati! Tovariš Florjančič je
obrazložil stališče Izvršnega sveta glede predloženih amandmajev. Prosim
le pismeni odgovor na naše amandmaje z obrazložitvijo. Pripomnil bi še tole.
Na koncu obrazložitve k ajašemu amandmaju piše1: »Če Skupščina meni, da
navedenega amandmaja ne bi bilo mogoče vnesti v zakon v letošnjem letu,
naj se obravnava kot priporočilo in obveznost za sprejem v naslednjem
letu.«
Predsednik Štefan Nemec: Ali to pomeni, da odstopate od amandmaja? Predlagatelj lahko odstopi od amandmaja. Če je razlaga taka, ne bomo
o amandmaju glasovali, če vztrajate, da amandma damo na glasovanje, bomo
o njem, glasovah.
Franc Rudolf: Prosim, da se da amandma na glasovanje.
Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima delegat Miran Puncer, občina
Ljubljana-Šiška, 32. okoliš.
Milan Puncer: V imenu naše delegatske skupine, ki je predložila
amandma danes, izjavljam, da glede na obrazložitev republiškega sekretarja
odstopamo od amandmaja k L točki 4. člena in k 6. členu.
Soglašamo, da bi možnost, da predvsem občinske skupščine obdavčujejo
svoje delovne organizacije, zmanjševala davčno osnovo in maso sredstev, ki
so predvidena za potrebe republiškega proračuna. Menim, da je argument
tovariša .sekretarja utemeljen.
Menim pa, da je mogoče zagovarjati amandmaje k ostalim členom.
To velja za amandma k 7. členu, da se regres za letni dopust upošteva
kot odbitna postavka v vsakem primeru v maksimalni višini. Kolektivi, ki
so se odločili za izplačilo nižjega zneska, tega gotovo niso storili radi. To storijo
ponavadi zaradi varčevanja oziroma da bi povećah akumulacijo. Mislim, da ni
prav, da je na tak način prihranjen znesek potem še obdavčen.
Menim tudi, da je primeren amandma k 8. členu, ki pravi, da naj bodo
izven obdavčitve sredstva, ki se v občini združujejo za potrebe splošnega
ljudskega odpora. Zaklonišča sicer spadajo v področje civilne zaščite, menim
pa, da so ozko povezana tudi s SILO. Občine bodo prej ah slej prisiljene prek
delovnih organizacij zbirati solidarnostna sredstva za izvedbo teh in podobnih
nalog. Menim, da bi bilo prav, da se ta člen dopolni s tem, da so tudi zaklonišča
tiste investicije, ki jih moramo priznati za nujne.
Amandma k 9. členu se glasi: »Davek se ne obračunava in ne plačuje od
dohodka učnih delavnic strokovnih šol«. S tem bi le-te imele možnost, da občasno prodajo svoje izdelke brez plačila davka iz dohodka. Menim, da je
dejavnost takih učnih delavnic podobna dejavnosti invalidskih, ki pa so bile
upoštevane pri davčnih olajšavah. V nobenem primeru to ne predstavlja resnega izpada dohodkov za nobeno družbenopolitično skupnost, predstavlja pa
stimulacijo, da se take šolske ustanove vendarle usmerijo tako, da izdelke,
ki jih izdelujejo učenci po učnem programu, tako oblikujejo, da jih lahko
prodajo. Menim, da je to zadosten razlog, da tudi učne delavnice upoštevamo
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pri skupini invalidskih delavnic, ki so oproščene davka za tisti dohodek, ki ga
ustvarijo. Hvala lepa.
Predsednik Štef an Nemec : Tovariš Puncer! Odstopate od amandmajev k 4. in 6. členu, pri amandmajih k 7., 8. in 9. členu pa vztrajate? (Da.)
Kdo še želi razpravljati?
Danilo Kosma čin: Ker mi je delegacija dala nalogo, da dam v njenem, imenu amandma, ne vem, ali imam pravico sploh, da ga umaknem, ali ne?
Če imam, pravico, potem bi ga umaknil, če je v samoupravnih sporazumih določeno, da je kilometrina 1,30 din. Prosim, da se skupini delegatov za obrtne
in podobne dejavnosti 1. okoliša pošlje pismena obrazložitev.
Predsednik Štefan Nemec: Vaš amandma ni bil niti predložen, saj
ga ni podpisalo 10 delegatov. Zaradi tega o njem ne bomo razpravljali.
Ali želi še kdo besedo? Besedo ima delegat Marko Kocjan!
Marko Kocjan: Tovariši delegati! Imam pripombo, ki se nanaša na
spremembo ali dopolnitev, pač pa na besedilo 6. točke 6. člena, ki pravi:
»V celoti se kot odbitna postavka upošteva nagrada vajencev.« Z zakonom
o srednjem šolstvu je urejeno, da so šole druge stopnje gimnazije, tehniške
šole in tudi poklicne šole. Verjetno je, da predlagatelji tega zakona niso upoštevali. Zato bi bilo to treba uskladiti. Ta zakon je star že štiri leta.
Ne glede na to, ali bodo umaknjeni amandmaji, ki so jih predlagali delegati Ljubljana-Siška in S e žana-Pos to j ;na, predlagam, da se v 6. členu 6. točka
spremeni. V njihovem dodatnem amandmaju je navedeno, da naj se v zadnjem
odstavku črta »vajencev« in nadomesti z »učencev v gospodarstvu«. Tudi ta
naziv ni točen. Naziv vajenec je veljal do leta 1968. Z 1969. letom pa je že črtan
iz spiska nomenklatur poklicev tudi »učenec v gospodarstvu« in uveden je
»učenec poklicne šole«, ki je šola II. stopnje.
Drugi amandma skupina delegatov iz Postojne, ki pravi: »in združevanje
sredstev v višini 0,50'% od bruto osebnih dohodkov po samoupravnem sporazumu o štipendiranju učencev in študentov«.
Ta amandma bi še najbolj ustrezal, kajti to so vsi učenci: učenci poklicnih
šol, tehniških šol in gimnazij ter študenti.
Kljub temu, da je delegat iz Postojne malo prej povedal, da umika ta
amandma, menim, da bi ta njihov amandma moral ostati v besedilu predloga
zakona.
Predsednik Štefan Nemec: Mislim, da to ni pomembno, ali se reče
učenec v gospodarstvu, vajenec ali učenec poklicne šole. Predlagam, da tega ne
bi urejali z amandmajem, ker to ni vsebinske narave. Izvršni svet naj poišče
pravi izraz, ker je stvar redakcije, da to popravi.
Kdo želi besedo'? Besedo ima Jože Florjančič, republiški sekretar za finance!
Jože Florjančič: Tovarišice in tovariši delegati! Že v uvodni razpravi sem vas opozoril na to, da bom, če bodo posamezne delegacije vztrajale
pri amandmajih, dal podrobno obrazložitev k posameznim amandmajem.
Glede besedila v zadnjem odstavku 6. člena, kjer sicer ni amandmaja, naj
opozorim samo na to, da je to besedilo v celoti prepisano iz zveznega zakona
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o ugotavljanju in obračunavanju celotnega dohodka in dohodka v TOZD. Uporabljati moramo te izraze, ker nekdo mora te zakone tudi izvajati, pri izvajanju
pa je težko, če v enem zakonu uporabimo en izraz, v drugem pa drugega.
Ker je prej omenjeni zakon zvezni zakon, je logično, da naš zakon povzema
njegove izraze. Nimam namena zagovarjati dikcijo zveznega zakona. S tem vam
samo pojasnjujem, zakaj smo uporabili tako besedilo.
Glede ostalih amandmajev, razen tistega, ki ga še nisem prejel, bi povedal,
poleg tega, kar je tovariš predsednik Odbora za finance že povedal, še tole:
V amandmaju, ki ga je v imenu skupine delegatov obrazložil tovariš Lužnik,
se predlaga, da se prispevek za uporabo mestnega zemljišča, ki se določa na
kvadratni meter, upošteva v višini, obračunani po občinskih odlokih. V zvezi
s tem amandmajem naj ponovim načelno stališče, ki sem ga že prej povedal.
Tudi predsednik Odbora za finance se je enako opredelil. Zaradi tega je bil
amandma v odboru zavrnjen.
Nemogoče je z zakonom o republiškem davku iz dohodka omogočiti, da
lahko nižje družbenopolitične skupnosti s svojimi odk>čitvami vplivajo na višino davčne osnove davčnih zavezancev s svojega področja,, saj gre za davek,
ki ga je predpisala druga družbenopolitična skupnost. Na tak način bi se davčni
zavezanci z enega območja razbremenili te svoje obveznosti in bi seveda drugi
zaradi tega več prispevali. Ta odbitna postavka je bila v isti višini vnesena
v predlog zakona že v letih 1972, 1973 in je tudi sedaj za leto 1974. Opravljen
je bil ustrezen postopek, ki ga je izvedel Republiški sekretariat za urbanizem
skupaj s pristojnimi organi v občinah in v drugih republiških organih. Na
podlagi tega postopka smo ugotovili, da je predlagana višina prispevka tisti
povprečni prispevek v naši republiki, ki velja v veliki večini primerov, in da
t^rej v celoti .ustreza.
Zato je taka sporazumna rešitev vnesena v zakon. Mislim, da se bo ta določba lahko sporazumno spreminjala v skladu z gibanjem prispevkov za uporabo mestnega zemljišča. Po našem mnenju ne bi mogli sprejeti možnost, da se
priznajo kot odbitna postavka vsi omenjeni prispevki, ki jih določena občina
sprejme z odlokom, kajti rabili bi več sredstev.
Iz teh razlogov je ta amandma nesprejemljiv. Sistemsko se to tako ne more
urejati. Enako stališče ima tudi Odbor za finance vašega zbora.
Glede prvega amandmaja skupine delegatov Skupščine občine Postojna je
stališče Izvršnega sveta enako kot glede amandmaja, ki ga predlagajo delegati
iz Maribora o prispevku za uporabo mestnega zemljišča. Pri tem delegati iz
Postojne predlagajo, naj se sprejme generalna določba za vse sporazume, ki so
sprejeti v občini. To je še manj sprejemljivo, iz istih razlogov, kot sem jih
navedel za mariborski amandma. Mislim, da tega ne moremo predpisati generalno za vse sporazume.
Pri tem bi povedal še tole. V novem sistemu financiranja bo treba urediti
še nekatere podrobnosti v primerjavi z dosedanjim sistemom. Delavci bodo iz
svojih osebnih dohodkov prispevali svoj del, temeljne organizacije združenega
dela pa iz svojega dohodka svoj del za skupno porabo. Pri tem pa ne bodo
neprestano izpostavljeni vsem mogočim političnim in drugim željam, ki se rojevajo izven njihovega neposrednega interesa v obliki posebnih sporazumov
za različne družbene obveznosti. To seveda v skrajnem primeru zmanjšuje
možnost gospodarstva za razširjeno reprodukcijo.
Za 2. amandma skupine delegatov iz Postojne se mi zdi, da je že zajet
v predlogu amandmaja Zakonodajno-pravne komisije k 6. členu, po katerem
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naj se dodajo besede: »štipendije in krediti študentov«. To pomeni, da je to
zajeto v skupni višini 1,5 % od bruto osebnih dohodkov, za vse enako. Temeljna
organizacija združenega dela se potem odloča o neposredni uporabi teh sredstev
in jih lahko usmeri za neposredno izobraževanje, za štipendije, ali pa za kredite. Pri tem bi vas opozoril, da je ta odstotek prav tako dogovorjen na ravni
republike. Ne bi kazalo uvesti, da se sankcionira možnost povečanja iz tega
naslova v posameznih skupnostih, ne glede na to, da so seveda mogoče v posameznih skupnostih večje potrebe kakor v drugih skupnostih. Verjetno je to
mogoče reševati tudi na kakšen drugačen način.
Glede amandmajev, ki so jih predlagali delegati Skupščine občine Ljubljana-Šiška, je bilo rečeno, da sta amandmaja k 1. točki 4. člena in k 6. točki
6. člena umaknjena.
Za naslednji amandma, ki se nanaša na 2. odstavek 6. točke 6. člena, se
verjetno tovariš delegat strinja, da je zapopaden v okviru predloga tovariša
predsednika, da se to vprašanje razčisti v redakciji.
Pri amandmaju k 7. členu gre za to, da se 1. točka spremeni in da se
glasi: »Regres za letni dopust v višini največ 900 dinarjev na leto za zaposlenega delavca, povečano za prispevke«.
Višina regresa za letni dopust, ki jo vsebuje zakon, je opredeljena v »sindikalni listi-«, s katero je za letošnje leto predvideno, da naj bi vsak zaposleni
v SR Sloveniji dobil 900 dinarjev regresa za letni dopust. V predlogu zakona
je iz besedila razvidno, da vsi zavezanci lahko uveljavijo to odbitno postavko,
vendar jo morajo' delavcem tudi izplačati. Zakon torej določa, da se sredstva
za ta namen zagotovijo, ne pa da se samo obračunajo, da bi se tem davek
znižal, uporabijo pa se za druge potrebe. Regres je namenjen za letni dopust
zaposlenih delavcev. Zato mislim, da ne bi smeli privoliti v amandma, saj bi
njegov sprejem lahko stimuliral težnje, da bi se dejanska izplačila za letni
dopust zniževala, čeprav bi se obračunavala v tej višini. Namen zakona je,
da se regres v tej višini dejansko izplača, torej po 900 dinarjev na delavca.
Zato tega amandmaja ne moremo sprejeti.
Za amandma k 2. točki 8. člena moram povedati, da ga že upošteva besedilo zakona. To smo razčistili že na seji odborov za finance1. Prav gotovo so
v okvir sredstev za potrebe splošnega ljudskega odpora všteta tudi sredstva
prispevkov za gradnjo zaklonišč. Tukaj ni nobenega spora, tako da ta amandma
lahko odpade.
Pri amadmaju k 9. členu, kjer je rečeno: »Davek se ne obračunava in ne
plačuje od dohodka učnih delavnic pri strokovnih šolah, v katerih se učenci
konkretno usposabljajo za poklic«, bi želel opozoriti, da je osnovni razlog, da
tega sedaj ni v zakonu, ravno v tem, da se dohodek iz enakega dela enako
obdavčuje. Drugače povedano, ne moremo obdavčevati dohodka, ustvarjenega
v temeljni organizaciji združenega dela v gospodarstvu, ki proizvaja določen
izdelek, učno delavnico, ki proizvaja enak izdelek in ga po isti ali podobni
ceni prodaja in s tem ustvarja dohodek, pa ne. Ce bi to sprejeli, bi nam lahko
očitali, da dela iz dohodka, ustvarjenega z enakim delom, ne obremenjujemo
enako. Zaradi tega amandmaja ne moremo sprejeti.
Tu so še amandmaji 8. okoliša, to je delegatov iz Kranja, in sicer k 4., 7.
in 8. členu. Mislim, da gre za amandmaje, ki so bih že prej obrazloženi.
Glede amandmaja k 3. točki 4. člena, da bi se: »kot odbitna postavka
priznal prispevek za uporabo mestnega zemljišča za stanovanjske prostore, poslovne prostore in zemljišča do višine, ki jo določa odlok občinske skupščine«,
7
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mislim, da sem že dal odgovor, ko sem odgovarjal na amandma skupine delegatov iz Maribora.
Rad bi vas opozoril samo na to, da je alinea, ki se nanaša na poslovne
prostore, pri prepisovanju besedila predloga zakona pomotoma izpadla.
V naslednjem amandmaju, k členu 7, se predlaga, da se besedilo 2. točke
spremeni tako, da se glasi: »-2. sredstva, namenjena za stanovanjsko graditev
neposredno iz sklada skupne porabe in obračunani prispevki v odstotku od
osebnih dohodkov, do višine, določene s programom za reševanje stanovanjskih
vprašanj delavcev v temeljni organizaciji združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah«. To je vprašanje, o katerem neprestano razpravljamo
in o katerem se nikoh ne moremo do kraja dogovoriti. Gre za to, da je v zakonu
rečeno, da se kot odbitna postavka prizna prispevek za stanovanjsko graditev
iz sklada skupne porabe v obračunani višini, vendar največ 9 °/o od osebnih
dohodkov.
Ce prav razumem, gre za predlog, da bi se priznalo več kot 9 °/o. Ta delež
je bil lansko leto korigiran od 6 % na 9 %, in sicer na predlog Republiškega
sekretariata za urbanizem, ki ga je pripravil skupaj s stanovanjskimi občinskimi skupnostmi. Ugotovljeno je bilo, da imajo razen šestih občinskih skupščin vse ostale stopnjo 6 %>. Štiri občine od teh šestih imajo do 9 °/o, dve pa
imata čez 9 %. Zdi se nam, da zaradi tistih dveh občin, ki imata ta prispevek
višji od 9'°/#, ne bi smeh dopustiti, da bi to vnesli v zakon. Nekatere razloge,
zakaj smo proti amandmaju, sem že prej navedel. Menim, da se bo treba na
področju stanovanjske graditve dogovoriti o izkoriščanju razpoložljivih sredstev, ker ta v celoti niso v obtoku. Skratka, zdi se mi, da ni primeren čas za to,
da bi lahko sprejeli ta amandma. Razen tega je velika večina sprejetih odločitev z zakonom, ki je predlagan, v celoti sankcionirana.
K 2. točki 3. člena se predlaga, da naj bi se izdatki za gradnjo objektov
za izobraževanje, vzgojo in otroško varstvo prav tako upoštevali kot odbitna
postavka oziroma kot olajšava za davek iz dohodka.
V 4. členu je opredeljeno, da se kot odbitna postavka upoštevajo prispevki
iz dohodka za financiranje Izobraževalne skupnosti SR Slovenije v višini 8,14 %.
Tudi prispevki iz osebnega dohodka se prav tako odbijajo piri ugotavljanju
davčne osnove.
Razumeti moramo financiranje vzgoje in izobraževanja, kot tudi otroškega
varstva, v integralnem smislu. To pomeni, da moramo z normalnim sistemom
financiranja zagotavljati sredstva za enostavno in razširjeno reprodukcijo. Izven
tega ne bi smeh priznavati druge vire za razširjeno reprodukcijo na tem področju. Iz prej omenjenih virov je potrebno zagotoviti toliko sredstev, kolikor
jih lahko v danih ekonomskih razmerah. Ne bi smeli iskati še novo možnost
in nov vir za reševanje teh problemov. Če bodo v okviru prispevkov samoupravnim interesnim skupnostim v celotnem območju SR Slovenije opredeljena
tudi dodatna prizadevanja in dodatna sredstva, na primer za gradnjo dijaških
domov in podobno, bo to prej dogovorjeno, da bomo lahko tudi to vključili
v sistem odbitnih postavk.
Tovariš predsednik! S tem sem odgovoril na vse amandmaje, ki so jih
predlagatelji po moji uvodni razpravi ponovno obrazložili. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Ali ima morda še predstavnik Zakonodajno-pravne komisije kakšno pripombo? (Ne.) Obveščen sem, da Zakonodajno-
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pravna komisija podpira amandmaje Odbora in da ne podpira nobenih drugih
amandmajev, ker se strinja z obrazložitvijo predstavnika Izvršnega sveta.
Zeli še kdo razpravljati? Tovariš Mirko Jankovič, Ljubljana-Bežigrad.
Mirko Jankovič: Skupina delegatov 29. okoliša z gospodarskega
področja je v zvezi s sprejemom zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk
in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega
dela v letu 1974 sprejela sklep, da naj bodoči predlogi zakonov ne vsebujejo
določb z veljavnostjo za nazaj.
Taka izjemna določba zakona bi morala biti vnaprej utemeljena v smislu
določb 257. in 261. 'člena ustave SR Slovenije. Razlog, da smo to predložili,
je v 14. členu predloga zakona. Kot veste, se tam sklicujemo tudi na veljavnost
zakona za nazaj. Pojasnila, ki smlo jih dobili od tovariša Florjančiča v njegovem
prvem izvajanju, nam v glavnem zadoščajo, vendar smo mnenja, da je marsikatera določba sicer v interesu družbe — ima pa tudi negativne posledice.
Moramo torej imeti možnost, da pretehtamo, kateri interes je večji.
Predsednik Štefan Nemec: Ah je morda kdo od predlagateljev amandmajev glede na dodatne obrazložitve drugačnega mnenja oziroma odstopa od
predlaganih amandmajev? (Nihče.) Torej bomo o vseh predloženih amandmajih
glasovali. Ah želi še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, končujem razpravo. Pričenjam glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih, poudarjam da je
glede na obrazložitev tovariša sekretarja amandma delegatov iz Kranja in Maribora v nekaterih pogledih identičen. Najbrž je nemogoče sprejeti obe besedili.
Pričenjamo glasovanje po členih. Glasujmo o amandmaju k 3. točki 4.
člena, to je o amandmaju iz Kranja. Kot ste slišali, se z amandmajem ne strinjajo Izvršni svet, Zakonodajno-pravna komisija in tudi ne Odbor za finance.
Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj glasuje! (16 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (90 delegatov.) Kdo se je vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet, ker je proti in vzdržanih več delegatov kot tistih, ki so glasovah za amandma.
Prehajamo na obravnavo amandmaja delegatov iz Maribora, ki se prav
tako nanaša na 3. točko 4. člena. Amandma se glasi: »3. prispevek za uporabo
mestnega zemljišča (Uradni list SR Slovenije št. 7/72) in sicer na kvadratni
meter v višini, obračunani po določilih odlokov o prispevku za uporabo mestnega zemljišča občinskih skupščin«. Z amandmajem se ne strinja Izvršni svet,
kakor tudi ne Zakonodajno-pravna komisija in Odbor za finance. Obrazložitev
ste slišali. Prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj glasuje! (33 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (61 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (21 delegatov.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Amandma, ki ga je predlagala skupina delegatov iz Postojne, se nanaša
na 4. člen, v katerem naj se doda še ena ahnea z naslednjo vsebino: »Drugi
izdatki po posebnih sporazumih«. Amandmaja nista sprejela Izvršni svet in
Odbor za finance. Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj glasuje!
(13 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (101 delegat.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.)
Amandma ni sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 6. členu omenjenega zakona.
K 6. členu je dala amandma Zakonodajno-pravna komisija. Nanaša se na
to, da se za besedami »nagrade tujim študentom« doda besedilo »štipendije in
7*

100

Zbor združenega dela

krediti študentom«. Amandma je redakcijskega značaja, ker je besedilo pri
prepisovanju izpadlo. Izvršni svet in Odbor za finance podpirata amandma,
kot je razvidno iz poročila. Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj
glasuje! (110 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal?
(6 delegatov).
Amandma je sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 6. členu. Amandma je predložila
skupina delegatov iz Postojne: V zadnji odstavek 6. člena citiranega zakona
naj se vnese naslednji dodatek: »in združevanje sredstev v višini 0,50 °/o od
bruto osebnih dohodkov po samoupravnem sporazumu o štipendiranju učencev
in študentov«.
Slišali ste obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta in predstavnika Odbora
za finance, ki se z amandmajem ne strinja. Dajem amandma na glasovanje.
Kdor je za, naj glasuje! (13 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (68 delegatov.)
Se je kdo vzdržal? (20 delegatov.)
Amandma ni sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 7. členu predloga zakona. Amandma k 7. členu, ki ga je predložila skupina delegatov iz občine Ljubljana-Siška,
iz 32. okoliša, se glasi: »Regres za letni dopust, v višini največ 900 dinarjev
na leto na zaposlenega delavca, povečano za prispevke«. Slišali ste za obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta in Odbora za finance., ki ne podpirata tega
amandmaja. Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj glasuje! (21 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (68 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (29 delegatov.)
Amandma ni sprejet.
Prehajamo na obravnavo amandmaja, ki ga je predložila skupina delegatov iz 8. okoliša — Kranj, ki se prav tako nanaša na 7. člen. Predlaga se,
da se spremeni besedilo 2. točke tako, da se glasi:
»2. sredstva, namenjena za stanovanjsko graditev neposredno iz sklada
skupne porabe, in obračunani prispevki v odstotku od osebnih dohodkov do
višine, določene s programom za reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev
v temeljnih organizacijah združenega dela in v drugih samoupravnih organizacijah.«
Z amandmajem se ne strinjata Izvršni svet in Odbor za finance. Obrazložitev ste slišali. Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj glasuje!
(24 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (75 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (18
delegatov.)
Amandma ni sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 8. členu predloga zakona, ki ga
je predložila skupina delegatov iz okoliša Ljubljana-Siška. V amandmaju se
predlaga, da se temu členu v 2. točki v nadaljevanju pripišejo besede: »in gradnja zaklonišč«.
Slišali ste obrazložitev, iz katere je bilo razvidno, da se z amandmajem
ne strinjata Izvršni svet in Odbor za finance. Ker je predlagatelj odstopil od
amandmaja, o njiem ne bomo glasovali.
K 2. točki 8. 'člena je predložil amandma delegat iz Kranja. Na koncu besedila te točke naj se podpičje nadomesti z vejico in doda: »za gradnjo objektov
za izobraževanje, vzgojo in otroško varstvo«. Tudi s tem amandmajem se Izvršni
svet in Odbor za finance ne strinjata. Dajem amandma na glasovanje. Kdor
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je za, naj glasuje, prosim! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (33 delegatov.)
Se je kdo vzdržal? (34 delegatov.)
Amandma ni sprejet.
K 8. členu imamo še amandma Odbora za finance. V 2. točki naj se zadnja
beseda »odbora« črta in zamenja z besedo »odpora«. Ta amandma je redakcijskega značaja. Kdor je za, naj prosim glasuje! (100 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (15 delegatov.)
Amandma je sprejet.
Preidimo na glasovanje o amandmaju k 9. členu predloga zakona. Predlagatelj je skupina delegatov občine Ljubljana-Šiška. Doda naj se drugi odstavek, ki se glasi: »Davek se ne obračunava in ne plačuje od dohodka učnih
delavnic pri strokovnih šolah, v katerih se učenci konkretno usposabljajo za
poklic.« Drugi odstavek naj poistane tretji odstavek. Z amandmajem ne soglašata Izvršni svet in Odbor za finance. Dajem amandma na glasovanje. Kdor je
za, naj glasuje, prosim! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (42 delegatov.)
Se je kdo vzdržal? (18 delegatov.)
Amandma ni sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 14. členu. Amandma je predložil
Odbor za finance. Dosedanje besedilo 14. člena naj se spremeni v 15. člen brez
drugega odstavka, v skladu z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije, ki
ga odbor sprejema. Besedilo novega 14. člena je navedeno v poročilu odbora
na 4. strani. Amandma je usklađen z Zakonodajno-pravno komisijo in se z
njim strinja Izvršni svet. Kdor je za, naj glasuje prosim! (100 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? 14 delegatov.)
Amandma je sprejet.
K 14. členu je dala amandma Zakonodajno-pravna komisija, ki predlaga,
da naj se črta drugi odstavek tega člena. Drugi odstavek namreč razveljavlja
2. člen zakona o dopolnitvah zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in
olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela
v letu 1973 in o podaljšanju njegove veljavnosti za leto 1974, na katerega pa
12. člen tega zakona še veže plačevanje akontacije za davek za oktober, november in december 1974. Z amandmajem se strinjata Izvršni svet in Odbor za
finance. Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj glasuje! (107 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (8 delegatov.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Izvršni svet je predložil amandma kasneje. Gre za napako pri prepisovanju,
kot je že omenil republiški sekretar za finance. Namesto sedanje druge alinee
3. točke 4. člena se vpiše nova z naslednjim besedilom: »za poslovne prostore
v prvi coni največ 0,50 dinarja, v drugi coni največ 0,15 dinarja, v tretji
coni največ 0,10 dinarja; če ni delitve na cone, največ 0,15 dinarja;«. Dosedanja druga alinea postane 3. alinea.
Iz pisma Zbora občin je razvidno, da je Zbor občin ta amandma že sprejel.
Kdor je za amandma, naj glasuje! (117 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti, kot v Zboru občin in da ni potrebno
izvesti usklajevalnega postopka.
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Dajem na glasovanje zakon v celoti. Kdor je za zakon, naj prosim glasuje!
(106 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (7 delegatov.)
Ugotavljam, da je zakon sprejet z večino glasov.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga odloka o uporabi preseženih sredstev plačanega temeljnega davka od
plačil za storitve, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Jožeta Florjančiča, člana
Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za finance.
Predlog odloka so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora
občin, ki sta dala skupno poročilo, in Zakonodajno pravna komisija, ki je dala
poročilo.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ali želi predlagatelj? (Ne.) Besedo
ima delegat Slavko Lužnik iz 13. okoliša!
Slavko Lužnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Delegat naše občine je na eni od prejšnjih sej Zbora občin razpravljal o nujnosti, da se zagotovijo dodatna sredstva za pospeševanje gospodarskega razvoja
manj razvitih območij.
Predsednik Štefan Nemec: Oprostite, tovariš Lužnik, vi imate najbrž
še prejšnji dnevni red, ki smo ga na začetku seje popravili. Vaša razprava se
nanaša na naslednjo točko dnevnega reda.
Ali želi kdo razpravljati? (Nihče.) Potem prehajamo na glasovanje. Najprej
bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 1. členu, ki je
redakcijskega značaja. Amandma je navedem v poročilu Zakonadajno-pravne
komisije. Izvršni svet in Odbor za finance se z amandmajem strinjata. Kdor
je za, naj glasuje! (103 delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (4 delegati.)
Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet.
Dajem na glasovanje predlog odloka o uporabi preseženih sredstev plačanega temeljnega davka od plačil za storitve v celoti.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (103 delegati glasujejo za.) Je kdo proti?
(1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam!, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka.
Končujem 5. točko in prehajam na obravnavo 6. točke dnevnega
reda, to je na predlog zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1974, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
Za svoja predstavnika je Izvršni svet določil Jožeta Florjančiča republiškega
sekretarja za finance in Jožeta Tepino, namestnika republiškega sekretarja
za finance.
Predlog zakona so obravnavah: Odbor za finance našega zbora in Odbor
za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, in Zakonodajno-pravna
komisija, ki je prav tako dala poročilo.
Besedo ima Jože Florjančič, republiški sekretar za finance!
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Jože Florjan cič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga zakon o spremembah zakona
o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1974 iz naslednjih razlogov :
1. Iz vseh plačil temeljnega davka na promet proizvodov je potrebno zagotoviti plačilo prispevka federaciji, sredstva za razvojno premijo v kmetijstvu
in plačilo obveznosti republiški skupnosti za ceste.
2. Stopnja rasti sredstev proračuna bistveno zaostaja za stopnjo rasti nominalnega družbenega proizvoda.
3. Zagotoviti je treba sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov v republiški upravi in pravosodju z gibanjem osebnih dohodkov v gospodarstvu,
skladno z določili resolucije.
4. Zagotoviti je potrebno sredstva za nekatere povečane intervencije v
sektorju gospodarstva.
Na podlagi doseženih dohodkov v osmih mesecih letošnjega leta je očitno.,
da z dohodki, ki bi bili doseženi ob enaki dinamiki prelivanja sredstev in po
izključitvi vseh vplačil dohodkov temeljnega davka od prometa proizvodov za
leto 1974, ne bi bilo mogoče pokriti obveznosti republike po že sprejetem zakonu
0 proračunu Socialistične republike Slovenije in po sprejetih obveznostih po
sklepih Izvršnega sveta, zagotoviti usklajevanje osebnih dohodkov delavcev v
republiški upravi z gibanjem osebnih dohodkov v gospodarstvu, obveznosti
do beneficiranih pokojnin, kakor tudi vseh ostalih obveznosti Socialistične republike Slovenije na področju intervencij v gospodarstvu ter pospeševanja
razvoja manj razvitih območij v Socialistični republiki Sloveniji.
Iz dohodka republiškega proračuna je po tem predlogu v letošnjem letu
izločen priliv temeljnega prometnega davka, ki je bil po planu za leto 1974
predviden v višini 217,4 milijona dinarjev. Glede na sprejetje republiškega proračuna, v višini 1762,4 milijona dinarjev, se po predlogu zakona o spremembah
zakona poveča proračun Socialistične republike Slovenije za 105,3 milijona
dinarjev, tako da znašajo skupni dohodki republiškega proračuna za leto 1974
1 867 671 314 dinarjev. Od tega se razporedi po posebnem delu proračuna
1 858 997 600 dinarjev, v tekočo proračunsko rezervo pa 8 673 714 dinarjev. Zagotovitev predvidenega priliva dohodkov republiškega proračuna po predlagani spremembi temelji na dohodkih od davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v višini največ 490 milijonov dinarjev. Od tega je bilo
s proračunom že predvidenih 393 milijonov dinarjev, sedaj pa je potrebno te
dohodke povečati za 97 milijonov dinarjev.
Ocenjujemo priliv davka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja po
posebni stopnji v višini 353,9 milijona dinarjev. Dinamika priliva teh dohodkov
v osmih mesecih leta 1974 namreč kaže, da bo iiz tega naslova mogoče zbrati
119,2 milijona dinarjev več, kot smo predvidevali v začetku leta, ker je obseg
dopolnilnega zaposlovanja očitno širši od predvidevanj.
Po predvidevanjih bi iz prometnih davkov dosegli dohodke v višini 777,4
milijona dinarjev. Pri tem je upoštevana izključitev dohodkov temeljnega
davka na promet proizvodov za leto 1974 v znesku 217,4 milijona dinarjev,
v proračunu pa se zadržujejo dohodki od tega davka, ki izvirajo iz obračuna
prispevkov federacije za leto 1973.
V vsoto dohodkov posebnega republiškega davka od prometa proizvodov in
od plačil za storitve je vključenih 30 milijonov dinarjev dohodkov za čas od 1.
julija 1974 dalje. Izpad predvidenih dohodkov republiškega proračuna je ugo-
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tovljen pri sodnih taksah za 11,1 milijona dinarjev, pri denarnih kaznih za
carinske prekrške za 9,2 milijona dinarjev in pri denarnih kaznih za gospodarske prestopke in prekrške za 8 milijonov dinarjev.
Predvideno je povečanje izvirnih dohodkov ukinjenega računa za izravnavanje v gospodarstvu za 42 milijonov dinarjev, in to zaradi izpolnitve obveznosti bivših zveznih bank iz preteklih let iz naslova državnega kapitala, ki
pripada Socialistični republiki Sloveniji.
Na podlagi izključitve navedenih dohodkov, nove ocene priliva dohodkov
in povečanja nekaterih virov dohodkov se proračun SR Slovenije s tem rebalansom povečuje za 105,3 milijona dinarjev.
S spremenjenim proračunom se zagotavljajo sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev republiških organov z gibanjem osebnih dohodkov
gospodarstva v prvem polletju 1974 za 8,8%, za valorizacijo njihovih osebnih
dohodkov zaradi povečanja cen osnovnih življenjskih potrebščin od 1. avgusta
1974 dalje v višini 2,4 "Vo. za valorizacijo družbenega dogovora o osnovah in
merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih dohodkov voljenim
in imenovanim funkcionarjem v pravosodju ter za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev v republiških organih v tretjem trimesečju 1974, skupno 43,5 milijona din.
Zagotavljajo se sredstva za negospodarske investicije v višini 5,1 milijona
dinarjev.
Za obveznosti republike do pokojninskega in invalidskega zavarovanja
za valorizacijo invalidskih prejemkov vojaških vojnih invalidov se zagotavljajo
po tem predlogu sredstva v višini 18,2 milijona dinarjev.
Za vse ostale republiške potrebe pa se poleg nekaterih drugih namenov,
ki so izkazani v manjših zneskih, zagotavljajo sredstva za povečanje predvidenih
sredstev za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v Socialistični republiki Sloveniji v višini 17 935 000 dinarjev ter za premije za mleko v višini
25 milijonov dinarjev.
Te obveznosti pa se znižajo z izključitvijo nekaterih izdatkov, predvidenih
v proračunu, kot so sredstva skupnosti za ceste, ki se zagotavljajo iz usmerjenih sredstev temeljnega davka za storitve, kar je zbor sprejel v prejšnji točki
dnevnega reda, medtem ko se sredstva za gradnjo proge Beograd—Bar, na
podlagi dogovora med republikami in pokrajinama, zagotavljajo iz drugih virov,
ne pa iz virov republik.
Sredstva tekoče proračunske rezerve so predvidena v višini 8 673 714 dinarjev, od tega je že angažiranih 6 494 420 dinarjev. Preostala sredstva v višini
2 179 294 dinarjev pa naj bi predstavljala rezervo za eventualno manj dosežene
dohodke oziroma za tiste nujne izdatke, ki jih sedaj ni bilo mogoče predvideti.
Izvršni svet meni, da je predlagani zakon o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1974 usklađen z resolucijo o družbenoekonomski
politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1974, in predlaga, da ga sprejmete.
Predsednik Štefan Nemec: Ali želi predstavnik odbora ustno pojasniti stališča odbora? (Ne.) Pričenjam razpravo. Besedo ima delegat Slavko
Lužnik iz 13. okoliša — Maribor!
Slavko Lužnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Delegat naše občine je na eni prejšnjih sej Zbora občin razpravljal o nujnosti
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zagotovitve dodatnih sredstev za pospeševanje gospodarskega razvoja manj
razvitih območij v SR Sloveniji, bodisi z rebalansom republiškega proračuna
bodisi z nekim ustreznim kreditom. Takrat je republiški izvršni svet zagotovil,
da bodo skušali najti ustrezne rešitve. V predlogu obravnavanega zakona so
sicer v ta namen predvidena povečana sredstva za 17 milijonov dinarjev, kar
pa ne zadošča niti za pokrivanje potreb po odobrenih zahtevkih za beneficiranje obrestne mere v višini 4 °/».
Odveč bi bilo utemeljevati pomembnost gospodarskih vlaganj v manj razvitih območjih. Investicije v gospodarstvo so življenjskega pomena za ta območja
zlasti zato, ker omogočajo zaposlovanje delovne sile, boljše pogoje za razvoj
družbenih dejavnosti in infrastrukture ter tako zmanjšujejo socialno neenakost
v SR Sloveniji.
Interes organizacij združenega dela za vlaganje v manj razvita območja
ob pogojih zakona obstaja in je v letošnjem letu dosegel tisto stopnjo, ki smo
jo pričakovali ob sprejemu zakona. Vprašanje pa je, ali bo ta interes v zadostni
meri še naprej obstajal, če se bodo beneficije po zakonu zmanjševale. Ugotavljamo, da se benefikacije v nadaljnjem gospodarskem razvoju na manj razvitih
območjih iz leta v leto manjšajo. Do konca leta 1973 je Komisija Izvršnega
sveta za pospeševanje razvoja manj razvitih območij odobravala 7°/o anticipativne obresti, tako za osnovna kot za stalna obratna sredstva, v letošnjem
letu pa, kolikor nam je znano, odobrava samo 4 °/o obresti, in to le za -osnovna
sredstva.
S spremembo sistema financiranja in v zvezi s tem z ukinitvijo republiškega
prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za republiški proračun so
se zmanjšale tudi benefikacije v zvezi z oprostitvijo plačila prispevka iz osebnega dohodka za vsa na novo ustanovljena delovna mesta.
Ugotavljamo, da je izvajanje zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja
manj razvitih območij v SR Sloveniji v letu 1974, kljub nominalnemu pove^
čanju sredstev, v realnem padanju. Organizacije, ki so predložile svoje zahtevke
v letu 1974, so pričakovale na podlagi odobrenih zahtevkov v prejšnjih letih
tudi v tem letu beneficirano obrestno mero v višni 7 %. Z znižanjem te mere
so investicijski elaborati vprašljivi, predvsem pa so postavljeni v dvomljiv
položaj strokovni delavci v podjetjih in družbenopolitični delavci v občinah,
ki so delovnim ljudem v združenem delu pri odločanju za investicije na manj
razvitih območjih prikazovali ugodnejše bonitete, kot bi jih sedaj dejansko
realizirali.
V javnem natečaju za leto 1974 namreč ni bilo predvideno zmanjšanje
beneficirane obrestne mere. Kolikor nam je znano, se predpostavlja, da bi lahko
znižanje beneficirane obrestne mere investitorjem nadomestili z znižanjem bančne obrestne mere, kar pa je malo verjetno, saj bančne ustanove, ki jih upravlja
združeno delo, ne morejo delati razlik med gospodarskimi investicijami glede
na to, na katerem območju se izvajajo-. Spričo tega menimo, da je nujno zagotoviti ustrezna sredstva za beneficiran je 7'Vo obrestne mere za investicije, ki so
pomembne za manj razvita območja, in to v višini, ki zagotavlja pokrivanje
vseh upravičenih zahtevkov.
Konkretnega amandmaja v tej zvezi k predlogu obravnavanega zakona ne
dajemo-, ker sodimo, da je nujno rebalans proračuna takoj sprejeti in s tem
med drugim omogočiti normalno delo Komisije za pospeševanje razvoja manj
razvitih območij. Komisija namreč vse do danes ni mogla odobravati benefi-
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tiranih obresti po drugem razpisu, ki je sicer bil že v juniju 1974, in se zaradi
tega nekatere investicije, ki so vezane na roke, gradnje ne morejo pričeti.
Ko torej poudarjamo pomembnost, da se rebalans proračuna danes sprejme,
je nujno, da predlagatelj zakona sam najde ustrezno možnost za povečanje
sredstev za pospeševanje razvoja manj' razvitih območij v SR Sloveniji, ali iz
proračunske rezerve ah z najetjem kredita v skladu s 7. členom zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij ah iz drugih virov. Pričakujemo, da bodo drugi delegati naš predlog pod prh, ker odločamo o zelo pomembni zadevi, ki bo zelo vplivala na nadaljnje pospeševanje razvoja manj
razvitih območij v Sloveniji. Ce ne bomo zagotovili kontinuitete pri tem pospeševanju, se bomo ustavili na pol poti. To bi okrepilo disproporce v regionalnem
razvoju, prav tako pa bi se še povečalo socialno diferenciranje, kar ne bi bilo
v skladu z dokumenti, sprejetimi na konferencah in na kongresu Zveze komunistov.
Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima republiški sekretar za finance Jože Florjančič!
Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Ob razpravi delegata Lužnika bi vas opozoril na obrazložitev predloga zakona
na strani 5. Na tej strani namreč piše, da se je Izvršni svet opredelil za povečanje sredstev v letošnjem republiškem proračunu na podlagi analize zahtevkov,
ki so bih zbrani na podlagi javnega razpisa komisije in na podlagi dosedanje
izrabe sredstev za te namene.
Za dodatno informacijo bi povedal še tole. Z letošnjim proračunom je SR
Slovenija zavestno zagotovila 40 milijonov dinarjev za tovrstne intervencije,
ker je povečanje od 27 500 000 na 40 000 000 dinarjev izhajalo iz ugotovljenih
motenj v razvoju in iz ugotovljenih potreb. Zaradi tega je bila ta vsota že zagotovljena. Od tega je do danes izkoriščenih po sklepih komisije 25 milijonov
dinarjev. Predvidevamo, da bo vsota 40 milijonov dinarjev zadoščala do konca
novembra 1974 in da bodo z rebalansom proračuna odobrena sredstva v višini
17 935 000 dinarjev v celoti zadostovala za letos začete investicije.
Ce sredstva ne bodo zadostovala, je Izvršni svet v obrazložitvi svoj odnos
do tega že opredelil. Tam je namreč navedeno, da bo v tem primeru predlagal
Skupščini dodatne ukrepe. Povedal bi samo še to, da so se po naših informacijah, kljub nepravočasnemu dodeljevanju sredstev na osnovi beneficirane obrestne mere iz republiškega proračuna, začele vse investicije. Nobena ni bila
ogrožena, vendar so bile nekatere odložene zaradi povečane nelikvidnosti poslovnih bank in drugih investitorjev. Kaže, da jim je zmanjkalo sredstev za
tekoče poslovanje in morajo zato nekatere investicije odlagati.
Tovarišu delegatu želim zagotoviti, da je Izvršni svet s tem predlogom
rebalansa na podlagi razprave v Skupščini v juliju 1974 sprejel vse potrebne
ukrepe. Če jih bo Skupščina sedaj sprejela, se bo razvoj nerazvitih območij
oziroma gospodarsko nerazvitih območij v SR Slovenjii lahko nemoteno izvajal
v skladu z našo programirano politiko.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Je delegat zadovoljen z odgovorom?
(Da.) Zeli še kdo razpravljati?
Ce ne, bi prešli na glasovanje.
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Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah zakona o proračunu
Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1974. Kdor
je za predlog, naj prosim glasuje! (108 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Zakon je z večino glasov sprejet.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga za izdajo zakona o spremembi zakona o zadolžitvah federacije pri Narodni
banki Jugoslavije za zagotovitev sredstev za kritje njenih obveznosti v letu
1974, z osnutkom tega zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije.
Predlog za izdajo zakona skupaj z osnutkom zakona so obravnavali: odbora
za finance našega zbora in Zbora občin in Zakonodajno-pravna komisija. Njihova poročila ste prejeli, prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta.
Pred razpravo bi vas rad opozoril, da na današnji seji obravnavamo zakone,
ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin Zvezne skupščine. Tudi za te zakone
velja postopek kot za zakone, ki jih sprejemamo v naši Skupščini, pri čemer pa
k tem zakonom dajemo le soglasje oziroma pripombe in predloge.
Ali želijo predstavniki odborov ali komisij še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Končujem razpravo
in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela daje soglasje k predlogu za izdajo zakona o spremembi zakona o zadolžitvi federacije pri Narodni banki Jugoslavije za zagotovitev sredstev za kritje obveznosti federacije v letu 1974, z osnutkom, zakona;
2. pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje
k predlogu zakona o spremembah zakona o zadolžitvi federacije pri Narodni
banki Jugoslavije za zagotovitev sredstev za kritje njenih obveznosti v letu 1974.
Dajem na glasovanje predlagani sklep. Kdor je za, naj glasuje! (109 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izdaji obveznic
federacije v letu 1974, z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije
predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Predlog za izdajo zakona so obravnavah: odbora za finance našega zbora
in Zbora občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Poročila ste prejeli. Prejeli
ste tudi mnenje Izvršnega sveta.
Ali želijo predstavniki odborov in komisij še kaj dodati k pismenim poročilom? Predstavnika odbora ne želita, predstavnik komisije prav tako ne, Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Končujem razpravo in predlagam
zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela daje soglasje k predlogu za izdajo zakona o spremembah iin dopolnitvah zakona o izdaji obveznic federacije v letu 1974 (z osnutkom zakona).
2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da v imenu Skupščine SR Slovenije da soglasje k
predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izdaji obveznic federacije v letu 1974.
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Dajem sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (112 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor sklep soglasno sprejel.
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga odloka o določitvi celotnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto
1974, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in
pokrajin Skupščine SFRJ.
Tudi ta predlog so obravnavali odbora za finance našega zbora in Zbora
občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Predlog odloka in poročila ste prejeli,
prav tako tudi mnenje Izvršnega sveta.
Ali želi predstavnik odbora, komisije in Izvršnega sveta še kaj dodati k
pismenim poročilom? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ker nihče ne želi besedo, končujem
razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu odloka
o določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1974. Kdor
je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (110 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka.
Prehajamo na 10. t o č k o dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka zakona o ukrepih za omejitev trga in svobodnega prometa blaga in storitev,
ki imajo pomen za vso državo.
Skupščini SR Slovenije je ta osnutek zakona predložil v soglasje Zbor
republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Osnutek zakona so obravnavah: Odbor za družbenoekonomski razvoj našega
zbora, Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki sta dala
skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija.
Vsa ta poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Ali želijo
predstavniki odborov, komisije in Izvršnega sveta še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želijo.) Pričenjam razpravo.
Kdo želi razpravljati? Ker nihče ne želi razpravljati, končujem razpravo
in dajem na glasovanje naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela daje soglasje k osnutku zakona o ukrepih za omejitev trga in svobodnega prometa blaga in storitev, ki imajo pomen za vso
državo.
2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, ki so navedene v poročilih odbora
in v mnenju Izvršnega sveta.
3. Pooblašča se delegacija SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da v skladu s predlogi in pripombami Skupščine SR Slovenije
in v njenem imenu da soglasje k predlogu zakona o ukrepih za omejitev trga
in svobodnega prometa blaga in storitev, ki imajo pomen za vso državo.
Dajem predlagani sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje!
(110 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga za povečanje pokojnin po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, ki ga
je Skupščini SR Slovenije predložila v soglasje Skupnost pokojninskega in
invalidskega zavarovanja SR Slovenije.
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Za svojega predstavnika je določila Viljema Zupanca, načelnika oddelka za
izvajanje pokojninskega zavarovanja. Predlog za povečanje pokojnin so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora občin ter Zakonodajno-pravna
komisija. Predlog odloka, poročila, kakor tudi mnenje Izvršnega sveta ste prejeli.
Zeli kdo od poročevalcev odbora še kaj dodati k poročilom? (Ne.) Hvala.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Janez Zampa,
predstavnik Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov.
Janez 2 a m p a : Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši delegati!
Menim, da boste dali svoje soglasje za povečanje pokojnin kmetov za 50 dinarjev. Mislim, da je to prispevek k uresničevanju odprave socialnih razlik na slovenski vasi. Skupnost starostnega zavarovanja kmetov vas poziva, da s svojim
soglasjem prispevate k izvajanju njenega programa, ki ga izvaja skupaj z
Republiškim sekretariatom za delo in z ostalimi družbenopolitičnimi dejavniki,
zlasti glede razširitve kroga zavarovancev starostnega zavarovanja kmetov na
Slovenskem. Znano vam je, da smo s sedaj veljavnim zakonom določen krog
zavarovancev kmetje zavestno sprejeli. Vsi skupaj se trudimo, da bi to zavarovanje razvijali v okviru naših možnosti. Menim, da bomo v bodoče morali
krog zavarovancev razširiti na vse tiste kmete, ki so ostali izven zavarovanja.
To so v prvi vrsti stari starši kmetov, ki so zaposleni, širši družinski člani kmetov in tudi razni delavci, ki so delali v kmetijski dejavnosti. Vse te kategorije
danes obravnavamo kot socialno ogrožene, saj jim določamo družbeno pomoč po
50 ali 100 dinarjev. Kriterije za delitev pomoči tem ljudem določajo krajevne
skupnosti. Njihovo minulo delo je delo v kmetijstvu, na zemlji, ki je danes
morda še zasebna ali pa je že družbena lastnina. Ti ljudje so s svojim življenjem
in delom koristili naši družbi. Zato je naša dolžnost, da si vsi v slovenskem
prostoru, tudi mi, kmetje, enako delimo dobro in slabo. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Henrik Smogavc, delegat skupine delegatov za področje kmetijstva, 3 okoliš — Ptuj!
Henrik Smogavc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na regionalnem posvetovanju v Ptuju smo delegati med drugim obravnavali tudi zakon o pokojninskem zavarovanju kmetov. Podprli smo predlog za
povišanje pokojnin od 250 dinarjev na 300 dinarjev. Med razpravo smo ugotovili, da je zakon o pokojninskem zavarovanju kmetov pristranski do tistih
kmečkih preužitkarjev, ki so prodali ali podarili svoje imetje kmetom-delavcem, čeprav so bih pred tem zdravstveno zavarovani. Danes so pripravljeni
plačevati in tudi plačujejo prispevke v sklad pokojninskega in zdravstvenega
zavarovanja.
Pooblaščen sem, da postavim delegatsko vprašanje v zvezi z izvajanjem
zakona o pokojninskem zavarovanju kmetov, v imenu skupine delegatov okoliša
3 s sedežem v Ptuju:
Kdaj bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal Skupščini SR Slovenije tako spremembo zakona o pokojninskem zavarovanju kmetov, da bi bih
deležni pokojnine tudi kmetje preužitkarji, ki so izročili pred veljavnostjo
sedaj veljavnega zakona svoje posestvo naslednikom — nekmetom, ki so v
delovnem razmerju. Nerazumljivo je to, da Skupnost pokojninskega zavarovanja od njih terja plačilo prispevkov. Hvala lepa.
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Besedo ima tovariš Stojan Makovec!
Stojan Makov e c : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Kot član začasne skupščine pokojninskega zavarovanja kmetov in ker sem tudi
sam kmet, bom dal nekaj predlogov za razvijanje in usklajevanje pokojninskega zavarovanja kmetov, ki bi moralo biti v okviru naših možnosti urejeno
v celoti, tako kot je urejeno pokojninsko zavarovanje delavcev.
V veljavi je zakon, da se lahko kmet, ki ima za to pogoje, pridruži pokojninskemu zavarovanju, kot ostali delavci, če dela kot kooperant v sestavi organizacij združenega dela, to je kmetijskega kombinata, kmetijskih zadrug ah
kooperacij skih enot. Kmetov, ki bi imeli take pogoje, pa je še malo, saj bi
morali plačevati prispevke, kot jih plačujejo delavci. Vsi kmetje se tega sicer ne
zavedajo oziroma se tega ne zavedamo, ker delavec plačuje v pokojninski
sklad od zaposlitve do upokojitve, to je od 20. leta starosti do 50., 60. ah 70.
leta. V kmetijskem sektorju je ta sklad nekaj novega, saj je le od leta 1972.
Poprej kmetje nismo imeli sklada in tudi danes je še majhen, saj se je komaj
začel ustvarjati. Na račun tega sklada živi danes že veliko število starih kmetov, ki niso več sposobni za pridobitno delo. To je velika obremenitev za sklad,
kd ne razpolaga z velikimi sredstvi.
V začasni skupščini pokojninskega zavarovanja smo se pogovarjali, da bo
nastal problem, glede na to, da bodo nekateri mladi kmetje stopili v pokojninsko zavarovanje delavcev oziroma se bodo temu pridružili v okviru organizacij združenega dela, ker jih bodo v to prisilile njihove druge dejavnosti.
Ne vem, ali ste seznanjeni s tem, da v pokojninsko zavarovanje kmetov ni
zajeto zavarovanje za primer poškodb. Vemo, da je danes največ mladih, ki delajo v kmetijstvu, opremljenih s traktorji, kosilnicami in drugimi stroji, ki so
jim potrebni za delo na kmetijah. Pri tem marsikdaj pride do poškodb. Ker
ni zavarovan za poškodbe, je kmet, ki je imel pogoje za napredek, brez sredstev
za nadaljnje življenje, za nadaljnjo reprodukcijo. Ce bomo hoteli urediti problem pokojninskega in invalidskega zavarovanja kmetov, bo treba razrešiti
tudi to vprašanje. Smo šele na začetku, vendar moramo v določenem razdobju
priti do faze, da bomo kmetje obravnavani kot delavci. V lanskem letu smo
se v okviru zdravstvenega zavarovanja združili v enoten sklad. Delavcem smo
hvaležni, da so prispevali svoj delež v sklad zdravstvenega zavarovanja kmetov.
Ce bomo solidarni, se bo izenačilo tudi pokojninsko zavarovanje delavcev in
kmetov. Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Ali predstavnik Izvršnega sveta lahko
takoj odgovori na vprašanje delegata Henrika Smogavca? Besedo ima Franc
Bricelj, pomočnik republiškega sekretarja za delo.
Franc Bricelj: Izvršni svet bo na delegatsko vprašanje Henrika Smogavca odgovoril na prihodnji seji zbora.
Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Besedo ima delegat Bojan Hameršek!
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Bojan Hameršek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Delegati iz Celja za socialno-zdravstveno področje imamo določene pripombe
k predlogu za povišanje pokojnin po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov.
Delegati menimo, da višina 250 ali 300 novih dinarjev ne zasluži imena
pokojnina, ampak bi prej lahko govorili o socialni podpori, saj vemo, da so
socialne podpore v mnogih občinah višje, kot je ta tako imenovana pokojnina.
Opozarjamo, da je zvišanje ,pokojnine za 50 dinarjev ali za 20 % nerealno, ker je ta znesek le kompenzacija zvišanja življenjskih stroškov za leto 1973
v primerjavi z letom 1972. Vprašujemo', zakaj ne bi s tem predlogom upoštevali
tudi dviga življenjskih stroškov v letu 1974. V prvih šestih mesecih so se dvignili življenjski stroški za 22'%. Se za toliko bi morali zvišati pokojnine kmetov,
tako da se s tem problemom ne bi srečevali že čez nekaj mesecev. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Tovariš Hameršek! Niste dali konkretnega
predloga? Samo opozarjate na prenizko odmerjene pokojnine kmetov? (Da.)
Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče več razpravljati, končujem
razpravo in dajem predlog odloka o soglasju k sklepu začasne Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov SR Slovenije o zvišanju zneska starostne pokojnine
kmetov 1. julija 1974 na glasovanje.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (103 delegati glasujejo za.)
Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka.
Prehajamo na 12. t o č k o dnevnega reda, ta' je na obravnavo predloga zakona o varstvu pri delu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni
svet.
Za svoje predstavnike je določil tovariša Pavla Gantarja, člana Izvršnega
sveta in republiškega sekretarja za delo, Rada Mikliča republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za delo in Jerneja Mlakarja, glavnega
republiškega inšpektorja za delo.
Kot gradivo so delegati prejeli še poročilo Republiškega inšpektorata za
delo o organizaciji in delovanju inšpekcije dela, služb varstva pri delu, gibanja
nesreč pri delu in o predpisih s področja varstva pri delu.
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora, ki je dal poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav
tako dala poročilo.
Ta poročila ste prejeli.
Na sejo zbora smo k tej točki povabili še predstavnika Republiškega sveta
Zveze sindikatov Slovenije, Zavoda SR Slovenije za varstvo* pri delu in Zveze
varnostnih inženirjev in tehnikov SR Slovenije.
Ker gre za zadnjo fazo, vas opozarjam na postopek v zvezi z amandmaji,
o katerem sem že govoril in ki v celoti velja tudi za to točko dnevnega reda.
Ali želita predstavnika odbora in komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? Besedo ima predstavnik Zakonodajno-pravne komisije tovariš Stane
Bošt jančič!
Stane Boštjančič: Zakonodajno-pravna komisija umika amandma
k prvemu odstavku 25. člena, ker je zapopaden v amandmaju Izvršnega sveta.
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Predsednik Štefan Nemec: Želi besedo še predstavnik predlagatelja?
Prosim, besedo ima tovariš Pavle Gantar, republiški sekretar za delo!
Pavle Gantar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Pred vami je predlog zakona o varstvu pri delu. S tem predlogom zakona
Izvršni svet ne izpolnjuje samo formalne naloge iz 23. člena ustavnega zakona
za izvedbo ustave SR Slovenije, ker gre za nov sistemski zakon, ki ima zlasti
te značilnosti:
1. uvaja celovito sodobno koncepcijo varstva pri delu;
2. uresničevanje te koncepcije temelji na samoupravnem, statusu delavcev
in njihovi organizaciji združenega dela;
3. kroji odgovornost za varstvo pri delu in si prizadeva za njegovo večjo
učinkovitost.
Predlog zakona temelji zlasti na dveh ustavnih načelih, po katerih imajo
delovni ljudje pravioo do pogojev za delo, ki jim zagotavljajo telesno in moralno
integriteto, ter pravico, da v svojih organizacijah združenega dela odločajo o pogojih svojega dela. Izhajajoč iz teh dveh načelnih predpostavk predlog zakona
definira varstvo pri delu kot celotnost ukrepov, postopkov in opravil, s katerimi delavci v organizacijah združenega dela ustvarjajo takšne delovne razmere, takšno delovno okolje in tako skrbijo za življenjske razmere, ki neposredno vplivajo na delo, da zagotavljajo fizično in moralno integriteto delavcev.
S tem skrbijo za take razmere in urejenost, da delavec ob normalni pazljivosti ter s strokovnimi delovnimi sposobnostmi lahko opravlja svoj poklic,
ne da bi pri tem prišlo do telesnih poškodb ali zdravstvenih okvar.
Predlog zakona torej uvaja celovito sodobno pojmovanje varstva pri delu,
kar je tudi v skladu z načeli mednarodne konvencije o inšpekciji dela. Varnodelovno okolje in varne delovne razmere se ustvarjajo s tehničnimi, zdravstvenimi, socialnimi, izobraževalnimi, vzgojnimi, pravnimi, organizacijskimi in drugimi ukrepi, s katerimi se odpravljajo in preprečujejo vzroki, zaradi katerih
lahko pride do poškodb ali zdravstvenih okvar.
Težišče skrbi za varne delovne razmere in varno delovno okolje je seveda
v organizacijah združenega dela, zato predlog zakona uveljavlja pravilo, da
so varnostni ukrepi in normativi sestavni in neločljivi del delovnega procesa
organizacije dela, prav tako pa tudi uvajanja v delo in strokovnega usposabljanja delavcev. Upoštevaje družbenoekonomski položaj delavca v združenem
delu, status temeljnih in drugih organizacij združenega dela po eni strani, po
drugi pa omenjeno načelo, je po predlogu zakona določanje varstvenih ukrepov
ter normativov samoupravna pravica in obveznost delavcev v organizacijah
združenega dela.
To načelo jim1 omogoča, da te ukrepe sproti izpopolnjujejo in nadomeščajo z novimi, hkrati s spremembami v tehnološkem procesu, v organizaciji
in delitvi dela. Zakon si torej prizadeva, da je razvoj pri delu vključen v sodobni razvoj tehnologije, organizacije in medicine dela.
Predpise o varstvu pri delu bo po predlogu zakona izdajal tudi republiški
sekretar za delo. Z njimi bodo določeni predvsem skupni ukrepi in normativi
za posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste strojev, naprav in orodij.
V tej zvezi velja opozoriti na pomembno vlogo sindikatov, da dajejo pobude
za posodobljenje varstvenih ukrepov in normativov. Te pobude je treba obravnavati in do njih zavzeti stališče. Toda skrb za varno delovno razmerje terja
hitro prilagajanje varstvenih ukrepov novostim in spremembam v tehnični
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opremi in v tehnoloških postopkih. Zato predlog uvaja pomembno novost, da
lahko v takšnih primerih organizacija združenega dela predpisani ukrep nadomesti s svojim samoupravno sprejetim ukrepom, če ta bolj ustreza novim pogojem in zahtevam glede varnega dela. V takšnem primeru morajo organizacije
združenega dela samo obvestiti pristojni organ inšpekcije dela, ki lahko zahteva
preizkus takšnega ukrepa. To je eden od primerov, ki kaže, kako predlog zakona
skuša čim dosledneje realizirati ustavno načelo, da delavci odločajo o pogojih
svojega dela, hkrati pa doseči čim večjo stopnjo strokovnosti in učinkovitosti
na tem tako pomembnem področju. Sicer pa zakon uveljavlja načelo, da uresničujejo delavci svojo pravico in dolžnost, da urejajo varstvo pri delu, s samoupravnimi sporazumi o medsebojnih razmerjih v združenem delu ali s posebnim samoupravnim sporazumom in tudi s splošnimi akti v okviru pooblastil iz
samoupravnega sporazuma. Urejati varstvo pri delu pa pomeni določati pravice
in obveznosti, ki jih imajo delavci do zagotavljanja varnega delovnega okolja
in varnih delovnih razmer, določanje in izpopolnjevanje varstvenih in drugih
ukrepov ter ureditev organizacije varstva pri delu.
Zaradi tega ni mogoče pritrditi raznim mnenjem, naj bi bil zakon nadroben
in obsežnejši, češ da je v delovnih organizacijah premalo zavesti in odgovornosti za varstvo pri delu. Ker izhaja iz načel samoupravnega statusa delavcev,
se predlog zakona pri določanju pravic in obveznosti delavcev in organizacij
združenega dela omejuje samo na tiste, ki so splošnega in temeljnega pomena
za sistem varstva pri delu in s katerimi je potem povezana tudi ustrezna odgovornost. Povečanje odgovornosti je nadaljnja značilnost predloženega zakona.
To tudi sledi iz ustreznih sankcij,, navedenih v predlogu zakona.
V sistem inšpekcij dela zakona ne prinaša nekih bistvenih novosti, razen dveh primerov. Izhajajoč iz celovitosti varstva pri delu in upoštevaje,
kako odločilno lahko vplivajo dobro ali pomanjkljivo urejena medsebojna
razmerja na odnos do dela, zakon nadzorstvo razširja na celotno področje tako
pojmovanega varstva pri delu, vključujoč tudi nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o medsebojnih razmerjih v združenem delu.
Prav vloga delavcev v združenem delu pri samoupravnem urejanju in
zagotavljanju varstva pri delu je razlog za določbo, po kateri je inšpektor
dela, ki ugotovi nepravilen odnos do varstva pri delu, dolžan o svojih ugotovitvah s sporočilom seznaniti organ samoupravne delavske kontrole in ga opozoriti na vse nepravilnosti, ki jih je opazil v zvezi z izvajanjem in pospeševanjem varstva pri delu v organizaciji združenega dela. Torej se inšpekcijsko
nadzorstvo funkcionalno povezuje s samoupravno kontrolo delavcev, tudi zato,
da se z uveljavljanjem odgovornosti nenehno spodbuja dejavna skrb za urejeno
varstvo pri delu v takšnem smislu, kot ga uvaja predloženi zakon.
Tovarišice in tovariši delegati! Delo na področju varstva pri delu mora tako
postati pomembna pravica in dolžnost delavcev v organizacijah združenega
dela, pravica in dolžnost tudi vseh drugih ustreznih družbenih dejavnikov,
ki se ukvarjajo s tem področjem. S tem tudi pomagamo uresničevati delavcem
tak družbenoekonomski položaj, ki jim ga daje nova ustava in sprejete resolucije na kongresih Zveze komunistov. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Ah želita poročevalca odbora in komisije
še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne.) Začenjam razpravo. Besedo ima
dr. Miran Siajmer, socialno-zdravstveno področje, okoliš 4!
8
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Dr. Miran Šlajmer : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Besedila predloga amandmaja, ki ste ga dobili danes, če se predlagatelj strinja
s temi dopolnili, ne bi ponovno bral, kakor tudi ne obrazložitve. Delegacija
4. okoliša s socialno'-zdravstvenega področja je pregledala besedilo zakona
in ga je v celoti sprejela. Pri tem je menila, da bi sprejeli le nekatere manjše
dopolnitve, ki v ničemer ne nasprotujejo vsebini zakona, ker so le dopolnilo.
Glede člena 25 se strinjam s tistim, kar je že predlagal predstavnik Zakonodajno-pravne komisije, ker se res v besedilu 25. člena sklicujemo na isti člen.
Vidi se, da je to tiskovna pomota. Tako bi se potem besedilo, ki ste ga dobili,
glasilo: »5., 16. in 24. člen-«, torej brez člena 25.
V predlogu zakona se tudi uporablja beseda »periodični pregled« namesto
besede »občasni«. To je redakcijska sprememba.
V našem amandmaju opozarjamo na pomembnost ekoloških pregledov.
Ekološki pregledi sodijo v oceno, ali je delovno mesto škodljivo za zdravje,
poleg psihofizičnih pregledov. Ce ni nihče nasprotnega mnenja, ne bom prebral
obrazložitve.
Predsednik Štefan Nemec: Kdo želi razpravljati? Besedo ima delegat
Miha Sajovic z gospodarskega področja, 8. okoliš!
Miha Sajovic: Od skupine delegatov iz 8. okoliša sem dobil nalogo,
da postavim vprašanje k predlogu zakona o varstvu pri delu.
25. člen v prvem odstavku omenja, da se izdajajo strokovne ocene in
atesti po določbah 5., 24. in 25. člena. V zadnjem odstavku 25. člena je navedeno, da organizacije združenega dela ne morejo izdati strokovnih ocen in
atestov za objekte, pri katerih graditvi so kakorkoli sodelovale.
Iz tega sklepam, da v tem pogledu manjka določba iz 25. člena osnutka
zakona, ki je bil dan v obravnavo lani 18. decembra 1973 in ki se glasi: »Kdor
zahteva izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, mora pristojnemu upravnemu organu v skladu z zakonom o graditvi objektov priložiti strokovno oceno
o tem, ali so pri projektiranju in graditvi upoštevani predpisani varstveni
ukrepi in normativi.«
Menim, da bi bil z navedenim vložkom zakon bolj jasen, zato bi bilo prav,
da se to prouči in da Izvršni svet posreduje odgovor na gornje pripombe.
Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Ugotavljam, da je to tudi
vprašanje. Kdo še želi razpravljati? Prosim, besedo ima tovariš Vlado Šanca,
in sicer ne kot predstavnik odbora, ampak kot delegat!
Vlado Šanca: Naša delegacija k 7. točki 80. člena zakona meni, da naj
ne bi nesreč pri delu dvakrat evidentirah. Na primer: če se delavec pri prihodu na delo ponesreči v prometni nesreči, se to evidentira kot prometna
nesreča in kot nesreča pri delu oziroma poškodba delavca ter obolenje za poklicno boleznijo. V tem smislu se taka nesreča statistično dvakrat zajame,
kar ni potrebno.
Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš
Marko Kocjan, kulturno-prosvetno področje, okoliš 1.
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Marko Kocjan: Tovariš predsednik, tovarišiee in tovariši delegati!
Zdaj se že drugič oglašam v razpravi. O predlogu zakona o varstvu pri delu
postavljam vprašanje in ne amandma. V besedilu predloga zakona se ne omenja danes že povsod znano vprašanje učencev v poklicnem izobraževanju pri
praktičnem pouku v delovnih organizacijah in pri zasebnih obrtnikih. Nekaj
o tem omenja zakon o poklicnem izobraževanju in o urejanju učnih razmerij
(Uradni list SRS št. 26/7) v 33. členu pa tudi kolektivna pogodba o delovnih
razmerjih med delavci in zasebnimi delodajalci na področju obrti in gostinstva v SR Sloveniji (Uradni list SRS št. 8/72) v 9. členu, in sicer v 4. in 9. alinei,
ki je v veljavi od marca 1972. leta. V tem predlogu zakona pa je omenjeno
le v 6. členu, kjer je navedeno: »Vzgoja in izobraževanje v zvezi z varstvom
pri delu sta sestavni del splošnega in poklicnega izobraževanja na šolah vseh
vrst in stopenj.«
Vendar gre tukaj samo za teoretično obravnavo varstva pri delu učencev.
Predlagam, da bi1 se to nanašalo tudi, kot je naprej navedeno v istem členu,
na »delavce, ki se uvajajo v delo«. Tako bi se tudi moralo ravnati v praktičnem pouku pri poklicnem izobraževanju, posebno še v strokah, kjer je nemalo
nesreč. Ne bi toliko poudarjal le opreme pri praktičnem pouku, ampak bolj
skrb, kako so opremljeni ti učenci.
Ker imam ravno tako dolžnost, kot je navedena v 19. členu zakona o poklicnem izobraževanju in o urejanju učnih razmerij, ki se nanaša na izobraževanje učencev pri praktičnem pouku, ugotavljam včasih nepravilne poglede na
te mlade fantiče, za katere nihče ne skrbi, kvečjemu misli na to, kakšno količino dela bo od njih iztržil. Kako je ta učenec opremljen, to skoraj ni stvar
nikogar. Največkrat se pogovarjamo s poslovodnimi organi, katerim trkamo na
zavest o tem, kakšen naj izgleda bodoči proizvajalec. Inšpekcijske službe se
resnično ukvarjajo največkrat s kontrolo orodja, priprav in naprav strojev.
Na to, kako so opremljeni tisti, ki so najbolj pomembni, pa v teh kontrolah
ne gledajo.
Pri nadzoru praktičnega pouka nimamo možnosti, da bi kakorkoli ukrepali.
Ce pa so že take možnosti, je postopek tako dolg, da največkrat vsakdo, ki želi
karkoli ukreniti zoper tistega, ki ne poskrbi za opremo učencev, ki opravljajo
praktično delo, že prej obupa. Ce je že ta zakon sodoben, bi bilo nujno, da bi se
tudi v življenju tako sodobno izvajal, zlasti pri mladih učencih, ki boido jutri
neposredni proizvajalci. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Ludovik Kavs, predsednik Zveze varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije!
Ludovik Kavs: Tovariš predsednik, tovarišiee in tovariši delegati.
Naša organizacija varnostnih inženirjev in tehnikov je vseskozi ob pomembni
podpori Sindikatov s predlogi sodelovala pri nastajanju zakona o varstvu pri
delu. Čeprav niso bili sprejeti vsi naši predlogi, kar je dokaj razumljivo, podpiramo v celoti predlog zakona o varstvu pri delu, v trdnem prepričanju, da
bo delavcem omogočeno nadaljnje izpopolnjevanje takega varstva pri delu,
ki bo zagotavljalo vsakemu delavcu ustavno pravico do njegove popolne osebne varnosti pri delu.
Sedaj- še vedno preštevilne delovne nezgode, telesne poškodbe in zdravstvene okvare delavcev pri delu v organizacijah združenega dela ne povzročajo le,
da delavci trpijo in tudi ne le znane vrste škode, ampak povzročajo tudi veliko
8*
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škodo naši samoupravni socialistični družbi. Zato odpravljanje delovnih nezgod
ni samo stvar humanizacije dela in socialne varnosti, ampak tudi pomembno
vprašanje ekonomike in skrbnega gospodarjenja delavcev v organizacijah
združenega dela z družbenimi sredstvi in varnosti ljudi pri delu. Vse to
zahteva, da si moramo prizadevati za nadaljnje odpravljanje delovnih nezgod,
in sicer do že danes morda možne meje pod enim odstotkom, kar pomeni
odpravo vseh tistih delovnih nezgod, ki jih lahko na sedanji stopnji znanosti,
tehnike in organizacije z nenehno dejavnostjo varstva pri delu vnaprej predvidevamo in zato tudi odpravljamo. Upoštevajoč zahtevnost varstva pri delu
in zastavljeni cilj popolne osebne varnosti delavcev pri delu pa predlagam
redakcijsko dopolnitev v 16. in v 48. členu predloga zakona.
Gre namreč za naslednje. Organizacija združenega dela je dolžna zaradi
varnosti pri delu skrbeti za periodične preiskave kemičnih in bioloških škodljivosti in mikroklime. V zvezi s to formulacijo, ki je predvsem strokovnega
značaja, pa je izpuščeno celotno področje fizikalnih škodljivosti ali morda
celo fizikalno-kem-ičnih škodljivosti. Zlasti hrup, ropot, vibracije in lokalne
eksplozije ter sevanja infra, svetlobnih, ultravijoličnih, rentgenskih, radioaktivnih laserskih in tudi še graserskih žarkov in žarčenj ini še druge fizikalne
škodljivosti povzročajo že danes množične okvare zdravja delavcev pri delu. Čeprav so nekatere preiskave o IO sevanju in nekatere meritve, na primer ropota
in vibracij, že predpisane s podrobnimi pravilniki, pa bi vendar bilo pravilno,
da bi drugi odstavek 16. člena formulirali tako, da bi v besedilo vključili tudi
besedo fizikalnih, poleg besed kemičnih in bioloških škodljivosti, če že naj
bi tako formulacijo obdržali. Ali pa to formulacijo uskladimo s področjem
ekologije. Čeprav nekatere preiskave, kot sem prej poudaril, že opravljarr<v
ta sprememba ni pravzaprav nič novega in jo v imenu Zveze varnostnih inženi.
jev in tehnikov predlagam le kot spremembo.
/Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima
predstavnik Izvršnega sveta tovariš Rado Miklič!
Rado Miklič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. Dovolite mi, da se opredelim do predlaganih amandmajev.
Izvršni svet predlaga naslednje amandmaje:
K 24. členu: Ta člen naj bi se spremenil in se glasil: »Vsako na novo
izdelano delovno pripravo ali napravo mora proizvajalec opremiti z navoidilom
za varno uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja.«
Drugi odstavek tega člena pa naj se bi glasil: »Republiški sekretar za
delo predpiše vsebino in velikost navodila.«
V zvezi s tem Izvršni svet predlaga amandmaje k 25. členu, in sicer:
V prvem odstavku naj se črtata besedi »in ateste« ter številki »24« in »25«;
v drugem odstavku 25. člena naj se za besedo »ocene« postavi pika in črtajo
besede »ali nepravilnega atesta«; v tretjem odstavku 25. člena naj se črtata
besedi »in atestov«.
Na kratko bom obrazložil predlagani amandma. Ta amandma je namreč
rezultat medrepubliškega usklajevanja, s katerim je bila dosežena usklađenost
z zakoni s področja varstva pri delu v drugih republikah in pokrajinah. Drugi
razlog pa je, da v nobeni republiki"' in pokrajini ne predvidevajo več atestov.
Ce bi v naši republiki predvideli v zakonu atest, tako kot je to predvideval
predlog zakona pred tem amandmajem, bi to pomenilo, da na primer Prvo-
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majska iz Zagreba brez našega atesta v naši republiki svojih strojev ne bi smela
prodajati, naši kupci pa brez atesta strojev Prvomajske ne bi smeli kupovati.
To pomeni, da bi taka določba ustvarila različen položaj gospodarskih organizacij na enotnem jugoslovanskem trgu.
S tem pa, ko se postavlja odgovornost za strokovno oceno in republiškemu
sekretarju daje pooblastilo, da predpiše ustrezno vsebino, obliko in velikost
navodila, je dosežen isti namen.
Predlagatelj se v celoti strinja z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije, vključno s predlaganim črtanjem, ki ga je sporočil predstavnik Zakonodajno-pravne komisije na tej seji. Prav tako soglaša z amandmaji Odbora za
družbenoekonomske odnose tega zbora. Ne soglaša pa z amandmaji tega odbora k členom 16, 19 in 20 in se v zvezi s tem strinja z amandmaji Zakonodajnopravne komisije. Ugotovilo se je namreč, da je periodični pregled strokovnotehnični izraz, ki se uporablja v vseh drugih predpisih, ki se nanašajo na to
področje.
Dovolite mi, da sedaj odgovorim na kasneje predložene amandmaje.
Najprej na amandmaje skupine delegatov iz 4. okoliša za zdravstveno področje. Amandma k 4. in k 18. členu ni sprejemljiv. Čeprav je redakcijskega
pomena, vendar preveč enostransko poudarja potrebo^, da pri oceni sodeluje
zdravstvena služba. Dognano pa je in tudi že v praksi uveljavljeno, da poleg
zdravstvene službe, poudarjam, poleg zdravstvene službe sodeluje še drug
strokovnjak oziroma sodelujejo strokovne službe pri opisovanju in analiziranju delovnih mtest. Poleg tega pa je treba opozoriti na to, da; 37. člen predloga
zakona posebej zavezuje organe inšpekcije dela, da sodelujejo z drugimi inšpekcijskimi organi in strokovnimi službami, katerih dejavnost je kakorkoli
povezana z varstvom pri delu. Zlasti pa morajo sodelovati z organi sanitarne
inšpekcije glede sanitarnih in higienskih pogojev in ukrepov v zvezi z delom.
Predlog zakona torej, ne da bi enostransko poudarjal, v celoti upošteva in v
celoti uveljavlja vlogo zdravstvene službe in zagotavlja njeno sodelovanje, ne
samo v 18. členu, ampak v celotnem sistemu urejanja varstva pri delu, kar je
še posebej poudarjeno v 7. členu predloga zakona.
Tudi amandma k 20. členu ni sprejemljiv. Ta člen se namreč nanaša samo
na poprejšnje periodične zdravstvene in psihofizične preglede delavcev, ki
neogibno zajemajo tudi vzroke pri pregledu delavca ugotovljenega stanja. Ta
člen se torej ne nanaša na ugotavljanje in raziskovanje vzrokov telesnih okvar
oziroma poklicnih bolezni. To je povezano z ureditvijo raznih inšpekcijskih
in strokovnih raziskav nesreč na samem kraju. Sicer pa je obveznost spremljanja in ugotavljanja ekoloških vzrokov, ne da bi bili izrecno omenjeni, uveljavljena in zagotovljena zlasti v 16. členu, predvsem v drugem, tretjem in
četrtem odstavku in je takšno ugotavljanje celo sankcionirano v 3. točki
prvega odstavka 54. člena. Pri tem pa, naj ponovim, zopet prihaja v poštev sodelovanje, ki je urejeno in določeno v 37. členu.
Ce sem prav razumel tovariša delegata, je predlog amandmaja k 25. členu
umaknil. Ali ostaja morda samo pri tem, da se k navedbi 5. člena doda še
navedba 16. člena? Ta amandma pa ni sprejemljiv, ker gre za vsebinsko različna člena. 25. člen govori o tem, da so lahko določene organizacije združenega
dela pooblaščene, da pod določenimi pogoji izdajajo strokovne ocene, te so pa
omenjene v 5. členu, ne pa v 16. členu.
Ce dovolite, bom nadaljeval s stališči k amandmajem, ki jih je predložil
delegat v Zboru združenega dela iz 1. okoliša. Amandma k drugemu odstavku
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1. člena in v -prvem odstavku 4. člena je izrazito pravno-tehničnega in redakcijskega značaja. Predlagatelj z njim soglaša, ker je po ustaljeni zakonodajnotehnični metodi treba na samem začetku zakona opredeliti lokacijsko območje,
na katerega se nanaša vsebina zakona. Torej sodi podrobnejše naštevanje
oblik organizacij združenega dela po logiki graditve zakona v 1. člen, ne pa
kasneje v 4. člen_
Amandmaja k 30. in 33. členu izhajata iz tega, ker je v prvi vrsti drugega
odstavka 30. člena predloga zakona pri prepisovanju in razmnoževanju izpadla
beseda »razen«. Ker je Zakonodajno-p ravna komisija predložila ustrezen
redakcijski amandma, je s tem tudi odpravljeno nasprotje, na katerega delegat
pravilno opozarja.
Amandma k 31. členu pa posega bistveno v sam sistem inšpekcije dela v
naši republiki. K predlaganemu amandmaju je treba torej pripomniti naslednje.
Enak predlog je bil iz celjskega okoliša že predložen zasedanju delegatov
občin republiške skupščine prejšnjega sklica, ko se je obravnaval osnutek
tega zakona. Delegati občin so že takrat ta predlog soglasno zavrnili kot
neutemeljen. Treba je še pripomniti, da v preostalih zborih republiške skupščine prejšnjega sklica takega predloga sploh ni bilo in da o taki ureditvi
kot je sedaj v predlogu zakona, ni bilo nobenih pripomb. Ker so delegati
občin že takrat sprejeli osnutek zakona, so se odločili za takšen sistem inšpekcije dela, kot ga uveljavlja predlog tega zakona. Poglaviten razlog za
takšno ureditev pa je strokovnost in specializacija, ki jo v sodobnih tehnoloških razmerah terja nadzorstvo nad urejenimi, varnimi delovnimi pogoji. To
spoznanje in izkušnje so narekovale, da smo zlasti glede tehničnega dela inšpekcije dela prešli na smotrno načelo koncentracije, in še to samo za najpomembnejše oziroma za najzahtevnejše gospodarske panoge. Glede na razširitev inšpekcijskega nadzorstva pa ostaja, kljub tej koncentraciji, občinskim
inšpekcijam dovolj široko in zelo zahtevno področje varstva pri delu. Pri tem
naj še opozorim na pomembno določbo 36. člena predloga zakona, ki omogoča,
da Republiški inšpektorat dela lahko zahteva, da občinski organi inšpekcije
dela na stroške Republiškega inšpektorata dela opravijo posamezne inšpekcijske
zadeve tudi iz pristojnosti Republiškega inšpektorata dela. Torej je v to koncentracijo vnesena ustrezna racionalnost, smotrnost in prilagodljivost. Sicer
pa bd glede na dolgoletne izkušnje in razvoj inšpekcijske službe v Sloveniji
sprejem predlaganega amandmaja v celoti porušil dosedanji sistem, ki se je
v praksi razmeroma dobro uveljavil, tako da se po njem že zgledujejo tudi v
drugih republikah in prehajajo na primerno koncentracijo. Iz teh razlogov
predlagatelj ne soglaša s predlaganim amandmajem k 31. členu.
Sedaj pa bi dal, če dovolite, samo kratke odgovore na zastavljena vprašanja.
Točno je, da je iz predloga zakona izpadel prejšnji 25. člen osnutka zakona.
Izpadel je po soglasni ugotovitvi drugih pristojnih inšpekcijskih strokovnih
' organov Republiškega sekretariata za gospodarstvo in Republiškega sekretariata za urbanizem, po kateri je bila ta določba v osnutku zakona odveč, ker
je ustrezno zajeta in že urejena v zakonu o graditvi objektov in v drugih
predpisih, ki urejajo postopke na teh področjih.
Glede izraza »učenci v gospodarstvu« naj opozorim, ker gre samo za vprašanje, da je, ne sicer dobesedno, ampak neposredno zajet v 3. členu, po
katerem »mora biti varstva pri delu deležen vsakdo, ki je kakorkoli na delu
pri pravni ali fizični osebi«, kar zajema v celoti tudi učence v gospodarstvu.
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Sicer pa to področje podrobneje ureja zakon o poklicnem usposabljanju in
urejanju učnih razmerij, zlasti drugi odstavek 3. člena.
Če sem prav razumel tovariša delegata, ki je imel pripombo k določbi, ki
našteva, kaj naj zajema evidenca, naj pripomnim, da je stvar izvršilnega
predpisa, da ustrezno definira, kaj zajema posamezni podatek.
Predsednik Štefan Nemec: Nisem dobro razumel, ali ste odgovorili
tudi na pripombe tovariša profesorja Kavsa k 16. in 48. členu, ki naj bi bile
redakcijskega značaja?
Rado Miklič: Gre za pripombo, ki je vsebinsko zajeta v 16. in 5.
členu oziroma za pripombo, ki je posledica številnih želja, po katerih naj bi
zakon naštel čimveč stvari. Dejstvo pa je, da je v drugem odstavku 16.
člena posebej omenjena »kemična in biološka škodljivost« samo zaradi posebne
narave prav tovrstnih pregledov in tovrstne škodljivosti. Mislim, da je pripomba tovariša inženirja Kavsa upoštevana pri konkretni razlagi in sprejemanju ustreznih izvršilnih predpisov, za katere je deloma po zakonu deloma
po ustavi pooblaščen republiški sekretar za delo.
Predsednik Štefan Nemec: Najprej sprašujem tiste, ki so postavili
vprašanja, če so zadovoljni z odgovori. Prosim, tovariš Slajmer!
Dr. Miran Šlajmer (iz klopi): Delno sem zadovoljen, sicer pa bi
rad o tem še govoril. Pojasnilo namreč delno zadovoljuje. Poskušal bi pojasniti
naše amandmaje. Po našem amandmaju k 18. členu »delovne organizacije na
podlagi strokovne ocene zdravstvene službe določi delovna mesta, ki so škodljiva za zdravje.« Če se na drugem mestu v zakonu določi postopek, kako
se določajo mesta, ki so škodljiva za zdravje, lahko umaknemo ta amandma.
Edina nejasnost je bila v temi, ker to ni bilo izrecno povedano na tem mestu.
Stvar je v tem, da tisti ki. je zakon sestavljal,' ve za vse povezave, tisti v
delovnih organizacijah, ki ga bere prvič, se pa ne more toliko poglobiti vanj
in ga proučiti. Olajšali bi mu razumevanje s tem, da bi v tem členu videl, da
ni sam pristojen določati delovna mesta, ampak samo na osnovi strokovne ocene.
Drugače bi se lahko tej obveznosti izognil. Ne gre samo za formalno stvar,
ampak tudi za materialno obveznost. Delovna organizacija bi se lahko izognila
plačilu strokovnega medicinskega pregleda, ker jo zakon pooblašča, da na
podlagi ocen svoje oziroma HTV službe določi delovna mesta, katerih določitev
je sicer v pristojnosti medicinske službe. Zaradi tega ne vem, zakaj ne bi
zakon to določil kot olajšavo za tistega, ki bere zakon. Čeprav se strinjam s
pojasnilom predstavnika predlagatelja, le menim, da gre pri tem za olajšavo, ki
pa jo delovna organizacija lahko zlorabi na ta način, da se zaradi materialnih
stroškov sploh izogne konzultacijam zdravstvene službe.
V zvezi z obrazložitvijo formulacije 16. člena, ki jo je dal predstavnik
Izvršnega sveta v tem smislu, da 37. člen govori o inšpekcijskih službah, bi
povedal naslednje. Pri tem gre za dve stvari. Drugi odstavek 16. člena določa,
da »mora organizacija združenega dela zaradi varnosti pri delu skrbeti za
periodične preiskave kemičnih in bioloških škodljivosti in mikroklime ter za
periodične preglede in preizkuse določenih delovnih priprav in naprav«; 37.
člen pa govori o inšpektorjih. To je razumeti tako, da osnovne meritve izvaja
delovna organizacija, če ima merilne naprave. Vsaka delovna organizacija
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pa nima teh naprav in tudi veliko je takih, ki nimajo možnosti za nakup
vseh teh delovnih priprav in merilnih naprav. To pomeni, če delovna organizacija nima teh naprav, potem mora kljub temu »skrbeti«. O tem je govora v
obrazložitvi predloga tega zakona, ki smo jo prebrali, kjer je pojasnjeno, da
mora delovna organizacija »skrbeti ali izvajati«. V besedilu 16. člena ni besede »izvajati«, pač pa v omenjeni obrazložitvi predloga zakona.
Omenjam primer, da delovna organizacija tega ne more izvajati, ker nima
teh pripomočkov. Komplet stane namreč 20 milijonov starih dinarjev. Ekipo, ki
to izvaja, predstavljata po dva strokovnjaka, po 11 milijonov starih dinarjev
oziroma 12 milijonov starih dinarjev za eno osebo letno. Če imamo 50 takih
organizacij, znese to milijardo starih dinarjev za dva strokovnjaka, ki kot ekipa
opravljata ekološke meritve, in ena milijarda starih dinarjev za naprave, če
mara delovna organizacija to po zakonu izvajati.
V primeru, če delovna organizacija tega ne izvaja, je logično, da se mora
na nekoga obrniti. Smisel amandmaja, ki ga predlagamo, je ravno v tem,
da v primeru, ko mora delovna organizacija za to poskrbeti, ve, na koga se
obrniti. Seveda pa se mora obrniti na nekoga, ki je pooblaščen. Zato smo
menili, če mora nekdo poskrbeti za tako oceno, da gre pri tem za oceno situacije, ki jo da pristojna ustanova, ki je strokovno opremljena. Predlog zakona
jo označuje takole: »organizacijo združenega dela, ki ima za svoj predmet poslovanja raziskovanje, izvajanje in pospeševanje varstva pri delu, lahko
republiški sekretar za delo v soglasju z republiškim sekretarjem za zdravstvo
in socialno varstvo pooblasti, da izdaja strokovne ocene«. Menim, da je treba
to dopolniti s »te strokovne ocene«, da se ve, kdo je zanje pooblaščen. So ustanove, ki so opremljene, in delovna organizacija ve, na koga se obrniti. Nasprotno
je lahko ta obveznost abstraktna, ker delovna organizacija ne ve, pri kom mora
poskrbeti za to. Tako pa zakon določa, na koga se lahko obrne, in samo nanj,
ne obvezuje pa, da da komu prioriteto na trgu. Republiški sekretar je tisti,
ki odloča o pooblastilu, da lahko specializirana organizacija izdaja strokovne
ocene.
Ce pa predstavnik Izvršnega sveta meni, da imajo te ocene drug pomen,
predlagam, da se predlog zakona dopolni z novim členom, ki bo smiselno enak
predlogu v zvezi z novimi napravami oziroma novimi konstrukcijami. Kajti
pri tem gre tudi za oceno. Samo navesti bi bilo treba, da gre za oceno s teh
in teh področij. Eno je na primer ocena o novi gradnji. Če gre pri tem za
drugo področje, pa naj se predlog zakona dopolni z novim členom, ki bo določil,
na koga se lahko obrne delovna organizacija, ki je dolžna poskrbeti, da se
izvajajo te meritve če jih sama ne izvaja. To je smisel tega našega amandmaja
in ga je treba tudi tako razumeti.
To bi bil v glavnem odgovor na razpravo v tem zboru. Sicer pa bi morali
v predlogu zakona še uskladiti nekatere reči.
V zvezi z uporabo izraza »občasni pregledi«: Strinjam se tudi z izrazom
»peritidični pregledi«, ki ga dejansko tudi uporabljamo. Če smo hoteli bolj
poudariti slovenščino, soglašam z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije
in ne vztrajam pri uporabi tega ah onega izraza. Lahko se uporablja tudi
izraz »periodičen pregled«, ker ne spreminja vsebine. Odbor zbora je dal
predlog zaradi tega, da bi bolj poudarili slovenščino. Prosim, ali se sedaj
strinjate s takšnim pojasnilom?
Predlagam torej, da bi predlog zakona dopolnili z členom aH pa povedali,
kdo je tisti, na katerega naj se obrne delovna organizacija, ki je dolžna po-
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skrbeti za izvajanje meritev, če jih sama ne izvaja. To je tudi izraženo v
obrazložitvi s tem, da delovna organizacija »ali izvaja ali skrbi«. Ce mora
skrbeti, na koga naj se obrne? V tem smislu postavljam vprašanje.
Predsednik Štefan Nemec: Tovariš Šlajmer, torej niste umaknili
nobenega amandmaja?
Dr. Miran Šlajmer:V zvezi z oceno sem menil in še sedaj menim,
da bi bilo bolj praktično, da tisti, ki bere zakon, ve, na koga naj se obrne.
Temu bi se lahko izognil, če ne bi gledal na druge ah pa če ne bi dočakal
inšpektorja, ki bi ga na to opozoril. Možno je sicer eno in drugo. Je pa bolj
primerno, če takoj pri branju zakona zve, da mora imeti oceno strokovne medicinske službe in mu ni treba iskati povezave z inšpektorjem. Tako naj se to
razume.
Predsednik Štefan Nemec: Gre torej za amandma k 25. členu.
Dr. Miran Slajmer: Da, gre za amandma k 25. členu.
Predsednik Štefan Nemec: Torej je to amandma k drugemu odstavku
25. člena.
Želi še kdo razpravljati? Kako je z amandmajem, ki je bil predložen iz
1. okoliša — Celje?
Ivan Zelenšek (iz klopi): Želimo, da se nam posreduje pismena obrazložitev o zavrnitvi tega amandmaja.
Predsednik Štefan Nemec: Ah vi umikate v celoti amandma?
Ivan Zelenšek (iz klopi): Ne. Zahtevamo le pismeno obrazložitev.
Predsednik Štefan Nemec: Ne glede na to, ah bo ta amandma v
zboru sprejet ali ne? Torej vztrajate pri tem amandmaju v celoti? Hvala.
Ali ima odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora stališče do
posameznih amandmajev?
Boris Berce: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ko
je razpravljal o predlogu tega zakona, je Odbor za družbenoekonomske odnose
tega zbora povsem jasno ugotovil to, kar ugotavljate bržkone danes tudi vi.
Namreč, da je varstvo pri delu neodtujljiva pravica vsakega delovnega človeka
in da mora biti to varstvo organizirano na način, ki najbolj ustreza naši stopnji
razvoja oziroma na način, ki mu je najbližji. Iz razprav v zboru, iz amandmajev in iz prejšnjih razprav o celotnem gradivu jasno izhaja, da se pojavljajo'
različni koncepti, bodisi tehničnega, tehnološkega bodisi političnega značaja,
tudi v teh pristopih, ki nakazujejo drugačne rešitve oziroma ki opredeljujejo
to varstvo na drugačen način. Zaradi tega je odbor, ko je sprejemal svoje pripombe in svoje amandmaje, želel samo izpopolniti stališče Izvršnega sveta, ob
upoštevanju vseh tistih argumentov in elementov, ki jih je imel takrat na
razpolago. Tudi danes, če se že moram opredeljevati v imenu odbora do amandmajev, o katerih odbor ni razpravljal, in če upoštevam miselni proces in sklepe,
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ki bi jih odbor naredil, če bi obravnaval te amandmaje, naj bi vi odločili o posameznih amandmajih. Načeloma menim, da je predlagatelj v osnovi sprejemal
koncept naše »odeje«, namreč »toliko jo lahko razprostremo, kolikor zmoremo«.
Prepričan pa sem, da bomo lahko že v prihodnjem krajšem obdobju bržkone
to »odejo' še razširili«.
V zvezi z redakcijskim amandmajem odbora, vsaj za nas je bil redakcijskega
značaja, to je »občasni pregledi«, ga lahko tudi v imenu odbora umaknem.
Tako bi obdržali »periodični«, če že ljubimo bolj tujko kot domač izraz »občasni«.
Predsednik Štefan Nemec: Prosim! Besedo ima republiški sekretar
za delo tovariš Pavle Gantar.
Pavle Gantar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Opozoril bi samo na amandma k 31. členu, ki ga predlaga delegacija, če bi bil
pa amandma sprejet, bi se porušil ves sistem inšpekcije dela, katera se je
v naši republiki le oblikovala in ustrezno organizirala. V tem primeru je razumljivo, da bi Republiški sekretariat za delo moral odkloniti vsako odgovornost
za izvajanje varstva pri delu v obsegu, ki ga nalaga predlog tega zakona. Menim,
da so tudi politični dokumenti jasni glede tega, da je treba inšpekcijske službe
krepiti in ustrezno opredeliti njihove naloge, da bodo lahko učinkovito izvajale
varstvo pri delu. Le ta koncept, ki je predviden v predlogu tega zakona, nam
zagotavlja, da bomo lahko že do sedaj bolj ali manj zadovoljivo opravljene
naloge inšpekcij tudi v prihodnje opravljali. Vsak drugačen koncept pomeni
rušenje sistema nadzorstva varstva pri delu prek inšpekcije dela, hkrati pa
tudi pomeni rušenje celotnega zakona oziroma koncepta tega zakona. V takem
primeru bi pomislil morebiti celo na umik zakona.
Predsednik Štefan Nemec: Prosim! Predstavnik Zakonodajno-pravne
komisije tovariš Stane Boštjančič. Ponovno opozarjam delegate, naj ne zapuščajo dvorane, ker bomo glasovali in bo problem, če ne bomo sklepčni.
Stane Boštjančič: V zvezi z odgovorom na amandmaje, ki so bili
predloženi, se Zakonodajno-pravna komisija v celoti strinja s pojasnilom predstavnikov izvršnega sveta, in sicer glede amandmajev Ivana Zelenška in sopodpisnikov in amandmajev tovariša dr. Šlajmerja k prvemu odstavku 18. člena,
v katerem naj bi se stavek, tako kot on navaja, glasil: »Organizacija združenega
dela mora posebej z opisom določiti delovna mesta, kjer obstaja na osnovi
strokovne ocene zdravstvene službe večja nevarnost...«. Menimo, da je v drugem odstavku 18. člena tudi na to vprašanje odgovorjeno. Namreč prvi odstavek
določa: »Organizacija združenega dela mora posebej z opisom določiti delovna
mesta oziroma dela, kjer je večja nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare,
ter kakšne pogoje glede zdravstvene in psihofizične sposobnosti ter strokovne
usposobljenosti mora izpolnjevati delavec pri takšnih delih«. V drugem odstavku pa je rečeno: »Ali delavec izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka«,
torej iz tega, kar je navedeno v prvem odstavku, »se ugotavlja na podlagi
zdravstvenega dokazila«. Skratka menimo, da to zdravstveno dokazilo predpostavlja uresničevanje pogojev iz prvega odstavka.
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Dr. Miran Šlajmer(iz klopi): Gre za predhodno strokovno oceno
zdravstvene službe, zato tako povezovanje prvega in drugega odstavka ni pravilno.
Stane Boštjančič: Verjetno zdravstvena služba brez predhodnega
opisa delovnega mesta svoje strokovne ocene ne bo mogla dati. Namreč gre
za prakso, ki jo bo treba verjetno uresničevati prek obstoječega zakona.
Dr. Miran S 1 a j m e r (iz klopi): Razlikovati je treba določanje opisa delovnih mest od strokovne ocene zdravstvene službe.
Stane Boštjančič: Povedal sem le svoje mnenje.
Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Prosim! Tovariš
Rado Miklič.
Rado Miklič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Omenil bi samo dve kratki ugotovitvi.
Pri vseh formulacijah, h katerim je dal amandma tovariš dr. Slajmer, in
še pri nekaterih drugih sta ves čas sodelovala Inštitut za medicino dela in Republiški sanitarni inšpektorat. Prav tako tudi pri formulaciji 18. člena. Tako
so te formulacije usklađene s stališči strokovno najbolj poklicanih institucij.
Glede amandmaja k 31. členu pa ugotavljam, da bi sprejetje tega amandmaja pomenilo povratek na sistem inšpekcije dela iz leta 1968.
Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Če ne, prehajamo na glasovanje o amandmajih.
Predlagam, da glasujemo najprej o amandmaju skupine delegatov 4. okoliša
socialno-zdravstvenega področja k 18. členu. Poslušali ste razpravo o tem
amandmaju in ste slišali, da ga ne podpirajo predlagatelj, Zakonođajno-pravna
komisija in ne pristojni odbor tega zbora. Kot takega ga dajem na glasovanje.
Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (20 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (58 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (13 delegatov.) Amandma ni sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 20. členu istega predlagatelja,
ki ga prav tako ne podpirajo predlagatelj, odbor in Zakonodajno-pravna komisija. Kot takega dajem na glasovanje.
Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (27 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (54 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (14 delegatov.) Amandma ni sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 25. členu istega predlagatelja,
ki ga prav tako ne podpirajo predlagatelj, odbor in Zakonodajno-pravna komisija.
Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (23 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (58 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (13 delegatov.) Amandma ni sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmajih, ki jih je predlagala skupina delegatov iz 1. okoliša >— Celje.
Najprej glasujmo o amandmaju k drugemu odstavku 1. člena. Amandmaja ne podpirajo predlagatelj, odbor in Zakonodajno-pravna komisija.
Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (24 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (56. delegatov.) Se je kdo vzdržal? (11 delegatov.) Amandma
ni sprejet.
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Prehajamo na glasovanje o amandmaju k drugemu odstavku 4. člena
istega predlagatelja, ki ga prav tako ne podpirajo predlagatelj, odbor in Zakonodajno-pravna komisija. Kot takega ga dajem na glasovanje.
Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (16 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (58 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (19 delegatov.) Amandma ni sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmajih k 30. in 33. členu. Ali predlagatelj
vztraja pri glasovanju? Torej predlagatelj umika amandmaje k 30. in 33. členu.
Ali predlagatelj še vztraja pri glasovanju o amandmaju k 31. členu, pri
katerem je bilo rečeno, da bi porušil sistem celotne inšpekcije dela. Torej,
predlagatelj vztraja pri glasovanju o amandmaju. Kot veste, tega amandmaja
predlagatelj ne podpira, ker po njegovem mnenju ruši sistem dobro organizirane
inšpekcije dela. Prav tako ga tudi ne podpirata odbor in Zakonodajno-pravna
komisija. Kot takega ga dajem na glasovanje.
Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (17 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (62 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (13 delegatov.) Amandma ni
sprejet.
;Prehajamo na glasovanje o amandmajih Odbora za družbenoekonomske
odnose tega zbora, ki se nanašajo na 6., 7. in 22. člen, katerih vsebina je navedena v poročilu odbora. Predlagam, da glasujemo o vseh teh amandmajih skupaj, ker sta jih podprla Zakonodajno-pravna komisija in tudi predlagatelj.
Dajem te amandmaje na glasovanje.
Kdor je za amandmaje, naj prosim glasuje! (80 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (11 delegatov.) Amandmaji so sprejeti.
Ugotavljam, da je ta odbor umaknil amandmaje k 16., 19. in 20. členu.
Prehajam na glasovanje o amandmajih, ki jih je predlagala Zakonodajnopravna komisija in ki se nanašajo na 5., 8., 10., 22., 26., 30., 31., 41., 42., 47.,
48., 50., 51., novi 60. ter 61. člen. Predlagatelj se s temi amandmaji strinja,
Odbor se prav tako strinja s temi amandmaji. Ali se strinjate, da dam te
amandmaje v celoti na glasovanje? V celoti dajem naštete amandmaje na
glasovanje.
Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje! (87 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (7 delegatov.) Amandmaji so sprejeti.
Glasujmo še o amandmajih Izvršnega sveta oziroma predlagatelja predloga
zakona, ki se nanašajo na 24. in 25. člen. Predlagatelj jih je obrazložil. Odbor
in Zakonodajno-pravna komisija se z njimi strinjata. Ali ste za to, da damo
oba amandmaja skupaj na glasovanje. Torej glasujmo o amandmajih k 24. in 25.
členu, ki so formulirani v predlogu Izvršnega sveta.
Kdor je za amandmaje, naj prosim glasuje! (86 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (6 delegatov.) Amandmaji Izvršnega
sveta k 24. in 25. členu so sprejeti.
Dajem predlog zakona v celoti na glasovanje.
Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (86 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (7 delegatov.)
Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet z večino glasov.
Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka
o potrditvi finančnega plana Narodne banke Jugoslavije za leto 1974, ki ga je
Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine
SFR Jugoslavije.
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Osnutek odloka sta obravnavala Odbor za finance tega zbora in Zakonodajno-pravna komisija. Poročila ste prejeli. Ali želita predstavnika odbora in
komisije še ustno obrazložiti poročila? (Ne želita.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Potem končujem razpravo
in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku
odloka o potrditvi finančnega plana Narodne banke Jugoslavije za leto 1974.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da v imenu Skupščine SR Slovenije da soglasje
k predlogu odloka o potrditvi finančnega plana Narodne banke Jugoslavije za
leto 1974.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (86 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je sklep sprejet z večino glasov.
Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o ratifikaciji konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine, ki
jo je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFR Jugoslavije.
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose tega
zbora in Zakonodajno-pravna komisija. Poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi
mnenje Izvršnega sveta. Z dopisom z dne 8. 10. 1974 ste prejeli besedilo 2. strani
konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine, ki je bila pomotoma izpuščena. Danes pa ste prejeli popravek besedila predloga zakona. Ali
želita predstavnika odbora in komisije še kaj dodati k pismenima poročiloma?
(Ne želita.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če nihče ne želi besede, končujem
razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona
o ratifikaciji konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (87 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju sprejet.
prehajam na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri Vrhovnem sodišču SR Slovenije in pri okrožnih sodiščih v SR Sloveniji, ki ga je predložila Komisija
Skupščine SR Slovenije za pravosodje. Predlog odloka je obravnavala Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. Poročilo ste prejeli.
pričenjam razpravo. Ali želi kdo besedo? (Nihče.) Končujem razpravo in
dajem na glasovanje predlog odloka o spremembi odloka o določitvi števila
sodnikov pri Vrhovnem sodišču SR Slovenije in pri okrožnih sodiščih v SR
Sloveniji,.
Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (87 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet.
Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na volitve in imenovanja.
1. Predlog odloka o imenovanju družbenega pravobranilca samoupravljanja
Socialistične republike Slovenije je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije
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za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Za predstavnika je komisija
določila pri vseh predlogih odlokov tovarišico Sariko Ficko, člana komisije.
Ali želi predstavnik komisije obrazložiti predlog odloka? (Ne želi.) Pričenjam
razpravo. Ali želi kdo besedo? Ker nihče ne želi razpravljati, končujem razpravo in prehajam na glasovanje.
Dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju družbenega pravobranilca samoupravljanja Socialistične republike Slovenije.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (86 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov.
2. Predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Iniciativnega odbora za ustanovitev Zveze vodnih skupnosti Slovenije, ki ga je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
Zeli kdo besedo? (Ne.)
Dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju predsednika in članov
iniciativnega odbora za ustanovitev zveze vodnih skupnosti Slovenije.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (86 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet.
3. Predlog odloka o podaljšanju veljavnosti odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svete zdravstvenih delovnih organizacij, ki jih
imenuje Skupščina Sociahstične republike Slovenije, in o določitvi samoupravnih in družbenopolitičnih skupnosti, ki delegirajo svoje predstavnike v te
svete je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve.
Zeli kdo besedo? (Nihče.)
Prehajamo na glasovanje, Dajem na glasovanje predlog odloka o podaljšanju veljavnosti odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v
svete zdravstvenih delovnih organizacij, ki jih imenuje Skupščina Socialistične
republike Slovenije, in o določitvi samoupravnih in družbenopolitičnih skupnosti, ki delegirajo svoje predstavnike v te svete.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (87 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet.
4. Predlog odloka o izvolitvi treh sodnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani
je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve.
Zeli kdo besedo? (Nihče.)
Dajem predlog odloka o izvolitvi treh sodnikov Okrožnega sodišča v
Ljubljani na glasovanje.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (86 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet.
5. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
Okrožnega sodišča v Kopru je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
Zeli kdo besedo? (Nihče.)
Dajem na glasovanje predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov
porotnikov Okrožnega sodišča v Kopru.
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Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (88 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet.
6. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru je predložila Komisija Skupščine
SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
Zeli kdo besedo? (Nihče.)
Dajem na glasovanje predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (88 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet.
7. Danes ste prejeli na klopi predlog odloka o imenovanju predsednika
in članov Upravnega odbora Prešernovega sklada, ki ga je prav tako predložila
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne
zadeve. Zeli predstavnik komisije obrazložiti predlog odloka? (Da.)
Šarika Ficko: Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, da na
kratko pojasnim, zakaj Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve tako pozno seznanja delegate s predlogom odloka
o imenovanju predsednika in članov Upravnega odbora Prešernovega sklada.
Ze konec leta 1973 je bila dana pobuda za pripravo novega zakona o Prešernovem skladu. O tem je tekla razprava tudi v Republiški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, kjer je bilo med drugim poudarjeno,
da je potrebno razčistiti in enotno* urediti vprašanja vseh tako imenovanih
nacionalnih nagrad, to je Prešernove Kidričeve, Zagarjeve in drugih.
Nadalje je bilo potrebno pri podeljevanju najvišjih družbenih nagrad v
Socialistični republiki Sloveniji izoblikovati tudi družbenopolitične kriterije.
Določneje bi morah zagotoviti tudi načeto javnosti v postopku kandidiranja
itd. Teze za izdajo novega zakona še niso pripravljene, zato je Komisija Skupščine Socialistične republike Slovenije za volitve in imenovanja in administrativne zadeve na podlagi konzultacij v mesecu juliju v tem letu začela
evidentiranje možnih kandidatov za predesdnika in člane Upravnega odbora
Prešernovega sklada. V pripravljalnem postopku je bilo ob sodelovanju z
družbenopolitičnimi organizacijami v republiki evidentirano večje število
kandidatov za predsednika in člane Upravnega odbora Prešernovega sklada, ki
jih imenuje Skupščina Socialistične repubhke Slovenije izmed javnih in kulturnih delavcev. Postopek evidentiranja možnih kandidatov in priprava predlogov kandidatov za volitve in imenovanja iz pristojnosti Skupščine Socialistične republike Slovenije sta glede na določbe nove ustave Socialistične
republike Slovenije dolgotrajna. Nujne so večkrat razprave v družbenopolitičnih
organizacijah in usklajevanje predlogov kandidatov za volitve in imenovanja
iz pristojnosti Skupščine Socialistične republike Slovenije. Kljub naporom
komisije same, Koordinacijskega odbora za kadrovska vprašanja pri Republiški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in drugih
dejavnikov v republiki Komisiji Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve predlogov za predsednika in člane Upravnega
odbora Prešernovega sklada ni uspelo pravočasno pripraviti, da bi lahko gradivo
pred sejo zborov po rednem postopku posredovala vsem delegatom v zboru.

128

Zbor združenega dela

Ker se podeljujejo Prešernove nagrade vsako leto 8. februarja, bo moral
nov Upravni odbor Prešernovega sklada vložiti veliko napora, da bo v tem
kratkem času opravil vse, kar je potrebno v zvezi s podeljevanjem teh nagrad.
Ce bi se moralo imenovanje tega odbora preložiti na eno od naslednjih sej
zbora, bo upravni odbor Prešernovega sklada prišel v še težji položaj in
časovno stisko. S tem bi postale vprašljive kakovostne odločitve o dodelitvi
Prešernovih nagrad v 1975. letu.
Zato Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve prosi, da izjemoma obravnavate in sprejmete predlog odloka
o imenovanju predsednika in članov Upravnega odbora Prešernovega sklada,
ki ste ga prejeli na današnji seji zbora.
Predsednik Štefan Nemec: Želi kdo razpravljati o predlogu odloka? (Ne.)
Dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Upravnega odbora Prešernovega sklada.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (78 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka.
Smo pa na meji sklepčnosti.
Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to so vprašanja delegatov.
1. Na vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 13. okoliša, ki
ga je postavil delegat Neman j a Lazar evič, bo odgovoril Miro Ker t, pomočnik
republiškega sekretarja za finance!
Miro Kert: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. Tovariš
Nemanja Lazarevič je postavil Izvršnemu svetu naslednje vprašanje:
»Kakšni so bili razlogi, da se je tako dolgo čakalo na sprejetje predloga za
izdajo zakona o zagotovitvi sredstev za odplačevanje določenih posojil, katerih
protivrednost je bila uporabljena za financiranje graditve objektov na območju
Socialistične republike Crne gore, z osnutkom zakona, in zakaj se šele sedaj
odplačilo posojil prenaša v breme zveznega proračuna?«
Dajem naslednji odgovor: Zvezni zakon o prenosu sredstev, pravic in obveznosti federa'cije za gospodarske investicije na republike in avtonomni pokrajini, ki je bil sprejet v juliju 1971. leta, je v 14. členu določil, da bo zvezni izvršni svet v zvezi z odplačevanjem zunanjih posojil in kreditov, katerih
dinarsko protivrednost je federacija uporabila kot svojo udeležbo brez obveznosti vračanja pri graditvi določenih objektov na območju Socialistične
republike Črne gore, spričo višine te obveznosti v primerjavi s skupnimi
razpoložljivimi sredstvi omenjene republike, obravnaval ta vprašanja in o
tem obvestil zvezno skupščino ter ji v skladu z ugotovljenim stanjem in ob
poprejšnjem dogovoru predlagal, naj se s posebnim zakonom zagotovijo za
izvrševanje obveznosti za odplačevanje omenjenih zunanjih posojil in kreditov.
Zvezni izvršni svet je na tej osnovi in na podlagi poročila o stanju del ter
ukrepih za dovršitev proge Beograd-Bar, ki ga je izdelal zvezni sekretariat
za promet in zveze v aprilu preteklega leta, sprožil postopek prek zvezne
skupščine za izdajo zakona o zagotovitvi sredstev za odplačevanje določenih
tujih posojil, katerih protivrednost je bila uporabljena za financiranje graditve
objektov na območju Socialistične republike Crne gore. Predloženi zakonski
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predlog so obravnavali pristojni medrepubliški komiteji, v katerih pa so bila
stališča posameznih republik in avtonomnih pokrajin različna. Tudi to področje predstavlja del še nerešenih vprašanj prenosa tako imenovane »neproračunske bilance federacije-«, za katero je znano, da so bih šele v začetku lanskega
leta dokončno sprejeti ključi za dehtev obveznosti federacije za investicije
v gospodarstvu na republike in avtonomni pokrajini.
Socialistična republika Slovenija se je vseskozi strinjala s sprejetjem
zakona, izraženi pa so bili pomisleki glede načina urejanja in zagotovitve
sredstev za odplačevanje določenih tujih posojil, katerih protivrednost je bila
uporabljena za financiranje graditve objektov na območju Socialistične republike Črne gore.
Predsednik Štefan Nemec: Ali je kdo od skupine delegatov v dvorani?
Ali se strinjate z odgovorom?
Nemanja Lazarevič (iz klopi): Ni jasno, ah se odgovor nanaša tudi
na drugi del vprašanja, ki sem ga postavil.
Predsednik Štefan Nemec: Ali bi prosim prišli na govornico, ker
se govori snemajo.
Nemanja Lazarevič: Z odgovorom na drugi del vprašanja nisem
zadovoljen. Menim, da ko je bil predlagan ta zakon oziroma ko je bilo predlagano to financiranje, je federacija imela nekaj denarja za ta namen. Čudno
pa se mi zdi, da se v 1974. letu planirajo denarna sredstva za štiri leta. nazaj.
To mi ni jasno. Ne vem, morda nisem odgovora dobro razumel.
Miro K e r t : Tovarišu delegatu bi pojasnil, zakaj je prišlo do tega oziroma kakšni so vzroki za to. Kot veste, sta se proga Beograd—Bar in pa del
jadranske magistrale na območju Socialistične republike Crne gore gradila
iz tako imenovanih nepovratnih sredstev. Da bi se zagotovila ta denarna sredstva, so bih najeti tuji krediti, konkretno krediti Mednarodne banke za obnovo
in razvoj. Ti krediti se morajo vrniti. Ob razpravi o prenosu državnega kapitala
pa je bilo rečeno, da se bo to vprašanje kasneje uredilo v okviru ugotovitve
celotnega bilančnega stanja Socialistične republike Crne gore. Proces likvidacije
državnega kapitala še danes poteka in je bilo šele v preteklem letu dano popolno poročilo o gradnji in pa o financiranju. Medtem pa so se morale poravnati obveznosti. V letu 1972 je bil najet kredit pri Narodni banki in so bile
obveznosti do Mednarodne banke poravnane. Zakon, ki je bil v zvezni skupščini že v obravnavi —• mislim, da je tudi delegacija Skupščine SR Slovenije
zastopala naša stališča — je zvezna skupščina sedaj sprejela za zagotovitev
sredstev za odplačevanje določenih tujih posojil v letih 1971, 1973 in v tem
letu.
Naše pripombe so se nanašale predvsem na to: ker smo v masi državnega
kapitala prevzemali podobne obveznosti po kriteriju »neznanega koristnika-«,
srno predlagali, naj ne bi tudi te obveznosti izhajale neposredno iz zveznega
proračuna, pač pa bi se razdelile po enakih kriterijih, po kakršnih smo prevzeli
preostali del, rekel bi »znanih koristnikov«, vendar na podlagi tako imenova9
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nega ključa »neznanega koristnika«. V tem je bil ta spor oziroma so bila različna stališča posameznih republik. Načelno je Socialistična republika Slovenija ves čas zastopala stališče, da se sprejme zakon, vendar na podlagi enakega
politično dogovorjenega stališča, kot je veljalo za prenos »neznanih koristnikov«
na republike in avtonomni pokrajini.
Za razumevanje je morda to zapleteno gradivo. Zato morda nisem bil
dovolj jasen ali precizen. Ce pa bi tovariš delegat želel še podrobnejše pojasnilo,
mu lahko ponudimo pomoč v Republiškem sekretariatu za finance in ga morda,
če je potrebno, v razgovoru bolj podrobno seznanimo o vseh teh vprašanjih.
Predsednik Štefan Nemec: Je delegat zadovoljen z odgovorom? (Da.)
2. Na naslednje vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 23.
okoliša, ki ga je postavil Vojko Cok, bo odgovoril Jože Tepina, namestnik republiškega sekretarja za finance.
Jože Tepina (iz klopi): Odgovor na to vprašanje izhaja iz ekspozeja
tovariša Mirana Goslarja. Posredovali pa bomo tej skupini delegatov pismeni
odgovor na to vprašanje.
Predsednik Štefan Nemec: Se delegati strinjajo s tem? (Da.) Tovariš
Tepina, ta odgovor bi poslali skupini delegatov, ki je postavila vprašanje.
3. Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za kmetijsko dejavnost 6.
okoliša, ki ga je postavil delegat Jože Petrin, bo odgovoril Ivo Marenk, pomočnik
republiškega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo!
Ivo Marenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. Delegat v tem zboru tovariš Jože Petrin je postavil Izvršnemu svetu vprašanje:
»Ah je mogoče, da se spričo katastrofalnega stanja, ki se obeta živinoreji, to
vprašanje rešuje na republiški ravni? Kako popraviti, ob umiku zakona o premijah za proizvodnjo^ pitanih telet s strani zveznega izvršnega sveta situacijo,
ki je nastala v naši živinoreji?«
Na vprašanje tovariša delegata Jožeta Petrina odgovarja Izvršni svet naslednje:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je stalno spremljal in na več sejah
obravnaval problematiko živinoreje, kar je imelo za posledico, da so bih sprejeti določeni ukrepi na ravni repubhke in federacije. Bilo je mnogo truda za
razširitev trga na neuvrščene države in na tista evropska tržišča, kamor doslej
nismo izvažali mesa. Kljub velikim prizadevanjem proizvajalcev, izvoznikov
in zveznih organov je doslej uspelo zagotoviti le izvoz mesa v Sovjetsko zvezo.
Po drugi strani pa se je ugotovilo, da so izvozne možnosti v druge evropske
dežele in na izvenevropska tržišča relativno skromne, pri čemer pa velja opozoriti, da se na teh .tržiščih srečujemo na licitacijah z dumpinško konkurenco
nekaterih držav EGS, ki razprodajajo svoje presežke govejega mesa. Po razpravi v Izvršnem svetu konec septembra 1974. leta je bilo ugotovljenoi, da zvezna
direkcija za rezerve živil ni prevzela v pričakovanem obsegu količin mesa,
ki so jih ponudile članice živinorejske skupnosti Slovenije. Opozoriti pa je
veindar treba, da Zvezna direkcija, kljub velikim naporom, ni mogla pravo-
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časno zagotoviti dovolj skladišč, še zlasti ne, ker ni bilo doseženo soglasje z
italijansko vlado glede najemanja hladilnih kapacitet v Italiji. Zvezni komite
za kmetijstvo in živilsko industrijo je bil seznanjen s položajem v Socialistični
republiki Sloveniji, predvsem pa tudi s tem, da Zvezna direkcija za rezerve
ne sprejema in ne skladišči mesa z območja Socialistične republike Slovenije
v pričakovanem oziroma zadostnem obsegu. V takšnem položaju je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije naročil ustreznim upravnim organom, da skupno z Živinorejsko poslovno skupnostjo in Gospodarsko zbornico pripravijo predlog
ukrepov za pospeševanje porabe mesa, pri čemer naj znižajo cene govejega
mesa v prodaji na drobno, in da pripravijo predlog, kako> zagotoviti za ta ukrep
potrebna finančna sredstva.
Vzporedno pa so vendar tekli tudi še razgovori z Zvezno direkcijo za rezerve živil, da bi le-ta povečala odkup za območja Socialistične republike Slovenije. Tako lahko v tem trenutku ugotovimo naslednje :
Zvezna direkcija je s 3. oktobrom 1974 zagotovila skladiščne kapacitete
v Italiji in tudi doma za najmanj 2000 ton mesa. Tako je zagotovljeno', da bo
v času nadaljnjih 40 dni, od 3. oktobra dalje odkupljenih približno 8 do 10
tisoč govedi. Hkrati bo Direkcija odkupila znatne presežke perutninskega mesa.
Glede na visoke stroške proizvodnje, ki so nastali zaradi dviga cen reprodukcijskega materiala, kakor tudi zaradi zakasnelega prevzemanja »pitanih govedi
je Zvezni komite za kmetijsko in živilsko industrijo predlagal zveznemu izvršnemu svetu, da z zakonom uredi premiranje mlade pitane govedi v družbenoorganizirani proizvodnji, podobno, kot je bilo pred časom že predlagano soglasje tudi tej skupščini.
Ker je zagotovljen plasma tržnih presežkov in bo Zvezna direkcija za rezerve ponovno prevzemala govedi iz organizirane proizvodnje, in ob dejstvu,
da se pripravlja nov zvezni zakon o premiranju pitane govedi, kar je bilo
predlagano tudi v odborih Zbora združenega dela in Zbora občin v tej skupščini, Izvršni svet sodi, da v tem trenutku ni razlogov za posebno akcijo Socialistične republike Slovenije na tem področju. Zlasti z odkupom določenega
števila govedi z območij, kjer so zaloge živine največje — opozorim naj na se^verovzhodno Slovenijo — se bo tržni položaj normaliziral.
Ob tem pa še posebej opozarjamo, da imajo organizacije združenega dela,
ki se ukvarjajo z organizirano proizvodnjo govedi, in njihove asociacije neposredno obveznost, da sproti spremljajo proizvodne in tržne razmere ter na
podlagi stvarnih in tekočih informacij pravočasno samoupravno ukrepajo znotraj organiziranega gospodarstva, kar nudi tudi podlago za učinkovito pomoč
družbenopolitičnih skupnosti, kadar razmere dejansko presegajo možnosti ukrepanja znotraj gospodarstva.
V zvezi z zadnjimi vestmi v javnih občilih, ki se nanašajo na netočnost
podatkov o stanju presežkov živine, pa še tole:
Organizacije združenega dela so sredi avgusta tega leta pripravile v glavnem točne podatke, na podlagi katerih je bil izdelan skupen pregled presežkov
živine in dana ponudba Zvezni direkciji za rezerve živil. To so ugotovili tudi
pristojni organi kmetijske inšpekcije s pregledi kmetijskih organizacij. V živinorejski poslovni skupnosti niso sproti spremljali prodaje na domačem trgu,
zaradi česar se je ustvaril vtis, da je tržni položaj v živinoreji težji, kot je bil
9*
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v resnici. Zato menimo, da je potrebno zaostriti sistem odgovornosti, kar naj
zagotovi boljše informiranje in tekočo evidenco, zlasti V poslovni skupnosti.
To so po našem mnenju dolžni zagotoviti samoupravni organi te skupnosti.
Predsednik Štefan Nemec: Ali je delegat skupine delegatov, ki je
postavila to vprašanje, v dvorani? Po vsej verjetnosti ga ni v dvorani. Prosim
predstavnika Izvršnega sveta, da posreduje pismeni odgovor skupini delegatov,
ki je postavila to vprašanje.
Ali morda želi še kdo postaviti novo vprašanje? Zdi se, da nas je premalo.
Končujem današnjo sejo in se tistim, ki ste vztrajali do konca, zahvaljujem.
Ni pa odgovorno, da nekateri delegati ne spremljajo seje zbora do konca.
(Seja Zbora je bila končana ob 18.45.)

7. seja
(13. novembra 1974)
Predsedoval: Štefan Nemec,
predsednik Zbora združenega dela
Začertek seje ob 9.15.
Predsednik Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši delegati! pričenjam
7. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 365. člena ustave
SR Slovenije.
Z dopisom 6. 11. 1974 sem razširil dnevni red z dodatnima točkama, in
sicer s:
— predlogom za izdajo zakona o premijah za prirejo pitanih telet ter
junic in juncev in o zagotavljanju sredstev za njihovo izplačevanje (z osnutkom zakona) in
— predlogom za izdajo zakona o premijah za pšenico in o zagotavljanju
sredstev za njihovo izplačevanje (z osnutkom zakona).
Prav tako sem vas z dopisom obvestil, da umikam z dnevnega reda informacijo o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami, ker bo prvotno gradivo še dopolnjeno.
Danes pa predlagam, da dnevni red seje dopolnimo še s predlogom sklepa,
da se pooblasti delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFRJ, da glasuje za predlog zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami v razvoju, in s predlogom odloka o določitvi števila sodnikov
pri Višjem sodišču združenega dela, kar bomo obravnavali pri zakonu o sodiščih združenega dela.
Glede na to predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red:
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja
ter poročilo' te komisije;
2. odobritev zapisnika 6. seje Zbora združenega dela;
3. predlog zakona o oblikovanju in volitvah delegacij ter delegiranju
delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki enakopravno sodelujejo s pristojnimi, zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti;
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4. predlog zakona o sodiščih združenega dela in predlog odloka o določitvi števila sodnikov pri Višjem sodišču združenega dela;
5. osnutek zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem Socialistične republike Slovenije;
6. predlog za izdajo zakona o premijah za prirejo pitanih telet ter junic
in juncev in o zagotavljanju sredstev za njihovo izplačevanje — z osnutkom
zakona;
7. predlog zakona za izdajo zakona o premijah za pšenico in o zagotavljanju sredstev za njihovo izplačevanje — z osnutkom zakona;
8. predlog za izdajo zakona o financiranju programa graditve stanovanj
za delavce in funkcionarje v organih federacije v letih 1975 do 1979 — z osnutkom zakona;
9. predlog sklepa, da se pooblasti delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da glasuje za
predlog zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami
v razvoju;
10. predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju;
11. volitve in imenovanja;
12. vprašanja delegatov.
Vprašujem, ali se s predlaganim dnevnirn redom strinjate! Kdor je za,
naj prosim dvigne roko! (Vsa delegati dvignejo' roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev članov
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te
komisije.
Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanj a za današnjo sejo zbora izvolimo naslednje delegate: za predsednika Adolfa
Juršeta, za člana pa Zinko Dolenc in Franca Rajha.
Ali so predlagani delegati navzoči? (Da.)
Zeli morda kdo o tem predlogu razpravljati? (Nihče.)
Lahko potem preidemo na glasovanje? Glasovali bomo z dvigom rok! Kdor
jie za predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna
vprašanja za 7. sejo zbora izvoljeni: za predsednika Adolf Jurše, za člana pa
Zinka Dolenc in Franc Rajh.
Prosim predsednika in člane komisije, da pregledajo pooblastila delegatov
oziroma poročila, ki jih je pripravila strokovna služba, ter nato o tem seznanijo
zbor.
Predlagam, da čas do poročila komisije izkoristimo za nekatera obvestila.
Obveščam vas, da je strokovna služba Sekretariata Skupščine SR Slovenije
pripravila zasnovo programa dela zborov Skupščine SR Slovenije do julija
1975. Ta material naj bd bil osnova za pripravo programov zborov. Zboru predlagam, da ustanovimo posebno delovno skupino, ki bo na podlagi že pripravljenega gradiva ter pripomb, sugestij in predlogov, ki jih bodo dali delegati,
ko bo to gradivo poslano v razpravo, pripravila dokončni predlog programa
zbora. Dokončni program zbora bi lahko sprejeli na 9. seji zbora, ki bo pred-
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vidoma v začetku meseca decembra. Če se s tem strinjate, predlagam, da bi v
delovno skupino imenovali naslednje tovariše: mene kot predsednika zbora,
Nado Beltram, podpredsednico zbora ter predsednike odborov, to je Milana
Boleta, predsednika Odbora za družbenoekonomske odnose, Jožeta Kerta, predsednika Odbora za družbenoekonomski razvoj, Slavka Uršiča, predsednika Odbora za družbenopolitični sistem, Vlada Sanca, predsednika Odbora za stanovanjsko-komunalina vprašanja in varstvo okolja ter Janka Mlakarja, predsednika Odbora za agrarno politiko. Dajem predlog v obravnavo-. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Ne želi nihče? Ali ima morda kdo kakšen drugačen predlog? (Ne.)
Prosim, da glasujemo o tem predlogu. Kdor je za, naj prosim dvigne roko!
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog sprejet.
Obveščam vas., da bo osnovno gradivo čimprej poslano skupinam, pri čemer
vas prosim, da pri obravnavi tega gradiva v skupini in tudi v temeljnih delegacijah tvorno sodelujete in predlagate ustrezne spremembe in dopolnitve,
zlasti v smeri, ki zagotavlja Zboru združenega dela njegovo po ustavi zagotovljeno vlogo v našem novem delegatskem sistemu. Ko boste to gradivo dobili,
prosim, da ga posredujete temeljnim, delegacijam oziroma da v svojih temeljnih
organizacijah o njem razpravljate.
Sedaj pa lahko preidemo na po ročilo Komisije za verifikacijo pooblastil
in imunitetna vprašanja. Besedo ima tovariš Adolf Jurše!
Adolf Jurše: Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo
sejo je predložilo delegatska pooblastila 146 delegatov, in sicer: z gospodarskega
področja 90 delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 17, s socialno-zdravstvenega področja 13, iz kmetijske dejavnosti 15, iz obrtne in podobnih dejavnosti
5, iz delovnih skupnosti državnih organov, družbenopohtičnih organizacij iin
društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov, iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah SFRJ 1 delegat.
Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjifi področij oziroma iz
naslednjih okolišev: za prosveto-kulturno področje iz tretjega okoliša — Koper
1 delegat in za kmetijsko dejavnost iz 6. okoliša -— Žalec 2 delegata in iz 7. okoliša ■—> Brežice 1 delegat, skupaj torej 4 delegati.
Komisija je pregledala vsia predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa
pooblastila v skladu z zakoni in ustavo SR Slovenije. Zato predlagam, da Zbor
združenega dela vsa predložena pooblastila Verificira.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli kdo razpravljati o poročilu komisije? (Ne.) Če ne želi nihče, prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo
glasovali javno in v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za to
poročilo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala lepa.
Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov
za 7. sejo Zbora združenega dela. Ugotavljam, da zbor lahko veljavno odloča,
ker je na seji navzoča večina delegatov.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 6. seje Zbora združenega dela.

136

Zbor združenega dela

Prejeli ste zapisnik 6. seje Zbora združenega dela. Ima kdo kake pripombe
ali predloge za dopolnitev zapisnika? (Ne.) Ker nima nihče pripomb oziroma
predlogov za dopolnitev, ugotavljam, da je zapisnik 6. seje Zbora združenega
dela odobren.
Preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, vas obveščam, da sem
vam z dopisom 7. 11. poslal povzetek veljavnih poslovniških določb, ki) se nanašajo na postopek sprejemanja aktov v Skupščini SR Slovenije. Zato ne bom
podrobneje razlagal postopka, kot je bilo to do sedaj navada. Prosim, da to
upoštevate. Kadar pa bodo nastale kakšne nejasnosti, prosim, da vprašate.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o oblikovanju in volitvah delegacij ter delegiranju delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki enakopravno sodelujejo s pristojnimi zbori
skupščin družbenopolitičnih skupnosti, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je določil Milana Baškoviča, sekretarja Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo. Izvršni svet predlaga, da Skupščina SR
Slovenije obravnava predlog zakona v smislu 294. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije po skrajšanem postopku. Prosim predstavnika Izvršnega sveta,
da obrazloži predlog. Besedo ima tovariš Milan Baškovič!
Milan Baškovič: Tovarišice in tovariši delegati! Med prioritetne
zakonodajne naloge, ki izhajajo iz usitave in drugih dokumentov, spada predloženi zakon o oblikovanju in volitvah delegacij ter delegiranju delegatov v
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki enakopravno odločajo s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupščin. Zakonsko urejanje te materije ima več pomenov. S tem ustvarjamo podlago za izpostavljanje in uresničevanje delegatskih razmerij na pomembnih področjih družbenega življenja
ter začenjamo uresničevati določbe in smotre, zastavljene v ustavi. Zakonsko
urejanje teh razmerij ima torej pomemben delež pri graditvi celotnega delegatskega sistema. V povezavi s spremembami v družbenopolitičnih odnosih nedvomno veliko prispevamo k oblikovanju novega družbenega položaja delovnih
ljudi.
S tem zakonom, ki je v povezavi z zakoni, ki urejajo nekatera vprašanja
delovanja in organiziranja samoupravnih interesnih skupnosti, ki sodelujejo
v skupščinskem sistemu, omogočamo, da skupščine družbenopolitičnih skupnosti oblikujejo svojo fiziognomijo skladno z ustavo.
Vključevanje samoupravnih interesnih skupnosti, njihovih delegatskih
skupščin, v skupščinski sistem bo omogočilo družbenopolitičnim skupnostim,
da skladno z interesi uporabnikov ter izvajalcev opravijo svoje družbene funkcije na teh področjih združenega dela. Zakon je pomemben tudi za delovanje
samih samoupravnih interesnih skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja,
kulture, raziskovalne dejavnosti, zdravstva ter socialnega varstva. Očitno je,
da ima urejanje teh razmerij širši pomen, kajti potrebe in interesi tako rekoč
vseh občanov so povezani z delovanjem teh samoupravnih interesnih skupnosti.
V Izvršnem svetu smo se odločili, da Skupščini predložimo sprejem tega
zakona po skrajšanem postopku. Takšen postopek opravičuje več razlogov.
Dejstvo je, da je bilo v skupščinski razpravi o izhodiščih za urejanje nekaterih
družbenoekonomskih in družbenopolitičnih vprašanj v zvezi z ustanavljanjem
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samoupravnih interesnih skupnosti veliko besed posvečenih prav delegatskim
razmerjem do teh skupnosti.
Razprava o osnutku tega zakona, ki je bil priložen omenjenim izhodiščem,
je potrdila izhodišča za ta zakon. Poleg tega so v tej razpravi dobile podporo
še nekatere druge določbe, hkrati pa so bili dani tu3i koristni predlogi za izpopolnitve oziroma spremembe prvotnega osnutka besedila. Razprava o tej temi
je bila tudi v Svetu za družbenopolitična in ustavna vprašanja pri Izvršnem
svetu. Prav tako je bilo več razgovorov o teh vprašanjih v okviru Socialistične
zveze, ki ima v našem sistemu posebno odgovorno vlogo pri kandidiranju in
volitvah delegacij.
Hkrati s tem sta potekala tudi medrepubliška izmenjava mnenj ter usklajevanje stališč o teh vprašanjih. V teh razpravah so se na podlagi idejnih izhodišč ob upoštevanju razmer na posameznih območjih Jugoslavije izoblikovala
mnenja o tem, katere variantne rešitve v delegatskem sistemu so mogoče,
katere pa so za nas nesprejemljive. Vse te priprave so omogočile sestavo današnjega zakonskega predloga, brez predhodnega formalnega sprejemanja zakonskega osnutka. Znano pa je tudi, da je to potrebno zaradi rokov, ki se nanašajo
na ustanavljanje samoupravnih interesnih skupnosti. Prav tako ocenjujemo,
da je dosedanja razprava o predlogu zakona v delovnih telesih skupščine podprla takšno usmeritev.
Glede na pripombe ter predloge, ki so se izoblikovali k predloženemu besedilu, tako v delovnih telesih Skupščine kot tudi v drugih razpravah, ki so potekale v zadnjem času, pa menim, da bi bilo treba opozoriti predvsem na nekatera vprašanja.
Kljub obširni razpravi in številnim argumentom, ki so se izoblikovali v njej,
je bila tudi v zadnjih razpravah izražena bojazen, da bo> prišlo do> raznih težav,
ker se zakon omejuje samo na oblikovanje in volitev tistih samoupravnih interesnih skupnosti, ki enakopravno odločajo s pristojnimi zbori skupščine družbenopolitične skupnosti. Nekateri so bili namreč mnenja, da bodo zato potrebne
za druge interesne skupnosti, ki jih predlog zakona ne zajema, posebne volitve,
kar bi lahko pomenilo, da bo treba volitve za delegacije samoupravnih interesnih skupnosti opraviti večkrat.
Ze v obrazložitvi predloga zakona je poudarjeno, da se predlog zakona
nanaša samo na omenjene samoupravne interesne skupnosti ter je prilagojen
specifični funkciji, ki jo imajo te v skupščinskem sistemu, in je zato samo
zanje obvezen.
Predlog zakona se pri tem neposredno navezuje na vse predloge zakonov
posameznih interesnih skupnosti, ki so že predloženi skupščini. Predlog zakona
je zato v razmerjih do teh zakonov o posameznih interesnih skupnostih nekakšen splošni zakon.
Velja omeniti, da so bili na začetku tudi pomisleki druge vrste, namreč,
ali ne bi kazalo prepustiti urejanja delegatskih razmerij v celoti samoupravnim
aktom ter skupnostim, posebej še, ker ustava razen načela ni opredelila nobenih
delegatskih razmerij v samoupravnih interesnih skupnostih. Vendar so razprave pokazale, da je treba različno obravnavati posamezne skupine oziroma
vrste samoupravnih interesnih skupnosti ter da jih ni mogoče enačiti med
seboj. Zaradi obsega in značaja družbenih funkcij, ki jih opravljajo omenjene
skupnosti, pa je nujno zakonsko urejanje delegatskih razmerij, pri čemer gre
pravzaprav za analogijo.
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Obveznost uporabe volilnega sistema za omenjene samoupravne interesne
skupnosti pa ne izključuje funkcije splošnih delegacij, tudi ne za skupščine drugih interesnih skupnosti, ki niso sestavni del skupščinskega sistema. Vendar je
treba za vsako drugo samoupravno interesno skupnost to posebej pretehtati
in sprejeti posebno odločitev.
Pri pravilni interpretaciji zakona je splošna delegacija, iz katere se delegirajo delegati v vse samoupravne interesne skupnosti, mogoča in ne nasprotuje zakonu. V stališčih in sklepih skupne seje volilne komisije konference
SZDL in republiške volilne komisije je zavzeto stališče, da moramo v primerih,
ko bi se odločili za splošno delegacijo, zagotoviti takšno kadrovsko sestavo te
delegacije, da bo mogoče iz nje delegirati delegate tudi za druge samoupravne
interesne skupnosti. Zato je prav, da so delegacije številnejše. Predlog zakona
torej ne bo imel za nujno posledico posebnih volitev delegacij za vse samoupravne interesne skupnosti, ampak se bodo lahko delavci, delovni ljudje in
občani, ki so člani takih interesnih skupnosti, odločili s samoupravnim sporazumom, ah bodo tudi v njihovo skupščino delegirale delegate splošne delegacije,
ki so bile izvoljene po tem zakonu.
Nekatere pripombe in predlogi so povezani tudi z določbo 11. člena predloga zakona, po kateri se za posebno delegacijo izvoli najmanj 5 članov, za
splošno delegacijo pa najmanj 10 članov. Po nekaterih mnenjih naj bi zakon
uzakonil enotno pravilo, to je 5 članov za vse delegacije, tako za posebne, kakor
za splošne. Pri tem se poudarja, da bo za številnejšo splošno delegacijo zlasti
v krajevnih skupnostih težko najti ustrezno kadrovsko zasedbo. Menimo, da tak
predlog ne upošteva dovolj specifičnosti posebnih delegacij na eni strani in
splošne delegacije na drugi strani. Prav gotovo ne bi ustrezalo, če bi bila delegacija, ki naj bi delegirala delegate samo v skupščino ene interesne skupnosti,
fizično enaka delegaciji, ki delegira delegate v skupščine šestih samoupravnih
interesnih skupnosti po tem zakonu.
Predlog je upošteval predloge in pripombe dosedanje razprave, ki so nakazale potrebo po diferenciaciji minimalnega števila članov posebnih in splošnih
delegacij.
Zato bi bilo treba povsod, kjer je to mogoče, predvideti večjo zasedbo za
uresničitev funkcij splošne delegacije.
Menimo pa, da je treba upoštevati pripombo, da je v drugem odstavku
11. člena predloga zakona zahtevana struktura delegacije postavljena preozko,
ker se zahteva, da mora delegacija imeti tako strukturo, da lahko izraža interese vseh delovnih ljudi v delovnem procesu samoupravnih organizacij oziroma
skupnosti. Nedvomno se takšna struktura lahko nanaša samo na delegacije
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, ne pa na krajevne
skupnosti, kjer se razmerja ne oblikujejo v delovnih procesih. Zato se z amandmajem k drugemu odstavku 11. člena predloga predlaga, da se iz omenjenega
besedila črtajo besede »v delovnem procesu« in da se torej zahteva za vse samoupravne organizacije in skupnosti takšna zastopanost delovnih ljudi, da se
izrazijo interesi vseh delovnih ljudi v samoupravni organizaciji oziroma skupnosti. Ta formulacija se nanaša torej tudi na delegacijo v krajevnih skupnostih.
Prav tako sprejemamo stališče, ki je bilo izraženo v obravnavi k predlogu
zakona, in sicer da je treba pri volitvah delegacij upoštevati specifičen položaj
enot temeljnih organizacij združenega dela, ki so dislocirane iz občin, v katerih
je sedež temeljne organizacije združenega dela.
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Te enote oblikujejo oziroma volijo svojo delegacijo, kar pomeni, da opravljajo volitve delegacij za skupščino samoupravnih interesnih skupnosti na sedežu enote, če enota šteje nad 30 delavcev, sicer pa opravljajo vsi delavci te enote
funkcijo delegacije.
Vendar dopušča naš amandma k 8. členu zakona izjemo, kadar gre za majhne enote, kjer imajo manj kot 10 delavcev. Take majhne enote, ki imajo celo
manj delavcev, kot jih mora imeti najmanjša splošna delegacija, lahko po
amandmaju s svojim splošnim aktom določijo, da bodo oblikovale enotno delegacijo skupaj z drugimi temeljnimi organizacijami združenega dela v občini,
v kateri je sedež temeljne organizacije združenega dela.
V skladu s stališči, ki so prevladovala v razpravah o volitvah in oblikovanju
delegacij, je v 16. členu sprejeta določba, da opravlja funkcijo delegacije delavcev temeljnih organizacij združenega dela, ki delegirajo delegate v zbor izvajalcev, delavski svet ah njemu ustrezen organ temeljne organizacije združenega dela.
Že v obrazložitvi predloga zakona je omenjeno, da predlog zakona tu upo^
števa, da je glede na svoj interes za uspešno delovanje interesnih skupnosti
s področja temeljnih organizacij združenega dela prav delavski svet glavni
nosilec medsebojnih odnosov med temeljnimi organizacijami združenega dela
in samoupravno interesno skupnostjo ter je prav zato kvalificiran kot delegacija
za tako temeljno organizacijo združenega dela. Predlog zakona izhaja predvsem iz delavskega sveta kot delegacije za delegiranje delegatov v skupščine
samoupravnih interesnih skupnosti s področja veljavnosti teh temeljnih organizacij združenega dela, pri čemer pa dopušča, da statut ali drug splošni akt
temeljne organizacije združenega dela lahko izjemama določi, da delavci formirajo tudi v teh primerih svojo posebno ah splošno delegacijo.
Zaradi takega pomena delavskega sveta v funkciji delegacije pa ni bilo
mogoče sprejeti nekaterih mnenj v dosedanjih razpravah, in sicer da naj bi
zakon dopuščal popolnoma enakovredni alternativi, namreč ali delavski svet
ali izvoljena delegacija.
V dodatnih amandmajih k zakonskemu predlogu se v skladu s predlogi
iz razprave uvaja republiška volilna komisija kot organ, ki naj pri volitvah
delegacij za delegiranje delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti opravlja v glavnem tiste funkcije, ki jih je opravila tudi pri volitvah
delegacij za delegiranje delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti.
Upoštevati je namreč treba, da moramo tudi pri teh volitvah skrbeti za enotno
uporabo zakona v vsej Sloveniji in za zakonito izvedbo teh volitev.
Ce hočemo izvesti volitve do 8. decembra 1974, kot določa predlog zakona
v 27. členiu, potem z začetkom kandidacijskih postopkov ne moremo čakati do
uveljavitve zakona in razpisa volitev. Socialistična zveza delovnega ljudstva in
sindikalne organizacije so kandidacijske postopke že začele in zato z amandmajem dodatno predlagamo, da zakon vse te postopke verificira kot veljavne,
če so izvedeni v skladu z zakonom. Takšno verifikacij sko udeležbo ima tudi
zakon o volitvah delegacij za skupščine družbenopolitičnih skupnosti in tudi
drugi volilni zakoni, po katerih smo opravljali prejšnje volitve.
Zaradi pomanjkanja časa, da bi se izvedel celoten volilni postopek, ki bi
moral normalno trajati najmanj mesec dni, določa predlog zakona, da morajo
biti volitve opravljene najpozneje do 8. decembra in nima nobenih posebnih
določb za razpis teh prvih volitev. Hvala lepa.
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Slišali ste obrazložitev. Začenjam razpravo glede postopka. Želi kdo razpravljati? Vidim, da nihče ne želi
o tem razpravljati.
Dajem predlog za skrajšani postopek na glasovanje. Kdor je za skrajšani
postopek, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je soglasno sprejet sklep o skrajšanem postopku. Zato bomo
obravnavah zakon v zadnji fazi.
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem,, ki je
dal poročilo, in Zakonodajno'-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo.
Poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi pripombe in predlog Republiške konference
Socialistične zveze delovnih ljudi. Pripombe sta poslala tudi Občinska konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi Sežana in Univerza v Ljubljani. Danes
pa ste prejeli amandmaje Izvršnega sveta, ki upoštevajo predloge Republiške
konference Socialistične zveze delovnih ljudi oziroma jih v bistvu povzemajo.
Na sejo zbora je bil k tej točki in k naslednji točki dnevnega reda povabljen
predstavnik Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije
Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Jože Kavčič,
predstavnik Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije!
Jože Kavčič: Tovarišice in tovariši! Dovolite, da ob priliki, ko razpravljate in odločate o predlogu zakona o oblikovanju in volitvah delegacij
ter delegiranju delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki
enakopravno sodelujejo s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti, v imenu republiškega vodstva Socialistične zveze in v imenu volilne komisije Republiške konference Socialistične zveze povem nekaj besed. Smo pred
sprejetjem tako imenovanega volilnega zakona, ki naj, skupaj z zakoni, o katerih
se bo ta skupščina še izrekla, skupno s samoupravnimi sporazumi in dogovori
tistih, ki se v samoupravne interesne skupnosti združujejo, predstavlja osnovo
in okvir za izvedbo politične akcije v zvezi z volitvami in konstituiranjem
samoupravnih interesnih skupnosti.
Velika angažiranost vseh družbenih dejavnikov, zavzetost, da kar najdosledneje in najustrezneje opravljamo naloge v zvezi z uresničevanjem ustavnih usmeritev in določil, je karakteristika družbenopolitične aktivnosti zadnjega
časa. Mednje sodi tudi akcija za organiziranje in delovanje samoupravnih
interesnih skupnosti, ki je nadaljnji pomembni korak pri graditvi družbenoekonomskega in družbenopolitičnega sistema ter odnosov v naši družbi. Spomladanske volitve delegatov in delegacij v temeljnih samoupravnih skupnostih,
ki so osnova novega skupščinskega sistema, že dajejo prve rezultate. Ustvarjanje
delegatskih razmerij v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti in drugih samoupravnih organih omogoča, da delovni ljudje dejansko vedno bolj postajajo
upravljalci pogojev, sredstev in rezultatov svojega dela ter družbene reprodukcije. Čeravno se v zvezi z delovanjem skupščinskega sistema še vedno znova
pojavljajo odprta vprašanja, ki jih moramo pri našem nadaljnjem delu še hitreje
in uspešneje reševati — taka vprašanja so na primer vprašanja informiranosti,
ustvarjanje potrebnih povezav med delegati z delegatsko bazo in tako naprej
— pa hkrati že ugotavljamo prve uspehe pri delovanju naših delegatskih skupščin, kot na primer veliko število delegatov, ki sodelujejo v skupščinah, nove
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in nove iniciative, ki jih delegati prinašajo v delo skupščin družbenopolitičnih
skupnosti. Volitve delegacij^ ki so pred nami, naj postavijo temelje samoupravnih interesnih skupnosti, v katerih se bodo medsebojna razmerja urejevala
tako, da se delavcem in drugim delovnim ljudem, ki v njih združujejo sredstva,
zagotavlja pravica odločati o teh sredstvih, delavcem organizacij združenega
dela, ki opravljajo dejavnost na področju, za katero se ustanavljajo samoupravne interesne skupnosti, pa pravica, da v svobodni menjavi dela uresničujejo enak družbenoekonomski položaj, kot delavci v organizacijah združenega
dela.
To pomeni uveljavljanje samoupravnih odnosov na vseh področjih združenega dela in življenja, to je v tistih samoupravnih interesnih skupnostih, ki smo
jih v ustavi opredelili kot področja, katerih samoupravne interesne skupnosti
bodo enakopravno sodelovale in odločale z zbori skupščin družbenopolitičnih
skupnosti, pri razreševanju vprašanj, ki zadevajo konkretna družbena področja,
kot so področje vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture,
zdravstva in socialnega varstva. Poleg tega se samoupravne interesne skupnosti
formirajo tudi na tistih področjih, ki zadevajo vprašanja posebnega družbenega
interesa, kot so npr. stanovanjska politika, komunalna politika, telesna kultura in politika na nekaterih drugih področjih. Kot je znano smo se v naši
republiki ob izvajanju spomladanskih skupščinskih volitev odločili, da bomo
akcijo v zvezi s formiranjem, samoupravnih interesnih skupnosti domislili, razširili in opredelili po izvršenih skupščinskih volitvah. Tako smo se tega pomembnega dela lotili v drugi polovici tega leta. Ugotoviti pa moramo, da smo
kljub obilici dela, ki nam ga je naložila sama ustava za reševanje aktualnih
družbenih vprašanj, posvetili formiranju in opredeljevanju osnovnih izhodišč
za postavitev samoupravnih interesnih skupnosti veliko dela in pozornosti.
Prav o tem so bile v okviru delovnih teles in forumov družbenopolitičnih
organizacij, v okviru Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in drugod obširne
razprave. Razprave so potekale tudi izven teh okvirov in so v nekem smislu
predstavljale širšo razpravo o tej problematiki. Povedati bi bilo potrebno tudi
to, da so se v teh razpravah poleg vsebinskih vprašanj obravnavala tudi vprašanja volilnega sistema, torej snov, ki jo zajema predlog zakona, ki je danes
pred vami. Menimo, da smo v teh razpravah vprašanja dovolj temeljito obravnavali, zato smo to fazo imeli za prvo fazo pri sprejemanju zakonskega akta.
To je bilo pogojeno seveda tudi s časovno stisko, ker moramo to akcijo, kot
vam je znano, opraviti do 31. decembra tega leta.
Zaradi tega je po našem mnenju upravičen tako imenovani skrajšani postopek. V mesecu septembru oziroma v začetku oktobra, ko smo oblikovali
izhodišča za politično aktivnost v Koordinacijski komisiji za spremljanje uresničevanja ustave pri Republiški konferenci Socialistične zveze Slovenije, smo
v volilni komisiji napravili tudi konkreten akcijski dogovor o izvedbi akcije
in v rokovniku časovno določili realizacijo posameznih opravil, ki jih je treba
opraviti v zvezi z volitvami in konstituiranjem samoupravnih interesnih skupnosti.
Vse to smo posredovali vsem odgovornim dejavnikom v občinah. Na osnovi
tako koordinirane, opredeljene in vodene politične akcije smo v organizacijah
Socialistične zveze in Zveze sindikatov pričeli konkretno delo. Če najbolj na
kratko opredelim glavne faze te akcije, potem izgleda stvar takole: v mesecu
oktobru je potekalo evidentiranje možnih kandidatov za člane delegacij, kar
je pomenilo izvajanje predkandidacijskih postopkov. V novembru bomo raz-
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pisali volitve in izvedli kandidacijske konference v temeljnih samoupravnih
skupnostih. Naj oh tena povem, da so v nekaterih občinah glede nia kratek
čas nekatere kandidacijske konference že opredelili oziroma so v teku te dni.
Od prvega do osmega decembra bomo na neposrednih volitvah v temeljnih
samoupravnih skupnostih volih delegacije. Do konca meseca decembra naj bi
konstituirah skupščine samoupravnih interesnih skupnosti v občinah, regijah
in republikah. Vsaka od teh faz zahteva seveda celo vrsto kompletnih opravil,
ki izhajajo iz določil predloženega zakona o volitvah delegacij za skupščine
družbenopolitičnih skupnosti in volilnega pravilnika Socialistične zveze in današnjega zakona.
Dovolite nekaj besed samo še o samem zakonu. Najprej moram ugotoviti,
da je bila v vseh fazah oblikovanja predloga zakona uresničena oblika plodnega
sodelovanja vseh družbenih dejavnikov. Tako smo imeli tudi v družbenopolitičnih organizacijah možnost sproti usklajevati stališča z upoštevanjem izkušenj
lanskih skupščinskih volitev. O tekstu predloga zakona smo razpravljali v
Socialistični zvezi, in sicer na posvetovanju predsednikov in sekretarjev občinskih konferenc Socialistične zveze in predsednikov medobčinskih svetov
Socialistične zveze v Postojni ter na skupni seji republiške volilne komisije in
volilne komisije Republiške konference Socialistične zveze in na skupni seji
Predsedstva in Izvršnega odbora Republiške konference Socialistične zveze
Slovenije.
Te razprave so opredelile tudi bistvene pripombe k besedilu zakona ter
so na ta način nastali predlogi konkretnih dopolnil, ki so bili danes v uvodnih
obrazložitvah tudi argumentirani. Zaradi tega naj ob tej priliki le ugotovim,
da je z razpravo v Socialistični zvezi kot fronti organiziranih socialističnih sil
dana podpora družbenopolitičnih organizacij rešitvam, ki jih daje zakon. Na
tej osnovi predlagam, da zakon sprejmete s predlaganimi dopolnili, s čimer
bi ustvarili potrebno osnovo, da bi kandidacijski postopki, ki prav v teh dneh
tečejo kot je že rečeno, kar najbolje uspeli in da bi bih dani pogoji, da akcijo
pripeljemo v določenem času do uspešnega konca.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati?
Ne želi nihče več razpravljati? Lahko končam razpravo?
Prehajamo na glasovanje. Najprej moramo glasovati o amandmajih, ki
so nam predloženi. Glasujmo o amandmaju Odbora za družbenopolitični sistem.
Kdor je za amandma Odbora k 22. členu, naj prosim glasuje! (147 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je za amandma glasovalo 147 delegatov, proti ni glasoval
nihče, nihče se ni glasovanja vzdržal. Amandma je sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije.
Zakonodaj-no-pravna komisija je predložila amandma k 19. členu, ki je
redakcijskega značaja.
Kdor je za amandma k 19. členu, naj glasuje! (Za glasuje 147 delegatov).
Ah je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma je soglasno sprejet.
Prehajamo h glasovanju o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k
naslovu. Beseda »sodelujejo« naj se nadomesti z besedo »odločajo«.
Kdor je za ta amandma, naj glasuje! (Za glasuje 143 delegatov.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma je soglasno sprejet.
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Imamo še amandma k 22. členu Zakonodajno-pravne komisije. Ker komisija amandma umika, ni potrebno, da o njem glasujemo.
Oskar Naglav: Predlagam, da iz redakcijskih razlogov v predzadnji
vrsti 22. člena za besedo »drugem zboru« vstavimo še besedo »skupščine«.
predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Dajem na glasovanje ta redakcijski amandma, ki ga je dal predstavnik Zakonodajno-pravne komisije.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (148 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma je soglasno sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmajih Izvršnega sveta,. Izvršni svet
nam je s poročilom, ki ste ga dobili na klop, predložil amandmaje k 8., 13.,
16. in 30. členu.
Kdor je za to, da se sprejme amandma k 30. členu, naj prosim glasuje!
(146 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet.
Kdor je za amandma k 8. členu, naj prosim glasuje! (147 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma je sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 13. členu, ki je v principu amandma Socialistične zveze delovnih ljudi in ga je povzel predlagatelj.
Kdor je za ta amandma,, naj prosim glasuje! (148 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma je sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 16. členu.
Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (146 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.)
Amandma je z večino glasov sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 18. členu.
Milan Baškovič (iz klopi): Prišlo je do strojepisne napake, pravilno
je k 11. členu.
Predsednik Štefan Nemec: Opozarjam, da to ni amandma k 18.
členu, kot je navedeno v gradivu, ampak je to amandma k 11. členu.
Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (139 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihčte.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Amandma je z večino glasov sprejet.
Prehajamo na amandma k 27. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim
glasuje! (146 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Amandma je sprejet.
Sedaj prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o oblikovanju in volitvah delegacij ter delegiranju delegatov v skupščine samoupravnih interesnih
skupnosti, ki enakopravno sodelujejo s pristojnimi zbori skupščine družbenopolitičnih skupnosti, v celoti.
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Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (147 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Predlog zakona je z večino glasov sprejet.
Končujem 3. točko dnevnega reda in prehajam na 4. točko dnevneg a
reda, to je na obravnavo predloga zakona o sodiščih združenega dela, ki
ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
Predlog odloka o določitvi števila sodnikov pri Višjem sodišču združenega
dela, ki ste ga danes prejeli na klop, pa je predložila Komisija za pravosodje
Skupščine SR Slovenije. Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Vlada
Tanceta, namestnika republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo.
Komisija za pravosodje pa Milana Gasparija.
Predlog zakona so obravnavah: Odbor za družbenopolitični sistem, ki je
dal poročilo, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta
prav tako dali poročili. Ah želijo predstavniki predlagateljev, odbora in komisij
še kaj dodati k pismenim poročilom? Besedo ima tovariš Vlado Tance!
Vlado Tance: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Z zakonom o sodiščih združenega dela uresničujemo pomembno novo rešitev,
ki jo je prinesla nova ustavna ureditev: deetatizacijo sodstva, ki se kaže v tem,
da imamo poleg rednih sodišč kot organov državne oblasti tudi samoupravna
sodišča, med katerimi imajo posebno vlogo sodišča združenega dela. Le-ta
bodo poleg sporov, ki nastajajo v medsebojnih razmerjih v združenem delu,
reševala tudi druge spore v družbenoekonomskih in drugih samoupravnih razmerjih. Ker bo v perspektivi urejanje teh razmerij v vse večji meri stvar družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov in vse manj zadeva državne
regulative, bodo sodišča združenega dela postajala vse bolj pomembna, njihova
dejavnost pa se bo močno razširila.
Ob ustanavljanju sodišč združenega dela s tem zakonom mora biti določena
njihova mreža. Treba je predvsem upoštevati, da obseg dela posameznih sodišč
ni povsem predvidljiv in da bo v primeru potrebe lažje širiti mrežo sodišč,
kot pa katerokoli sodišče ukiniti. Razumljivo je, da najmanjša potreba po samostojnih sodiščih združenega dela na ožjih območjih, kjer je majhno število
organizacij združenega dela oziroma je sorazmerno majhno število oseb v združenem delu.
Ob upoštevanu teh kriterijev in v prizadevanju, da se ta sodišča vendarle
kar najbolj približajo samoupravno organizirani bazi, je predlagatelj zakona
predvidel v zakonu osem splošnih sodišč združenega dela. Menimo, da je za
začetek delovanja teh sodišč taka mreža primerna in je ne kaže širiti s sodišči
v Postojni in Brežicah. Zato Izvršni svet ne sprejema amandmaja, ki ga je dal
glede števila sodišč Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega
zbora.
Pri sodiščih združenega dela opravljajo dolžnost sodniki, od katerih bo
le majhno število imelo lastnost delavcev v združenem delu pri tem sodišču,
torej bo le malo poklicnih sodnikov. Koliko bo pri posameznem sodišču poklicnih in nepoklicnih sodnikov, bo skupščina družbenopolitične skupnosti
določila z odlokom. Predlagatelj zakona sprejema zato amandmaja k 24. in 33.
členu, po katerih se pri sodiščih združenega dela ne predvideva več namestnik
predsednika, ki poklicno opravlja svojo dolžnost.
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Vsako sodišče združenega dela mora torej imeti najmanj poklicnega predsednika sodišča, lahko pa ima še več poklicnih sodnikov. Vsi ti morajo biti
diplomirani pravniki s pravosodnim izpitom in morajo imeti potrebne izkušnje
ter moralno-politične kvalifikacije.
V Komisiji za pravosodje je bil sprejet amandma, po katerem naj bi se
črtal 30. člen. S tem bi odpadlo objavljanje prostih sodniških mest pri sodiščih
združenega dela. Enaka rešitev naj bi se po mnenju te komisije uveljavila
tudi v novem zakonu o rednih sodiščih. Izvršni svet tega amandmaja ne
sprejema.
Sodniki so res voljeni funkcionarji, opravljajo pa svoje odgovorno' strokovno delo kot poklic in zanje ne velja načelo rotacije, pač pa načelo reelekcije. Nobenega razloga ni, da bi zapirali možnost kandidatom, da se tudi sami
prijavijo na objavo prostega sodniškega mesta. Ze doslej namreč ni bilo mogoče pokriti kadrovskih potreb posameznih sodišč s kadri ožjega območja,
prihajalo je do nujnega prelivanja kadrov med območji, kar bo nujno tudi
v prihodnje. Načelu reelekcije pa vsekakor ne ustreza rešitev, po kateri se
sodnik, ki mu je potekel mandat, sam ne bi mogel prijaviti za ponovno izvolitev
skupščini, ki ga voli.
V skladu s sugestijami skupščinskih teles je Izvršni svet predložil nekaj
novih amandmajev, ki ste jih prejeli.
Amandma k 39. členu upošteva predlog Zakonodajno-pravne komisije
o slovesni izjavi, ki jo dajejo sodniki splošnih in posebnih sodišč združenega
dela pred nastopom sodniške dolžnosti. V zakonu je taka izjava potrebna vsaj
za sodnike posebnih sodišč. S tem, da je besedilo povzeto po odloku o začasnem
poslovniku Skupščine SR Slovenije, je doseženo predlagano poenotenje slovesnih izjav.
Predlagatelj je na predlog Zakonodajno-pravne komisije predložil amandma k 48. členu. Po tej rešitvi bodo vse delovne spore, ki do 1. 1. 1975 ne
bodo pravnomočno končani, končala redna sodišča na prvi in drugi stopnji.
Ustavno sodišče in okrožna gospodarska sodišča bodo v skladu z 28. členom
ustavnega zakona za izvedbo ustave SR Slovenije nedokončane zadeve odstopih
pristojnim sodiščem združenega dela.
Ostali amandmaji, ki jih je predlagal Izvršni svet, so redakcijskega značaja.
Ob koncu bi želel posebej poudariti, da je v zvezi z realizacijo tega zakona
nujna zagotovitev primernih kadrovskih in materialnih pogojev za sodišča
združenega dela, ki morajo začeti delati 1. 1. 1975. Nedvomno je posebna odgovornost dana občinam, kjer bodo sodišča imela svoj sedež. Te občine naj
bi bile pobudnik dogovorov z drugimi občinami, tako glede kadrov kot tudi
glede financiranja. Vsekakor je stvar občine, kjer bo sedež sodišča, da poskrbi,
da sodišče dobi ustrezne delovne prostore.
Predsednik Štefan Nemec:
pravosodje tovariš Milan Gaspari!

Besedo ima predstavnik Komisije za

Milan Gaspari: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
V zvezi s predlogom zakona o sodiščih združenega dela bom nekoliko dopolnil
poročilo komisije glede tistih predlogov amandmajev, pri katerih ni prišlo
do enotnih stališč v skupščinskih telesih oziroma s predlagateljem.
Najprej bi rad opozoril na formulacijo k 4. členu predloženega zakona.
Opozarjam namreč na to, da je že v zveznem zakonu o sodiščih združenega
10
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dela določena dolžnost sodišč združenega dela, da obveščajo skupščine družbenopolitičnih skupnosti o svojem delu in da zato takšna določba v republiškem zakonu ni potrebna.
Nadalje bi rad pojasnil amandma k 8. 'členu predloženega zakona. Amandma k temu členu namreč izenačuje odškodninsko odgovornost družbenopolitičnih skupnosti, ki volijo sodnike splošnih sodišč združenega dela, z odškodninsko odgovornostjo skupščin oziroma samoupravnih interesnih skupnosti, ki
volijo sodnike posebnih sodišč združenega dela. Menimo namreč, da je potrebno,
da se ta odškodninska odgovornost uredi za oba primera enako.
V zvezi z določbo 16. a člena, ki ureja mrežo sodišč, opozarjam na številne
predloge za razširitev te mreže prvostopenjskih sodišč in na poročilo komisije, ki vam je bilo predloženo.
Komisija za pravosodje soglaša z redakcijsko spremembo svojega amandmaja k 24. členu predloženega zakona, ki ga je sprejela Zakonodajno-pravna
komisija.
Glede amandmaja k 26. členu je komisija menila, da do ureditve vprašanja skupne seje Vrhovnega sodišča SR Slovenije in višjega sodišča oziroma
drugostopenjskega sodišča združenega dela, v zakonu o rednih sodiščih ali v
kakšnem drugem zakonu ustreza določba 430. člena ustave, ker se nam zdi,
da je tudi nekoliko vsebinsko različna od predlagane rešitve. Določba prvega
odstavka 430. člena ustave SR Slovenije namreč pravi, da Vrhovno sodišče
Slovenije in samoupravna sodišča, ki dokončno odločajo o posameznih zadevah,
zavzemajo prek svojih delegatov na skupni seji načelno-pravna mnenja o vprašanjih, pomembnih za enotno uporabo zakonov in drugih predpisov.
Končno naj še s kratko dopolnitvijo pismenega poročila komisije opozorim
na razloge, ki so vodili Komisijo za pravosodje, da predlaga črtanje določb
30. člena predloga zakona o sodiščih združenega dela.
Menim, da je takšna dopolnitev pismenega poročila potrebna zaradi razlik
v stališču komisije in nekaterih teles skupščine ter predlagatelja. Kot je razvidno iz predloženega zakona, naj bi se prosta sodniška delovna mesta v sodiščih združenega dela zasedala na podlagi objave. Znano je, da zakonodaja,
ki ureja medsebojna razmerja delavcev v združenem delu, predvideva v pravnotehničnem smislu dve deloma različni vrsti za zasedanje prostih delovnih mest
v organizacijah združenega dela in v delovnih skupnostih: objava in javni
razpis.
Razpisni postopek je potreben za vodilna delovna mesta, torej za delovna
mesta, na katerih imajo delavci posebne pravice in odgovornosti, zaradi katerih je na teh delovnih mestih tudi predvidena reelekcija. Medtem ko predvideva sedanja zakonodaja, to sta veljavna republiška zakona o sodiščih splošne
pristojnosti in o gospodarskih sodiščih, razpisni postopek za sodnike občinskih
okrožnih in gospodarskih sodišč, pa tak postopek ni predviden za sodnike Vrhovnega sodišča SR Slovenije. V 30. členu predloženega zakona se postopek
za volitev sodnikov sodišč združenega dela razlikuje od postopka za volitev
sodnikov rednih sodišč. V Komisiji za pravosodje so bila izražena mnenja, naj
bi do uskladitve republiških zakonov, ki urejajo redna sodišča, to je do konca
prvega polletja 1975, ne vzpostavljali z zakonom dveh različnih tehničnopravnih postopkov za zasedanje prostih sodniških mest, ker bi bil to močan
prejudic za ureditev zakonov o rednih sodiščih.
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Seveda pa pri tem ni sporen kandidacijski del postopka, ki ga izvajajo
skupščine družbenopolitičnih skupnosti ob sodelovanju Socialistične zveze delovnega ljudstva in sindikatov, ki ga predloženi zakon predvideva v 31. členu.
Argumenti, ki govorijo v prid evidentiranju kandidatov za sodnike, so
po mnenju komisije še naslednji: sodna funkcija je javna družbena funkcija;
Socialistični zvezi je poverjena dolžnost stalnega evidentiranja kadrov za javne
družbene funkcije; sistem evidentiranja prek Socialistične zveze naj bi se
uredil tudi z zakonom o rednih sodiščih za sodnike rednih sodišč; z evidentiranjem prek Socialistične zveze bi bila zagotovljena tudi večja odgovornost
sodnikov Socialistični zvezi; po določilu četrtega odstavka 285. člena ustave
se volitev in razrešitev sodnikov samoupravnih sodišč uredi s posebnim zakonom.
Sodniki, ki imajo lastnost delavca v sodišču združenega dela, in sodniki,
ki nimajo te lastnosti, so med seboj popolnoma enakopravni. Drugi namreč
niso porotniki, zato bi vsi morali biti evidentirani na isti način. Odločanje
sodnikov ni samo strokovno, ampak tudi politično strokovno.
Končno še dovolite, da se oglasim v imenu Komisije za pravosodje kot
predlagatelj odloka o določitvi števila sodnikov pri Višjem sodišču združenega dela.
Predlagam, da ga sprejmete v besedilu, ki vam je bilo predloženo. Odlok
je prvi akt, s katerim se začenja izvajanje že obravnavanega zakona o sodiščih
združenega dela. Zaradi tega, da bi pravočasno izvedli volitve sodnikov tega
sodišča, je glede na določbo zakona potrebno, da Skupščina SR Slovenije že
danes določi število sodnikov Višjega sodišča združenega dela oziroma drugostopenjskega sodišča združenega dela.
Ob tem se sklicujem na obrazložitev odloka in na tam navedene razloge,
ki so vodili komisijo, da predlaga, da sistemizacija obsega 45 sodniških mest,
od tega 5 mest poklicnih sodnikov in 40 mest nepoklicnih sodnikov pri tem
sodišču združenega dela. Po mnenju komisije je namreč potrebno s sistemizacijo sodniških mest zagotoviti, da bo lahko to sodišče hitro in učinkovito
opravljalo svojo funkcijo, saj bo odločalo o sporih, pri katerih rešitve ne trpijo
odlašanja. V skladu s tem bi bilo po mnenju komisije primemo, da se v začetnem obdobju dela, katerega kasnejšega, trajnega obsega še ni mogoče povsem predvideti, izvolijo zaenkrat predsednik in še dva poklicina sodnika, ob
možnem povečanju obsega dela pa bi prišlo v skladu s predloženo sistemizacijo,
postopoma še do izvolitve ostalih poklicnih sodnikov. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Predstavnik Odbora za družbenopolitični sistem tovariš Zeleznikar!
Janez Zeleznikar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. Dovolite, da še dodatno obrazložim poročilo Odbora za družbenopolitični sistem.
Glede na dodatna pojasnila, ki jih je dal danes Izvršni svet o amandmaju
odbora k 11. členu, v imenu odbora lahko umaknem amandma.
Pojasnilo, ki ga je dal Izvršni svet, je zelo pomembno in v razpravi v odboru
ni bilo dano. Da bi se izognili usklajevanju amandmajev med zbori, predlagam,
da sprejme zbor naslednje amandmaje odbora Zbora občin:
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K 16. členu: V tretji vrsti prve točke, v 5. vrsti 4. točke in v 3. vrsti 5.
točke naj se črta besedilo »in za območje občin«. Ob tem naj se v omenjenih
točkah tega člena pri naštevanju občin upošteva abecedni vrstni red.
V 42. členu naj se 2. točka spremeni tako, da se glasi: »če je s pravnomočno sodbo obsojen na kazen zapora 6 mesecev ali hujšo kazen ali na milejšo
kazen za kaznivo dejanje, zaradi katerega bi bil nevreden opravljati sodniško
dolžnost-«. Odbor meni, da ni razlogov za to, da bi bili pogoji za razrešitev
sodnika sodišča združenega dela milejši kot za sodnika rednih sodišč. Zato naj
veljajo tudi za sodnika sodišč združenega dela isti pogoji za razrešitev v primeru, ko sodnik stori kaznivo dejanje, kot veljajo za sodnike rednih sodišč
po 51. členu zakona o splošnih sodiščih.
Dovolite, da vas opozorim še na splošno vprašanje v zvezi z delom odborov
in komisije Skupščine pri sprejemanju aktov. Ta zakon je obravnavalo 5 teles
Skupščine. Nekateri odbori so zakon obravnavali celo po dvakrat. Iz razprav
so pripravljeni številni amandmaji in pripombe, med katerimi je večina redakcijskih. Mislim, da s takimi amandmaji ne bi smeli obremenjevati vsega
delegatskega sistema, poleg tega pa je iz vseh težko izločiti bistvene vsebinske
komponente. Amandmaji, kolikor se dajejo, naj bodo vsebinski in pogojeni
z osnovno funkcijo Skupščine v zvezi z določanjem politike. Vse drugo pa je
naloga upravnih organov. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati?
Besedo ima predstavnik Zakonodajno-pravne komisije Oskar Naglav!
Oskar Naglav: Zakonodajno-pravna komisija ne soglaša z amandmaji k 8. členu, in sicer iz enakih razlogov kot Izvršni svet. Amandma spreminja besedilo zakona tako, da ne daje rešitve za primer, če se posebno sodišče
v skladu s 17. členom ustanovi za več interesnih skupnosti.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Zeli še kdo razpravljati? Lahko
končan razpravo*? Če ne želi nihče več razpravljati, končujem razpravo. Pred
prehodom na glasovanje vas obveščam, da bomo ločeno glasovali za zakon in
ločeno za predlog odloka.
Najprej moramo glasovati o amandmajih. Ker se jih je nabralo kar dosti,
jih bomo obravnavali po členih. Delegate prosim, da mi sledijo po poročilih,
pri vsakem amandmaju bom tudi povedal, iz katerega poročila je amandma.
K 1. členu je bil predložen amandma Komisije za pravosodje:
Besedilo v oklepaju prvega odstavka naj se glasi: »(v nadaljnjem besedilu:
sodišča oziroma splošna in posebna sodišča)«. Amandma je redakcijskega značaja. Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (143 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 1. členu soglasno sprejet.
Preidimo na glasovanje o amandmaju k 2. členu, ki ga je predložila Komisija za pravosodje. V tretji vrsti naj se za besedo »določenih« nadaljuje
besedilo: »z zveznim zakonom o sodiščih združenega dela, s tem zakonom in
s posebnimi zakoni;«. Ostalo besedilo ostane nespremenjeno. Amandma je redakcijskega značaja. Kdor je za predloženi amandma, naj glasuje! (142 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 2. členu soglasno sprejet.
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Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 3. členu, ki ga je dala Komisija
za pravosodje. Predlagatelj, Zakonodajno-pravna komisija in odbor se z njim
strinjajo. Kdor je za predloženi amandma, naj prosim glasuje! (141 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 3. členu soglasno sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju Komisije za pravosodje k 4. členu.
Predstavnik predlagatelja in odbor se z njim strinjata. Kdor je za amandma,
na prosim glasuje! (141 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet.
K 5. členu imamo dva amandmaja. Zakonodajno-pravna komisija amandma
umika, zato o njem ne bomo glasovali. Glasovali bomo samo o amandmaju
Komisije za pravosodje, ki je redakcijskega značaja. Kdor je za predloženi
amandma, naj glasuje! (143 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 5. členu soglasno sprejet.
Prehajamo na amandmaje k 7. členu. Imamo dva, in sicer amandma Komisije za pravosodje ter amandma Izvršnega sveta. Glasovali bomo o amandmaju Izvršnega sveta, ker komisija umika svoj amandma.
Kdor je za amandma Izvršnega sveta k 7. členu, naj prosim glasuje! (141
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma je soglasno sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 8. členu zakona. Amandma je
dala Komisija za pravosodje. Izvršni svet in Zakonodajno-pravna komisija se
z amandmajem ne strinjata.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (78 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(17 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (38 delegatov.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Prehajamo na amandma kil. členu, ki ga je predložil Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora. Odbor amandma umika in o njem ne bomo
glasovali.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 15. členu, ki sta ga dala Komisija
za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija.
Glasujemo o amandmaju obeh komisij skupaj. Kdor je za ta amandma,
naj prosim glasuje! (140 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (1 delegat.)
Amandma je sprejet z večino- glasov.
Preidemo h glasovanju o amandmaju k 16. členu. Amandma je dal Odbor
za družbenopolitični sistem Zbora občin. Prosim, če ga predstavnik odbora
še enkrat prebere!
Janez Zeleznikar: V tretji vrsti 1. točke, peti vrsti 4. točke in v
tretji vrsti 5. točke naj se črta besedilo: »in za območje občin«. Ob tem naj se
v omenjenih točkah tega člena pri naštevanju občin upošteva abecedni vrstni
red.
Predsednik Štefan Nemec: Ah se predlagatelj strinja? (Se strinja.)
Dajem ta amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (7 delegatov.)
Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet.
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Prehajamo na glasovanje o amandmaju Komisije za pravosodje in amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 20. členu. Amandmaja sta identična in
o njiju bomo glasovali hkrati. Komisija za pravosodje ga je samo povzela,
predložila ga je Zakonodajno-pravna komisija. Predlagatelj se z njim strinja.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (143 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet.
K 21. členu je predložila amandma Komisija za pravosodje. Amandma je
redakcijskega značaja. Kdor je za, naj prosim glasuje! (143 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 21. členu, ki ga je dala Zakonodajno-pravna komisija. V četrtem odstavku naj se beseda »organ« nadomesti
z besedama »strokovna služba«. Organ samoupravne interesne skupnosti ne
more opravljati administrativnih tehničnih del za posebno sodišče, pač pa strokovna služba, ki opravlja administrativna dela za samoupravno interesno
skupnost.
Odbor in predlagatelj se z amandmajem strinjata? Hvala.
Dajem predloženi amandma k 21. členu na glasovanje. Kdor je za, naj
prosim^ glasuje! (142 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je amandma k 21. člen z večino glasov sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 24. členu, ki ga je dal Odbor
za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela.
Amandma se glasi: »V petem odstavku tega člena se za besedo »sodišča«
postavi pika, besedilo: »in njegov namestnik« pa se črta.
Ali se predlagatelj s tem amandmajem strinja? (Da.) Dajem amandma na
glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (141 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo glasovanja vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet.
Prehajam na glasovanje o amandmaju k 24. členu, ki ga je dala Komisija
za pravosodje. Amandma redakcijsko popravlja Zakonodajno-pravna komisija,
tako da se glasi: »V senatu treh sodnikov je lahko le en sodnik, v senatu
petih sodnikov pa največ dva sodnika, ki imata lastnost delavca v združenem
delu v sodišču združenega dela«. Naslednji stavek ostane nespremenjen.
Ali se predstavnik Komisije za pravosodje strinja s takim popravkom? (Da.)
Hvala lepa. Glasovah bomo torej le o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije.
Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za amandma, naj prosim glasuje!
(141 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet.
Amandma k 26. členu je dala Komisija za pravosodje. Celotno besedilo
tega člena se črta. Zakonodajno-pravna komisija se s tem strinja.
Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (120 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo glasovanja vzdržal? (15
delegatov.)
Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet.
Prehajam na amandma Izvršnega sveta k 25. členu, ki ste ga dobili danes
na mizo. Glede na predlagani amandma k 24. členu se drugi odstavek tega
člena glasi: »za sestavo senata veljajo določbe od 3. do 6. odstavka prejšnjega
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člena«. Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihčie.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet z večino glasov.
Prehajam na glasovanje o amandmaju Komisije za pravosodje k 30. členu:
celotno besedilo tega člena naj se črta. Z amandmajem se ne strinjajo Izvršni
svet, Zakonodaj no-pravna komisija in tudi ne naš odbor. Kdor je za amandma,
naj prosim glasuje! (22 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (73 delegatov.) Se
je kdo vzdržal? (30 delegatov.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Prehajam na glasovanje o amandmaju k 33. členu. Amandma je dala
Komisija za pravosodje. Besedilo 1. odstavka tega člena naj se spremeni tako,
da se glasi: »Za predsednika sodišča in za sodnike, ki imajo- lastnost delavca
v združenem delu v sodišču, so lahko izvoljeni diplomirani pravniki, ki imajo
pravosodni izpit in izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 32. člena«. Drugi
odstavek 33. člena se črta. Zakonodajno-pravna komisija in odbor podpirata ta
amandma. Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (140 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet.
Prehajamo na obravnavo amandmaja Izvršnega sveta k 39. členu, ki ste ga
danes sprejeli za mizo. Besedilo slovesne izjave naj se spremeni tako, da se
glasi: »Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal vestno in odgovorno, da
bom delal po ustavi in zakonih ter da bom varoval družbeni red Socialistične
federativne republike Jugoslavije. Z vsemi svojimi močmi se bom boril za
razvoj socialističnih samoupravnih odnosov, za oblast delavskega razreda in
uresničevanje skupnih interesov delovnih ljudi in občanov ter za napredek
in razvoj Socialistične republike Slovenije in Socialistične federativne republike
Jugoslavije.« Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje!
(141 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet.
Prehajamo na obravnava amandmaja Zakonodajno-pravne komisije k
40. členu. V drugem odstavku naj se v tretji vrsti za besedo »skupščine« nadaljnje besedilo spremeni tako, da se glasi: družbenopolitične skupnosti oziroma
samoupravne interesne skupnosti«. Amandma -podpirata odbor in Komisija za
pravosodje. Kdor je za amandma, naj prosim glasuje. (142 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet.
Prehajamo na obravnavo amandmaja odbora našega zbora k 42. členu.
Besedo ima predstavnik odbora Janez Zeleznikar!
Janez Zeleznikar: Druga točka tega člena naj se spremeni tako,
da se glasi: »Če je s pravnomočno sodbo obsojen na kazen zapora 6 mesecev ali
na hujšo ah na milejšo kazen za kaznivo dejanje, zaradi katerega bi bil nevreden opravljati sodniško dolžnost.«
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Ali se predlagatelj strinja?
(Da.)
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (143 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Amandma je sprejet z večino glasov.
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Prehajamo na obravnavo k amandmaju Komisije za pravosodje k 45. členu.
V tretji vrsti naj se za besedo »ugotovi« doda beseda »predsednik«, ostalo
besedilo ostane nespremenjeno. Z amandmajem se strinjajo Za ko n od a j no-p r a vn a
komisija, predlagatelj in odbor. Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj
prosim glasuje! (139 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet.
Prehajamo na obravnavo amandmaja Izvršnega sveta k 48. členu, ki ste
ga danes dobili na klop. Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da se glasi:
»Spore, za katere so po zveznem zakonu in po tem zakonu pristojna sodišča
združenega dela, ki so po dosedanjih predpisih spadali v pristojnost rednih
sodišč in ki do 1. januarja 1975 niso pravnomočno končani, pravnomočno končajo doslej pristojna redna sodišča. Spore iz 28. člena ustavnega zakona za
izvedbo ustave SR Slovenije, ki niso končani do 1. januarja 1975, odstopijo
Ustavno sodišče SR Slovenije in okrožna sodišča v reševanje pristojnemu sodišču združenega dela.
Upravne spore po 84. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 54/72) bo ne glede na določila 1. odstavka tega
člena do spremembe ustreznih predpisov pokojninskega in invalidskega zavarovanja reševalo Vrhovno sodišče SR Slovenije.« Sedanji tretji odstavek postane
četrti odstavek v nespremenjenem besedilu. Odbor se z amandmajem strinja.
Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje. (142 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet.
Prehajamo na obravnavo amandmaja odbora našega zbora k 50. členu.
Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da se glasi: »Ta zakon začne veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS.« Kdor je za amandma, naj prosim
glasuje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(4 delegati.)
Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet.
S tem smo glasovali o vseh amandmajih.
Imamo še nekaj redakcijskih sprememb. Menim, da ni potrebno glasovati
o teh spremembah; če se strinjate? Gre samo za lepotne in ne za vsebinske
izboljšave besedila.
Dajem na glasovanje predlog zakona v celoti. Kdor je za zakon, naj prosim
glasuje! (143 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona v celoti soglasno sprejet.
Ni znano, če smo usklađeni. Za primer, če nismo, moramo oblikovati
komisijo za usklajevanje besedila predloga zakona z Zborom občin in Družbenopolitičnim zborom. Predlagam komisijo v naslednjem sestavu: predsednik Odbora za družbenopolitični sistem Janez Železnikar, Anton Zgur iz okoliša Cerknice za področje dejavnosti državnih organov in Stanko Kos iz 13. okoliša —
Maribor za gospodarsko področje.
Ah ima kdo kakšne pripombe k sestavu komisije ali pa spreminjevalni
predlog? (Nihče.)
Dajem predlog za imenovanje komisije na glasovanje. Kdor je za, naj
prosim glasuje! (139 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Predlog je soglasno sprejet.
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Sedaj bomo glasovali še za predlog odloka o določitvi števila sodnikov pri
Višjem sodišču združenega dela. Kdor je za predloženi odlok, ki ga je predložila komisija, naj prosim glasuje! (135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.)
Ugotavljam, da je predlog odloka z večino glasov sprejet. Besedo ima Milan
Gaspari, predstavnik Komisije za pravosodje.
Milan Gaspari: Glede na sprejeti amandma o nazivu sodišča združenega dela II. stopnje predlagam, da se v naslovu in v besedilu predloga
odloka spremeni naziv sodišča, in sicer tako, da se glasi »Sodišče združenega
dela Socialistične republike Slovenije«.
Predsednik Štefan Nemec: Predlog je logičen in primeren. Ali ima
kdo kakšne pripombe? Potem glasujmo za tako spremembo predloga odloka!
Kdor je za, naj prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Predlog za spremembo odloka je sprejet z večino glasov.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka
zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem Socialistične republike Slovenije,
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Milana Baškoviča,
sekretarja Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo.
Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za pravosodje, ki so dali poročilo.
Na sejo zbora sta bila k tej točki dnevnega reda povabljena predstavnik
Republiške konference Socialistične zveze in predstavnik Ustavnega sodišča
Slovenije.
Besedo ima tovariš Milan Baškovič!
Milan Baškovič: Tovarišice in tovariši delegati! Tudi glede sedanjega zakona o Ustavnem sodišču SR Slovenije velja obveznost po ustavnem
zakonu, da se mora z novo ustavo uskladiti do konca tega leta. Predloženi
zakonski osnutek predstavlja zamišljeno novo zakonsko ureditev na podlagi
nove republiške ustave. Novi zakon naj bi bil po svoji vsebini znatno ožji od
dosedanjega zakona, kajti nova republiška ustava je neposredno uredila vsa
bistvena vprašanja, ki se nanašajo na pooblastila, organizacijo in delo Ustavnega
sodišča. Ker je ustava izčrpala vsa bistvena vprašanja, preostaja za zakon samo
to, da na podlagi ustavnega pooblastila podrobneje določi postopek pred Ustavnim sodiščem.
Ob taki ustavni poziciji je seveda zakon usmerjen res samo na to, da bistvena vprašanja postopka pred ustavnim sodiščem, ki so pomembna za položaj
udeležencev v postopku, uredi na ta način. Ze naslov sam kaže na procesualni
pomen. Zakon poleg splošnih določb ureja posamezne faze postopka, začetek
postopka, pripravljalni postopek, obravnavo in odločanje. Vsebuje tudi nekatere
posebne določbe za posamezne vrste sporov, ki so za te spore specifične.
Zakon v tem pogledu niti ni do kraja izčrpan. Predlog predpostavlja, da so
nekatera bistvena vprašanja postopka že rešena z ustavo in da bodo nekatere
podrobnosti poslovanja urejene v poslovniku Ustavnega sodišča. V tem sklopu
novi zakon o Ustavnem sodišču razvija ustavne temelje in obenem upošteva
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tudi dosedanje praktične izkušnje iz dela Ustavnega sodišča. V dosedanjih razpravah sta zlasti Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije dali nekatere sugestije in predloge v zvezi s poglavjem,
ki se nanaša na pravne učinke odločb Ustavnega sodišča, in še o nekaterih
drugih določbah. Predlagatelj bo te predloge in sugestije proučil in jih upošteval,
potem ko bo pripravljal končno besedilo zakonskega predloga. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati?
(Nihče.) Ce ne želi nihče več razpravljati, končujem razpravo in predlagam
zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem Socialistične republike Slovenije se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet do 30. novembra 1974. Pri pripravi
zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles.
Dajem na glasovanje predlagani sklep. Kdor je za predlagani sklep, naj
prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet.
Končujem 5. točko dnevnega reda in prehajam na 6. točko dnevnega
reda, to je na obravnavo predloga za izdajo zakona o premijah za prirejo
pitanih telet ter junic in juncev in o zagotavljanju sredstev za njihovo izplačevanje (z osnutkom tega zakona), ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil
v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Izvršni svet je za svoja predstavnika določil tovariša Milovana Zidarja,
republiškega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo, in Karmela Budihna, namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo.
Predlog za izdajo zakona skupaj z osnutkom so obravnavali: Odbor za
družbenoekonomski razvoj našega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, Odbor za agrarno
politiko in Odbor za finance ter Zakonodajno-pravna komisija, ki so prav tako
dali svoja poročila. Poročila ste prejeli, prav tako pa tudi mnenje Izvršnega
sveta. Prejeli smo tudi mnenje in stališče Skupščine občine Ptuj.
Zeli kdo od predstavnikov odborov, komisije in Izvršnega sveta še kaj
dodati k pismenim poročilom? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo?
Besedo ima delegat Štefan Titan, iz 15. okoliša, gospodarsko področje!
Štefan Titan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na
skupni seji delegatov 15. okoliša smo v petek 8. novembra 1974 razpravljali
o gradivih za 7. sejo republiške skupščine in sprejeli naslednji sklep: Strinjamo
se s predlogom za izdajo zakona o premijah za prirejo pitanih telet in juncev
in o zagotavljanju sredstev za njihovo izplačilo, kajti izhajamo z manj razvitega
kmetijskega področja, kjer je živinoreja edina pomembna dejavnosti za trg.
Kljub težavam, v katerih se nahaja naše kmetijstvo v pomurski regiji,
in kljub nihanju cen so vse pomurske kmetijske organizacije obdržale stalež
pitanih telet in juncev nezmanjšan. Da je nujno potrebno v kmetijstvu reševati
še marsikaj, nam pove tudi to, da se je cena repromaterialov v zadnjem obdobju
dvignila kar za 100 %, cena živine pa je v primerjavi z lanskim letom celo
padla.
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Če primerjamo podatke za september 1973, ugotovimo, da so se cene industrijskih proizvodov v tem času zvišale za 34 do 40 %, cene kmetijskih pridelkov pa le za 19in to največ cene tistih, ki jih Slovenija ne prideluje, to so
predvsem industrijske rastline, kot so sladkorna pesa ipd.
Zaradi vseh teh podatkov predlagamo, da se v.kmetijstvu, še posebej pa na
področju živinoreje, problemi rešujejo sproti, kajti vsaka zakasnitev intervencij
pri živinoreji ima lahko velike posledice. Pade lahko stalež živine, kar bi se
posebej čutilo na našem področju, ki je pretežno kmetijsko.
Na podlagi ugotovitev o nihanju cen in o težavah, ki nastajajo v našem
kmetijstvu iz leta v leto, še posebej v živinoreji, predlagamo, da se v prihodnje
na področju kmetijstva enotno in sistemsko rešujejo cene kmetijskih proizvodov, posebej pa še živine in da se ne rešujejo vsa ta vprašanja s premijami.
Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo želi še besedo? Besedo ima
Stojan Makovec, delegat Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Stoja n Makovec: Tovariš predsednik, tovariši ce in tovariši delegati!
V celoti podpiram stališče, ki ga je zavzel Sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo pri reševanju premij za pitana teleta in junce.
To vprašanje smo že obravnavali. Čeprav so na tem področju velike spremembe, je prišlo to vprašanje sedaj ponovno v obravnavo. V imenu delegacije
v Zboru republik in pokrajin soglašam s predlogom za izdajo zakona. Znano
je, da imamo probleme v živinoreji, ne samo v Sloveniji, ampak v celotni Jugoslaviji. Priporočam Zboru združenega dela, da ta akt sprejme. Dajem pripombo,
da je vpriaišanje nujno potrebno v prihodnjem letu sistemsko rešiti, da ga ne bi
reševali le s premijami. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Ne.) Potem lahko končam razpravo. Predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela daje soglasje k predlogu zia izdajo zakona o premijah za prirejo pitanih telet ter junic in juncev in o zagotavljanju sredstev
za njihovo izplačevanje — z osnutkom zakona.
2. K osnutku zakona daje zbor pripombe in predloge, ki so navedeni v
poročilih skupščinskih teles, ter pripombe, ki so bile dane v razpravi na seji
zbora, katere naj predlagatelj upošteva pri izdelavi predloga tega zakona.
3. Pooblašča se delegacija SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da v skladu s predlogi in pripombami Skupščine SR Slovenije
in v njenem imenu da soglasje k predlogu tega zakona v celoti.
Dajem predlagani sklep na glasovanje! Kdor je za, naj prosim glasuje!
(128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga za izdajo zakona o premijah za pšenico in o zagotavljanju sredstev za
njihovo izplačevanje (z osnutkom tega zakona), ki ga je Skupščini SR Slovenije
predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
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Izvršni svet je za svoja predstavnika določil Milovana Zidarja, republiškega
sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo, in Karmela Budihno, namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo.
Predlog za izdajo zakona skupaj z osnutkom zakona so obravnavali: Odbor
za družbenoekonomski razvoj našega zbora in Odbor za družbenoekonomske
odnose in razvoj Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, Odbor za agrarno
politiko, Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki so prav tako
dali pismena poročila. Poročila ste prejeli, prav tako pa tudi mnenje Izvršnega
sveta. Prejeli smo tudi mnenja in stališča Skupščine občine Ptuj.
Ali želijo predstavniki odborov, komisije in Izvršnega sveta še kaj dodati
k pismenim poročilom?
Besedo ima tovariš Karmelo Budihna, namestnik republiškega sekretarja
za kmetijstvo in gozdarstvo!
Karmelo Budihna: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ker imamo pred seboj dva predloga za rešitev tega vprašanja, dovolite, da
kot predstavnik Izvršnega sveta spregovorim nekaj besed.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na včerajšnji popoldanski seji ob
obravnavi predloga za izdajo zakona o premijah za prirejo pitanih telet in
junic ter juncev in o zagotavljanju sredstev za njihovo izplačevanje in predloga za izdajo zakona o premijah za pšenico in o zagotavljanju sredstev za
njihovo izplačevanje ugotovil, da gre pri predlogu za izdajo zakona za primerjanje odkupa pšenice za povsem drugačen primer kot pri premijah za meso.
Pri mesu gre za začasno reševanje položaja, ki je nastal zaradi prepovedi uvoza
našega mesa v države skupnega trga. V tem trenutku ni druge rešitve kot
premiiranje rejcev, da bi se s tem zadržal enak položaj na tržišču, kot je vladal
v poletnih mesecih. S tem se meso vključuje v normalne tržne tokove in se
izenačujejo rejci, ki so prodajali meso Zvezni direkciji za rezerve, z rejci, ki so
pošiljali meso na trg.
V tem primeru predstavlja premija za pitano goved v bistvu regres na
potrošnjo za določeno obdobje. Pri predlaganem premiiranju pšenice pa Izvršni
svet ugotavlja, da je trajno reševanje sistema stimulacij za proizvodnjo, hkrati
pa tudi za odkup, mogoče ustvariti predvsem prek tržišča. Zato je Izvršni svet
sodil, da naj se v primeru, če ostanejo utemeljeni razlogi za stimulacijo1 proizvodnje in odkupa oziroma če so vremenske razmere v takšni meri vplivale
na povečanje stroškov pridelovanja, da sedanja garantirana cena ni več zadosti
stimulativna, vprašanje stimulacije rešuje z ustrezno korekcijo garantirane
cene. Izvršni svet ni proti stimuliranju proizvodnje in odkupa, kar bo v prihodnjem letu še posebej potrebno, temveč se zavzema za to, da se takšne in podobne
situacije trajno razrešujejo s cenami, ki bodo za proizvajalce dovolj stimulativne
— v skladu s sistemom in politiko cen. Hkrati je Izvršni svet na seji ugotovil,
da se s predloženo rešitvijo stimuliranja proizvodnje in odkupa, prek ustrezne
korekcije garantiranih cen, dejansko vpliva na izvzemanja gospodarskih intervencij iz proračunov oziroma da se njihova vloga pri intervencijah zmanjšuje,
stroški za stimulacijo pa se v skladu z dejansko potrošnjo pšenice prenašajo
neposredno na porabnike. To so bili razlogi za stališče, ki ga je Izvršni svet
zavzel in ki ga je Skupščini sporočil s pismom, ki ste ga prejeli danes na mizo.
Hvala lepa.
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Besedo
ima Janez Zeleznikar, predstavnik Odbora za družbenopolitični sistem našega
zbora!
Janez Železnikar : Dovolite, da razpravljam kot delegat. Zastopam
Živilski kombinat Žito. Posredoval vam bom njihovo stališče, ki je enako stališčem proizvajalcev v žitni stroki. Pripomba se nanaša predvsem na tehniko
premiiranja in ne na stimulacijo.
Predlagamo, da naj se pšenica ne klasificira v trdo in mehko pšenico po
imenih, pač pa naj se ta klasifikacija izvrši po kakovostnih kriterijih, ki naj
bi jih izdelali za to pooblaščeni inštituti. Na podlagi teh klasifikacij naj se
nato uredi tudi premiiranje.
Glede na to, da smo šele danes dobili stališča Izvršnega sveta, mislim da bi
morali tudi njegovo stališče podpreti, ker je ustreznejše kot predlog, ki smo
ga dobili. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica
Zdenka Jurančič, delegat Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ!
Zdenka Jurančič: Tovarišice in tovariši delegati! O predlogu za
izdajo zakona razpravljamo v času, ko je zaradi dolgotrajnih vremenskih neprilik jesenska setev v velikem zaostanku. Pomembno je tudi, da se vprašanje
oskrbe z žitom na mednarodnem trgu čedalje bolj zaostruje in da cene žit
vrtoglavo naraščajo. Situacija na področju preskrbe s pšenico se je od letošnjega
septembra, ko je bil prvič predložen predlog za izdajo tega zakona, bistveno
spremenila. Zaradi poplav je po podatkih Zveznega komiteja za kmetijstvo
z dne 4. 11. 1974 posejanih le 20l0/o predvidenih površin polj s pšenico, obranih 20 ®/o koruze in približno 40 °/o sladkorne pese. Namesto planiranih 2 milijonov hektarov bo mogoče zasejati 1,5 milijona, kar je 3U površin, ki so bile
predvidene za jesensko setev. Če vemo, da veljajo premije za pšenico še do
31. 12. 1974, se zdi nelogično, da bi se, upoštevaje dejstva, ki niso optimistična
glede preskrbe s pšenico v prihodnjem letu, v tem trenutku odločali proti predlogu za izdajo tega zakona.
V septembru 1974, ko so na ravni pristojnega medrepubliškega komiteja
usklajevali stališča, sta bila predstavnika Izvršnega sveta Slovenije in Bosne in
Hercegovine proti takemu načinu reševanja. Stališča so bila tedaj neusklađena.
Sedaj predvidevamo, da bodo vse republike oziroma delegacije imele taka pooblastila svojih republiških skupščin, da bodo lahko glasovale za, le Slovenija
bo imela drugačno stališče, če bosta zbora sprejela predlog Izvršnega sveta.
Na podlagi razprave, ki smo jo imeli na seji delegacije Skupščine SR Slovenije
v Zboru republik in pokrajin in tudi na sejah drugih delegacij, menimo, da je
treba najti dodatne ekonomske spodbude, ki naj vplivajo na to, da bodo družbena posestva in privatniki zasejali kar največ površin. V nasprotnem primeru
bomo manjkajoče količine morah kriti iz uvoza po mnogo višjih cenah kot
doslej. Če menimo, da naj bo kmetijstvo eden od najmočnejših temeljev borbe
proti inflaciji in za stabilizirano gospodarstvo', potem na tem področju ne
smemo delati nobenih napak. Zato smo v delegaciji menili, da je potrebno
sprejeti predlog za izdajo zakona za premiiranje pšenice v obliki, v kateri nam
je bil včeraj predložen na sestanku delegacije in na seji odborov za finance
Zbora občin in Zbora združenega dela. Po tem predlogu v poročilu odbora, ki
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vam še ni razdeljeno, je Republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo predlagal, da bi poleg premiiranja pšenice uvedli tudi premiiranje koruze. Znano je,
da je težka situacija glede setve pšenice, tako da bi se dalo s premijami za koruzo izpad pri setvi pšenice v letošnjem letu kriti v prihodnjem letu z večjo
setvijo koruze.
Naša delegacija se zavzema za stališče, ki ga je obrazložil predstavnik predlagatelja, eventualno pa tudi za stališče, ki ga je predlagal Republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo. V jugoslovanskem merilu to predstavlja enak
problem, kot je pri premijah za pitano govedo. Ne vemo, ah se lahko opredelimo za to, da se ne da soglasja k predlogu za izdajo zakona.
Ustrezneje kot odkloniti tako soglasje k predlogu za izdajo zakona bi bilo
dati nalogo naši delegaciji, da sodeluje pri usklajevanju. Pri tem naj delegacija
upošteva stališče, da je večina republik za tak način reševanja tega problema.
Obenem bi se delegacija tudi zavzemala za to, da se zagotovi maksimalna proizvodnja žit v letu 1975. Pri tem bi angažirah vse dejavnike, ki lahko na to
vplivajo z družbenimi dogovori in na drug način. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Še kdo želi besedo? Besedo ima predstavnica Odbora za družbenoekonomski razvoj tovarišica Nada Rihtaršič!
Nada Rihtaršič: Na kratko bom povedala mnenje Odbora za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela, ki je na skupni seji z Odborom za
družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin razpravljal o predlogu za
izdajo zakona o premijah za pšenico in o zagotavljanju sredstev za njihovo
izplačevanje.
Odbora sta bila mnenja, da ni razlogov, ki utemeljujejo potrebo po sprejemu tega zakona. V načelu odbora sicer nista nasprotovala, da se proizvajalcem pšenice stimulira pridelovanje. Vendar pa odbora menita, da rešitve
ne bi kazalo iskati s premiiranjem, temveč v drugi "obliki, kot je že tudi predlagal predstavnik Izvršnega sveta, to je s povišanjem garantirane cene, in
sicer v skladu s politiko cen v letu 1975. Prav gotovo bodo proizvodni stroški
narasli. Glede na težke elementarne razmere se pričakuje tudi nižji pridelek.
Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima predstavnik Odbora za finance
Vlado Šanca!
Vlado Šanca: Kot je razvidno iz poročila o seji odborov za finance
obeh zborov je stališče odbora isto, kot je bilo v oktobru ob obravnavi predloga
za izdajo zakona z istim naslovom. V odboru za finance sta bila prisotna članica
delegacije Zbora republik in pokrajin in predstavnik sekretariata za kmetijstvo
in gozdarstvo. Ta predstavnik je imel dokaj drugačno mnenje, kot smo ga danes
slišali od predstavnika Izvršnega sveta. Na naši skupni seji odborov smo govorili o problemih, ki so danes že bih utemeljeni, in podprli predvsem stimulacijo
za večjo proizvodnjo in za zmanjšanje uvoza. Kljub temu, da se prevzamejo s
premiiranjem dokaj visoke finančne obveznosti repubhke, saj bo potrebno zagotoviti sredstva za posebne prispevke za premiiranje, odbor predlaga, da zbor
sprejme predlog za izdajo zakona o premijah za pšenico.
Predlagamo premije v višini, ki jih je predlagal na seji predstavnik sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo, torej ne 0,30, ampak 0,20 dinarja za kg,
oziroma ne 0,20, amapak 0,10 dinarja za kg. Predlagam tudi, da se v premi-
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iranje vključi tudi koruza. Ker bo setev pšenice v letošnjem letu verjetno
izpod planirane, bo koruza v prihodnjem letu lahko zasejana na večjih površinah. Kot predsednik Odbora za finance ne morem zagovarjati sedanje stališče
Izvršnega sveta, ker se ne sklada s stališči, ki jih je sprejel Odbor za finance.
Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala. 2eli še kdo razpravljati? Besedo
ima Stojan Makovec, delegat Zbora republik in pokrajin!
Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Imam pripombe k izvajanju delegatke Zbora republik in pokrajin tovarišice
Zdenke Jurančič.
Naša delegacija* je včeraj obravnavala omenjeni predlog za izdajo zakona.
Sprejeli smo stališče, ki je bilo že prej' omenjeno. Sprejeli smo ga zaradi tega,
ker bi v nasprotnem primeru slovenska delegacija lahko ostala v Zboru republik in pokrajin osamljena, namreč če ne bi sprejeli premiiranja ne samo za
pitano govedo, ampak tudi za pšenico in koruzo. Koruza je tudi del hrane za
živino, v Sloveniji pa je pomemben odstotek od skupnega števila pitane govedi
v Jugoslaviji. Slovenija ne prideluje dovolj koruze za te potrebe. Če bi v tem
primeru ostali osamljeni v okviru federacije, bi nam verjetno škodovalo, saj
bi več izgubili pri pitani govedi, kot bi morali prispevati v sklad za premiiranje žitaric. Osebno sem za tako stališče, kot ga je sedaj navedel predstavnik
sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo. Sprejeti moramo stališče, ki bo sprejemljivo tudi v Zboru republik in pokrajin, ko bo sprejemal zakonski osnutek.
Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi
nihče, končujem razpravo. Prehajamo na sklepanje. Imamo dva različna predloga: predlog Izvršnega sveta, ki predlaga, da naj se ne da soglasje k predlogu
za izdajo zakona, in predlog iz razprave, ki se zavzema za soglasje. Predlog
Izvršnega sveta podpira tudi Odbor za družbenoekonomski razvoj. Odbor za
finance in predlogi v razpravi pa se zavzemajo za dajanje soglasja.
Predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela daje soglasje k predlogu za izdajo zakona o premijah za pšenico in o zagotavljanju sredstev za njihovo izplačevanje.
2. K osnutku zakona daje zbor pripombe in predloge, ki so navedeni v poročilih skupščinskih teles, ter pripombe, ki so bile dane v razpravi na seji
zbora, ki naj jih predlgatelj upošteva pri izdaji predloga tega zakona.
3. Pooblašča se delegacija SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da v skladu s predlogi in pripombami Skupščine SR Slovenije in
v njenem imenu da soglasje k predlogu tega zakona v celoti.
Dajem na glasovanje predlagani sklep. Kdor je za, naj prosim glasuje!
(124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (13
delegatov.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 8.točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga za izdajo zakona o financiranju programa graditve stanovanj za delavce in
funkcionarjev v organih federacije v letih 1975 do 1979, z osnutkom tega za-
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kona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Marjana Oblaka,
pomočnika republiškega sekretarja za finance.
Predlog za izdajo zakona skupaj z osnutkom zakona so obravnavali: Odbor
za družbenoekonomski razvoj našega zbora, Odbor za družbenoekonomske
odnose in razvoj Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajnopravna komisija, ki je prav tako dala poročilo.
Poročili ste prejeli, prav tako ste prejeli tudi mnenje Izvršnega sveta.
Ali želijo predstavniki odbora, komisije in Izvršnega sveta še kaj dodati k
pismenim poročilom? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Besedo ima Zdenka Jurančič, delegatka v Zboru
republik in pokrajin Skupščine SFRJ!
Zdenka Jurančič: Mnenja, ki so bila izoblikovana v zvezi s tem
osnutkom zakona, so bila naslednja: v predlog zakona naj bi prišla določba
o tem, da mora biti sklenjen poseben družbeni dogovor med republikami in pokrajinama, po katerem bodo zagotovljene pravice do participacije pri določenem delu tega stanovanjskega fonda tudi za našo republiko. Predlagatelj
mora dati določene podatker o finančnih obveznostih republik in pokrajin,
ki bodo izhajale iz tega zakona.
Predlagam, da zbor upošteva tudi te pripombe.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Zeli še kdo razpravljati? Ne
želi nihče? Lahko končam razpravo? Tudi pri tem predlogu za izdajo zakona
so nasprotujoča mnenja. V razpravi na seji predsedstva Skupščine SR Slovenije o tem zakonu smo menili, da moramo, če želimo, da delavci in funkcionarji v organih federacij sploh dobijo stanovanja, zagotoviti ustrezna sredstva
za ta stanovanja. Glede ustreznega deleža naše republike v tem stanovanjskem
skladu so nekateri pomisleki, kar pa je treba posebej reševati. Tudi tovarišica
Jurančič je razpravljala o tem. Predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela daje soglasje k predlogu za izdajo zakona o financiranju programa graditve stanovanj za delavce in funkcionarje v organih
federacije v letih 1975 do 1979.
2. K osnutku zakona daje zbor pripombe in predloge, ki so bile dane v
poročilih skupščinskih teles, ter pripombe, ki so bile dane v razpravi, ki naj jih
predlagatelj upošteva pri izdelavi predloga tega zakona.
Dajem predlagani sklep na glasovanje. Kdor je za sklep, naj prosim glasuje! (90 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (19 delegatov.) Se je kdo vzdržal?
(25 delegatov.)
Ugotavljam, da je sklep z večino glasov sprejet.
Končujem to točko dnevnega reda in prehajam na 9. točko dnevnega
reda, to je na obravnavo predloga, da se pooblasti delegacija Skupščine SR
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da glasuje za predlog
zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju.
Predlog je dala delegacija v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ
sama.
Predlog ste prejeli na klop. Prosim predstavnika delegacije, da predlog
tudi ustno obrazloži.

7. seja

161

Zdenka Jurančič: O tem" predlogu smo že razpravljali, vendar je
imela naša skupščina vrsto pripomb, na katere pa je predlagatelj v času usklajevanja že odgovoril. V novem predlogu zakona, ki je bil napisan pred nekaj
dnevi, je že razvidno, da je upoštevana v 9. členu pripomba Skupščine SR Slovenije glede načina razdeljevanja sredstev, in sicer tako, da se zbrana sredstva
dajejo le izjemoma, kot kredit. Ta izjema je ostala zaradi vztrajanja Sabora
SR Hrvatske, sicer bi ostala pripomba, ki jo je dala Skupščina SR Slovenije.
V 15. členu je urejeno upravljanje tega sklada in sestav upravnega odbora,
sestavljen je po paritetnem načelu. S tem je zagotovljen vpliv posameznih republik. Upravljanje sredstev tega sklada je bilo bistveno sporno vprašanje
in s tem je predlagatelj pozitivno odgovoril na našo pripombo. Delegacija se bo
v nadaljnjem postopku usklajevanja do sprejema predloga zakona prizadevala,
da bodo uveljavljene tudi vse ostale pripombe zborov Skupščine SR Slovenije,
dane na zasedanju zborov 26. 9. 1974.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli kdo razpravljati? (Ne.)
Ker ne želi nihče, končujem razpravo.
Predlagam, da sprejmemo sklep, da se pooblasti delegacija Skupščine SR
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da glasuje za predlog
zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep.
Končujem to točko dnevnega reda in prehajam na 10. to č k o dnevnega reda, to je na obravnavo predloga zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je določil tovarišico Anko Tominšek, republiško
podsekretarko v Republiškem sekretariatu za delo.
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora, Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki sta
dala skupno poročilo, Komisija za vprašanje borcev NOV in Zakonodajnopravna komisija, ki sta prav tako dali poročili.
Komisija za vprašanje borcev NOV je za svojega predstavnika določila
tovarišioo Anico Kirn, članico komisije.
Pričenjam razpravo. Prosim tovarišico Tominškovo, če prevzame besedo!
Anka Tominšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Julija 1973 je Skupščina SR Slovenije sprejela novelo zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju, s katero sta bili med drugim uveljavljeni določbi 14. a in 109. a člena. Določba 14. a člena se glasi: »Pokojninski dodatek se
odmeri po zavarovančevem povprečnem mesečnem osebnem dohodku, doseženem v zadnjih 12 mesecih pred začetkom izplačevanja pokojnine.«
Določba 109. a člena se glasi: »Določba 14. a člena tega zakona se uporablja tudi za upokojence, ki so zahteve za uveljavitev pravice do pokojnine
vložili po 1. januarju 1972. Ze izdane odločbe se uskladijo s to določbo s prvim
dnem naslednjega meseca po uveljavitvi tega zakona.«
Intencija zakonodajalca je bila preprečiti, da skupen znesek pokojnine
in pokojninskega dodatka preseže znesek največjega osebnega dohodka, doli
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ločenega z družbenim dogovorom v republiki. Ustavno sodišče Jugoslavije je
na podlagi 1. in 2. točke prvega odstavka 375. člena ter prvega odstavka
384. člena ustave SFRJ po javni obravnavi dne 18. junija 1974 odločilo, da
določbi 14. a in 109. a člena, ki sem jih pravkar prebrala, nista v skladu s 6.
točko prvega odstavka 281. člena ustave SFRJ in z drugim odstavkom 207. člena
zvezne ustave ter da sta omenjeni določbi v nasprotju z 9. členom zakona o
temeljnih pravicah imetnikov »Partizanske spomenice 1941«.
Določba prvega odstavka omenjenega zveznega zakona o temeljnih pravicah
imetnikov »Partizanske spomenice 1941« se glasi: »Imetnik spomenice, ki prejema -pokojnino po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
ima pravico do pokojninskega dodatka, ki je enak razliki med pokojnino in
njegovim 100°/o povprečnim mesečnim osebnim dohodkom v zadnjih 12 mesecih pred upokojitvijo ali razliki med pokojnino in 100fl/o pokojninsko osnovo,
od katere mu je bila odmerjena pokojnina, če je to zanj ugodnejše.«
V zvezi z odločitvijo Ustavnega sodišča Jugoslavije je Skupščina SR Slovenije na sejah pristojnih zborov 25. septembra letos sprejela sklep, da Izvršni svet do 25. oktobra 1974 pripravi in predloži Skupščini predlog zakona
o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v katerem
naj uskladi določbe 14. a in 109. a člena zakona z ustavo SFRJ oziroma odpravi
nasprotje med temi določbami in omenjenim 9. členom zveznega zakona o temeljnih pravicah imetnikov »Partizanske spomenice 1941«. Zato Izvršni svet
predlaga, da se črtata 14. a in 109. a člen tega zakona.
Ker s predlogom zakona odpravljamo omenjeni določbi od dneva, ko sta
začeli veljati, to je od 2. avgusta 1973, bo skupnost odločbe, pri katerih so bile
omenjene določbe upoštevane, uskladila s predlaganim zakonom.
Na predlog Komisije za vprašanja borcev NOV pojasnjujem, da v pismeni
obrazložitvi k zakonu, ki ste jo prejeli, ni mišljena sedanja Komisija za vprašanja borcev NOV, temveč komisija prejšnjega sklica, ki je dala pobudo za
noveliranje zakona julija 1973.
Predsednik Štefan Nemec: Se kdo želi besedo? (Nihče.) Končujem
razpravo in dajem na glasovanje predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (135 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog
zakona soglasno sprejet.
Končujem to točko in prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je
na volitve in imenovanja.
Predlog odloka za imenovanje člana Upravnega odbora Prešernovega sklada
je Skupščini SR Slovenije predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije.
Za svojega predstavnika je Komisija določila tovariša Stanka Jakija, člana
komisije. Ah želi predstavnik Komisije obrazložiti predlog? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker nihče ne želi besede,
končujem razpravo in prehajam na glasovanje.
Dajem predlog odloka o imenovanju člana Upravnega odbora Prešernovega sklada na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.)
Ugotavljam, da je predlog odloka z večino glasov sprejet.
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Preden preidemo na 12. točko, to je na vprašanja delegatov, zbor obveščam,
da smo sprejeli amandma k 19. členu predloga zakona o oblikovanju in volitvah
delegacij ter delegiranju delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki enakopravno sodelujejo s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti v drugačnem besedilu kot Zbor občin. Amandma, da naj se
v predzadnji vrsti drugega odstavka 19. člena beseda »uslug« nadomesti z
besedo »storitev«, je bil sprejet v Zboru občin in v Družbenopolitičnem zboru.
Menim, da je ta amandma redakcijskega značaja in da lahko glasujemo zanj.
Kdor je za tako spremembo 19. člena tega zakona, naj prosim glasuje! (135
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet. S tem smo ta zakon
sprejeli v istem besedilu kot Zbor občin in Družbenopolitični zbor. Ne vemo,
če smo usklađeni pri predlogu zakona o sodiščih združenega dela.
Prehajam na 12. točko dnevnega reda, to je na vprašanja delegatov.
Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za kmetijsko področje 5. okoliša,
ki ga je postavil delegat Franc Erlih, bo odgovoril tovariš Franc Bricelj, pomočnik republiškega sekretarja za delo.
Franc Bricelj: Tovariš predsednik! Ker se vprašanji delegata Erliha
in Henrika Smogavca nanašata praktično na isto, predlagam, da bi na obe vprašanji hkrati odgovoril.
(Predsednik Štefan Nemec: Se strinjam.)
Tovariš Erlih postavlja naslednje delegatsko vprašanje: Ko je bil v razpravi
osnutek zakona o starostnem zavarovanju kmetov, je bilo poudarjeno načelo:
ena kmetija en prispevek in ena pokojnina. Z zakonom iz leta 1972 to načelo
ni bilo v celoti uresničeno. Zakon pravico do pokojnine formalno veže na osebo,
ki je zavezanec za prispevek, in tako lahko kmetija plačuje prispevek, ni pa
upravičena do pokojnine tudi, če na njej živi oseba, ki bi po starosti to pravico imela.
Z novelo zakona v letu 1973 je pravico do pokojnine pridobil tudi zakonec,
tudi če formalno ni zavezanec za prispevek; nerešeno pa je ostalo še nadalje
vprašanje solastniških kmetij, to je takih, ki fizično niso razdeljene — vsi
so lastniki in delajo na tem posestvu, formalni zavezanec za prispevek pa je
le eden, in to po večini najmlajši. Prav tako je ostalo še nerešeno vprašanje
preužitkarjev, ki so svoje posestvo predah osebi, ki ob uveljavitvi zakona ni
imela lastnosti kmeta zavarovanca.
Vprašanje je: Ali je že sprožen postopek za spremembo zakona, če ni, ali
ima Izvršni svet v programu, da bo predlagal spremembo zakona o starostnem
zavarovanju kmetov, da bi se v celoti uresničilo načelo: ena kmetija ena pokojnina. S tem bi se omogočila pridobitev pravice do pokojnine tudi tistim kmetijskim prebivalcem, ki živijo na solastniškem, nerazdeljenem posestvu, tu tudi
delajo (bratje, sestre ah druge osebe), in tistim kmetijskim proizvajalcem,
ki so svoje posestvo pred izdajo zakona predah osebi, ki ob izidu zakona leta
1972 ni bila zavarovana kot kmet, ampak po drugih predpisih.
Tovariš Henrik Smogavc pa postavlja vprašanje, ki je tesno povezano s
prejšnjim: Kdaj predvideva Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagati
Skupščini SR Slovenije spremembo zakona o pokojninskem zavarovanju krneli*
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tov, tako da bi bili deležni pokojnine tudi kmetje preužitkarji, ki so predali
posestva naslednikom nekmetom, ki so v delovnem razmerju pred uveljavitvijo
sedaj veljavnega zakona. Nerazumljivo je to, da Skupnost pokojninskega zavarovanja od slednjih plačilo izterjuje.
Odgovor na obe vprašani je naslednji: Vključitev solastnikov kmetij, ki niso
nosilci zavarovanja, in njihovih zakoncev ter preužitkarjev, kakor tudi njihovih
zakoncev na kmetijah nekmetov, to je tistih, ki so v delovnem razmerju, pomeni
razširitev kroga zavarovancev in s tem povečanje števila upravičencev do starostne pokojnine. To bi vplivalo tudi na povečanje izdatkov obveznega starostnega zavarovanja kmetov in s tem na povečanje obremenitve tistih, ki to
zavarovanje financirajo, to je kmetov samih pa tudi družbenopolitičnih skupnosti, to je proračunov republike in občin.
Da bi lahko vsaj orientacijsko ocenili finančne posledice take razširitve
kroga upravičencev in s tem povečano obremenitev financerjev, je potrebno
dobiti podatke o številu novih upravičencev, to je solastnikov in preužitkarjev
ter njihovih zakoncev, kar je seveda zelo zahtevna naloga.
V zvezi s temi delegatskimi vprašanji bi omenil to, da je skupščina starostno zavarovanih kmetov na zadnji seji, ki je bila prejšnji teden, sklenila,
da bo njihova strokovna služba še letos pripravila informacijo-, ki bo zajela
tudi vprašanje solastnikov in preužitkarjev na kmetijah, to je nekmetov. Ta
informacija naj bi bila podlaga za razreševanje in zavzemanje stališč tudi glede
teh dveh vprašanj.
V našem programu dela za leto 1975 pa predvidevamo tudi analizo izvajanja
zakonov starostno zavarovanih kmetov in njegovo uskladitev z ustavo, med
drugim tudi glede sistema financiranja. Ta zakon namreč še ni usklađen z
ustavo.
Ob usklajevanju zakona z ustavo bomo zavzeli tudi stališče do razširitve
kroga zavarovancev, ki je omenjeno v dveh delegatskih vprašanjih. K temu
velja dodati še naslednje: zakon za že uveljavljeni krog zavarovancev, to je
nosilcev zavarovanja in njihovih zakoncev ter preužitkarjev in njihovih zakoncev na kmetijah kmetov zavarovancev in starostno zavarovanih kmetov,
uzakonjuje postopnost pri uveljavljanju pokojnine. Po tem zakonu so v letu
1973 lahko uveljavili pokojnino tisti, ki so bili stari 75 let, v letu 1974 tisti,
ki so dopolnili 70 let in šele v letu 1975 vsi tisti, ki so stari 65 let. Glede na
to bo šele v letu 1975 znano dokončno število sedanjih, že sedaj uzakonjenih
upravičencev do pokojnine in s tem tudi obseg obremenitve financerjev.
V zvezi s pripombo delegata, da skupnost od nekmetov izterjuje plačilo,
pripominjamo: po zakonu so lastniki kmetij nekmet je dolžni plačevati za svoje
preužitkarje le prispevek za zdravstveno zavarovanje, ne pa tudi prispevek
za starostno zavarovanje kmetov. Za starostno zavarovanje kmetov pa nekmet je plačujejo prispevek samo tedaj, če je bivši lastnik, sedanji preužitkar,
izročil kmetijo nekmetu po letu 1972, to je po uveljavitvi sedaj veljavnega
zakona, sam pa je uveljavil starostno pokojnino. Smisel takšne določbe zakona
je v tem, da prevzemnik kmetije prevzame tudi bremena, ki bremene to kmetijo. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Ah so predstavniki 5. okoliša
zadovoljni z odgovorom? Ugotavljam, da ni pripomb. Prosim, da posredujete
skupini pismeni odgovor!
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Prosim, da tovarišica Mara Rovan, pomočnik republiškega sekretarja za
finance, odgovori na vprašanje tovariša Toneta Kerina iz skupine delegatov
za obrtne in podobne dejavnosti 3. okoliša.
Mara Rovan: Tovariš predsednik, tovarišdee in tovariši delegati! Tovariš Tone Ker in v imenu skupine delegatov za obrtne in podobne dejavnosti
3. okoliša ugotavlja, da je bil v časopisu »Obrtnik« številka 7-8 v avgustu 1974
objavljen osnutek družbenega dogovora o merilih in o načinu za ugotavljanje
osebnih dohodkov občanov, ki z osebnim delom opravljajo obrtne in druge
gospodarske dejavnosti. V tej zvezi postavlja vprašanje, zakaj ta družbeni
dogovor še ni bil sklenjen oziroma zakaj se odlaša z njegovo sklenitvijo.
Odgovor je naslednji: Osnutek družbenega dogovora, ki je bil objavljen
v časopisu »Obrtnik-«, je pripravila posebna delovna skupina v okviru Gospodarske zbornice. Razprava o osnutku je ugotovila nekatera odprta vprašanja,
ki v osnutku tega dokumenta niso obravnavana ali pa predlagane rešitve niso
bile ocenjene kot najustreznejše.
Gre zlasti za vprašanje, ali je ustrezno za opredelitev o tem, kateri del
doseženega dohodka se šteje za osebni dohodek, kot izključno merilo uporabljati
osebni dohodek. Razen tega v osnutku dogovora niso zajeti poklici oziroma
dejavnosti izven obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti, kot na primer
kmetijstvo in intelektualne storitve.
Glede na to je bila ustanovljena posebna delovna skupina, sestavljena iz
predstavnikov občinskih davčnih uprav ter republiških sekretariatov (za delo,
za gospodarstvo in finance), ki je odprta vprašanja proučila in pripravlja konkretne predloge.
Delovna skupina je svoje delo končala. Po programu dela Izvršnega sveta
je obravnava osnutka tega dogovora predvidena sredi tega meseca. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Ali so delegati iz 3. okoliša
zadovoljni z odgovorom:? Ali je potrebno, da, se skupini posreduje pismeni
odgovor? (Da.) Prosim, če posredujete skupini pismeni odgovor! Hvala lepa!
Na delegatsko vprašanje Igorja Ponikvarja, delegata skupine delegatov za
področje državnih organov 3. okoliša, bo> Izvršni svet odgovoril na prihodnji
seji.
Ali ima kdo od delegatov novo delegatsko' vprašanje? Delegatsko vprašanje
postavlja Marjan Somrak z gospodarskega področja, 17. okoliš — Novo mesto
in Trebnje.
Marjan Somrak: Tovariši in tovarišice! Na seji naše skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije
dne 7. 11. 1974 je bil sprejet sklep, da postavimo naslednje delegatsko vprašanje:
S 1. januarjem 1973 so se začeli uporabljati novi predpisi o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju. To je zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega
zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 35/72), zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list SRS, št. 54/72) in nekateri drugi splošni akti skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki določajo oziroma urejajo posamezne zadeve pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Na podlagi določil zveznega zakona je bila dana možnost, da se po 31. decembru 1973 vpelje za območje posameznih republiških skupnosti možnost za
predčasen odhod v pokoj, pred dopolnitvijo starosti 60 let za zavarovanca ozi-
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roma 55 let za zavarovanko-, s tem, da se odmerjena pokojnina glede na pokojninsko dobo zmanjša za določen odstotek za vsako leto odhoda v pokoj
pred dopolnitvijo predpisane starosti.
V SR Srbiji je z republiškim zakonom o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju in z družbenim dogovorom, ki so ga podpisali Zveza sindikatov
Srbije, Republiška gospodarska zbornica Srbije ter Republiška skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Srbije omogočeno, da zavarovanci v
SR Srbiji lahko uveljavijo predčasni odhod v pokoj, pred dopolnitvijo predpisane starosti do 31. 12. 1980. leta. Do sedaj so uveljavile poleg SR Srbije
možnost za predčasni odhod v pokoj tudi SR Makedonija, SR Hrvatska in avtonomni pokrajini Vojvodina in Kosovo.
Dopisnik časopisa »Informator« v št. 2088 z dne 13. 3. 1974 navaja, da se
je pri določevanju pravic oziroma roka za predčasno starostno upokojitev v
SR Srbiji mislilo na to, da bo te pravice izrabila generacija, ki si je pravice
do zavarovanja ustvarila v neugodnih predvojnih in neposredno povojnih
razmerah. Zaradi dolgoletnega dela v takih pogojih ima ta generacija zavarovancev težave pri doseganju pravic do upokojitve po splošnih pogojih, to je
s 60. oziroma s 55. letom starosti. Vprašanje: Kdaj bodo zavarovanci v naši
republiki v enakem položaju, kot so zavarovanci iz navedenih drugih republik
in pokrajin?
Predsednik Štefan Nemec: Ah kdo od predstavnikov lahko odgovori
na to vprašanje? (Ne.) Vprašanje bomo posredovali Izvršnemu svetu, ki bo dal
odgovor na naslednji seji zbora.
Kdo še želi postaviti novo delegatsko vprašanje? Besedo ima delegat Viktor
Lozej iz gospodarske dejavnosti, Koper, 23. okoliš.
Viktor Lozej: Tovarišice in tovariši delegati in tovariš predsednik!
Na seji delegacije za Zbor združenega dela iz 23. volilnega okoliša so me določili, da postavim Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednje vprašanje:
V okviru morskega ribištva je bil konec leta 1972 izdelan program in ustanovljen sklad za napredek morskega ribištva za leto 1973. Ta program, ki ga
je 28. 3. 1973 obravnaval Zvezni izvršni svet in ga v celoti odobril, je predvideval naslednje:
1. Vrednost celotnega izvoza morskega ribištva na konvertibilno področje
znaša 6 milijonov 800 tisoč dolarjev.
2. Dodatr.a sredstva za spodbuditev izpolnitve programa izvoza v omenjeni
višini so bila predvidena v višini 38 milijonov 760 tisoč dinarjev.
Zvezni izvršni svet je za leto 1974 potrdil enak ukrep za izvoz ribjih
konserv. Kriterij za delitev dodatnih sredstev za leto 1973 znotraj grupacije
je bil dejanski izvoz, za leto 1974 pa poprečje od ustvarjenega izvoza v letih
1972 in 1973.
Naj navedem za primer Delamaris, ki je v letu 1973 izvozil 40 "/», v letu
1974 pa 45 % vrednosti celotnega izvoza na konvertibilno področje. Navedel
bom podatke, iz katerih je razvidna višina sredstev, ki Delamarisu pripadajo
kot dodatna spodbuda, sprejeta sredstva in dolg federacije:
V letu 1973 je znašala udeležba pri izvozu Delamarisa 40 %. Pripadajoči
znesek je bil 15 milijonov 500 tisoč dinarjev, prejeta sredstva 7 milijonov
775 tisoč dinarjev, ostanek dolga federaciji iz leta 1973 je torej znašal 7 milijonov 750 tisoč dinarjev; v letu 1974 je bil Delamaris udeležen pri izvozu s 45 %>.
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Pripadajoči znesek za spodbudo izvoza je 17 milijonov dinarjev, od tega je
sprejel le 7 milijonov 683 tisoč dinarjev, razlika oziroma dolg federacije pa je
še 9 milijonov 317 tisoč dinarjev. Skupen dolg federacije znaša torej 17 milijonov 62 tisoč dinarjev oziroma ena milijarda 700 milijonov S din.
Želimo še posebej poudariti, da prihajajo sredstva, katerih višina ne znaša
niti 50 °/o odobrenih, z velikimi zamudami. Za leto 1973 smo prejeli na primer
prvo nakazilo 11. 11. 1973, zadnje pa maja 1974. Ta nakazila so se nanašala
na izvoženo blago v januarju 1973. Za izvoženo blago v letu 1974 smo prejeli
prvo nakazilo šele 4. 9. 1974.
Ta, že toliko časa Delamarisu odtujena sredstva, imajo močan vpliv na
poslovanje. Tako je podjetje končalo poslovno leto 1973 z okoli 2 milijona 500
tisoč izgube, kar se ne bi zgodilo, če bi bila sredstva za spodbudo izvoza pravočasno izplačana. Podjetje bi imelo prek 5 milijonov dinarjev ostanka dohodka
in s tem vsekakor trdnejšo osnovo za poslovanje v letu 1974. Ce gledamo na
neizplačane premije za leto 1973 kot na likvidna sredstva, katerih problem je
pri Delamarisu zaradi močne inflacije neprestano prisoten, lahko ugotovimo
negativen vpliv v različnih sferah poslovanja. Neizplačani del premije predstavlja okoli 10% celotnih obratnih sredstev podjetja. Ta primanjkljaj se
neprestano čuti in povzroča težave pri nabavi, zastoj v proizvodnji in s tem
nepopolnost prodajnega asortimenta. Neizplačani del premije torej vpliva na
celotni dohodek in ostanek dohodka.
Zaradi najemanja kratkoročnih kreditov za obratna sredstva za delno
pokrivanje primanjkljaja in zaradi plačevanja visokih obresti je neizplačilo
premije vplivalo tudi na stroške, izražene v pogodbenih obveznostih.
Končno so ta sredstva, ki so toliko časa zamrznjena, zaradi inflacije izgubila
30 do 40 % od svoje vrednosti, ker se niso obračala in v proizvodnji oplojevala
z novimi vrednostmi.
Delamaris in grupacija kot celota so si kar najbolj prizadevali za pridobitev teh sredstev, vendar se še do danes ni našla ustrezna rešitev. Tak odnos
zveznih in republiških organov do vprašanj, ki so tako pomembna za organizacije združenega dela, povzroča vrsto težav in motenj v gospodarstvu, v
konkretnem primeru Delamarisu.
Na podlagi vsega povedanega postavljam Izvršnemu svetu Skupščine SR
Slovenije naslednje vprašanje:
Kaj namerava ukreniti Izvršni svet glede na sprejete obveznosti zveznega
izvršnega sveta oziroma federacije za plačilo izvozne premije za izvoz ribjih
konserv na konvertibilno področje?
Postavlja se vprašanje izpolnjevanja sprejetih obveznosti. Te obveznosti se
izpolnjujejo z veliko zamudo. Zato nastajajo velike težave v delovni organizaciji
Delamaris Izola pri njenem rednem poslovanju.
Prav tako se postavlja vprašanje bodoče izvozne premije. Na podlagi sedanjih izkušenj je nujno potrebno sistemsko rešiti to vprašanje, da bi se delovna organizacija Delamaris lahko prilagodila novim pogojem.
Predsednik Štefan Nemec: Ali lahko predstavniki Izvršnega sveta
sedaj odgovorijo? (Ne.) Vprašanje bomo posredovali Izvršnemu svetu, da bi
nanj odgovoril na naslednji seji zbora.
Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? Besedo ima delegat Alojz
Martinčič!
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Alojz Martinčič: Spoštovani tovariši in tovarišice delegati! Naša delegacija me je določila, da postavim kratko delegatsko vprašanje.
Vprašanje postavljam v zvezi s prvim odstavkom 18. člena zakona o oblikovanju in volitvah delegacij ter delegiranju delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki enakopravno sodelujejo s pristojnimi zbori
skupščin družbenopolitičnih skupnosti, ki ga je ta zbor sprejel na današnji
seji zbora: Kako bodo zastopani obrtniki v samoupravnih interesnih skupnostih?
Prosim, da se mi na to vprašanje odgovori na eni od prihodnjih sej zbora.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Skoda, ker delegat Martinčič ni
o tem razpravljal že ob obravnavi predloga zakona.
Zeli še kdo razpravljati? Kaže, da smo izčrpali dnevni red. S tem bi lahko
končali delo zbora, če bi bili usklađeni z Zborom občin in Družbenopolitičnim
zborom. Ne vemo še, v čem nismo usklađeni. Zato prosim, da se ne raziđemo,
ker bomo to lahko kmalu ugotovili. Medtem bo zasedala komisija in nam predložila, kako naj bi uskladili še neusklađena besedila. Sele takrat bomo dokončno sprejeli vse zakone.
Znano je, da so navedeni v ustavnem zakonu roki za sprejem zakonov, zato
prosim, da se res ne razidete, ker je potrebna sklepčnost zbora.
Odrejam kratek odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 12.40 in se je nadaljevala ob 13.15.)
Podpredsednica Nada Beltram: Ugotavljam, da v celoti še nismo
usklađeni z besedilom, ki ga je sprejel Družbenopolitični zbor. Zato se bo
morala komisija, ki smo jo za tako usklajevanje izvolili, v sestavi Stanko Kos,
Anton Zgur, Janez Zeleznikar, sestati in poskrbeti za usklajevanje.
Delegate obveščam, da moramo počakati na usklađeno besedilo, ker bomo
le takrat lahko nadaljevali sejo.
(Seja je bila prekinjena ob 13.15 in se je nadaljevala ob 14.30.)
Podpredsednica Nada Beltram: Tovarišice in tovariši delegati. Ker
je predsednik zadržan, bom vodila še ta del seje do konca.
Pri predlogu zakona o sodiščih združenega dela nismo bili usklađeni v
16. členu. V vseh ostalih členih je bil zakon tudi v ostalih dveh zborih sprejet
v enakem besedilu kot v našem zboru. Komisija za usklajevanje, ki smo jo
izvolili dopoldne, je zasedala in se je sporazumela o predlogu besedila 16.
člena.
Zaradi tega bomo ponovno obravnavah 16. člen, in sicer v skladu s 340.
členom poslovnika skupščine. Prosim predsednika komisije tovariša Zeleznikarja, da da poročilo o usklajevalnem postopku.
Janez Zeleznikar: Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, da
izrazim skupno mnenje komisije, ki je bilo sprejeto po daljši razpravi. V tej
razpravi smo osvetlili tudi funkcijo in naloge sodišč združenega dela. Mislim,
da smo to sodišče mogoče prej preozko obravnavali. Sodišča združenega dela
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bodo obravnavala širša vprašanja. Tudi vsak samoupravljalec oziroma delavec
v združenem delu se bo lahko neposredno obrnil na to sodišče glede varstva
zakonitosti pri uveljavljanju svojih pravic in podobno. V komisiji smo prišli
do skupnega sklepa, da bi sprejeli amandma Odbora za družbenopolitični sistem
Družbenopolitičnega zbora, ki je naslednji:
V prvi točki 16. člena naj se za besedo »Žalec« postavi podpičje in črta
besedilo: »in za območje občin Brežice, Krško, Sevnica«. V drugi točki naj se
črta besedilo: »in za območje občin Cerknica, Ilirska Bistrica, Postojna«.
1. in 2. točka 16. člena se torej glasita: »1. Sodišče združenega dela v
Celju za območje občin: Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri
Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje, Žalec«.
2. Sodišče združenega dela v Kopru za območje občin: Izola, Koper, Piran,
Sežana«.
Dodasta naj se novi 9. in 10. točka, ki se glasita: »9. Sodišče združenega
dela v Brežicah za območje občin: Brežice, Krško, Sevnica«.
»10. Sodišče združenega dela v Postojni za območje občin: Cerknica, Ilirska
Bistrica, Postojna«.
Podpredsednica Nada Beltram: Slišali smo poročilo, ki ga je dal
tovariš Zeleznikar. Vprašam predstavnika Izvršnega sveta za mnenje!
Vlado Tance (iz klopi): Izvršni svet se s predloženim besedilom 16.
člena ne strinja.
^
Podpredsednica Nada Beltram: Izvršni svet ne spreminja svojega
prejšnjega stališča. Predlaga, da se sprejme besedilo tako, kot je že bilo izglasovano v našem zboru, medtem ko je skupna komisija, ki je uskladila besedilo 16. člena, predlagala besedilo, ki nam ga je prebral tovariš Zeleznikar.
Prehajamo na razpravo. Prosim, želi kdo razpravljati? (Nihče.) Potem lahko
preidemo na glasovanje. Glasovali bomo o besedilu 16. člena, ki ga je predložila skupna komisija vseh treh zborov, torej o besedilu, ki ga je sedaj prebral
predsednik naše komisije tovariš Zeleznikar. Delegate naj ne moti, da smo že
dopoldne besedilo tega 16. člena izglasovali. Postopek je pač tak, da lahko
glasujemo ponovno potem,, ko se je medzborovska komisija sporazumela za
skupno besedilo.
Glasovali bomo torej o predloženem amandmaju. Kdor je za, naj prosim
glasuje! (75 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (27 delegatov.) Se je kdo
vzdržal? (27. delegatov.)
Ker bi bil amandma sprejet, če bi zanj glasovalo 76 delegatov, ugotavljam,
da amandma ni sprejet. S tem naš zbor ostaja pri takem besedilu 16. člena, kot
smo ga sprejeli na dopoldanskem delu seje. Besedilo tega člena ni usklađeno
z ostalimi zbori. Ker danes ne moremo več uskladiti tega člena, bo to predmet
razprave na prihodnji seji zbora.
Tovariši delegati! Delegat Bogomir Hrovat me je pred začetkom nadaljevanja seje zaprosil, da bi kljub temu, da smo že sklenili dnevni red, spregovoril nekaj glede pošiljanja materiala za zasedanje.
Vprašam vas, če s tem soglašate ! (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Bogomir Hrovat.
Bogomir Hrovat: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši
delegati!
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Mnenja naše delegacije, za gospodarsko področje iz 32. okoliša, občina Ljubljana-Siška, pa tudi vseh nas, ki tukaj danes sedimo, kakor tudi tistih, ki so
že šli domov, je, da dobivamo veliko gradiva, vendar prekasno. Pri tem mislim
na kompletna gradiva. Dobimo namreč predlog oziroma osnutek zakona, ne
dobimo pa obenem mnenj odborov in posameznih skupščinskih komisij. Ko
razpravljamo v temeljnih organizacijah in na konferenci delegacij ter v delegaciji okoliša, nimamo pred seboj vsega gradiva. Zaradi tega tudi ne moremo
v celoti o njem razpravljati. Po mojem mnenju in po mnenju naše delegacije
se tudi ne moremo z gotovostjo odločati v tistem smislu, v kakršnem to od nas
zahteva ustava.
Zakaj? Ce dobimo zadnji dan pred zasedanjem skupščine mnenje odborov
in komisij, ki je lahko tudi nasprotno mnenjem, ki. smo jih dobili na podlagi
predlogov zakonov, ah pa če dobimo mnenja na mizo, kot se je zgodilo danes,
ko smo dobili amandmaje Izvršnega sveta na mizo, potem glasujemo le vsak v
svojem imenu in ne v imenu delegacije. To pa je po starem skupščinskem
sistemu. Zato bi prosil, da se Izvršni svet in strokovne službe komisij in odborov, ki so pri Izvršnem svetu, malo bolj potrudijo in nam pravočasno pošiljajo gradivo!
Podpredsednica Nada Beltram: Hvala lepa. Mislim, da je razprava
tovariša delegata Hrovata lahko spodbuda za izboljšano delovanje našega delegatskega sistema. Zato bomo to razpravo posredovali Predsedstvu Skupščine
SR Slovenije.
Ah želi še kdo besedo? (Ne.) Končujem 7. sejo Zbora združenega dela.
(Seja je bila končana ob 14.40.)

5. seja
(25. septembra 1974)
Predsedovala: Mara Z 1 e b n i k ,
predsednik Zbora občin.
Začetek seje ob 9.05.
Predsednica Mara Zlebnik: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam
5. sejo Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki sem jo
sklicala na podlagi 365. člena ustave Socialistične republike Slovenije.
Skupščina Socialistične federativne republike Jugoslavije je umaknila predlog za izdajo zakona o premijah za proizvodnjo pitanih telet in juncev in o
zagotovitvi sredstev za izplačilo teh premij (z osnutkom zakona), ker je ugotovila, da ni potrebe, da se sprejme, saj je zvezni izvršni svet v tej zvezi že
izdal odlok o cenah pitanih telet in juncev, po katerem bo zvezna direkcija za
rezerve živilskih proizvodov odkupila po določenih cenah vse ponuđene količine
pitanih telet in juncev.
Zato predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red:
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter
poročilo te komisije,
2. odobritev zapisnika 4. seje Zbora občin,
3. izhodišča za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih,
4. osnutek zakona o zdravstvenem varstvu,
5. osnutek zakona o socialnem skrbstvu,
6. osnutek zakona o kulturnih skupnostih,
7. poročilo o stanju po potresu v prizadetih občinah in o poteku solidarnostne akcije za odpravo posledic potresa na Kozjanskem,
8. osnutek zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni
lastnini,
9. odločba Ustavnega sodišča Jugoslavije o presoji ustavnosti in zakonitosti 1. in 5. 'člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju Socialistične republike Slovenije,
10. predlog za izdajo zakona o Skladu solidarnosti z neuvrščenimi deželami
in deželami v razvoju (z osnutkom zakona),
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11. predlog za izdajo zakona o zagotovitvi sredstev za odplačevanje določenih tujih posojil, katerih protivrednost je bila uporabljena za financiranje
graditve objektov na območju Socialistične republike Črne gore (z osnutkom
zakona),
12. predlog za izdajo zakona o nadomestilu dela negativnih tečajnih razlik
za izvozne posle, ki so nastale s spremembo sistema tečaja dinarja (z osnutkom
zakona),
13. predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o udeležbi federacije
pri obnovi Bosanske Krajine (z osnutkom zakona),
14. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj,
št. 990 YU (6. projekt cest), podpisanega 31. maja 1974 v Washingtonu,
15. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj
o financiranju rekonstrukcije in modernizacije srednjih in manjših industrijskih
podjetij v Socialistični republiki Bosni in Hercegovini in Socialistični republiki
Crni gori, št. 1013 YU,
16. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj
o financiranju rekonstrukcije in modernizacije srednjih in manjših industrijskih
projektov v Socialistični republiki Makedoniji in Avtonomni pokrajini Kosovo,
št. 1012 YU,
17. predlog odloka o potrditvi dogovora o merilih in višini obremenitve
organizacij združenega dela in občanov v letu 1974,
18. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi Višje
šole za organizacijo dela v Kranju,
19. samoupravni sporazum o združevanju v samoupravno interesno skupnost za železniški in luški promet Socialistične republike Slovenije,
20. vprašanja delegatov.
Ali ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšen dopolnilni ali spreminjevaku predlog? (Nihče.)
Ali se s predlaganim dnevnim redom strinjate? Kdor je za predlagani
dnevni red, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora sprejet.
Na današnjo sejo so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine
Socialistične republike Slovenije povabljeni še: Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, Republiška konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi
Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije, Skupnost slovenskih občin, delegati iz
Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin ter Zveza skupnosti zdravstvenega varstva Socialistične republike Slovenije. Kulturna skupnost
Slovenije, Skupščina občine Kranj, Izobraževalna skupnost Socialistične republike Slovenije in Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški
promet Socialistične republike Slovenije.
Pred prehodom k posameznim točkam dnevnega reda bi vas tako, kot
že na prejšnjih sejah opozorila na nekatere proceduralne zadeve, ki so pomembne za naše delo. Tako bo verjetno ostalo vse do tedaj, dokler ne bomo sprejeli
stalnega poslovnika. Sedaj namreč smiselno uporabljamo določbe dosedanjega
poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije, kar določa odlok o
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začasnem poslovniku Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki smo ga
sprejeli na prvih sejah zborov.
Na današnji seji bomo obravnavali zakone in druge splošne akte v različnih
fazah postopka, in sicer v fazi predloga za izdajo, v fazi osnutka in v fazi predloga zakona. Zaradi boljšega razumevanja bi rada že takoj pojasnila, da zakone
in druge splošne akte sprejemamo v fazi predloga za izdajo zakona in osnutka
s sklepom, s katerim nalagamo predlagatelju, da pripravi predlog zakona.
Pri tem naročimo, kaj vse mora pri pripravi predloga zakona upoštevati.
V teh dveh fazah se dajejo samo pripombe, stališča in predlogi, ne dajejo
pa se še amandmaji. Amandmaji se dajejo v zadnji fazi postopka, to je, ko se
obravnava predlog zakona oziroma drugega splošnega akta. Amandmaji morajo
biti pismeni in jih je potrebno predložiti najmanj 10 dni pred dnem,, določenim
za sejo, na kateri zbor obravnava predlog akta.
Amandmaje pa je mogoče predlagati tudi na seji sami, vse dokler ni
končana obravnava, vendar je v takem primeru potrebno, da podpre amandma
še najmanj 10 delegatov.
V zvezi z določbo, ki govori o tem, da je potrebno o amandmajih, ki so predloženi v obravnavo, obvezno dobiti mnenje pristojnega odbora in Zakonodajnopravne komisije, če pa vsebuje amandma določbe, ki zahtevajo finančna sredstva, pa mora povedati svoje mnenje tudi Odbor za finance, predlagam, da se
tega doloola ne držimo striktno, temveč da ga prilagodimo situaciji. To predlagam zaradi tega, ker imamo še vedno odbore s stalnimi delegati, ki pa niso
vedno navzoči na sejah zborov. Ce bi morali oziroma hoteli zagotoviti navzočnost vseh članov odborov na sejah zbora, bi to pomenilo znatne stroške, poleg
tega pa tudi obremenitev, kateri se lahko izognemo, če postopek v zvezi s tem
malo poenostavimo. Predlagam zato, da za zadeve, s katerimi se strinjata
Izvršni svet in Zakonodajno-pravna komisija, ne bi zahtevali mnenja pristojnega
odbora. Za zadeve, pri katerih bi prišlo do različnih stališč, bi pa po potrebi
ustanovili ad hoc odbor, ki bi bil sestavljen iz petih članov. Če pa bi bili
mnenja, da je potrebno zadevo temeljiteje proučiti, bi lahko zbor sprejel
sklep, da se odloži do naslednjega zasedanja zbora.
Takšen pristop omogoča bolj prožno obravnavo posameznih zadev in zagotavlja, da bo postopek tekel nemoteno, obenem pa je zagotovljeno tudi to,
da bodo amandmaji v vsebinskem pogledu dobro proučeni. Ce torej na kratko
ponovim, je moj predlog naslednji. K amandmajem, predloženim na seji zbora,
morajo dati obvezno svoja stališča predlagatelj, Izvršni svet in Zakonodajnopravna komisija.
V zvezi s pripombami skupin delegatov, moram opozoriti, da jih še ne moremo vzeti za amandmaje, dokler delegat skupine, ki je takšne predloge poslala, ne pove na seji zbora, da naj se obravnavajo kot amandmaji.
Na postopek v zvezi z amandmaji vas opozarjam na začetku seje zaradi
tega, da se boste med sejo znašli in da se bodo lahko tisti, ki nameravajo predložiti amandmaje, pripravili. Opozarjam tudi, da lahko delegati dobijo ustrezno strokovno pomoč, bodisi od sekretarja zbora bodisi od sekretarjev odborov,
ki so v dvorani.
Zaradi lažjega razumevanja seje bi vam rada povedala samo še to, da govorimo o skrajšanem postopku takrat, kadar izpustimo eno ali dve fazi v
postopku sprejemanja zakona. Za to morajo biti posebni razlogi. Predlog za
skrajšani postopek lahko da predlagatelj, lahko pa tudi odbor. Vedno mora
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svoj predlog tudi utemeljiti. Zato bom med sejo pozvala predlagatelje skrajšanih
postopkov, da svoje predloge pri posameznih točkah dnevnega reda utemelje.
Na postopek v zvezi z amandmaji bom opozorila tudi še med razpravo k
posameznim točkam. Prosim pa vas, da opozorilo upoštevate. Ce pa kaj ni jasno,
pa lahko tudi povprašate.
Pred prehodom na posamezne točke dnevnega reda vas obveščam, da smo
se s predsedniki zborov na predlog Izvršnega sveta dogovorili, da bomo uvodno
obrazložitev k tretji točki, to je k izhodiščem za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih, poslušali na skupnem zasedanju vseh treh zborov, to je Zbora združenega dela, Družbenopolitičnega zbora in našega zbora, in sicer po obravnavi
2. točke dnevnega reda. Uvodno obrazložitev bo dal predstavnik Izvršnega
sveta tovariš Vladimir Klemenčič. To skupno zasedanje pa bom po dogovoru
s predsedniki zborov vodila jaz.
S tem prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev
članov Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter na poročilo komisije.
Izvoliti moramo predsednika in dva člana komisije. Dovolite mi, da v
Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja izvolimo po abecednem redu občin naslednje delegate: Jožeta Dolgana za predsednika in Vinka
Rakovica ter dr. Poldeta Hladnika za člana. So ti delegati navzoči? (Da.) Zeli
morda o tem predlogu kdo razpravljati? (Nihče.) Ker razpravljalcev ni, lahko
preidemo na glasovanje.
Glasovali bomo javno, z dviganjem rok. Kdor je za predlog, naj prosim
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo
pooblastil in imunitetna vprašanja za 5. sejo Zbora občin izvoljeni: Jože Dolgan za predsednika in Vinko Rakovič ter dr. Polde Hladnik za člana.
Prosim komisijo, da se takoj sestane in ugotovi navzočnost delegatov na
seji ter verificira pooblastila. Ostale delegate pa prosim, da za trenutek ostanejo
na svojih mestih, ker bo komisija delo opravila takoj.
(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 9.25.)
Predsednica Mara Zlebnik: Nadaljujemo sejo. Prosim predsednika
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, da da poročilo.
Jože Dolgan: Poročilo o pregledu pooblastil za 5. sejo Zbora občin,
ki je bila sklicana za dne 25. septembra 1974 ob 9. uri v mah dvorani poslopja
Skupščine SR Slovenije.
Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest.
Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin
je iz predloženih pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo
današnjega zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen delegatov
občin Cerknica, Hrastnik, Lenart, Ljubljana-Bežigrad in Velenje.
Navzoča sta tudi delegata mesta Ljubljana in obalne skupnosti občin.
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Za eno delegatsko mesto je poslala na zbor dva delegata občina Šmarje pri
Jelšah.
Ob pregledu dokumentacije je komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, ki
so jih delegati predložili, neoporečna. Zato predlaga, da zbor poročilo sprejme
in da s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo 5. sejo.
Komisija tudi ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno
razpravlja in sklepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš predsednik! Je morda
kdo izmed delegatov občin, ki so navedeni, da manjkajo, medtem prišel? (Pooblastili predasta še delegata občin Velenje in Ljubljana-Bežigrad). Prosim
komisijo, da preveri še ta pooblastila!
Jože Dolgan: Komisija ugotavlja, da sta tudi ti dve pooblastili neoporečni.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš predsednik! Slišali ste
tako dopolnjeno poročilo.
Prehajamo na razpravo' o poročilu, ki ste ga slišali. Zeli mogoče kdo> besedo? (Nihče.)
Prehajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali javno
in v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za to, da se sprejme
poročilo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo' Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov za 5. sejo Zbora občin.
Ker na današnji seji iz nekaterih občin sodeluje več delegatov, vas opozarjam, da ima delegat pravico razpravljati in glasovati samo o tisti točki
dnevnega reda, za katero je dobil pooblastilo.
Prehajamo na 2. točko dnevnega r e d a , to je na odobritev zapisnika
4. seje zbora.
Osnutek zapisnika smo vam poslali skupaj s sklicem dne 12. septembra
1974.
Ah predlaga morda kdo k zapisniku 4. seje zbora kakšno pripombo ali
popravek ? (Nihče.)
Dajem odobritev zapisnika na glasovanje! Glasovali bomo javno, z dviganjem rok. Kdor je za to, da se odobri zapisnik 4. seje Zbora občin, naj prosim
dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) se je kdo
vzdržal? (En delegat.) Ugotavljam, da je zbor občin z večino glasov odobril zapisnik 4. seje zbora.
Prosim delegate, da gredo sedaj v veliko dvorano v prvem nadstopju,
kjer bomo poslušali na skupnem zasedanju vseh treh zborov uvodno obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta tovariša Vladimira Klemenčiča k izhodiščem za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopohtičnih odnosov
v samoupravnih interesnih skupnostih. Po uvodni obrazložitvi bomo takoj
nadaljevali sejo našega zbora, v tej dvorani.
(Seja je bila prekinjena ob 9.35 in se je nadaljevala ob 10.25.)
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Predsednica Mara 2 1 e b ni k : Tovarišice in tovariši delegati! Nadaljujemo sejo našega zbora.
Obveščam vas, da sta medtem prišla na zasedanje še delegata iz Lenarta in
Hrastnika. Komisija je pregledala pooblastili in je ugotovila, da sta neoporečni.
Nadaljujemo s 3. točko dnevnega reda, to je z izhodišči za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih, ki jih je Skupščini predložil Izvršni svet.
Poslušali smo obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta na skupnem zasedanju vseh treh zborov.
Predstavnik predlagatelja v našem zboru je tovariš Milan Baškovič, republiški sekretar za zakonodajo. Gradivo so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose
Zbora združenega dela, ki sta dala skupno poročilo, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem našega zbora in Odbor za družbenopolitični sistem
Zbora združenega dela, ki sta prav tako dala skupno poročilo, ter Zakonodajnopravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Vsa omenjena
poročila ste prejeli.
Vprašujem predstavnike odborov oziroma komisije, če želijo' k poročilom
še kaj dodati. (Ne.)
Na podlagi predloženega gradiva, uvodne obrazložitve predstavnika Izvršnega sveta ter poročil odborov in komisije pričenjam razpravo. K razpravi se
je že prijavil tovariš Miroslav Kosi, delegat iz občine Radlje ob Dravi.
Miroslav Kosi: Tovarišica predsednica, spoštovani delegati! Predlagam, da se osnutek zakona o oblikovanju in volitvah delegacij ter delegiranju
delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti spremeni v II. poglavju tako, da bi kot osnova za oblikovanje delegacij služilo načelo1, da oblikujejo delovni ljudje in občani v samoupravnih organizacijah in skupnostih
praviloma le eno delegacijo za delegiranje delegatov v skupščine samoupravnih
interesnih skupnosti. Dve ali več delegacij za delegiranje delegatov v skupščine
samoupravnih interesnih skupnosti pa se lahko oblikujejo, če tako v skladu s
samoupravnim sporazumom določa statut ali drugi splošni akt samoupravne
organizacije ah skupnosti. Volitve članov delegacij naj ne bi bile tajne. Člane
delegacije v temeljne organizacije združenega dela oziroma delovne skupnosti
naj bi volili izmed sebe zbori delovnih ljudi v temeljnih organizacijah združenega dela oziroma v delovnih skupnostih z javnim glasovanjem, člane delegacij v krajevnih skupnostih zbori delovnih ljudi in občanov, prav tako z javnim
glasovanjem. Z navedenim načinom formiranja in izvolitve delegacij za delegiranje delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti vsebinsko
nikakor ne bi bila kršena načela našega samoupravnega sistema. V veliki meri
pa bi bila upoštevana načela ekonomičnosti in racionalnosti, ki jih nikakor ne
smemo zanemarjati. Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, besedo
ima tovariš Miloš Bregar, delegat občine Kranj!
Miloš Bregar: Skupina delegatov, ki delegira delegate v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije za gospodarsko področje, in skupina de-
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legatov, ki delegira delegate v Zbor občin Skupščine Socialistične republike
Slovenije, sta razpravljali o izhodiščih za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih in
osnutek zakona o oblikovanju in volitvah delegacij ter delegiranju delegatov v
skupščine določenih samoupravnih interesnih skupnosti.
Pozdravljamo enotna izhodišča o temeljnih vprašanjih oblikovanja in delovanja samoupravnih interesnih skupnosti. Hkrati pa obžalujemo, da je postopno razčiščevanje in oblikovanje stališč tako zapoznelo', da bo težko izvesti
ponovno konstituiranje samoupravnih interesnih skupnosti v roku, ki ga
določa ustavni zakon. Slišati je sicer pozive, naj se priprave v samoupravnih
interesnih skupnostih kljub temu pospešeno izvajajo, vendar lahko s primerom
pokažemo, kako je ponovno konstituiranje povezano z dokončnim sprejetjem
enotnih izhodišč in tudi s sprejetjem ustreznih republiških zakonov.
Menimo, da je potrebna enotna ureditev vprašanj, ki so skupna vsem samoupravnim interesnim skupnostim. Teh je veliko več, kot jih obravnava zakon
o oblikovanju in volitvah delegacij ter delegiranju delegatov v skupščine določenih samoupravnih interesnih skupnosti. Verjetno bi lahko v skupnem sistemskem zakonu o samoupravnih interesnih skupnostih na področju družbenih dejavnosti uredili vsa ta vprašanja, od opredelitve, katere samoupravne interesne
skupnosti se ustanovijo na podlagi zakona, do delegatskega sistema, subjektov
ustanavljanja, nalog samoupravnih intleresnjih skupnosti, temeljev njihove
organizacije in ureditve virov in osnov za financiranje njihove dejavnosti.
Pri tem po našem mnenju ni bistvena ovira, da imamo glede na stopnjo
družbenega interesa tri skupine samoupravnih interesnih skupnosti. To so
tiste, ki so del skupščinskega sistema, tiste, v okviru katerih se tudi opravljajo
dejavnosti posebnega družbenega pomena in ostale. Pri taki ureditvi bi bili
potrebni republiški zakoni za posamezne sklope zadev skupnega pomena za
samoupravne interesne skupnosti, pa tudi posebni zakoni za posamezne samoupravne interesne skupnosti, na primer zakon o kulturnih skupnostih, kolikor
seveda ne gre za vsebinsko urejena področja, na primer zakon o zdravstvenem
varstvu. Tudi zakon o oblikovanju in volitvah delegacij in delegiranju delegatov v skupščine določenih samoupravnih interesnih skupnosti, če bo ostalo pri
posebnem zakonu, bo sprejet prepozno, če naj bodo samoupravne interesne
skupnosti konstituirane do konca leta.
Realizacijo delegatskega sistema poleg drugega zagotavlja tudi vsebina
samoupravnih sporazumov o ustanovitvi samoupravnih interesnih skupnosti
in njihovih statutov, ki jih ni mogoče pripraviti brez dokončnega razčiščenja
vseh nejasnih vprašanj. Brali smo o različnih rešitvah'v posameznih republikah
in o potrebi po medrepubliškem usklajevanju. Veliko časa je treba tudi za
razpravo o navedenih dokumentih in za njihovo dokončno sprejetje.
Pozitivno pri zamišljenem delegatskem sistemu v samoupravnih interesnih skupnostih je to, da vključuje v odločanje o družbenih zadevah večje število delovnih ljudi. Zdi pa se nam potrebno opozoriti na nekatere praktične
težave, do katerih bo prihajalo pri izvajanju zamisli, da so praviloma v samoupravni organizaciji oziroma skupnosti posebne delegacije za delegiranje delegatov v skupščine posameznih samoupravnih interesnih skupnosti.
V skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti bo imelo na primer gospodarstvo različno število delegatskih mest, odvisno od interesa gospodarstva za
posamezno družbeno dejavnost in od skupnega števila mest v posamezni skupščini. Verjetno teh mest ne bo zelo veliko, če upoštevamo, da bodo v večini
12

178

Zbor občin

primerov delegati temeljnih organizacij združenega dela predstavljali samo del
enotnega zbora skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, poleg delegatov
krajevnih skupnosti in še drugih.
To pomeni, da bo potrebno izredno veliko samoupravnih sporazumov ustanovitelja zaradi oblikovanja skupnih delegacij in združevanja v konference
delegacij.
Posebno pomembno se nam zdi, da bi bila sestava delegacij za skupščine
samoupravnih interesnih skupnosti ustrezna, s čimer mislimo, da bi morali
biti, v nasprotju z veliko večino dosedanjih predstavnikov, delegati zainteresirani za posamezno družbeno dejavnost, seznanjeni s problematiko v njej, usposobljeni za odločanje, dovolj aktivni, pa tudi prodorni, da bi samoupravna interesna skupnost lahko dejansko predstavljala združitev vseh interesov za posamezno družbeno dejavnost in da bi se lahko približali ustavni koncepciji o
svobodni menjavi dela znotraj samoupravnih interesnih skupnosti. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Bregar. Kdo še želi
razpravljati? Besedo ima tovariš Kristijan Planovšek, delegat občine Mozirje!
Kr istijan Planovšek: K 3. točki današnjega dnevnega reda, to je
k izhodiščem za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih
odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih, je skupina delegatov za delegiranje delegatov za 5. sejo Zbora občin v občini Mozirje sprejela naslednja
stališča:
Delegatska osnova za oblikovanje skupščin samoupravnih interesnih skupnosti naj bo čimbolj enostavna. V organizacijah z manjšim številom delavcev, ki
prevladujejo v naši občini, pa naj bi na temelju sklepa zbora delavcev predstavljal delegacijo delavski svet.
Delegacija je imela pripombo k 5. členu osnutka zakona o oblikovanju
in volitvah delegacij ter delegiranju delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, po katerem v delegacijo ne more biti izvoljen delovni človek,
ki po ustavi in zakonu ne more biti član delavskega sveta oziroma drugega
ustreznega organa upravljanja.
Dejstvo je, da bi taka zakonska norma izločila iz samoupravne družbenoekonomske sfere velik del ljudi, ki imajo vse potrebne moralno-politične lastnosti in strokovno znanje, kar pa bi v veliki meri vplivalo na uspešno in zadovoljivo delovanje samoupravnih interesnih skupnosti. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Planovšek. Zeli še
kdo razpravljati? Besedo ima tovarišica Marina Zupančič, delegatka občine
Kamnik!
Marina Zupančič: Spoštovana tovarišica predsednica, tovarišice in
tovariši delegati!
Pripombe, za katere me je pooblastila naša skupina, so kratke in zelo
konkretne. Predlagamo jih k zakonu o oblikovanju in volitvah delegacij ter
delegiranju delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti. Predlagamo, da bi sprejeli k 2., 8. in 21. členu variantne dodatke.
Vsebina 9. člena nas je nekoliko presenetila, ker pravzaprav predstavlja
izjemo, omogočeno le nekaterim dejavnostim. Predlagano je bilo, da bi se razširil 9. člen tudi na ostale dejavnosti. Vemo, da verjetno to ne bo šlo, ker
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predstavljajo skupščine interesnih skupnosti lahko tudi enakopravne zbore
pri skupščinah občin. Ce zato tega, da se 9. člen razširi še na ostale dejavnosti, ne bi mogli sprejeti, predlagamo, da bi bile volitve delegatov izvedene
na zborih delovnih ljudi in zborih občanov z javnim glasovanjem in naj bi
bila izvoljena skupna delegacija za vse samoupravne interesne skupnosti. Hvala
lepa.
Predsednica Mara 2 1 e b ni k : Hvala, tovarišica Zupančičeva. Želi še
kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Miloš Vrbančič, delegat občine Ljutomer!
Miloš Vrbančič: Delegati so v razpravi ugotovili, da je sodišče zadovoljivo rešilo vprašanje oblikovanja in volitev delegacij ter delegiranja delegatov v skupščine samoupravne interesne skupnosti.
Pri obravnavi so delegati predlagali naslednje pripombe:
1. V 5. členu osnutka naj bi odpadlo določilo, da v delegacijo ne more biti
izvoljen delovni človek, ki po ustavi in zakonu ne more biti član delavskega
sveta oziroma drugega ustreznega organa upravljanja.
2. Delegati soglašajo z določili ustave, ki vodilnim ne omogočajo izvolitev
v delegacije, ki pošiljajo delegate v Zbor združenega dela, za samoupravne
interesne skupnosti pa to določilo ni sprejemljivo, saj vodilni delavci lahko
s svojim znanjem in politično razgledanostjo' odločilno pripomorejo k razvoju
posamezne skupnosti oziroma njene dejavnosti.
3. Delegati so bili mnenja, da je potrebno pri ustanavljanju samoupravnih
interesnih skupnosti upoštevati racionalizacijo v tem smislu, da se strokovne in
tehnične ter administrativne službe, posebno v manjših občinah, združujejo
v skupne službe za večje število skupnosti, na primer za skupnosti na področju
družbenih dejavnosti oziroma na področju gospodarstva itd. Hvala.
Predsednica Mara Zlebnik: Kdo še želi razpravljati? Prosim, besedo
ima tovarišica Maruška Letnar, delegatka občine Ljubljana-Siška!
Maruška Letnar: Izhodišča za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih predstavljajo ustrezno osnovo za urejanje bistvenih vprašanj organizacije in delovanja samoupravnih interesnih skupnosti, za oblikovanje in volitve delegacij
ter za delegiranje delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti.
Skupne splošne delegacije, ki delegirajo delegate za skupščine samoupravnih
interesnih skupnosti, so primerne za organizacijo združenega dela z večjim številom temeljnih organizacij združenega dela, kadar le-te niso dislocirane in če
se za tako obliko odločajo temeljne organizacije združenega dela v smislu racionalizacije dela.
V 8. členu naj se upošteva variantni predlog, po katerem je velikost delegacije in njena sestava stvar splošnega akta organizacije ali skupnosti.
V 20. in 21. členu je potrebno določiti, da morajo biti volitve opravljene
do določenega roka ter da le takrat, kadar volitve niso opravljene v roku,
prevzame delavski svet oziroma drug ustrezni organ funkcije delegacije. Hvala
lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovarišica Letnarjeva. Naprej prosim! Besedo ima tovariš Peter Novak, delegat občine Ljubljana-Center.
12*
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Peter Novak: Spoštovane tovarišice in tovariši! Naša delegacija je
podprla osnutek tega zakona. Predlagamo le, naj ostane v zakonu variantni
dodatek k 2. členu. Za nekatera področja je nujno potrebno, da imamo takšna
določila, kot jih predvideva variantni dodatek. Spomnil bi delegate samo na
probleme varstva okolja. Z zakonom ni pridvidena ustanovitev samoupravne
interesne skupnosti za varstvo okolja. Vsi pa vemo, da je skupni interes, da se
take skupnosti za varstvo okolja ustanovijo. Pri tem pa seveda ostaja odprto
vprašanje, ali bo tu ena skupnost ali jih bo več, kajti vemo, da urejamo varstvo
voda v okviru skupnosti za vodno gospodarstvo, da urejamo vprašanja varstva
gozdov pri samoupravni skupnosti za gozdove, da je odprto vprašanje samoupravne skupnosti za varstvo zraka in podobno. Z določili, kot so v 2. členu,
bi nekatere stvari na tem področju lažje reševali. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati?
(Nihče.)
Tovariš Baškovič, ali želite besedo? Prosim!
Milan Baškovič: Sprejemamo vse dobre in koristne sugestije, ki so
bile predlagane v odborih tega zbora pred današnjo sejo, pa tudi na današnji
seji izražene misli so zelo koristne in nam bodo služile kot pripomoček za nadaljnje delo pri novih zakonih o interesnih skupnostih, zlasti pa pri oblikovanju
delegatskega sistema v teh interesnih skupnostih.
Ob tem bi opozoril na to, da smo ta predlog za izdajo zakona oblikovah res
samo kot delovno orientacijo, da torej to ni material, ki naj bi služil kot osnova
za diskusijo in za sklepanje o teh problemih.
Je pa koristen, kajti vidim, da spodbuja resne razprave. V nadaljnji fazi,
ko bomo pripravili pravi osnutek, ki bo uradno predložen tej skupščini v obravnavo, bomo že upoštevali vse te pripombe.
Želel pa bi vendarle poudariti še tole. Glede pripombe, da je zakon relativno
pozen v tej splošni akciji ustanavljanja samoupravnih interesnih skupnosti,
moram povedati, da prvotno nismo nameravali sprejeti zakon o teh delegacijah.
Po prvotni orientaciji naj bi se to urejalo s samoupravnimi sporazumi in drugimi samoupravnimi akti, statuti. To je bilo usklađeno in politično dogovorjeno.
Sele po vseh dolgotrajnih razpravah in ob analizi vseh problemov, ki so se
pojavili, je potem prišlo do stališča, da bi bil vendarle potreben zakon, s katerim bi uzakonili nekatere enotne principe delegatskega sistema, vendar ne na
splošno za vse interesne skupnosti, ampak zlasti, in to je ideja tega zakona,
za tistih pet področij, na katerih samoupravne interesne skupnosti sodelujejo
s Skupščino kot enakopravni zbori, se pravi na področju zdravstva, izobraževanja in vzgoje, kulture, znanosti in socialnega varstva.
Zakon naj bi posegel samo na ta področja in poskušal zagotoviti enotnejši
sistem oblikovanja delegacij. To je potrebno zaradi stabilnosti ureditve na teh
področjih, ki se direktno vključujejo v skupščinski sistem.
V raznih variantah vam tudi ponujamo rešitev, da bi potem morda ta
načela veljala tudi za druge interesne skupnosti. To je še vse v razpravi in
kaže, tudi če bo zakon koncipiran samo za teh pet področij, da bo vendarle
služil za orientacijo pri oblikovanju delegacij za ostale interesne skupnosti.
Se vedno obstajajo različna stališča, kar bo treba v nadaljnji pripravi tega
zakona razčistiti. To je na primer vprašanje udeležbe oziroma prepovedi članstva v delegacijah za vodilne delavce v delovnih organizacijah, ki že po zakonu
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o delegacijah za skupščine družbenopolitičnih skupnosti ne morejo biti člani
delegacij.
To načelo je prevzeto v tem zakonu zato, ker sodelujejo skupščine teh
petih interesnih skupnosti v skupščinskem sistemu in se delegati teh delegacij
pojavljajo kot del skupščinskega sistema v odborih skupščine. Zanje naj bi
veljalo pravzaprav isto načelo kot velja za tiste delegacije in delegate, ki nastopajo v zborih skupščine in izvajajo neke vrste državno-oblastveno funkcijo.
Ce so tam te strukture izločene, naj bi potem veljalo tudi za ta del delegacij
enako pravilo. Je pa, kot kaže, veliko pripomb in bo treba to stvar še proučiti.
Zakon, ki je pripravljen v delovnem osnutku, tega ne razširja na ostale interesne skupnosti, ki niso del skupščinskega sistema, na primer na elektrogospodarske, gozdarske, stanovanjske, pokojninske in tako naprej. Za te, ki so zunaj
skupščinskega sistema, naj ne bi veljal ta princip.
Mislim pa, da predstavlja zakon o delegatskih razmerjih in oblikovanju
delegacij enega od bistevnih elementov nove ustavne ureditve, zato ga bo treba
pospešeno pripravljati. Že ta razprava, ki je bila sprožena v tem in v ostalih
zborih skupščine ter v drugih telesih in organih, lahko služi kot prva faza
obravnave zakona. Menim, da bi na podlagi vseh teh mnenj in izhodišč lahko
koncipirali kar osnutek zakona. Na ta način bi lahko v kratkem času predložili
osnutek zakona tej skupščini ponovno v razpravo. Od te faze pa do predloga
ne bo več potrebno veliko časa. Tako bi nekako še ujeli ta jesenski čas, ko se
bodo morale te skupnosti dokončno konstituirati in potem nastopiti z novim
letom kot del skupščinskega sistema.
Na posamezne druge pobude in pripombe ne bi posebej odgovarjal, ker
menim, da so vse v okviru teh izhodišč in da jih bomo lahko pri nadaljnji pripravi zakona temeljito analizirali in do maksimalne mere tudi upoštevali. Hvala
lepa.
Predsednica Mar a Zlebnik: Hvala, tovariš Baškovič. Obveščam zbor,
da smo do seje zbora prejeli od nekaterih skupin delegatov tudi pismene pripombe k tem izhodiščem. Razume se, da so tudi te pismene pripombe sestavni
del pripomb k temu gradivu in jih bomo prav tako posredovali predlagatelju,
to je Izvršnemu svetu.
Končujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
Izhodišča za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih
odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih, ekspoze Izvršnega sveta, pripombe, predlogi in mnenja skupščinskih teles ter razprava na seji zbora se
sprejmejo kot osnova za pripravo zakona za urejanje družbenoekonomskih in
družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih.
Preden bomo glasovali, pa moram ugotoviti navzočnost. Ugotavljam, da je
navzočih 58 delegatov.
Prosim, da sedaj glasujete o predlaganem sklepu. Kdor je za sklep, naj
glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Sklep je soglasno sprejet.
I
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o zdravstvenem varstvu.
Osnutek zakona je predložil Skupščini SR Slovenije v obravnavo Izvršni
svet. Za svojega predstavnika je določil tovariša dr. Dominika Komadina, repu-

182

Zbor občin

bliškega podsekretarja za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo imel tudi uvodno
obrazložitev. Prosim!
Dr. Dominik Komadina: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in
tovariši delegati!
Zaradi uresničevanja nove ustave SR Slovenije in izpolnjevanja obveznosti, ki jih nalaga ustavni zakon za izvedbo nove ustave, se morajo najpozneje
do 31. 12. 1974 konstituirati v skladu z novo ustavo med drugimi tudi samoupravne interesne zdravstvene skupnosti. Tako je osnutek zakona o zdravstvenem varstvu izdelan na podlagi 16. točke 22. člena in 5. točke 23. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave SR Slovenije. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo kot predlagatelj zakona je pri izdelavi osnutka zakona
o zdravstvenem varstvu upošteval prioritetno nalogo, ki jo je bilo potrebno
opraviti za izvedbo ustave SR Slovenije pri oblikovanju in uveljavljanju novih
družbenoekonomskih odnosov na področju samoupravnega urejanja družbenih
razmerij v samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnostih in njihovega vključevanja v delo skupščin ter uveljavljanja odnosov, ki omogočajo družbeno dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje in s tem utrjevanje samoupravnega
položaja delavca v združenem delu.
Prizadevanja za uresničevanje novih družbenoekonomskih odnosov na temeljih nove ustave, za utrjevanje samoupravnega položaja delavca v združenem
delu ter za utiranje novih samoupravnih poti za učinkovitejše zdravstveno
varstvo so pripeljala do novega normativnega urejanja zdravstva in zdravstvenega zavarovanja.
Osnutek zakona je pripravil Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno
varstvo v sodelovanju s predstavniki samoupravnih interesnih zdravstvenih
skupnosti, zdravstvenih organizacij združenega dela in družbenopolitičnih organizacij. Poldrugo leto trajajoče delo je obsegalo analizo stanja na področju
zdravstva oziroma zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, razpravo o perečih vsebinskih in organizacijskih vprašanjih ter vprašanjih izvajanja zdravstvenega varstva, pripravo stališč za nadaljnji razvoj zdravstva,
obsežno razpravo in proučevanje v delovnih skupinah in organiziranih posvetovanjih v zdravstvenih delovnih skupinah in organiziranih posvetovanjih v
zdravstvenih organizacijah združenega dela in njihovih združenjih, v samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnostih, v Socialistični zvezi delovnega
ljudstva, v Zvezi sindikatov Slovenije in v strokovnih društvih zdravstvenih
delavcev.
Na tej podlagi je pripravljen osnutek zakona o zdravstvenem varstvu kot
sinteza skupnih razmišljanj in hotenj. Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu
je zasnovan kot vsebinska celota, ki vsebuje in ureja področje samoupravnih
interesnih zdravstvenih skupnosti, zdravstveno varstvo in druge pravice iz
zdravstvenega zavarovanja ter organizacijo dejavnosti zdravstvenih organizacij
združenega dela. Zaradi tega je osnutek zakona tudi tako obsežen, ima 193
členov. Sedaj je namreč materija zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja normativno urejena v dveh veljavnih zakonih, in sicer v zakonu o
zdravstvu ter v zakonu o zdravstvenem zavarovanju in obveznih oblikah zdravstvenega varstva. Poslej bomo torej imeli le en zakon, ki bo urejal celotno
problematiko tega področja.
Predhodna obravnava je stekla v zdravstvu in gospodarstvu, torej pri tako
imenovanih izvajalcih in uporabnikih zdravstvenih storitev, in tudi v družbeno-
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političnih organizacijah, kjer usklajujejo načela in stališča. Najbolj je zakonski
osnutek spodbudil k razpravi tisto dejavnost, ki ji je predvsem, namenjen,
to je zdravstveno dejavnost. Tako zdravstveni delavci posameznih zdravstvenih
organizacij združenega dela kot tudi njihova združenja so ga obravnavali in dali
vrsto mnenj in pripomb. Veliko je takih pripomb in predlogov, ki prispevajo
k izpopolnitvi, jasnejši izpeljavi izhodišč in izboljšanju zakonskega besedila.
Zato jih kaže sprejeti in upoštevati v predlogu. To predvsem velja za tiste
predloge, ki vodijo k še večji učinkovitosti zdravstvenega varstva, k boljšemu
in racionalnejšemu delu, k jasnejši opredelitvi dolžnosti in pravic, k tesnejšemu sodelovanju v zdravstvu, k enakopravnosti ter odpravljanju slabosti in
pomanjkljivosti pri izvajanju in zagotavljanju zdravstvenega varstva. Vendar
so — žal — tudi take pripombe in zahteve, za katere bi lahko dejali, da hočejo
nove samoupravne oblike napolniti s staro vsebino, cehovskim zapiranjem
pred družbo, torej z nekakšno avtonomijo v imenu tradicije. Ni naključje,
da nekateri posamezniki napadajo zakon prav zaradi tistih določb, ki skušajo
skozi neposredno sodelovanje in soodločanje uveljaviti duh nove ustave in
uvajanje novega samoupravnega sistema v samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnostih. Te določbe odvzemajo pravico posameznikom, in skupinam
odločati v imenu vseh, odvzemajo jim oblast, postavljajo jih v luč presoje in
kritike, terjajo odprtost, jasnost dela in sporazumevanje ter enakopravnost
pri odločanju.
Skrbno smo proučili vse pripombe in jih upoštevali tako pri dokončnem
oblikovanju osnutka zakona kot celote kot pri posameznih poglavjih in členih.
Sprejeli smo vse konstruktivne sugestije in pripombe glede izpolnitev izhodišč.
Tako je osnutek zakona glede na navedeno posledica skupnih razmišljanj,
zbranih predlogov in mnenj ter vsebuje tako sistemske kot organizacijske
rešitve.
Vodilne ideje zakona in temeljna izhodišča, na katerih smo izoblikovali
sistem zdravstvenega varstva v osnutku, so: nova ustava SR Slovenije, sklepi
Vil. in X. kongresa ZK, usmeritveni dokumenti Skupščine SR Slovenije, Socialistične zveze delovnega ljudstva ter Zveze sindikatov Slovenije, ki so dali
osnovna idejno-politična izhodišča o dejavnosti posebnega družbenega pomena.
Ustava SR Slovenije utemeljuje ustanavljanje in naziv samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnosti. V njih uresničuje svobodno menjavo dela. Poleg
tega je končni smisel zdravstvenega varstva, z denarnimi dajatvami oziroma
z denarnimi nadomestili vred, zdravstvena varnost posameznika in družbe.
Na tej podlagi je zgrajen osnutek zakona.
Osnutek zakona daje le okvirne določbe in načela za organizacijo zdravstvenih skupnosti. Vse nadaljnje določbe o organizaciji in delu teh skupnosti
prepušča samoupravnim sporazumom ter statutom. Osnovni načeli glede organizacije zdravstvenih- skupnosti sta rizična sposobnost in širša geografska
zaokroženost območij. Regionalna zdravstvena skupnost mora biti namreč sposobna zagotavljati zdravstveno varstvo in druge pravice iz zdravstvenega zavarovanja ter razširjeno reprodukcijo v zdravstvu.
Za kar najbolj neposredno uresničevanje pravic in interesov delovnih ljudi
na področju zdravstvenega varstva izhaja zakon iz regionalne zdravstvene
skupnosti, ki je tako izhodiščna formacija zdravstvene skupnosti. To pomeni
realizacijo 68. člena ustave SR Slovenije in predstavlja realno podlago za
zagotavljanje širše vzajemnosti, solidarnosti, rizičnosti in racionalnosti. Kot
deli regionalne zdravstvene skupnosti so organizirane temeljne zdravstvene
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skupnosti za območje občine. S tem je delegatski sistem tudi na tem področju
izpeljan iz baze. Zveza zdravstvenih skupnosti pa samoupravno povezuje in
združuje vse regionalne zdravstvene skupnositi, usklajuje politiko na področju
zdravstvenega varstva ter uresničuje skupne interese.
Pri opredeljevanju zdravstvenega varstva izhajamo v zakonskem osnutku
iz definicije zdravja. Zdravje je stanje popolnega duševnega, telesnega in socialnega blagostanja, in ne samo odsotnost bolezni. Zato se glasi definicija zdravstvenega varstva takole: »Zdravstveno varstvo obsega sistem ukrepov, prizadevanj in dejavnosti za varovanje, krepitev in povrnitev zdravja, za izboljševanje zdravstvenih razmer, za preprečevanje in zmanjševanje obolenj ter invalidnosti, za zgodnje odkrivanje ter pravočasno in učinkovito zdravljenje bolezni,
za rehabilitacijo obolelih in poškodovanih in za razvijanje in utrjevanje vitalne
sposobnosti naroda ter obsega pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Zato je
sestavni del družbene reprodukcije in važen dejavnik produktivnosti dela ter
obrambne politike in življenjske ravni delavcev in vseh delovnih ljudi.«
Takšno pojmovanje opravičuje, da v zdravstveno varstvo vključujemo tudi
pravice iz zdravstvenega zavarovanja kot komponento socialne blaginje. Zato
nosi zakon naslov »Zakon o zdravstvenem varstvu«.
Zaradi tega sodobna samoupravna družba ne more več govoriti o zdravstvenem varstvu samo v okviru zdravstvene službe, kajti tudi družbeni, socialnoekonomski, kulturni in drugi dejavniki posebnega pomena odločilno vplivajo
na zdravje. Zato je zdravstveno varstvo širšega družbenega pomena. Pravica in
dolžnost celotne družbene skupnosti je, da z uskladenimi akcijami in ukrepi zagotavlja čim bolj popolno zdravstveno blaginjo posameznika in družbe.
Poglavje o zdravstvenem zavarovanju izhaja predvsem iz 231. člena ustave
SR Slovenije, ki med drugim določa, da ima vsakdo pravico do zdravstvenega
varstva. Pri teh določbah izhajamo tudi iz volje delovnih ljudi in občanov
SR Slovenije, izražene z referendumom o združitvi delavskega in kmečkega
zavarovanja, glede izenačitve pravice do zdravstvenega varstva.
Uspešnost zdravstvenega varstva je odvisna od zdravstvenih delavcev,
od razpoložljivih sredstev in od organizacijskih oblik zdravstvene dejavnoti.
Predlagana organizacija zdravstvene dejavnosti izhaja iz ustave in iz zakona
o konstituiranju organizacij združenega dela ter iz samoupravne prakse, ki
nakazuje določene zahteve in potrebe po sodobnejši organizaciji zdravstvenih
dejavnosti. Zakon prinaša zlasti tele novosti: večjo fleksibilnost doslej precej
toge organizacije zdravstvene službe s poudarjeno zahtevo po funkcionalni integraciji in smotrni delitvi dela; poudarjeno možhost za ustanavljanje temeljnih
organizacij združenega dela in njihovo povezovanje v skupnosti temeljnih organizacij združenega dela, v sestavljene organizacije združenega dela oziroma
v združene zdravstvene zavode. Intencija zakona je tudi, da se hitreje odpravljajo preživele organizacijske oblike, da se spodbuja sodobna organizacija in
aktivno zdravstveno varstvo, da se uvajajo dispanzerske metode dela ter prizadevanja, da se zdravstvena dejavnost čim bolj približa delovnim ljudem in
občanom, tako da bodo imeli vsi prebivalci enake možnosti za zadovoljevanje
potreb po zdravstvenem varstvu.
Takšna organizacija zdravstvenih zavodov pomeni nov, kvalitetnejši premik
v smislu večje učinkovitosti, smotrnosti in racionalnosti.
Financiranje zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja oziroma
oblikovanje sredstev za skupno porabo na področju zdravstva je izvedeno
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iz načel vzajemnosti, solidarnosti, obveznosti in sorazmernosti prispevkov iz
osebnih dohodkov delavcev oziroma iz ekonomske moči drugih zavezancev.
Sredstva se zbirajo v regionalni zdravstveni skupnosti s samoupravnim sporazumom o prispevni stopnji za opravljanje zdravstvenih dejavnosti, ki temeljijo
na programu zdravstvenega varstva in na osnovah družbenega dovora o financiranju splošne in skupne porabe. Načela dohodka in svobodna menjava dela
zagotavljajo delavcem v zdravstvenih dejavnostih enak družbenoekonomski
položaj, kot ga imajo delavci v drugih organizacijah združenega dela.
Zavedamo se, da vseh vprašanj, ki se pojavljajo v samoupravni praksi, ni
potrebno in ni mogoče zakonsko regulirati. Zato bo potrebno določena pereča
vprašanja urejati na samoupravni podlagi s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori. Od javne razprave pričakujemo, da bo ustvarjalno prispevala
k izpopolnitvi in jasnejši izpeljavi nakazanih izhodišč, na podlagi česar bomo
lahko izoblikovali dokončno besedilo tega zakonskega predpisa. V ta namen bo
treba vložiti dodaten skupen napor za razrešitev nekaterih dilem, da bo zakon
tako še bolj konsistenten in da bo predstavljal ustrezen normativni akt za
dogovor vseh delovnih ljudi in občanov pri urejanju zdravstvenega varstva.
Hvala.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala. Osnutek zakona smo vam poslali
dne 23. 7. 1974. Prav tako ste prejeli tudi mnenje Sveta za socialno in zdravstveno politiko pri Republiški konferenci Socialistične zveze delovnih ljudi.
Na klop smo vam danes dali tudi pripombe Zavoda Socialistične republike Slovenije za zdravstveno varstvo.
Izvršni svet predlaga, da Skupščina Socialistične republike Slovenije obravnava osnutek zakona v smislu 294. člena poslovnika Skupščine Socialistične
republike Slovenije po skrajšanem postopku.
Najprej bomo razpravljali o predlogu Izvršnega sveta, da se osnutek
obravnava po skrajšanem postopku, kar pomeni, da sta združeni prvi dve fazi,
to je predlog za izdajo zakona in. osnutek.
Kdo želi razpravljati o tem predlogu Izvršnega sveta? (Nihče se ne javi.)
Očitno nihče. Končujem razpravo in dajem predlog Izvršnega sveta, da se
obravnava zakon po skrajšanem postopku, na glasovanje. Na seji je navzočih
58 delegatov.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (55 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) Ugotavljam, da se
s predlogom Izvršnega sveta strinjate, in sicer z večino glasov. Zato bomo
obravnavali zakon v drugi fazi, to je kot osnutek zakona.
Osnutek zakona so obravnavali: Odbor našega zbora za družbenoekonomske
odnose in razvoj in Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora združenega
dela, ki sta dala skupno poročilo, Odbor našega zbora za družbenopolitični in
komunalni sistem in Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela,
ki sta dala skupno poročilo, skupščinska Zakonodajno-pravna komisija, ki je
prav tako zboru predložila svoje poročilo, ter Komisija za vprašanja borcev
NOV, ki je zboru dala pismeno poročilo. Vsa omenjena poročila ste prejeli.
Želijo morda predstavniki odborov in komisij še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne.)
Na podlagi osnutka zakona ter vseh poročil pričenjam razpravo. K razpravi
se je že prijavil dr. Andrej Robič, delegat občine Tržič. Hvala.
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Dr. Andrej Robič: Tovarišica predsednica, spoštovani delegati! Na
sestanku delegatske skupine Tržiča so bile izražene naslednje pripombe k
osnutku zakona, ki jih bom na kratko posredoval zboru.
V zakonu še ni zadostno urejeno vprašanje strokovne službe zdravstvene
skupnosti. V obrazložitvi je sicer napisano, da bo to vprašanje urejeno kasneje,
ko bodo izšli š'e nekateri drugi predpisi s področja javne uprave. Vendar menim,
oziroma naša delegatska skupina meni, da bi moralo biti v osnutku zakona
omenjeno vsaj v grobih obrisih, kaj je pravzaprav strokovna služba skupnosti,
kajti ta strokovna služba vendarle izvaja odločitve zdravstvenih skupnosti in
pripravlja tudi potrebno gradivo in programe za zasedanje skupnosti. To je ena
pripomba.
Druga pripomba: Še vedno se premalo ukvarjamo s strokovnimi medicinskimi vprašanji. V osnutku zakona je predvideno, da se ustanovi samo Republiški medicinski svet, ki je strokovni svetovalni organ na nivoju republike.
Ne zasledimo pa ustanovitve take institucije na nivoju regij. To bi bilo potrebno, saj so v regijah določena vprašanja dostikrat mnogo bolj pereča. Zato
bi bil regionalni medicinski svet ali kakor bi ga že imenovali po mojem mnenju
zelo potreben. Njegova naloga bi bila dajati strokovna mnenja tako družbenopolitičnim kot tudi zdravstvenim skupnostim. To se pravi, da bi imeli, kot je
bilo danes že nakazano v referatu tovariša Klemenčiča, organ, ki bi hkrati
služil več institucijam. Ta medicinski svet si ne bi lastil nobenih odločitev
in nikakršnih drugih kompetenc, marveč bi bil izključno svetovalni organ.
Jasno je, da morajo vse odločitve v zvezi z zdravstvenim varstvom potekati v
zdravstvenih skupnostih in seveda v soglasju z družbenopolitičnimi skupnostmi,
saj gre za dejavnost, ki je posebnega družbenega pomena.
Dalje menimo, da so pristojnosti Zveze skupnosti preobširne. Torej to
poglavje ni dovolj in pravilno obdelano, saj je predvideno, da določa Zveza
skupnosti minimalni obseg pravic zdravstvenega varstva. Ta pristojnost bi
morala biti čim bliže bazi, kot tudi vse odločitve, ne pa da jih prenašamo
tako visoko navzgor.
Tudi za delo v Zvezi skupnosti ni točno navedeno, kako poteka. Menimo,
da mora biti vse, kar se dogaja v Zvezi skupnosti, stvar dogovarjanja s samoupravnimi interesnimi skupnostmi, ne more pa zveza odločati o nekaterih povsem določenih stvareh. Jasno je, da funkcija usklajevanja prav gotovo sodi
v pristojnost Zveze skupnosti, kot tudi urejanje tistih zadev, ki so splošnega
pomena.
V zvezi s tem bi bilo treba seveda omeniti tudi vprašanje minimalnega
obsega pravic iz zdravstvenega varstva. To je zelo občutljivo vprašanje, kajti
če napišemo »najmanjši obseg pravic«, smo že povedali tudi, da imamo- več
kategorij zdravstvenega varstva. To se pravi, da bodo imele tiste regije, ki nimajo denarja, minimalni obseg pravic, bogate regije pa večji obseg pravic iz
zdravstvenega varstva. Menim, da bi si morali v republiki prav glede tega
vprašanja prizadevati, da bi imeli vsi občani v Sloveniji vsaj približno enako
raven zdravstvenega varstva. To bi moralo biti iz zakona razvidno oziroma bi
moralo biti vsaj nakazano, kako naj bi uredili to vprašanje.
Menimo tudi, da bo treba izraze in pojme, ki so navedeni v tem zakonu,
poenotiti in jih razložiti. Recimo v členih 86 in 87 se govori enkrat o strokovni
službi, enkrat o strokovni dejavnosti, čeprav gre za isto stvar. V 91. členu je
rečeno, da mora dati sekretariat pristanek za to', da se lahko ustanovi neka
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nova strokovna enota, ne vemo pa, kaj pomeni strokovna enota. Ta vprašanja
sicer niso bistvena, vendar so pomembna za boljše razumevanje.
Glede 144'. člena, kjer piše, da ne more iti na specializacijo nihče, če ni delal
določeno obdobje na terenu, smo mnenja, da je to sicer v redu, vendar le,
če se uporablja samo za nekatere specialnosti, ne pa za vse. Na primer za nekoga,
ki ima izrazito spretne roke in bi lahko postal spreten kirurg, okulist ali kaj
podobnega, je nesmiselno, da mora iti najprej na teren, kjer bo izgubljal čas, pri
tem pa zelo malo pridobil za tisto ozko specialnost, za katero se je odločil.
Mnenja smo tudi, da bi bilo treba posvetiti več pozornosti programom
zdravstvenega varstva. Programi zdravstvenega varstva so namreč najbolj osnovna in najbolj važna zadeva, na podlagi katere se vsako leto v samoupravnih
interesnih skupnostih odločamo za določeno raven zdravstvenega varstva. Zaradi
tega mislim, da bi moralo biti le razčiščeno vprašanje, kaj so zavodi za zdravstveno varstvo. Vemo, da zavodi za zdravstveno varstvo zbirajo statistične podatke, in če jih zbirajo, jih tudi še analizirajo in dajejo na osnovi tega določene
sklepe. Na drugi strani pa vemo, da so bile dosedanje službe skupnosti, če
jih tako imenujem, ah bivši komunalni zavodi usmerjena predvsem na finančnoekonomska vprašanja in mnogo manj na strokovna vprašanja. To pomeni, da je
treba na nivoju regije to vse skupaj povezati, če hočemo, da bodo delegati
v samoupravnih interesnih skupnostih dobili v roke nekaj uporabnega, na
podlagi česar bodo lahko odločali za naprej. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Robič. Pred nadaljevanjem seje naj obvestim, zbor, da je med sejo prispel še en delegat, in sicer
tovariš Janez Venko, delegat občine Hrastnik. Pooblastilo je preverjeno in
je v redu.
Nadaljujmo razpravo. Besedo ima tovariš dr. Ivan Radkajec, delegat občine
Šmarje pri Jelšah!
Dr. Ivan Radkajec: Tovarišice in tovariši delegati! Naša skupina
delegatov je imela, ko je proučevala osnutek zakona o zdravstvenem varstvu,
nekatere pripombe, o katerih meni, da je prav, da jih posredujem zboru. Pripombe so kratke in konkretne.
2. in 38. člen predloženega osnutka zakona, ki zagotavljata pravico do
zdravstvenega varstva vsem delovnim ljudem in občanom, ki niso zavarovani,
ter pravico do proste izbire zdravstvene organizacije in zdravnika, sta v vsebinskem nasprotju s 75. členom, ki omejuje to pravico, in sicer takrat, kadar
gre za zdravljenje izven območja skupnosti.
Nasprotno temu, o čemer je govoril prejšnji govornik glede 6. člena, smo
mnenja, da bi bilo treba zaradi enotne politike zdravstvenega varstva zej območja vse republike taksativno našteti minimalni obseg zdravstvenega varstva.
Njegova misel, da bi si bilo treba prizadevati za vsaj približno iste možnosti
glede izkoriščanja zdravstvenega varstva, je brez dvoma primerna. Vendar je
imela naša delegacija v mislih dejstvo, da so in da bodo še precej časa obstajale
ekonomske razlike in da je treba pri izvajanju programa oziroma zakona upoštevati tudi personalno in ekonomsko realnost oziroma možnost.
K 22. členu: Temeljna zdravstvena skupnost mora odločati o vseh problemih zdravstva v komuni, seveda v koordinaciji z regionalno zdravstveno skupnostjo. Menimo namreč, da lahko edino na nivoju temeljne zdravstvene skupnosti realno pričakujemo intenzivno koordinacijo med porabniki in izvajalci
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zdravstevnih storitev. Če pa bo ta vloga zreducirana le na posvetovalni nivo,
kot je to nekje v osnutku predvideno, je pričakovati, da bo ta koordinacija
kmalu zamrla.
K 39. členu: Četrta alinea omenjenega osnutka zakona daje zavarovancu
zakonsko pravico do preizkusa strokovnosti zdravstvenega delavca oziroma
zdravstvene organizacije. Ker zakon daje to pravico zavarovancu, kar je povsem
prav, mora hkrati v interesu zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih organizacij tudi našteti pogoje, pod katerimi je to dopustno, in ne sme odločitve
o tem prepustiti splošnim aktom posameznih zdravstvenih organizacij.
K 91. členu: Menimo, da se pooblastila oziroma odločitve iz tega člena lahko
prenesejo na regionalne zdravstvene skupnosti oziroma na njihove strokovne
svete ali službe, kakor bi jih pač imenovah. To še posebej velja za drugi
odstavek citiranega člena, kadar gre za odpiranje posameznih oddelkov ali
pa dela oddelka.
K 95. členu: Iz 2. odstavka tega člena je razvidno, da družbenopolitična
skupnost lahko- odredi v zdravstvenih delovnih organizacijah permanentno
dejavnost. S tem ta člen zavezuje določene profile zdravstvenih delavcev ter
zdravstvene delovne organizacije za nadpovprečno obremenitev. Zato bi bila
verjetno moralna obveznost zakonodajalca, da k temu členu doda še kompenzacije za tako obveznost.
K 104. členu: Zadnji stavek bi bilo treba dopolniti tako, da službam v zdravstvenem domu dodamo še statistiko.
K 105. členu: V tem členu naj ostane možnost za organiziranje specifične
službe v zdravstvenem domu, kajti 108. in 109. člen nakazujeta, da je takšna
dejavnost rezervirana le za bolnišnice.
K 144. členu: Gre za vprašanje specializacije. Zakonsko določilo, da bi
katerokoli specializacijo ome j ev ah s tem, da mora kandidat za specializacijo
določen čas prebiti v osnovni zdravstveni službi, ne more rešiti te službe.
Problem je treba reševati iz drugega zornega kota. Menimo, da je treba splošno
medicino narediti privlačno. Zdravniku splošne prakse je treba priznati družbeni status, ki mu gre, in mu dati možnost za permanentno strokovno izpopolnjevanje ; treba mu je dati možnost za, specializacijo kot v vseh drugih
strokah. Poleg tega je treba zdravstvenega delavca na terenu adekvatno nagraditi. Če bi torej po tej poti reševali ta problem, mislim, da bi 4. odstavek
citiranega člena lahko odpadel.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala. Besedo ima dr. Polde Hladnik,
delegat občine Koper!
-Dr. Polde Hladnik: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši
delegati! Proučevali smo osnutek novega zakona in množico pripomb z vseh
strani, ki pričajo1, da gre za izjemno zanimanje vsega prebivalstva, posebno
družbenopolitičnih skupnosti in delovnih organizacij najrazličnejših dejavnosti,
pa čeprav je minilo le nekaj let od zadnjih zakonov o zdravstvu in zdravstvenem
zavarovanju.
Marsičesa, kar je bilo napisano v teh zadnjih zakonih, še nismo začeli popolnoma izvajati, največ zaradi pomanjkanja kadrov v zdravstvu, delovnih
prostorov in zaradi pomanjkanja denarja. Pozdravljamo večino pozitivnih prizadevanj v osnutku zakona: približati zdravstveno službo zavarovancem v samoupravni interesni skupnosti, sodelovati pri načrtovanju razširjevanja zdrav-
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stvene mreže, rasti nivoja zdravstvenega varstya v vseh ozirih in skrbeti za potrebna finančna sredtva. Mislim, da smo glede preventivnega zdravstvenega
varstva ostali v osnutku zakona le malo preveč deklarativni in premalo natančni. Zavedamo se, da gledamo danes na medicino enotno. To se pravi, da
je potrebno na vseh nivojih zdravstvene službe, od splošnih ambulant do visoko
specializiranih zdravstvenih organizacij, razen kurativne, izvajati tudi preventivno in rehabilitacijsko dejavnost. Vse vrste različnih zdravstvenih dejavnosti imajo specializirane ustanove, ki proučujejo, razvijajo in posredujejo
nove dosežke in nove metode dela s svojega področja. Tako imamo v preventivni medicini predvsem sedanje zavode za zdravstveno varstvo, ki so kljub
pomanjkanju ustreznih visoko kvalificiranih zdravstvenih kadrov, prostorov, laboratorijsko-tehničnih in včasih tudi finančnih sredstev skušali opravljati vse
tisto, kar jim nalagajo predpisi in potrebe na terenu. Pri tem mislim predvsem
na sotialno-medicinsko, higiensko in epidemiloško dejavnost.
V osnutku zakona so sicer ti zavodi še predvideni, vendar se jim do neke
mere odvzema možnost razvijati socialno medicino1, ki se primarno dodeljuje
zdravstvenim skupnostim. Pri tem ni toliko važno, kako se bodo ti zavodi
v bodoče imenovali, čeprav je bil sedanji naslov prav primeren in so šele letos
spomladi v Beogradu ustanovili zvezni zavod za zdravstveno varstvo. Glede
naslova bi morebiti le kazalo, da se to vprašanje koordinira z Beogradom in
drugimi republikami.
Pooblaščen sem od skupine delegatov občinske skupščine Koper za delegiranje v Zbor občin Skupščine SR Slovenije, da podprem pripombe zavodov
za zdravstveno varstvo, ki so bile poslane Skupščini, ter pripombe Sveta za
socialno in zdravstveno politiko^ Republiške konference Socialistične zveze
delovnega ljudstva Slovenije s pripombo, da imajo ti zavodi — poleg ostalega
— obvezno tudi službo za socialno medicino, in ne fakultativno, in seveda
tudi službo za organizacijo zdravstvene dejavnosti. Ta je prav v zadnjih letih
pri nas v Sloveniji začela kazati prve sadove, predvsem pri programiranju
in ocenjevanju zdravstvene službe, ob posebnem prizadevanju Republiškega
zavoda za zdravstveno varstvo.
Ker moramo torej priznati socialno-medicinsko dejavnost za specializirano
medicinsko stroko in ker se zavzemamo za princip, da spada vsa zdravstvena
dejavnost v okvir zdravstvenih ustanov, ne kaže sprejeti drugega odstavka 114.
člena v sedanji obliki, ki primarno nalaga to dejavnost zdravstveni skupnosti
in ne omenjenemu zavodu.
Lepo je v osnutku zakona nakazana primarna skrb za zdravje ljudi, njihovega delovnega in življenjskega okolja. Zato si moramo prizadevati za krepitev dejavnosti predvsem v zavodih za zdravstveno varstvo, ki jim je primarno dana opisana dejavnost. Le tako bo lahko ostala osnovna zdravstvena
dejavnost v zdravtvenih domovih in specializirana v bolnišnicah. Zdravstvene
skupnosti, delovne organizacije, skrb za zdravstveno varstvo okolja in vse
ostalo, kar zadeva ohranitev našega zdravja, vse to bo bolje in zavedneje
sodelovalo v skrbi za rast zdravstvene ravni viseh naših delovnih ljudi. Družbenopolitičnim in zdravstvenim skupnostim pa naj bo primarno ustvarjanje,
vodenje in koordiniranje zdravstvene politike in skrb za ustrezna finančna
sredstva, ki na žalost često ne zadostujejo za celoten obseg vseh oblik zdravstvenega varstva. Predvsem v osnovni zdravstveni službi ta sredstva niso najustrezneje dodeljevana. Ponovno bo treba pomisliti na to, ali je sedanji način
pridobivanja finančnih sredstev v večini zdravstvenih organizacij po kurativnih
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storitvah najprimernejši, saj na ta način zbledi primarna skrb za ohranjevanje
zdravja. Večkrat je tudi kvantiteta pred kvaliteto dela. Vsaj v osnovni zdravstveni službi bi lahko upoštevali tudi druge kriterije, ki bi ob primernem programiranju učinkoviteje zmanjševali naval v ordinacije in njihove laboratorije.
Na koncu še to', kar zasledimo tudi v nekaterih prispevkih drugih. V naši
socialistični samoupravni skupnosti gotovo ni več mesta za privatno prakso
in zato naj se to v osnutku zakona ustrezno popravi. Mislim, da skoraj
ni več zdravnikov, ki bi utegnili ob preobremenjeni osnovni in specialistični
zdravstveni službi še privatno delati. Gre predvsem za nekatere zobozdravstvene delavce, katerim pa je treba omogočiti redno in izredno delo v okviru
javnih zdravstvenih kapacitet.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Hladnik. K besedi se je
prijavil tovariš Stane Polajnar, delegat občine Celje!
Stane' Polajnar: Naša delegacija, ki se je na svojem sestanku
seznanila z gradivom, in prav tako tudi s pripombami Izvršnega odbora Skupščine skupnosti zdravstvenega varstva in zavarovanja v Celju, meni, da so
posebno pomembna naslednja vprašanja:
Osnutek zakona je glede urejanja odnosa med temeljno in regionalno
skupnostjo premalo precizen. Naša ustavna ureditev predvideva za vse interesne skupnosti temeljne interesne skupnosti v občinah in njihovo povezovanje.
Zato menimo, da osnutek zakona z obrazložitvijo vred ni dovolj prepričljiv
v razlogih, ki naj bi narekovali nasprotno ureditev, to je ustanovitev regionalne
zdravstvene skupnosti, ki bi se organizirala v temeljno skupnost za območje
občine. Menimo, da bi morali ustanoviti temeljne skupnosti in te organizirati
v regionalne. Pri tem bi se morali že v zakonu samem izraziti o najnujnejših
pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za povezovanje in organiziranje v regijsko
skupnost. Vsekakor moramo precizneje urediti razmerje med obema skupnostima in določiti pristojnosti, katere bi se prenesle na regijsko skupnost in
katere bi ostale temeljnim skupnostim.
Prav tako naj bi zakon določil minimalne oblike zdravstvenega varstva,
ki bi bile obvezne in popolnoma enake za vso republiko1. Pri tem menimo, da je
bila dosedanja ureditev, ko so bile vse obvezne oblike določene z zakonom
in prav tako tudi obseg in merilo, boljša in bi jo zato1 kazalo dopolniti, ne pa zamenjati s predlaganim besedilom. S tem ne bi bile kršene samoupravne in originarne pristojnosti in pravice interesnih skupnosti, pač pa bi predlagana
rešitev bolj zagotavljala odpravljanje razlik med posameznimi skupnostmi, ki so
dostikrat posledica bolj ali manj ugodnega gospodarskega stanja.
Predlagamo tudi dopolnitev besedila 62. člena osnutka, ki ni dovolj jasno
ter zato zahteva razčiščenje nekaterih pojmov, da ne bo pozneje prišlo do
različnih razlag.
Podpiramo mnenja, da naj bi se za ostale pravice do zdravstvenega varstva,
ki bi jih skupnosti določale samostojno, predvidela predlagana rešitev iz 2.
odstavka, to je, da bi tudi te pravice določale posamezne skupnosti sicer samostojno, vendar bi se prej v okviru republike dogovorile, kako bodo rešila
posamezna vprašanja.
Prav tako smo bili tudi mnenja, da je stališče izvršnega odbora skupnosti,
da bi se vsakoletna višina prispevka določala s samoupravnim sporazumom in
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ne s sklepom skupščine, za sedanjo stopnjo našega družbenega razvoja boljše
in bolj primerno.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Polajnar. Besedo ima
dr. Drago Plešivčnik, delegat občine Slovenj Gradec!
Dr. Drago Plešivčnik: Tovarišica predsednica, spoštovani delegati!
Čeprav bi kot zdravstveni delavec želel razpravljati o mnogih členih obsežnega osnutka zakona o zdravstvenem varstvu, tega vendarle ne bom storil,
ker mislim, da bodo tiste stvari, ki zadevajo zdravstvene delavce in naše
delovne organizacije temeljiteje obravnavali v Zboru združenega dela.
Omejil se bom zaradi tega le na 156. člen tega osnutka, ki govori o tem,
kdo naj določa prispevno stopnjo za zdravstveno varstvo. Pri tem moram že kar
na začetku reči, da se ogrevam za variantni predlog, čeprav sem zelo skrbno
prebral vsa stališča in pripombe naših odborov in komisij, ki zagovarjajo prvotno besedilo.
Moje zagovarjanje variantnega predloga, po katerem naj bi regionalne
interesne skupnosti definitivno določile prispevno stopnjo, temelji na izkušnjah
preteklega leta, ko smo v zdravstvu že izpeljali ta sistem. Zato moram reči, da
pomeni iskanje pristanka s strani temeljnih organizacij združenega dela o višini prispevka velik napor za vse zdravstvene delavce, ki morajo sodelovati
v taki akciji.
Naj povem, da morajo nekatere delovne organizacije, če dosledno izvajajo
zakon, obiskati tudi po več sto, da ne rečem po več tisoč temeljnih organizacij
združenega dela, da v njih zagovarjajo svoj program. Dejali boste, da to ni
potrebno in da so za to določene transmisije. To je sicer mogoče, vendar, kdor
je sodeloval v razpravah v minulem letu z delavci v temeljnih organizacijah,
je nedvomno ugotovil, da lahko na njihova vprašanja odgovarja le tisti, ki
temeljito pozna vso problematiko neke določene zdravstvene ustanove oziroma
zdravstvene dejavnosti. Sicer so odgovori pavšalni. Takšni odgovori pa naših
delavcev ne zadovoljijo.
Ko smo se v minulem letu dogovarjali, je to delo pomenilo hud napor za
zdravstvene delavce. Pri tem je trpela tudi naša osnovna dejavnost. Trpeli
pa so tudi delavci v teh organizacijah združenega dela, saj smo imeli zaradi
časovne stiske sestanke tudi po njihovi končani nočni izmeni, da smo dobili
soglasje določenih skupin,.
Takšno dogovarjanje je bilo zelo naporno, čeprav je šlo vse zelo gladko,
saj so delavci dajali svoj pristanek. Kaj pa bi bilo, če bi recimo v neki regionalni skupnosti, kjer je treba obiskati več tisoč temeljnih organizacij, prišlo do
zapleta, če bi bilo treba začeti usklajevanje? Ne vem, kdaj bi prišli v takšnih
primerih do konca.
Takšen način sprejemanja je zelo otežen še iz drugih razlogov, pa tudi iz
čisto republiških — centralnih razlogov. Kdor je sodeloval zadnja leta pri
določevanju prispevne stopnje, bo zagotovo potrdil mojo lastno izkušnjo, saj
že devet let precej intenzivno sodelujem na tem, področju. Vedel bo, da se
republiška družbenoekonomska izhodišča zelo pogosto spreminjajo in da do zadnjega trenutka nimamo dokončno izdelanega gradiva. Ker se republiška izhodišča tako zelo menjavajo, nimamo niti gradiva, da bi lahko prišli v temeljne
organizacije združenega dela z definitivnimi stališči. Tudi letos, ko smo spre-
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jemali v skupščinah interesnih skupnosti višino prispevka, je bilo tako. Prav
tako dobimo dokončna stališča, recimo republiška, šele tik pred sejo zbora.
2e večkrat smo opravili polovico dela na podlagi starih izhodišč, vendar
smo morali nalogo na novo začeti, ker so se stvari v republiki tako dolgo
zavlačevale. To je praksa, ki jo lahko vedno znova potrdim.
Menim, da če bi prepustili določevanje prispevne stopnje, tako> kot predvideva varianta, se ne bi pregrešili zoper ustavo, čeprav priznam, da morda
to moje zavzemanje ni povsem v skladu z ustavo. Namreč določeno je, da so
samoupravne interesne skupnosti za zdravstveno varstvo sestavni del splošnega
skupščinskega sistema in da se bodo o prispevni stopnji pogovarjali še v vseh
skupščinah družbenopolitičnih skupnosti. In če bomo to razpravo prenesli, jo
bomo prenesli v temeljne interesne skupnosti. Zato menim, da ni razloga, da
ne bi mogel neposredni proizvajalec prek tega mehanizma zelo učinkovito
sodelovati pri razpravah in končno tudi pri odločanju o višini prispevne stopnje.
S tem ne mislim, da naj ne bi delavci razpravljali o programih. To je potrebno, ker jih programi zelo zanimajo. Na podlagi njihovih pripomb lahko marsikdaj zdravstveni delavci dopolnijo program zdravstvenega varstva, saj delavci
bolj čutijo, kje jih žuli, kakšne težave imajo, kakšne imajo probleme in podobno. To moramo urediti na široko in ne samo v krogih zdravstvenih delavcev.
Mislim, da je popolnoma neracionalno, da se vsako leto pogovarjamo
o istih stvareh, za katere so delavci že zdavnaj povedali, kaj hočejo, da hočejo
imeti tako ordinacijo, da hočejo imeti takšno ah drugačno bolnišnico, da
hočejo imeti take in take usluge in podobno. Delavci so pripravljeni to tudi
financirati. Vprašanje so pa cene. Cena in program nista ista stvar. Določiti
cene je odveč in je celo nepravilno, da bi recimo od vsakega zahtevali, da zna
določiti, kakšna je vrednost neke zdravstvene storitve. Trenutno sem direktor
bolnišnice, pa ne znam določiti ceno neki zdravstveni storitvi. Imamo ekipo,
ki jo določi in jaz ji verjamem. Kako naj potem razpravlja nekdo drug o cenah
zdravstvenih storitev. Naj ponovim: o zadevah, o katerih so se že izrekli v temeljnih organizacijah združenega dela, ni potrebno, da ponovno razpravljamo.
Zato naj se tekoče financiranje uredi recimo s sklepi teh skupščin, o katerih sem
govoril. Koliko večja škoda in veliko večje zlo je v tem, da zvemo za definitivno
prispevno stopnjo konec tistega leta, v katerem se zdravstvena dejavnost še
izvaja. Prihaja do takih nesmislov, da še v oktobru mesecu za vse račune, ki jih
dobivamo, pravijo, da so to začasne cene zdravstvenih storitev, in na koncu
leta, šele po zaključnih računih, so določene pravzaprav neke definitivne cene.
Mislim, da tu ni nobene logike in da tudi ruma zveze z ekonomiko. Zato
predlagam, da bi morda vendarle sprejeli variantni predlog k 156. členu zakona.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Plešivčnik. K razpravi se je prijavil tovariš Jože Piano, predstavnik Zveze skupnosti zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja Socialistične republike Slovenije!
Jože Piano: Spoštovane tovarišice delegatke, spoštovani delegati!
Naše pripombe smo posredovali odborom in so deloma zajete v pripombah,
ki jih imajo vaši odbori k osnutku zakona. Če bo kakšna moja pripomba izzvenela kritično, bo hkrati tudi samokritična, saj smo sodelovali pri izdelavi
tega zakonskega osnutka.

5. seja

193

Ta osnutek je nastajal skoraj leto in pol in je preživljal vse tiste spremembe,
ki smo jih v zvezi s celotnim našim ustavnim sistemom doživljali. Spreminjali
smo svoje koncepte ali pa jih dopolnjevali. Hkrati bi želel pripomniti, da smo
svoje pripombe posredovah kot zveza in ne kot posamezne skupnosti Republiški konferenci Socialistične zveze. Zato so tudi vključene v te pripombe,
ki vam jih je predložil Svet za zdravstvo in socialno politiko Republiške konference SZDL. Naj povzamem te pripombe:
Menimo, da je osnutek zakona primeren za javno razpravo, z eno pripombo,
ki smo jo sprejeli tako v Republiški konferenci kot v vseh drugih organih in
tudi pri nas. Ta pripomba je, da bi morah k zakonu, ki ima pravno-tehnično
obrazložitev, dodati še vsebinsko družbeno in konceptualno obrazložitev. Menimo, da bi bil osnutek šele tako primeren za široko javno razpravo v družbenopolitičnih skupnostih in v delovnih organizacijah. Mislimo, da je to pogoj za
ustvarjalno in kreativno javno razpravo.
Hkrati ko poudarjamo, da je primeren za javno razpravo z dopolnitvijo,
bi morali dodati še takšno obrazložitev. Moramo ugotoviti, to ni ne pripomba
ne kritika, marveč dejstvo, da naj bi bile po naši ustavni koncepciji naše
skupnosti kot samoupravna interesna skupnost del skupščinskega sistema in
naj bi odločale enakopravno v tem skupščinskem sistemu o takšnem zakonu,
kot je ta.
Zdaj smo v zaprtem krogu, ker še nimamo tega zakona. Nimamo še delegatov, nimamo svoje skupščine, ki bi enakopravno odločala v tej skupščini.
Ker zakona torej še nimamo, ne moremo oblikovati tega organa, ki bi o vsem
tem soodločal. Zato je nujno, da zakon sprejmemo, če želimo ustvariti tak
organ. Mislim, da nas zaprti krog navaja k naslednji misli: Do kod naj seže
zakon? Sprejeli ga bodo namreč delegati, govorim s stališča naše interesne
skupnosti, ki bodo pravzaprav na podlagi tega zakona z 31. decembrom oziroma 1. januarjem oblikovali prave nove delegatsko oblikovane interesne skupnosti. Tako se postavlja vprašanje — ki je verjetno vsebinsko — da ne bi
morda prejudicirali nekaterih rešitev, s katerimi se pravi delegati v končni
konsekvenci ne bi strinjali. To ni nikakršna kritična pripomba, to je samo
predlog za razmišljanje ob tem, ko bomo oblikovah ta zakon: do kam naj seže
in kaj naji se prejudicira.
Druga naša pripomba je naslednja: Danes in že prej nekolikokrat smo
poslušali izhodišča za oblikovanje samoupravnih interesnih skupnosti. Ko smo
gledali te pristope, smo imeli vtis, da niso med seboj povsem, usklađeni. Gre
za interesne skupnosti, ki se ustanavljajo po zakonu: to je kulturna, socialna,
zdravstvena skupnost itd. Mislim, da mora biti tudi znotraj teh pristopov neka
povezanost, ker bodo te skupnosti skupaj nastopile v procesu samoupravnega sporazumevanja, v procesu volitve delegatov in podobnem. Zato mislim,
da bi bilo treba proučiti tudi to vprašanje v javni razpravi o osnutku tega
zakona. To se pravi, da bi morali doseči neko usklađenost med vsemi temi
zakoni. Ko boste danes razpravljali o zakonu o kulturni skupnosti, boste videli,
da so nekatere rešitve precej drugačne od rešitev, ki jih vsebuje ta zakon.
Ne plediram ne za eno in ne za drugo rešitev, plediram samo za usklađenost.
Mislimo torej, da se lahko razprava šele sedaj začne. Upamo, da bomo lahko
kljub časovni stiski kreativno uveljavili naša mnenja in stališča. Menimo pa,
da bo osnovna ugotovitev razprave verjetno ta, da je to eden izmed prvih
zakonov po sprejetju novega ustavnega sistema. Na ta način bo ta zakon
nekako prejudiciral vse naše poznejše pristope. Prav zaradi tega bo verjetno
13
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treba pri tem zakonu predvsem razmisliti, ali mu je dana tista funkcija, ki gre
zakonu po novem ustavnem sistemu. Če sem konkreten: menimo, da je na področju samoupravnih interesnih skupnosti naloga zakona pravzaprav dvojna,
in sicer da spodbudi združevanje delovnih ljudi za zagotavljanje nekaterih
njihovih potreb in da zagotovi možnost za intervencijo širše družbenopolitične
skupnosti, če to združevanje ne bi potekalo v skladu z dogovorjenimi prizadevanji.
Kot ste v pripombah odborov videli in tudi v pripombah Socialistične zveze,
se zastavlja vprašanje, ali je res nujno izdati zakon in ali ne bi to lahko
prepustili procesu samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja. Seveda bi
morah ob tem zagotoviti, če to ne bi uspelo, da zakon intervenira z normo.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Piano. Želi še kdo besedo?
Besedo ima tovariš Miroslav Kosi, delegat občine Radlje ob Dravi!
Miroslav Kosi: Tovarišica predsednica je prej omenila, da so posamezne delegacije že poslale pismene predloge za spremembe. Naj mi bo
dovoljeno, ker so se prikradle napake ob tipkanju in v zapisniku, da ponovim
naše pripombe.
V pismenih pripombah naše delegacije, to je delegacije občine Radlje ob
Dravi, smo v besedilu, ki je bilo posredovano neposredno Skupščini, črtali
pripombe k 4. točki 140. člena in k tretjemu odstavku 156. člena.
Po pooblastilu predsednika naše delegacije prosim, da bi upoštevali naslednje pripombe k 142. členu, 144. in 159. členu:
V 142. členu predlagamo, da se drugi odstavek spremeni tako, da bi pripravništvo trajalo za zdravstvene delavce od točke 1 do 3 iz 140. člena eno
leto, ker menimo, da za pomožnega zdravstvenega delavca enoletno pripravništvo ne bi bilo potrebno.
V četrtem odstavku 144. člena, ki govori o specializaciji, predlagamo v
variantnem dostavku, da se besedilo »v zdravstvenem domu« spremeni v besedilo »v zdravstveni delovni organizaciji«. Mislimo, da pogoj dve leti ni pravilen, toda če vzamemo besedilo »v zdravstveni delovni organizaciji«, se bo
kljub temu del zdravnikov tudi odločil za delo v zunanji zdravstveni službi.
V drugem odstavku 159. člena naj bi se črtala beseda »praviloma«. Smo
namreč za to, da je prispevek enoten v vseh regionalnih zdravstvenih skupnostih.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Kosi. Zeli še kdo razpravljati? Tovariš Makovec, prosim!
Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, spoštovani delegati! Imam
samo eno pripombo. Nanaša se na zdravstveno varstvo. V zakonu poudarjamo,
kar je prav, pravice naših občanov. Jasno je, da bi morah pri tem poudariti
tudi njihove dolžnosti. Menim namreč, da pri vseh teh pravicah včasih pride
tudi do neupravičenih pojavov v samem zdravstvenem varstvu. Tega vprašanja osnutek zakona ne navaja. Gre za poškodbe pri delu, ki so včasih tudi
poškodbe ne v delovni organizaciji in ne na poti na delo, marveč poškodbe
doma ali kjerkoli drugje. Nekateri občani se pri teh poškodbah sklicujejo na
vse mogoče in trdijo, da niso sposobni za delo v delovni organizaciji ali kjerkoli so zaposleni. Zgodi se, da potem doma ah kjerkoli drugje kljub temu
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delajo. Prej je tovariš iz Kopra omenil pomanjkanje sredstev za zdravstveno
varstvo. Dejstvo je, da prav za take primere trosimo sredstva, ki bi jih lahko
uporabljali za namene zdravstvenega varstva. Mislim, da bi morah konkretno
tukaj, pri zdravljenju poškodb, izvajati več kontrole, da bi videh, kaj se
resnično dogaja. Menim torej, da če nekdo ni sposoben delati v delovni organizaciji, tudi ne bi smel biti sposoben delati v času zdravljenja nekje drugje.
Tako ravnanje gre v breme zdravstvenega varstva in v breme delovne organizacije. So končno tudi primeri, da gredo ljudje tudi v pokoj zaradi delovne
nesposobnosti, vendar se nato spet zaposlijo. Prejemajo torej dvojne prejemke
namesto enih, in to vse na račun družbe, na račun vseh nas. Hvala.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Makovec. Kdo še želi razpravljati? Očitno nihče. Ali želi besedo predstavnik Izvršnega sveta?
Dr. Dominik Komadina : Tovarišica predsednica, zahvaljujem se
za vse prispevke, ki ste jih dali. Skrbno jih bomo proučili in jih v največji
možni meri upoštevali pri izdelavi predloga zakona o zdravstvenem varstvu.
Predsednica Mara Žlebnik: Preden bi predložila sklep, ki ga naj
o tem osnutku zakona sprejmemo, bi želela glede na to, da je nekaj razpravljalcev govorilo o javni razpravi o osnutku zakona, povedati stališče Predsedstva skupščine. Stališče je naslednje: Ce damo v javno razpravo takšen osnutek,
kakršen je, h kateremu so dale vrsto konstruktivnih pripomb razne družbeno^
politične organizacije, skupnosti, delegacije in tako dalje, bi verjetno prišli ne
samo v veliko časovno stisko, marveč tudi v ponavljanje teh pripomb. Zato je
naše mnenje, naj bi predlagatelj na podlagi gradiva, ki ga že imamo, pospešeno
pripravil predlog zakona. V njem bi povzel vse sprejemljive, že znane in dane
pripombe. Zaradi tako prečiščenega predloga zakona bi imeli več časa za razpravo v temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih in tako
dalje. Menimo, da bi bila taka pot racionalnejša in tudi glede na časovno stisko
do konca leta, ko naj bodo te stvari urejene, primernejša. Če se delegati s tem
predlogom strinjajo, potem bi predlagala naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike
Slovenije in ga predloži Skupščini do 25. oktobra 1974.
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet upošteva izhodišča za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih, ekspoze Izvršnega sveta o izhodiščih, razpravo
o njih ter pripombe, predloge in mnenja skupščinskih teles ter razpravo na
seji zbora. Prav tako naj upošteva tudi pismene pripombe, ki so jih delegacije
poslale neposredno.
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za tak sklep, naj glasuje! (55 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) Ugotavljam,
da je sklep z večino glasov sprejet.
(Seja je bila prekinjena ob 12.10 in se je nadaljevala ob 12.40.)
Predsednica Mara Žlebnik : Prehajamo na 5. točko dnevnega
reda, to je na osnutek zakona o socialnem skrbstvu.
13»
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Osnutek zakona je predložil Skupščini v obravnavo Izvršni svet, ki nam je
z dopisom z dne 5. 9. 1974 predlagal, da naj obravnavamo zakon kot osnutek.
Dopis smo vam poslali s sklicem za sejo zbora. Predstavnik predlagatelja
je tovarišica Marija Cigale, pomočnik republiškega sekretarja za zdravstvo in
socialno varstvo.
Vprašujem predstavnika Izvršnega sveta, če želi zakonski osnutek še ustno
obrazložiti! (Da.)
Marija Cigale: Moje uvodne besede bodo zelo kratke. Ne zato, ker bi
menili, da je ta tema oziroma ta zakonski tekst manj pomemben, marveč predvsem zaradi dejstva, da je osnutek zakona o socialnem skrbstvu Skupščina
že enkrat obravnavala, da je bila o tem osnutku izvedena javna razprava in da
smo na podlagi te razprave pripravili besedilo, ki ga imate danes pred seboj.
Tekst je v zvezi z izhodišči za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih po predlogu
Izvršnega sveta vrnjen v fazo osnutka zakona.
Področje socialnega skrbstva je področje posebnega družbenega pomena
in je edino, ki je doslej ostalo izven samoupravnega sistema. Dejavnost socialnega skrbstva je urejena z vrsto zakonskih in drugih predpisov, deloma pa
zakonsko sploh ni urejena.
Z ukrepi socialnega skrbstva varujemo življenjske interese precej velikega
števila ljudi, predvsem tistih, ki niso sposobni ali so le deloma sposobni skrbeti
zase in urejati svoje socialne, vzgojne in zdravstvene probleme. Zato je družbenopolitično nujno, da se to področje dejavnosti organizira na samoupravnih
osnovah, da bo tako zagotovljeno kompleksno reševanje te problematike in primerno povezovanje z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi. Na tak
način bo tudi bolje urejen položaj delavcev v teh dejavnostih.
Dejavnost socialnega skrbstva, ki jo opravljajo socialne službe, doslej ni
bila zakonsko urejena in se je izvajala neposredno na podlagi ustavnih določb.
Ze nekaj let se kaže potreba po zakonski ureditvi socialnega skrbstva. Zlasti
smo pogrešali z zakonom oziroma s predpisom urejen način organizacije in
delovanja socialnih služb. Ti razlogi so nas ob ustavni koncepciji pripeljali do
sklepa, da ne moremo uveljaviti načela podružbljenja, ne da bi v zakonu opredelili tudi nekatere osnovne značilnosti tega področja. Zato predloženi zakonski
tekst opredeljuje področje socialnega skrbstva, organizacijo skupnosti socialnega
skrbstva in socialne zavode, kajti mnenja smo bili, da le s tako obravnavo lahko
strnemo in povežemo to dejavnost.
Ta zakon bo torej pomenil temeljni predpis za področje socialnega skrbstva.
Zakonski tekst, ki je danes v razpravi, že upošteva pripombe, ki so bile izražene ob prvi razpravi v telesih skupščine, kot tudi pripombe, izražene v javni
razpravi. Poročilo o tej razpravi smo tudi posredovah Skupščini. Menimo, da bo
tako mogoče, na podlagi pripomb k predlaganemu besedilu, resnično oblikovati
tak predlog zakona, ki bo ustrezal interesom delovnih ljudi na tem področju.
Omenila bi še to, da sočasno s pripravami zakona potekajo tudi priprave
za ustanovitev skupnosti socialnega skrbstva. V 53 občinah so že imenovali
iniciativne odbore, v sedmih občinah pa bodo ti imenovani v nekaj dneh. Pripravljajo se oziroma so deloma že pripravljeni tudi delovni osnutki samoupravnih sporazumov in statutov skupnosti in pripravljajo se tudi programi
teh dejavnosti za leto 1975.
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Računamo, da bomo kljub težavam, ki so razumljive, saj prvič prehajamo
na ta sistem, vendarle uspeli do konca tega leta ustanoviti te samoupravne interesne skupnosti in da bo z letom 1975 resnično že zaživel nov sistem socialnega skrbstva, ki nam ga nalaga nova ustava.
Predsednica Mara 2 1 e b ni k : Hvala, tovarišica Cigale. Osnutek zakona
smo vam poslali 23. julija 1974. Osnutek zakona so obravnavali: Odbor našega
zbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbor za družbenoekonomske
odnose Zbora združenega dela, ki sta dala skupno poročilo, Odbor našega zbora
za družbenopolitični in komunalni sistem in Odbor za družbenopolitični sistem
Zbora združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako zboru
predložila svoje poročilo.
Vsa omenjena poročila ste prejeli. Ali želijo morda predstavniki odborov
in komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? Očitno ne. Na podlagi osnutka
zakona ter vseh poročil pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Milenko Vodopivec, delegat občine Ajdovščina!
Milenko Vodopivec: Tovarišice in tovariši delegati! Bom zelo kratek, ker se bom omejil le na en člen zakona.
Formulacija 41. člena skupino delegatov, ki delegira delegate v Zbor občin
SRS iz Ajdovščine, precej moti, zato bom citiral prvi del:
»Rejništvo je samostojna poklicna dejavnost...« Zdi se mi, da to zveni
preveč pridobitniško, kar pri rejništvu po našem, če hočemo otroku nadomestiti
dom in starše, ne bi smelo biti, čeprav vemo, da to tudi marsikje je.
Zato predlagam, da se 41. člen črta oziroma ustrezno spremeni.
Predsednica Mara Zlebnik: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima
tovariš Miloš Bregar, delegat občine Kranj!
Miloš Bregar: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov iz
Kranja, ki delegira delegate v Zbor občin, je na seji obravnavala osnutek zakona
o socialnem skrbstvu in dala naslednje pripombe:
Člen 2, drugi odstavek: Menimo, da so družbene denarne pomoči le ena
izmed oblik pomoči socialno ogroženim občanom. Zato je nepotrebno to še
posebej poudarjati.
Člen 7 preozko postavlja področje socialnega dela. Kaj pa socialno delo
v šolah, delovnih organizacijah, v krajevnih skupnostih itd.?
Člen 15: Kako naj se organizira zbor izvajalcev v manjših občinah, kjer
socialne službe niso razvite?
Člen 21: Nerazčiščeno je vprašanje o javnih pooblastilih. Kdo bo izvajal
naloge v upravnem postopku? Sedaj vodijo centri za socialno delo tudi naloge
v upravnem postopku, in menimo, da je to edino pravilno.
K členu 41: Niti v zakonu o družbenih razmerjih niti v predloženem zakonu
o socialnem skrbstvu ni določeno, kdaj rejnik izpolnjuje pogoje za opravljanje
samostojne poklicne dejavnosti in s tem pridobi pravico do zdravstvenega,
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ali lahko sklene kolektivno pogodbo
vsak rejnik, ne glede na število mladoletnih otrok ali duševno prizadetih oseb,
ki jih ima v reji? Mnenja smo, da bi bila potrebna nova določba, ki bi podrobno
določila, kdaj lahko rejnik opravlja rejništvo kot samostojno poklicno dejavnost oziroma kdaj in kateri rejnik ima pogoje za sklenitev kolektivne pogodbe.
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Predsednica Mara Zlebnik: Naprej prosim! Besedo ima tovarišica
Marina Zupančič, delegatka občine Kamnik!
Marina Zupančič: Predlagamo, da se 23. člen zakona dopolni z novo
alineo, ki se glasi: pomoč družinam pri odpravljanju alkoholizma.
Predsednica Mara Zlebnik: Naprej prosim! Tovariš Stojan Makovec,
delegat v Zboru republik in pokrajin zvezne skupščine!
Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, spoštovani delegati! Nisem
pooblaščen od delegacije, posredujem samo svoje mišljenje, ki je bilo izraženo
že neštetokrat v občinskih skupščinah in v krajevnih skupnostih.
Ostareli ljudje, ki so nesposobni za pridobivanje, imajo svojce in jih tudi
nimajo. Mnogo je primerov, da otroci ne podpirajo svojih staršev niti se zanje ne
zanimajo. Ko pa starši umrejo, otrokom ostanejo premičnine in nepremičnine.
Prej torej svojih staršev niso poznah, potem pa, ko gre za dediščino, majhno
ali veliko, se tožarijo in trdijo, da so edini zakoniti dediči. Mislim, da bi bilo
prav vnesti v zakon, da j'e dedič tisti, ki je ostarele oskrboval, ne glede ali
imajo ti svojca ali ne. To se pravi, če družba pomaga onemoglim, naj tudi družba
dobi vso vrednost oziroma lastnino umrlega oskrbovanca.
Na terenu so se ponekod že izvajale takšne pogodbe. Vendar prihaja do
sporov in zato bi bilo prav, da bi to vprašanje uredili s tem zakonom.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Makovec. Naprej prosim!
Ne želi nihče več razpravljati? Zeli mogoče besedo tovarišica Cigaletova? (Ne
želi.)
Ker ne želi nihče več razpravljati, končujem razpravo in predlagam zboru,
da sprejme naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o socialnem skrbstvu se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in ga predloži Skupščini do 25. oktobra 1974.
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet upošteva izhodišča za
urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih, ekspoze Izvršnega sveta o izhodiščih, razpravo
o njih ter pripombe, predloge in mnenja skupščinskih teles ter razpravo na
seji zbora.
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za tak sklep, naj glasuje! (Vsi delegati
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam,
da je sklep soglasno sprejet.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o
kulturnih skupnostih.
Osnutek zakona je predložil skupščini v obravnavo Izvršni svet. Za svojega
predstavnika je določil tovariša Andreja Ujčiča, republiškega podsekretarja
za prosveto in kulturo, ki bo imel tudi uvodno obrazložitev. Prosim, tovariš
U jčič!
Andrej Ujčič: Tovarišica predsednica, spoštovane tovarišice in tovariši
delegati! Temeljna načela, na katerih je zasnovan osnutek zakona o kulturnih
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skupnostih, izhajajo iz celotne družbene funkcije kulture, iz vplivanja kulture
na celoto družbenih dogajanj.
Po naši ustavi je kultura eden od bistvenih dejavnikov razvoja socialistične družbe. Opredeljena je ne le kot eden od razvojnih dejavnikov, ampak
zlasti kot pravica človeka do dostojnega življenja. Kultura posameznika in
kultura naroda nam pomenita enakovredna cilja.
Kulturno področje ima nekatere posebnosti, ki jih je potrebno upoštevati
pri zakonodajni dejavnosti. Tudi tu gre za osvobajanje delavskega razreda
na področju, kjer je bil njegov vpliv kljub prevladujočim socialističnim družbenim odnosom še relativno šibak, hkrati pa tudi za spoznanje, da je splošen
družbeni razvoj odvisen tudi od kulturne ravni posameznika in družbe kot
celote.
Za uresničevanje teh ciljev bo potrebno načrtno in organizirano prizadevanje vseh delovnih ljudi, organiziranih v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih. Osnutek zakona kaže presojati zlasti z vidika, ali zagotavlja
dovolj pravne opore naprednim silam, ali nudi potrebno oporišče za vsakodnevno pretehtavanje, kaj in kako bomo v kulturi in kulturnih dejavnostih
reševali po samoupravnih poteh, kdaj pa se bomo opiili na samoupravno organizirano državo.
V zakonskih določbah opredeljujemo kulturo kot del združenega dela,
poskušamo odpraviti pregraje med profesionalnim in ljudsko-prosvetnim, amaterskim kulturnim ustvarjanjem in posredovanjem kulturnih vrednot in stvaritev. Samoupravne interesne skupnosti naj bi zaživele kot resnične skupnosti
za kulturo zavzetih delovnih ljudi, ne pa le kot upravno-tehnična oblika za
programsko iri finančno uresničevanje neke izven njih določene politike.
Za kulturno dejavnost so specifične določbe, ki opredeljujejo položaj kulturnih delavcev, njihovo pravico do svobodne menjave dela oziroma do enakega
družbenoekonomskega položaja, kot ga imajo drugi delavci v združenem delu,
in njihovo sodelovanje v skupščinah kulturnih skupnosti. Samoupravljalec se
v njih pojavlja združen v temeljno organizacijo združenega dela, v krajevno
skupnost, v društvo, v stalno ali občasno delovno skupnost, ne pa kot posameznik.
Zakonski osnutek ureja le tiste odnose, pri katerih je potrebno zaradi
uresničevanja ustavnih načel zagotoviti minimalno mero enotnosti, sicer pa prepušča iniciativo za urejanje medsebojnih odnosov samoupravnim sporazumom
in statutom skupnosti. Nekateri odnosi pa bodo urejeni tudi z drugimi predpisi, tako zlasti volitve in konstituiranje delegacij, kar vam je že povedal
v ekspozeju tovariš Klemenčič v zvezi z izhodišči.
Samoupravni sporazumi so temeljni institucionalni okvir in sredstvo za
urejanje medsebojnih odnosov v kulturnih skupnostih, zato bo z njimi urejena
večina zadev, ki imajo skupni pomen za člane skupnosti, na primer način
odločanja v skupnostih, pooblastila in odgovornosti skupščine in drugih organov,
delovno področje ter druga področja skupnega pomena za delovne ljudi, organizirane v kulturnih skupnostih. Da bi zagotovili skladnost samoupravnega
sporazuma o ustanovitvi in statuta skupnosti s širšimi družbenimi interesi,
je v skladu z ustavo določeno, da te akte potrjuje organ družbenopolitične
skupnosti.
Potrjevanje samoupravnega sporazuma in statuta ni nadzor nad skupnostjo,
ampak izvira iz značaja skupščine družbenopolitične skupnosti, ki je tudi najvišji organ družbenega samoupravljanja na svojem območju, kar izraža tudi
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določba, da lahko skupščina družbenopolitične skupnosti začasno uredi zadeve,
ki so bistvenega pomena za delovanje kulturne skupnosti, v primeru, če v skupščini kulturne skupnosti ni bilo o tej zadevi mogoče doseči soglasja.
Končno izvirajo te določbe iz dejavnosti posebnega družbenega pomena,
kakor določamo kulturne dejavnosti.
Tovarišice in tovariši delegati! Osnutek predlagamo z željo, da bi ocenili,
če je smer naših prizadevanj v skladu z načeli ustave in z družbenopolitičnimi
izhodišči, ki ste jih danes obravnavali. Kakor vidite, predlagamo, da zakon
obravnavate v fazi osnutka, v skladu s 13. točko 22. člena ustavnega zakona
za izvedbo ustave, kjer je določena obveznost uskladitve zakona o kulturnih
skupnostih in zakona o financiranju kulturnih dejavnosti in kulturnih skupnosti in določen tudi rok za sprejem ukrepov, to je za konstituiranje kulturnih
skupnosti na ustavnih osnovah najkasneje do 31. 12. 1974. Gre torej za dovolj
pomemben vzrok, da z zakonskim postopkom pohitimo, da bi bilo mogoče
izvesti vse potrebno. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Ujčič!
Osnutek zakona smo vam poslali dne 23. julija 1974.
Prav tako smo vam poslali poročilo Kulturne skupnosti Slovenije o aktivnosti v zvezi z usklajevanjem dela in organizacije kulturne skupnosti z ustavo
in osnutkom zakona o kulturnih skupnostih.
Izvršni svet predlaga, da Skupščina Socialistične republike Slovenije obravnava osnutek zakona v smislu 294. člena poslovnika Skupščine po skrajšanem
postopku. O tem predlogu, da se obravnava osnutek zakona po skrajšanem postopku, pričenjam razpravo! Zeli mogoče o tem predlogu kdo razpravljati?
(Nihče.) Končujem razpravo in dajem predlog Izvršnega sveta za obravnavo
zakona po skrajšanem postopku na glasovanje! Kdo je za tak predlog? (54
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da se večina strinja s predlogom Izvršnega sveta.
Osnutek zakona so obravnavah: Odbor našega zbora za družbenoekonomske
odnose in razvoj in Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora združenega
dela, ki sta dala skupno poročilo, Odbor našega zbora za družbenopolitični
in komunalni sistem in Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združenega
dela, ki sta prav tako dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija,
ki je prav tako zboru predložila svoje poročilo. Omenjena poročila ste prejeli.
Želijo morda predstavniki odborov in komisije še ustno obrazložiti svoja poročila? (Ne želijo.)
Na podlagi osnutka zakona ter vseh poročil začenjam razpravo. K razpravi
se je že prijavila tovarišica Marina Zupančič, delegatka občine Kamnik!
Marina Zupančič: Spoštovana tovarišica predsednica, tovarišice in
tovariši delegati!
Naša delegacija predlaga, da se črta tretji odstavek 3. člena, ker je navedeno določilo vsebovano že v 11. členu osnutka zakona.
V tretji alinei 3. člena naj se doda besedilo: »odločajo o graditvi, uporabi
in vzdrževanju objektov, namenjenih za kulturne dejavnosti«.
Delegacija se namreč sklicuje na zelo žalostno situacijo iz preteklih let,
ko sredstev za vzdrževanje kulturnega prostora na Slovenskem praktično ni
bilo. Zdi se nam zelo pomembno, da se v zakon vnese tudi določilo, da se ne
odloča le o graditvi, temveč tudi o vzdrževanju objektov.
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Predlagamo, da bi se v 1. in 2. alinei 14. člena osnutka zakona črtalo besedilo v oklepaju, kjer se navaja v nadaljnjem besedilu zbor uporabnikov oziroma
zbor izvajalcev, in predlagamo, da naj bi ostalo celotno besedilo. V tem primeru
naj se ne uporabijo okrajšave, ker menimo, da težko ločimo zbor uporabnikov
in zbor izvajalcev. Gre pravzaprav za formalno ločitev, vendar bi bilo zelo
žalostno, če bi bili samo izvajalci, ne pa tudi uporabniki kulturnih dobrin.
Predlagamo, da bi se prvi odstavek 18. člena glasil: »Sredstva za dejavnost
kulturne skupnosti prispevajo in združujejo delovni ljudje, ki prebivajo na
območju skupnosti, po merilih, za katere se sporazumejo člani kulturne skupnosti s samoupravnim sporazumom«. V tem predlogu piše: »ki jih določijo«.
Ker se za te stopnje sporazumevamo, se nam zdi bolj primerno besedilo, da
»se sporazumejo člani kulturne skupnosti s samoupravnim sporazumom«. Crta
pa naj se varianta v navedenem členu.
Obenem predlagamo, da bi se zakonu dodal nov člen, po katerem bi se z
zakonom zagotovila kulturnim interesnim skupnostim pravica do soglasja pri
ustanavljanju novih ali zapiranju nekaterih kulturnih institucij, ki je bila
doslej v domeni družbenopolitičnih organizacij. Seveda se to lahko uredi tudi
s statuti, vendar menimo, da je to sestavni del politike vsake interesne skupnosti in da bi bilo prav, da bi tudi zakon sprejel to določilo, ker so kulturne
skupnosti že prevzele vse ustanoviteljske dolžnosti. Tako bi z zagotovitvijo
finančnih sredstev in s kreiranjem kulturnih programov omogočili življenje
teh institucij. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovarišica Zupančičeva. Kdo želi
razpravljati? Besedo ima tovariš Janko Kosmina, delegat Obalne skupnosti!
Janko Kosmina: Predlagamo pripombo k 4. členu. Kot član Zakonodajno-pravne komisije sem dolžan spoštovati stališča, ki smo jih zavzeli glede
formiranja kulturnih pa tudi ostalih skupnosti na seji komisije. Kot delegat
Obalne skupnosti pa sem dolžan opozoriti na posebnost, in sicer na to, da je
ustanovljena posebna družbenopolitična skupnost — obalna, za katero bi moralo
biti dopuščeno, da lahko ustanovi oziroma da se na njenem področju po dogovoru ustanovi temeljna interesna skupnost za področje te skupnosti.
Ne bi ponovno utemeljeval in navajal razlogov za formiranje posebne
skupnosti. Ti razlogi govorijo tudi za to, da se dopusti taka možnost, kar ni
v nasprotju z izhodišči za urejanje nekaterih družbenopolitičnih skupnosti,
o katerih smo danes razpravljali.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kosmina! Prosim, naprej!
Razpravljal bo tovariš Vinko Rakovič, delegat občine Kočevje!
Vinko Rakovič: Tovariši delegati! Pridružujem se stališču tovarišice
Zupančičeve glede 18. člena in tovarišu z obalnega področja glede 4. člena.
Ne samo na obalnem področju, ampak tudi v nekaterih drugih občinah naj
se z zakonom dopusti možnost, da se ustanovi temeljna kulturna skupnost za
eno ali več občin.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Rakovič. Kdo želi
besedo? Besedo ima tovariš Vrbančič, delegat občine Ljutomer!
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Miloš Vrbančič: Pri obravnavi določil osnutka zakona o kulturnih
skupnostih so se delegati v razpravi pridružili stališčem kulturne skupnosti
Slovenije, da naj se 1. člen osnutka vsebinsko in redakcijsko izboljša ter naj
se v njem zapiše, da kulturne skupnosti ustanavljajo delavci in drugi delovni
ljudje za organizirano zadovoljevanje svojih potreb na tem področju.
V 9. členu bi kazalo določiti, da statut kulturne skupnosti potrdi izvršni
svet občinske skupščine, saj bi bila v tem primeru pristojnost na področju
Socialistične republike Slovenije enotno urejena. Izvršni svet je po ustavi in
statutu občine odgovoren skupščini za stanje na vseh področjih družbenega
življenja in potem tudi za stanje na področjih, na katerih delujejo samoupravne
interesne skupnosti.
V manjših občinah pa se postavlja vprašanje učinkovitosti dvodomnega
sistema skupščine, posebno tam, kjer nimamo poklicnih kulturnih ustanov in
opravljajo kulturno dejavnost le amaterske kulturno-prosvetne organizacije.
Menimo, da bi lahko zagotovili zastopanost delovnih ljudi — občanov kot porabnikov in predstavnikov kulturno-prosvetnih organizacij kot proizvajalcev
v enotni skupščini kulturne skupnosti, seveda s sorazmerno zastopanostjo enih
in drugih.
Skupina delegatov je sprejela stališče, da naj se sredstva za dejavnost
kulturnih skupnosti zagotovijo s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo proizvajalci in porabniki neposredno. Višino teh sredstev pa naj prej uskladijo
s skupščino občine. Zato podpiramo varianto v 18. členu. Hvala.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Vrbančič. Kdo še želi besedo? (Nihče.) Ali želi besedo tovariš Ujčič kot predstavnik predlagatelja? (Ne
želi.)
Končujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o kulturnih skupnostih se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in ga predloži Skupščini do 25. oktobra 1974.
Tovariš Ujčič, je to mogoče? (Đa.)
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva izhodišča za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih, ekspoze Izvršnega sveta o izhodiščih, razpravo o njih ter
pripombe, predloge in mnenja skupščinskih teles ter razpravo na seji zbora.
Prehajamo na glasovanje! Kdor je za tak sklep, naj glasuje! (Vsi delegati
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam,
da je sklep soglasno sprejet.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na poročilo o stanju
po potresu v prizadetih občinah in o poteku solidarnostne akcije za odpravo
posledic potresa na Kozjanskem.
Poročilo je predložil v obravnavo Izvršni svet. Za svojega predstavnika je
določil tovariša Borisa Mikoša, republiškega sekretarja za urbanizem, ki bo
imel tudi uvodno besedo. Prosim, tovariš Mikoš!
Boris Mikoš: Tovarišice in tovariši delegati! Za današnjo razpravo
o stanju po potresu v prizadetih občinah, kakor tudi o poteku solidarnostne
akcije, smo predložili sicer kratko, ampak zbrano in urejeno informacijo, zato
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bi vas rad opozoril samo še na nekatera dejstva, o katerih menim, da vas moramo obvestiti.
Poziv k solidarnosti je naletel na izredno širok odmev v vsej Sloveniji.
Te dni sklepamo prvi krog solidarnostnega zbiranja pomoči in mislim, da lahko
ugotovimo, da so se pozivu odzvali predvsem delavci v družbenem sektorju,
mnogo manj pa delavci svobodnih poklicev, obrtniki, kmetje. Del krivde za
takšno stanje je gotovo v pomanjkljivi organizaciji zajemanja teh ljudi.
Ta mesec se v akcijo že na široko vključujejo vse naše občine in vsa gradbena operativa naše republike. Odziv je v tem trenutku tako širok, da ima
teren kljub strokovni pomoči, ki jo nudimo, resne težave s sprejemanjem vseh
iniciativ in z organizacijo dela. Do tega trenutka smo samo za obnovo in za
popravilo stanovanjskih hiš dali na voljo samoupravnima stanovanjskima skupnostima v obeh najbolj prizadetih občinah skupno 86 milijonov novih dinarjev.
Računamo, da mora to v tem trenutku zadoščati za financiranje oziroma kreditiranje nujnih gradbenih posegov. Z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da so
prizadeti občani pokazali sami široko iniciativo za reševanje nastalega položaja.
Izhajajoč iz osnovnega stališča, da je tudi v primeru nesreče vsakdo dolžan
najprej iskati sam zase primerno in možno rešitev, vodi Koordinacijski odbor
dosledno politiko, da občanom pomaga reševati položaj, v katerem so se nepričakovano znašli, vendar tako, da nudi samo nujno družbeno pomoč, ki jo solidarno dajemo. Nismo sprejeli in ne sprejemamo stališča, da bi morala družba
solidarno sama obnavljati domove prizadetih. Še vedno mislimo, da je realna
samo tista pot, po kateri občan s pomočjo družbe išče izhod iz situacije, v katero
je po potresu prišel. Da se bomo prav razumeli, naj podčrtam, da takšno našo
orientacijo sprejema daleč največji del prizadetih občanov na tem območju.
Z drugim solidarnostnim krogom bomo uspeli zbrati potrebna sredstva
in tudi obnoviti ves uničeni šolski prostor. Del šolskega prostora bo obnovljen
do zime, ves ostali šolski prostor pa do pričetka pouka v naslednjem šolskem
letu. V tem trenutku je vsem šoloobveznim otrokom omogočeno, da obiskujejo
pouk, kar je nedvomno pomemben dosežek pri odpravljanju posledic potresa.
Prav tako so del oskrbovancev iz doma počitka v Jelšingradu prevzeli nekateri
drugi domovi na začasno oskrbo, tako da je pred zimo rešeno tudi to vprašanje.
Večina sredstev za nov dom počitka je zbranih, manjkajoča pa moramo zbrati
še v drugem solidarnostnem krogu.
Pri kreditiranju obnove in gradnje stanovanjskih hiš vztraja koordinacijski
odbor pri tem, da morajo biti družbena sredstva uporabljena predvsem za obnovo ali zgraditev nosilnih konstrukcijskih delov hiše, ki zagotavljajo večjo
potresno varnost. Samo tako lahko tudi zagotovimo, da bodo objekti, ki jih
sedaj z družbenimi sredstvi saniramo ali na novo gradimo, ustrezno potresno
varni. Zaenkrat omogočamo občanom, katerih objekti so bih razvrščeni v prvo
in drugo kategorijo, da najamejo za popravilo hiš običajne potrošniške kredite
za nakup materiala. Občanom z objekti v tretji in četrti kategoriji pa samoupravne stanovanjske skupnosti odobravajo stanovanjske kredite. Uživalcem
teh kreditov je za odplačilo zaenkrat priznan triletni moratorij. Maksimirana
pa je tudi višina kredita. Znotraj triletnega roka bo vsem kreditojemalcem
določen obseg dužbene pomoči, ki je bodo deležni, in podrobnejši pogoji v zvezi
z vračanjem kredita.
V saniranje stanja kmečkih gospodarstev vključujemo tudi družbeni kmetijski sektor, da bi tako dosegli še druge učinke pri krepitvi razvojnega procesa na tem območju. Koordinacijski odbor predlaga Skupščini Socialistične
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republike Slovenije, da podpre poziv za ponovitev solidarnostne akcije, da bi
na ta način ustvarili realne pogoje, da bi še pred zimo rešili najnujnejše
primere, in da sprejme tudi predlog, da se za odpravo posledic potresa na Kozjanskem za prihodnje leto pripravi sistemska rešitev. To bi omogočilo, da bi se
zasnoval natančnejši program obnove družbenih objektov in da bi se do konca
izdelal sistem kreditiranja ter družbene pomoči za obnovo stanovanjskih hiš.
Tovarišice in tovariši delegati! Ko se zavzemamo za čimbolj racionalno
porabo solidarno zbranih sredstev, pa moramo povedati, da še vedno velja
resnica, da kdor hitro da, dvakrat da. Doslej zbrana sredstva omogočajo samo
resnejši začetek akcije, ne pa rešitve položaja. Četudi bomo zbrali v solidarnosti
v tej jeseni še enkrat večja sredstva, kakor danes z njimi razpolagamo, bodo
morali prizadeti občani sami vložiti še zelo veliko lastnega dela, truda in materiala ter se marsičemu odreči, da bi obnovili svoja domovanja. V teh dneh,
ko se že čuti dih zime, bo nedvomno zavzetost naše skupnosti, da se čimprej
odstranijo posledice potresa, predstavljala močno moralno podporo ljudem na
Kozjanskem, prispevala pa bo tudi k večji kohezivnosti med delovnimi ljudmi
v našem narodnem prostoru. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš sekretar.
K tej točki dnevnega reda ste prejeli še poročilo b položaju v kmetijski proizvodnji za območja občin Celje, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Slovenske Konjice.
Gradivo sta obravnavala Odbor našega zbora za finance in Odbor za finance
Zbora združenega dela, ki sta dala skupno poročilo. Poročilo ste prejeli.
Na podlagi gradiva, ustne obrazložitve predstavnika Izvršnega sveta in poročila obeh odborov pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš
Darko Bizjak, delegat občine Šmarje pri Jelšah!
Darko Bizjak: Tovarišice in tovariši delegati! V razpravi želim sodelovati v imenu delegacij Zbora občin obeh po potresu najbolj prizadetih
občin Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah, na podlagi konzultacije, ki je bila
opravljena v skupnem koordinacijskem odboru za odpravljanje posledic potresa.
Sprejeta stališča in ocene stanja pa so tudi v skladu z mnenjem ostalih prizadetih občin.
Nedvomno je potres, ki je prizadel precejšnja območja na Kozjanskem,
naložil velike naloge predvsem lokalnim dejavnikom, seveda ob pomoči in
solidarnosti širše družbe. Obseg problema pa je tolikšen, saj gre za eno največjih katastrof v Sloveniji, da je zahteval ustrezno angažiranje vseh najodgovornejših organov in dejavnikov v Socialistični republiki Sloveniji in mu
pripisuje ustrezen pomen tudi Skupščina Socialistične republike Slovenije. V
obeh občinah ocenjujemo, da je bila skrb, ki jo je tako izrazila Skupščina
Socialistične republike Slovenije, dovolj velika in je v mnogočem prispevala,
da bomo posledice potresa kvalitetno in do dogovorjenih rokov odpravili.
Takšna pozornost je rodila tudi ugodno politično klimo na potresnem
področju, kjer oškodovanci z velikim zaupanjem pričakujejo pomoč za razreševanje svojih problemov, kar vpliva na njihovo lastno zavzetost. Lahko bi rekli,
da je ravno zaradi tega politično razpoloženje na ogroženem območju izrazito
pozitivno. Obenem želimo poudariti tudi pozitivno vlogo vseh ostalih dejavnikov, Izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije, družbenopolitičnih organizacij in samoupravnih interesnih skupnosti, ki jo prav tako ocenjujemo
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kot ustrezno. Še posebej pa pozitivno ocenjujemo dosedanjo vlogo> Koordinacijskega odbora pri Izvršnem svetu, ki je bil iniciator in nosilec ter koordinator
vseh akcij, ki smo se jih v preteklih mesecih lotih v naši republiki.
Nadalje izražamo soglasnost z ugotovitvami, ki so priobčene v poročilih
in drugem gradivu za današnjo sejo, kjer se povsem objektivno analizira obseg
problema in dosedanja akcija za odpravljanje posledic potresa, predvsem pa
odobravamo predlagane nadaljnje ukrepe in predvideno politiko za dokončno
saniranje škode in vzporedne ukrepe za razrešitev gospodarskih problemov, ki
so ob tem nastali.
Menimo, da so dani predlogi kvalitetna osnova za nadaljnjo akcijo in predlagamo, da jih zbor občin sprejme in naloži ustreznim organom, da posamezne
načelne rešitve konkretizirajo.
V razpravi o gradivu za današnjo sejo smo ocenjevali tudi stopnjo, do katere smo prišli pri odpravljanju posledic potresa in ob tem sprejeli naslednje
ugotovitve:
Izrazito pozitivno je realizirana akcija zbiranja sredstev in enako temeljito
so delovni ljudje sprejeli obveznosti, ki jih imajo regije do posameznih krajevnih
skupnosti. Ugotavljamo, da so že vse regije in občine začele konkretne akcije, da
so obiskale svoje krajevne skupnosti in da že imajo situacijo v svojih rokah,
bi lahko rekli. To je en dokaz več, da je med delovnimi ljudmi solidarnost vedno
prisotna in da se dajo kočljivi, tudi finančno zahtevni problemi razreševati na
samoupravni osnovi celo veliko boljše, kot na star način. Naši občani to solidarnost sprejemajo z občudovanjem, še posebej sedaj, ko so že prišle prve ekipe
gradbene operative in se že lotile najbolj kritičnih primerov v obeh občinah.
Na ta način in kot je razvidno iz gradiva za današnjo sejo, so razrešeni
tudi vsi problemi šolskega prostora, čeprav je res, da se je zaradi spremembe
načina financiranja nekoliko zavlekel začetek gradnje sedmih novih šolskih
objektov, razen v Loki in Zibiki, kjer bosta šoli zgrajeni že 1. oktobra. Kljub
temu smo organizirali začasno poučevanje otrok, tako da je zagotovljen minimum znanja, kar pa nas seveda zavezuje, da vse priprave za gradnjo in
gradnjo samo še posebej pospešimo.
Mislimo, da bi morah na današnji seji Zbora občin posebej poudariti akcijo
Banjaluke, ki je kljub lastnim problemom prevzela obveznost, da s svojo operativo zgradi šolo v Šentvidu. Gradnja se bo začela že naslednjo soboto. Takšen
odnos delovnih ljudi Banjaluke dokazuje, da so najbolj solidarni tisti, ki so
bili nekoč sami ogroženi, pa tudi, da bodo po tem zgledu še v drugih republikah
samoiniciativno sprožili akcijo solidarnosti, ki je doslej ni bilo predvsem zaradi
pomanjkljivega informiranja prek tiska in drugih sredstev informiranja.
Ce velja za slovenski tisk, radio in televizijo pozitivna ocena ravnanja in
informiranja v zvezi s potresom, ki smo jo že nekajkrat izrazih, potem je treba
hkrati izreči kritiko tisku in drugim sredstvom obveščanja v drugih republikah,
kar obsojajo tudi vsi, ki nas iz različnih republik po potresu obiskujejo.
V zvezi z gradnjo družbenih stanovanj, ki so bila po potresu uničena ali
prizadeta, lahko sporočimo, da so končane vse priprave in da smo v večini primerov že začeh z gradnjo ali pa jo bomo v prihodnjih dneh, tako da bo večina
družbenih stanovanj pod streho že do zime, čeprav je nadomestitev stanovanjskega družbenega fonda v večjem obsegu planirana za naslednje leto.
Veliko zahtevnejši, pa tudi obsežnejši so problemi gradnje stanovanj privatnikov, predvsem kmetov, kjer je močno prisoten tudi socialni element, ki
nam nalaga veliko večjo obveznost. Zaenkrat lahko zagotovimo, skupaj s štabi
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posameznih regij, ki že delujejo v krajevnih skupnostih, da bo vsakdo preživel
zimo pod varno streho, čeprav marsikdo precej utesnjen. Skupaj s Koordinacijskim odborom pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije smo se dogovorili
tudi za začasne rešitve. Ljudje bodo nameščeni pri sosedih, v posameznih
zavarovanih prostorih v prizadetih objektih, ali pa celo v barakah, ki bodo prišle
v poštev v najbolj ogroženih krajevnih skupnostih. Krajevne skupnosti so ob
tem realizirale svojo vlogo tako, da točno vemo, kako bomo posamezne probleme
rešili, prav tako pa je v večini krajevnih skupnosti že izdelan kompleten
program sanacije najbolj ogroženih objektov.
Po dosedanjih dogovorih pričakujemo, da bo prišlo v obe občini več kot 100
ekip gradbene operative, ki bodo kvalitetno in po zadnjih razgovorih tudi za
zmerno ceno pomagale ogroženim občanom. Pri tem je gospodarska zbornica
SR Slovenije s svojim birojem za gradbeništvo odigrala pomembno vlogo in
je akcija stekla v izredno kratkem času.
Ob tem so bile z naše strani, s strani lokalnih dejavnikov storjene nekatere
napake. Nismo dovolj pripravljeni sprejeti številnih ekip, pa tudi političnih
štabov, kar opravičujemo z dejstvom, da smo zdaj v obeh občinah kadrovsko
zelo šibki glede na obseg problematike. Zato apeliramo na vse občine in regije
Slovenije, da to z razumevanjem sprejmejo.
Pričakujemo tudi, da bo poslej prišla popolnoma do izraza samostojnost
regij in občin, da bodo ob dobrem poznavanju problematike v posameznih
krajevnih skupnostih v bodoče veliko lažje vodile solidarnostno akcijo. V zadnjem
času so bili opravljeni razgovori s kmetijskimi organizacijami, ki delujejo na
ogroženem območju, bankami in drugimi institucijami, da bi bili vzporedno
z odpravljanjem posledic potresa storjeni tudi ukrepi za ohranitev gospodarske
moči kmetijstva, ki je v obeh občinah prevladujoča panoga. Pri tem moramo
poudariti, da za saniranje gospodarskih objektov, ki so tudi poškodovani, doslej še nismo zagotovili nikakršnih sredstev, čeprav je za kmeta to včasih večji
problem kot stanovanjska hiša. Izredno pozitivni predlogi, ki jih pripravlja
Republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo skupaj s kmetijskimi organizacijami, bi morali biti sprejeti čimprej, da se lahko začne akcija tudi na tem
področju. Res je, da gre pri tem za veliko manj priprav, ker bi ohranili sistem
kreditiranja, ki je že uveljavljen, pod nekoliko ugodnejšimi pogoji. Vendar
bi morale biti odločitve sprejete v najkrajšem času, ker je število objektov
izredno veliko in ker bi gospodarsko slabljenje kmetov lahko onemogočilo tudi
faniranje njihovega stanovanjskega problema.
Na koncu želimo posebej opozoriti na predloge, ki so jih za dokončno zagotovitev potrebnih sredstev za odpravo posledic potresa sprejeli družbenopolitične organizacije, Izvršni svet, skupščinski odbori in Koordinacijski odbor.
Solidarnostna akcija, ki je bila doslej realizirana in ki se bo brez dvoma
nadaljevala, bo zagotovila sredstva za najnujnejše primere in za ukrepe, ki
jih moramo storiti že letos. Očitno pa je v primerjavi z oceno škode teh sredstev
premalo za naloge, ki jih moramo uresničiti v naslednjih nekaj letih, in se zato pridružujemo predlagateljem, da je treba v bodoče financiranje sistemsko
urediti, in to v čim krajšem času, da bi se lahko bodočih ukrepov lotili plansko,
da bi vse akcije lahko načrtovali ob večjem upoštevanju perspektivnih in dokončnih rešitev. Hvala lepa.
Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Hvala lepa. Prosim! Razpravljal bo
tovariš Viktor Podobnik, delegat občine Idrija.
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Viktor Podobnik: Tovarišica predsednica, spoštovani delegati! Dovolite mi, da kot delegat skupine delegatov občine Idrija prenesem misli in
sklepe naše delegacije, ki jih je sprejela na svojem delovnem sestanku, ko je
obravnavala gradivo za 5. sejo Zbora občin, z namenom, da informiram delegate
s Kozjanskega o našem odnosu do njihovih problemov.
Občani občine Idrija smo začeli z vso resnostjo solidarnostno akcijo za
pomoč Kozjanskemu, ki ga je prizadel potres, in uspeh zbrati na solidarnostni
osnovi doslej okoli 80 starih milijonov. Čeprav imamo tudi sami veliko krajevnih skupnosti, ki so zelo podobne kozjanskim, a jih na srečo ni prizadela
še elementarna nesreča in stanja še poslabšala, smo za nadaljnjo akcijo in
pomoč. Sedaj dosti bolj konkretiziramo pomoč krajevni skupnosti Šentvid,
seveda skupaj z ostalimi občinami severne Primorske, ker sami ne bi zmogli
tako velikih bremen.
Predlagamo tudi, da se najkasneje v prihodnjem letu sistemsko reši financiranje sanacije, saj je obseg škode prevelik za reševanje zgolj na solidarnostni
ali kreditni osnovi. Hvala lepa.
Predsednica Mara Z1 e b n i k : Hvala, tovariš Podobnik. Želi še kdo
razpravljati? (Nihče.)
Končujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor občin naslednji sklep:
Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije ter Koordinacijskega odbora za odpravo posledic potresa na Kozjanskem, se strinja s storjenimi ukrepi za odpravo posledic potresa
in podpira nadaljnja prizadevanja delovnih ljudi in občanov, temeljnih organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti, družbenopolitičnih
organizacij, občin in drugih samoupravnih organizacij ter skupnosti, da se
čimprej odstranijo posledice potresa na Kozjanskem.
Prehajamo na glasovanje! Kdor je za tak sklep, naj glasuje! (Večina delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam,
da je sklep z večino glasov sprejet.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini.
Osnutek zakona je predložil Skupščini v obravnavo Izvršni svet, ki je za
svojega predstavnika določil tovariša Borisa Mikoša, republiškega sekretarja
za urbanizem. Ali želite besedo? Prosim!
Boris Mikoš: Ker mislim, da gre za stanovanjsko gospodarstvo ter
za delo in življenje stanovanjskih skupnosti zelo pomemben zakon, bi vendarle
opozoril na nekaj stvari.
Predloženi osnutek zakona dejansko neposredno opredeljuje tiste družbene
intencije, ki smo jih že izrazili v resoluciji o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva in v novi ustavi. Kot tak predstavlja pomemben korak k
popolni zaokrožitvi nove zakonodaje na stanovanjskem področju. Osnutek
zakona predstavlja v mnogih svojih določbah logično nadaljevanje že uzakonjenih vsebinskih sprememb, izraženih v zakonu o samoupravni stanovanjski
skupnosti in v zakonu o poslovnih prostorih in stavbah. Ker je zakonu priložena
sorazmerno obširna obrazložitev, mi dovolite, da opozorim samo na nekatera
bistvena družbenopolitična izhodišča, na katerih sloni zasnova tega zakona.
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1. Institucionaliziran je samouprave v gospodarjenju s skladom stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov je treba nasloniti na neposredne uporabnike
in upravljalce. Zakon to izhodišče rešuje z oblikovanjem zbora stanovalcev
v hiši in v krajevni skupnosti in z razširitvijo njihovih pravic glede na sedanje
stanje. V okviru samoupravne stanovanjske skupnosti je že ustrezni zakon
predvidel organiziranje posebnega zbora delegatov, ki upravljajo sklad stanovanjskih hiš. Materialno stran takšne samoupravne organizacije v tem delu
stanovanjskega gospodarstva pa je zakon rešil tako, da zbori stanovalcev v hiši
popolnoma samostojno odločajo o višini in uporabi sredstev za obratovalne stroške, odločajo o uporabi sredstev za tekoče vzdrževanje v okviru letnega programa, ki sloni na razpoložljivih sredstvih. Le-ta so namreč določena v okviru politike samoupravne stanovanjske skupnosti kot obvezni del stanarine po zakonu o
stanarinah. O amortizaciji kot delu stanarine odloča samoupravna enota stanovanjskih skupnosti za gospodarjenje s skladom hiš v skladu z zakonom.
Prav tako ta enota samoupravne stanovanske skupnosti upravlja s sredstvi,
ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje in revitalizacijo. Sredstva za
investicijsko vzdrževanje so skupna sredstva, ki se uporabljajo znotraj stanovanjskih skupnosti na podlagi letnega programa. O letnem programu pa razpravljajo zbori stanovalcev v krajevni skupnosti. Za investicijsko vzdrževanje
in revitalizacijo stanovanjskih hiš je odgovorna stanovanjska skupnost. Zbori
stanovalcev v hiši pa so odgovorni neposredno za tekoče vzdrževanje hiš ter
za njihovo normalno obratovanje. V tem je tudi neposredni interes stanovalcev.
2. Zakon naj ne posega in naj ne ureja temeljnih razmerij, ki so jih ustanovitelji stanovanjske skupnosti že določili s svojim samoupravnim sporazumom
o ustanovitvi te skupnosti. Upoštevajoč izhodišče prinaša zakon samo temeljne
določbe glede dolžnosti in pravic, ki jih imajo posamezni dejavniki pri gospodarjenju s stanovanjskimi hišami, stanovanji in poslovnimi prostori. Pri tem pa
zakon omogoča vsem dejavnikom dovolj prostora za samoupravni način oblikovanja medsebojnih razmerij.
3. Neposredni interes naj uporabniki in upravljalci tudi dejansko neposredno uresničujejo, in ne samo izražajo. Zakon odgovarja na to v javnosti
mnogokrat postavljeno zahtevo tako, da bodo imeli v bodoče hišni sveti kot
izvršilni organi zborov stanovalcev neposredno opravilno in pravdno sposobnost in da bodo lahko sami sklepali pogodbe za opravljanje posameznih del
v zvezi z vzdrževanjem hiše. S tem je odpravljena krivica, ki se je zgodila
pred 10 leti, ko je bila družbena vloga hišnim svetom odvzeta. To je pomembno
zmanjšalo interes stanovalcev za vzdrževanje in za urejanje hiš.
4. Stanovalci morajo imeti pri gospodarjenju smiselno enake pravice in dolžnosti tudi, če so sami lastniki stanovanja v hišah, ki so v družbeni lasti. To
načelo je dosledno izpeljano tako, da zakon vključuje tudi etažne lastnike
stanovanj v samoupravno organizacijo, opredeljuje njihovo pravico do soodločanja ter hkrati materialno zavezuje za plačilo sorazmernega deleža za
stroške obratovanja investicijskega in tekočega vzdrževanja ter revitalizacije
skupnih prostorov hiše in seveda, enako kakor druge, tudi za stroške upravljanja sklada stanovanjskih hiš.
V enakem smislu opredeljuje zakon tudi obveznosti lastnikov oziroma
upravljalcev poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah.
5. Dosedanje organizacije za vzdrževanje stanovanjskih hiš v družbeni
lastnini morajo svojo fiziognomijo spremeniti in jo uskladiti z novo strukturo
samoupravne organizacije v družbi. Ta zahteva je v osnutku zakona dosledno
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izpeljana. Pri tem pa si ne prizadevamo za razpustitev teh specializiranih
organizacij, kar hočejo ponekod realizirati in kar je vredno vsega obsojanja.
Dejstvo je namreč, da so predvsem večje organizacije za vzdrževanje stanovanjskih hiš v 8 letih svojega obstoja dobro zastavile mnoge strokovne stvari na
tem področju, da pa so bile v svojih prizadevanjih zaradi nerealne višine stanarine resno ovirane. Take primere poznamo tudi na primer na železnici, v elektrogospodarstvu in drugod. Zato v osnutku zagovarjamo družbeno potrebo, da te
organizacije nadaljujejo delo, da pa svojo organizacijo in fiziognomijo uskladijo
s spremembami v stanovanjskem gospodarstvu.
Moram vas opozoriti, da zakon ne rešuje imovinsko-pravnih vprašanj, kise tičejo stanovanjskih hiš ali njihovih delov, ker bodo ta vprašanja rešena
z drugim zakonom, ko bo dosežena določena uskladitev med republikami.
V imenu predlagatelja vas prosim, da predloženi osnutek obravnavate in
da sprejmete osnovna izhodišča, na katerih je osnutek zakona zasnovan. Hvala
lepa.
Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala, tovariš Mikoš.
Osnutek zakona smo vam poslali 10. 9. 1974. Danes smo vam posredovali
tudi poročilo sekcije za stanovanjska razmerja pri Republiški konferenci Socialistične zveze delovnih ljudi.
Izvršni svet predlaga, da Skupščina Socialistične republike Slovenije obravnava osnutek zakona v smislu 294. člena poslovnika Skupščine Socialistične
republike Slovenije po skrajšanem postopku. Začenjam razpravo o tem predlogu
Izvršnega sveta! Kdo želi besedo? (Nihče.)
Končujem razpravo in dajem predlog Izvršnega sveta za obravnavo zakona
po skrajšanem postopku na glasovanje. Kdor je za tak predlog, naj prosim
glasuje! (56 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog Izvršnega sveta, da se osnutek
zakona obravnava po skrajšanem postopku.
Osnutek zakona so obravnavali Odbor našega zbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Odbor za stanovanjskokomunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela, ki sta dala Skupno poročilo, ter zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako zboru predložila
svoje poročilo1.
Omenjeni poročili ste prejeli. Želita morda predstavnika odbora oziroma
komisije pismena poročila še dopolniti? (Ne želita.)
Na podlagi osnutka zakona ter vseh poročil pričenjam razpravo. K razpravi
se je prijavil tovariš Stanko Sega, delegat občine Slovenska Bistrica. Prosim!
Stanko Sega: Tovariši in tovarišice! Naša delegacija je na posvetu
z izvršilnim odborom samoupravne stanovanjske skupnosti obravnavala tudi
ta zakon in predlaga nekaj pripomb. Niso načelne in ne posegajo v sis tematiko1,
metodiko in dikcijo tega zakona, ampak so več ah manj obrobne, vendar menimo, da je nanje dobro opozoriti.
Tako menimo, naj bi se 3. točka 10. člena črtala, kajti hišni red, ki ga po
39. členu osnutka zakona predpiše občinska skupščina, je toliko precizen, da
verjetno ne bi bilo potrebno še posebej sprejemati pravil o izvrševanju hišnega
reda.
14
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Predlagamo, da se 20. člen dopolni tako, da se v prvem odstavku pred zadnjim stavkom vstavi konkreten kriterij, na osnovi katerega naj se izračunava
delež, ki ga je lastnik dela stanovanjske hiš dolžan plačati k skupnim stroškom
za vzdrževanje stanovanjske hiše, ki je v skladu stanovanjskih hiš pri samoupravni skupnosti.
Konkretna formulacija naj bi se glasila takole: »Delež navedenih stroškov,
ki jih mora plačati lastnik stanovanja kot posameznega dela stanovanjske
hiše, se izračuna v sorazmerju s površino njegovega stanovanja v odnosu na
skupno površino stanovanjske hiše.« Taka formulacija je predlagana predvsem
zato, ker je prav kriterij za delitev stroškov vzrok za spore z lastniki delov
stavb. Naša skupina delegatov meni, da je prav kvadratura stanovanja stalen
in kolikor toliko realen kriterij, na podlagi katerega bi se lahko izračunaval
ta delež.
Pri 27. členu menimo, da organizacijam združenega dela in drugim družbenopravnim osebam, ki so vložile poslovne prostore v stanovanjskih hišah
v družbeni lastnini v sklad stanovanjskih hiš stanovanjske skupnosti, ni treba
sklepati posebnega samoupravnega sporazuma o osnovah za vzdrževanje, obnavljanje in modernizacijo teh prostorov, ker so te obvezno zajete v osnovni
pogodbi o prenosu poslovnih prostorov v sklad stanovanjskih hiš v stanovanjski
skupnosti.
Predlagamo, da bi bila v 28. členu, kjer se govori, kako je treba vzdrževati
stanovanja, zajeta tudi samoupravna stanovanjska skupnost.
Besedilo drugega odstavka 30. člena naj bi se črtalo, ker je vsebina tega
člena že zajetja v drugem odstavku 42. člena osnutka zakona. Gre namreč za to,
da samoupravna stanovanjska skupnost v normativnem aktu izdela te normative za vzdrževanje.
V prvotnem osnutku zakona je bil 31. člen, ki se je glasil takole:
»Zbor stanovalcev lahko odloči, da bodo stanovalci krili stroške tekočega
vzdrževanja skupnih delov in naprav stanovanske hiše, ki jih ni mogoče poravnati v mejah sredstev iz prejšnjega člena tega zakona, z dodatnimi sredstvi,
v sorazmerju s stanarino, ki jo plačujejo stanovalci.«
V osnutku, ki ga imamo pred seboj tega člena ni več, vendar je naša komisija, vsaj na podlagi prakse v našem kraju, menila, da bi lahko ta člen
ostal, ker pri nas dostikrat pride do tega, da sredstva ne zadoščajo, pa potem
stanovalci sami, v sorazmerju s stanarino, pokrijejo te stroške.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Šega. Kdo še želi
besedo? Prosim, besedo ima tovarišica Maruška Letnar!
Maruška Letnar: Dovolite, da posredujem nekaj pripomb v zvezi
s tem osnutkom. Naša delegacija je dala naslednje pripombe:
Osnutek zakona je izredno pomemben, zato bi o njem morali organizirati
široko razpravo, da bi ga spoznalo čim večje število občanov.
V 10. členu je črtati 8. točko, o odločanju zbora stanovalcev o hišniku, ter
to vlogo poveriti hišnemu svetu. V zakonu je potrebno posebej opredeliti
sklepčnost zbora stanovalcev, kadar odločajo o bistvenih vprašanjih iz svoje
pristojnosti.
Nadalje je treba bolj natančno opredeliti 9. člen glede vprašanj članov
zbora stanovalcev. V osnutku ni dovolj jasno opredeljen pojem lastnika stanovanja. Spričo dejstva, da gre za zakon za najneposrednejšo rabo med širokimi
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sloji občanov, naj bo ta pojem opredeljen tako, da ne bo vseboval nerazumljivih tujk, kot na primer »revitalizirati« ipd.
Končno se naša delegacija pridružuje stališčem skupščinskega odbora''
glede pripomb k 20. členu osnutka zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi
hišami v družbeni lastnini.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovarišica Leknarjeva. Besedo
ima delegat iz Kočevja, tovariš Vinko Rakovič!
Vinko Rakovič: Naša delegacija se ni mogla popolnoma strinjati
z določilom 18. člena, in sicer z drugim odstavkom, ki pravi, da preverja za-'
konitost zborov stanovalcev in pa hišnih, svetov upravni organ občinske:
skupščine, pristojen za stanovanjske zadeve. Hkrati si ne znamo razlagati,
na kakšen način naj bi to nalogo opravljal. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Rakovič. Še kdo
želi besedo? Prosim, tovariš Karel Kač, delegat iz Žalca!
Karel Kač: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Naša delegacija daje tele pripombe:
V 9. točki 12. člena naj bi se dodalo besedilo, ki naj bi urejalo vprašanje
urejanja okolice stanovanjskih hiš. Mogoče je to odveč, ker to ureja hišni
red, vendar se nam zdi, da je »snaga« okrog stanovanjskih hiš takšna, da je potrebna kritika.
V 14. členu predlagamo, da hišni sveti ne bi gospodarili 4 leta, tako kot
zbor stanovalcev v krajevni skupnosti ali pa zbori oziroma skupščina temeljne
skupnosti za stanovanjska vprašanja.
In tretja pripomba: verjetno je 24. člen odveč, saj je stvar takšna, da naj .
statut krajevne skupnosti ureja delo zbora stanovalcev v okviru krajevne
skupnosti. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Kač. Zeli še kdo
razpravljati? Zeli mogoče besedo tovariš Mikoš? (Ne želi.) Ker ne želi nihče
več besede, končujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji
sklep:
1. Osnutek zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni
lastnini se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi 'Izvršni dvet Skupščine SR Sjbvenlije. Pri
pripravi zakona naj upošteva vse predloge v poročilih skupščinskih teles in
predloge z današnje razprave na seji zbora ter pripombe skupin delegatov.
Prehajam na glasovanje. Najprej, prosim, ugotovimo navzočnost! Navzočih;
je 56 delegatov. Kdor je za predloženi sklep, naj prosim glasuje! (Vsi delegati
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep sprejet soglasno.
Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na odločbo Ustavnega
sodišča Jugoslavije o presoji ustavnosti in zakonitosti 1. in 5. člena zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju SR Slovenije.
14»

212

Zbor občin

Odločbo je Skupščini SR Slovenije poslalo Ustavno sodišče Jugoslavije.
Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Franc Bricelj, pomočnik republiškega
sekretarja za delo.
Odločbo so obravnavali Odbor našega zbora za družbenoekonomske odnose
in razvoj in Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose, ki
sta dala skupno poročilo, in Komisija za vprašanja borcev NOV, ki je prav
tako dala pismeno poročilo. Poročili ste prejeli.
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Če nihče, predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Zbor sprejema na znanje, da je Ustavno sodišče Jugoslavije z odločbo
o presoji ustavnosti in zakonitosti 1. in 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju SR Slovenije (Uradni
list S RS, št. 26/73), št. U 383/73 in U 174/74 z dne 18. 6. 1973, ki jo je Skupščina SR Slovenije prejela dne 17. 7. 1974, ugotovilo, da te določbe oziroma
določbe 14. a in 109. a člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
SR Slovenije (Uradni list SRS št. 54/72) niso v skladu z določbami 6. točke
1. odstavka 281. člena in z drugim odstavkom 207. člena ustave Socialistične
federativne republike Jugoslavije in da so v nasprotju z 9. členom zakona o
temeljnih pravicah imetnikov Partizanske spomenice 1941 (Uradni list SFRJ,
št. 67/72 in 40/73).
2. Ker mora Skupščina SR Slovenije po drugem odstavku 384. člena
ustave SFR Jugoslavije uskladiti omenjene določbe zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju z ustavo SFR Jugoslavije oziroma odpraviti nasprotje med temi določbami zakona in 9. členom zakona o temeljnih pravicah
imetnikov Partizanske spomenice 1941 v 6 mesecih od dneva vročitve odločbe
Ustavnega sodišča Jugoslavije, to je do 17. januarja 1975, naj Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije do 25. oktobra 1974 pripravi in predloži Skupščini
SR Slovenije predlog zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v katerem naj uskladi omenjene določbe tega zakona z ustavo SFRJ oziroma odpravi nasprotje med temi določbami in 9. členom omenjenega zveznega zakona.
Tovariš Bricelj, je rok realen? Da.
Prehajam na glasovanje. Navzočih je 55 delegatov. Kdor je za sklep, naj
prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi deželami in deželami v razvoju,
z osnutkom tega zakona.
Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Jernej Jan, podpredsednik Komiteja
Izvršnega sveta za ekonomske odnose s tujino. Predlog za izdajo zakona je skupaj z osnutkom tega zakona predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFR Jugoslavije. Predlog za izdajo zakona smo vam poslali z dopisom dne 4. 9. 1974. Prejeli ste tudi mnenje s predlogom sprememb in dopolnitev Izvršnega sveta k predlogu za izdajo zakona oziroma k osnutku.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona so obravnavali Odbor našega
zbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor našega zbora za finance
ter Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomski razvoj in Odbor
tega zbora za finance, ki so dali skupno poročilo, skupščinska Zakonodajno-
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pravna komisija, ki je predložila svoje poročilo, skupščinska Komisija za
mednarodne odnose, ki je prav tako predložila svoje poročilo. Vsa poročila
ste prejeli. Vprašam poročevalce odborov in obeh komisij, če želijo še kaj
dodati k pismenim poročilom. Ne želijo.
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.)
Opozorila bi, da smo prejeli pismene pripombe delegatov občine LjubljanaMoste-Polje, ki so oblikovane v obliki vprašanja, in sicer, zakaj je namenjena
pomoč osvobodilnim gibanjem s komaj 3,7 % vseh sredstev, ki naj bi jih zagotovili v skladu za leto 1974, in drugo, ali je bila že izkazana kakšna pomoč
čilskim rodoljubom. Vprašala bi predstavnika Izvršnega sveta, če na ta vprašanja lahko odgovori že danes. Ce ne more, bomo ta vprašanja poslali Izvršnemu
svetu, da bo nanje pismeno odgovoril.
K razpravi se ni prijavil nihče. Končujem razpravo in predlagam, da zbor
sprejme naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k predlogu za izdajo
zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi deželami in deželami v razvoju
(z osnutkom tega zakona).
2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, ki so navedene v poročilih skupščinskih teles, v mnenju Izvršnega sveta in v pismenih pripombah, ki so jih
poslale delegacije.
Kdor je za predloženi sklep, naj prosim glasuje (54 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predloženi sklep.
Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o zagotovitvi sredstev za odplačevanje določenih tujih posojil, katerih
protivrednost je bila uporabljena za financiranje graditve objektov na območju SR Črne gore (z osnutkom tega zakona).
Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Miro Kert, pomočnik republiškega
sekretarja za finance. Predlog za izdajo zakona je skupaj z osnutkom tega
zakona predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije.
Predlog za izdajo zakona smo vam poslali z dopisom dne 4. 9. 1974. Prejeli
ste tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije s pripombami.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom so obravnavali: Odbor za finance
našega zbora in Odbor za finance Zbora združenega dela, ki sta predložila pismeno poročilo, in skupščinska Zakonodajno-pravna komisija, ki je tudi predložila pismeno poročilo. Poročili odborov in komisije ste prejeli.
Vprašam poročevalca odbora in komisije, če želita k pismenim poročilom
še kaj dodati? (Ne želita.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo?
Če nihče, predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k predlogu za izdajo
zakona o zagotovitvi sredstev za odplačevanje določenih tujih posojil, katerih
protivrednost je bila uporabljena za financiranje graditve objektov na območju
SR Črne gore, z osnutkom tega zakona;
2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, ki so navedene v poročilih skupščinskih teles in v mnenju Izvršnega sveta.
3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s temi predlogi in pripombami v

214

Zbor občin

imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona o zagotovitvi sredstev za odplačevanje določenih tujih posojil, katerih protivrednost je bila
uporabljena za financiranje graditve objektov na območju SR Crne gore v
celoti.
Kdor je za takšen sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel sklep z večino glasov.
Prehajam na 12. točko dnevnega r e d a , to je na predlog za izdajo
zakona o nadomestilu dela negativnih tečajnih razlih za izvozne posle, ki so
nastale s spremembo sistema tečaja dinarja, z osnutkom tega zakona.
Predstavnik Izvršnega sveta je tovarišica Milena Rakčevič, pomočnik sekretarja Komiteja za. ekonomske odnose s tujino. Predlog za izdajo zakona je
skupaj z osnutkom tega zakona predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
-Skupščine SFRJ.
Predlog za izdajo zakona smo vam poslali z dopisom dne 4. 9. 1974. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Predlog za izdajo zakona z osnutkom so
obravnavali: Odbor našega zbora za finance in Odbor Zbora združenega dela
za finance, ki sta zboru predložila pismeno poročilo, in skupščinska Zakonodajno
pravna komisija, ki je tudi predložila pismeno poročilo. Obe poročili ste
prejeli.
Želita poročevalca odbora in komisije še ustno dopolniti pismeni poročili?
(Ne želita.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim tovariš Karel Kač, delegat
iz Žalca!
Karel Kač: Tovarišice in tovariši delegati! Naša delegacija je že poslala
tovarišici predsednici pismo glede 2. člena tega predloga. Namreč, predlog je,
da bi se ta 2. člen spremenil, s čimer bi se omogočilo, da se zajame tudi proizvodnja kmetijskih rastlin, zlasti tistih, ki se v pozni jeseni spravljajo in prodajajo, med te pa sodi v' Sloveniji tudi hmelj.
Namesto predloga, ki je bil poslan, bi predlagal k 2. členu nekoliko drugačno spremembo, in sicer, da bi se v tem členu dodal nov drugi odstavek, ki
naj se glasi:
»Razen tega se upoštevajo pri ugotavljanju pravice do dela negativnih tečajnih razlik tudi tista plačila in tiste prodaje deviz v zvezi z izvozom kmetijskih rastlinskih proizvodov, proizvedenih v letu 1973, ki so bile storjene
po 31. 12. 1973, najdalj pa do 31. 12. 1974, če izpolnjujejo ostale pogoje iz prvega
odstavka tega člena.«
Gre namreč za to, da je hmeljska proizvodnja, s katero se ukvarjajo na
območju večjih slovenskih občin in predstavlja okoli 3000 do 3500 ton pridelka vsako leto, od katere gre okoli 80 % v izvoz, pospravljena šele konec
avgusta ali v začetku septembra. Sledi priprava blaga, pakiranje itd. ter prodaja
blaga, tako da odprava blaga steče šele decembra, največ pa januarja, februarja, marca in aprila, vse do maja prihodnjega leta.
Ker gre za blago, ki ima izredno močno konkurenco v svetu, saj je znano,
da je letošnje, pa tudi že lansko leto, zaradi hiperprodukcije v svetu delno padla
konjunktura, zahteva ta proizvodnja, zaradi velikega rizika, prodajo v tako
imenovani predprodaji. V našem, slovenskem primeru, smo v glavnem vso
hmeljarsko proizvodnjo leta 1973, pa tudi leta 1972 in v letošnjem letu morali
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prodati v tako imenovanih predprodajah, saj pravzaprav ne vemo, kako bo z
letino v svetu in kakšna bosta ponudba in povpraševanje. Verjetno je boljše
predprodajati, kot prevzeti riziko, ki izvira iz hiperprodukcije, in hmelj celo
uničevati, saj to blago zdrži kvečjemu eno leto, če je dobro konservirano.
Gre za to, da so vse predprodaje za letnik 1973 bile izvršene pred 12. julijem, ki je določen v predlogu zakona, dejanska odprava blaga letnika 1973
pa je bila opravljena šele decembra, januarja, februarja in marca tja do maja
1974. Zaradi tega menimo, da bi morale poravnave deviznih razlik iz leta
1973 zajeti tudi hmeljsko proizvodnjo na ta način, da bi se za rastlinske oziroma
kmetijske rastline, ki so proizvedene in prodane tekočega leta, omogočil obračun
deviznih razlik do konca leta oziroma do konca meseca maja v letu 1974. S tem
seveda ne spreminjamo določila, ki je v predlogu zakona v prvem odstavku
za vse ostale proizvode, ki se redno in kontinuirano izvažajo. Hvala lepa.
Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala, tovariš Kač. Zeli še kdo razpravljati, prosim? Tovariš Vito Komac, delegat občine Ljubljana-Moste-Polje!
Vito Komac: Čeprav smo svoje mnenje že poslali Skupščini SR Slovenije, se nam zdi vprašanje tako pomembno, da bi ga radi predstavili čim
širšemu krogu delegatov.
Skoraj vsi gospodarski posli imajo določeno stopnjo rizika, še posebej zu, nanjetrgovinski. Ker se smejo s tem ukvarjati samo posebej kvalificirane osebe,
ki bi lahko opredelile tudi spremembo tečaja valute in bi se lahko proti tem
zavarovale z vnašanjem tako imenovane valutne klavzule v pogodbe, menimo,
da je ta zahteva neupravičena oziroma da ta zakon dejansko zajema prevelika
sredstva, saj bi bilo za to potrebno skoraj 1126,6 milijona dinarjev. Verjetno
se bo to financiralo kar z emisijo nove denarne mase. Menimo, da ni družbena skupnost dolžna plačevati napake nekaterih oseb. Če pa bi se ta zakon
kljub temu sprejel, naj bi se z omejitvijo, da bi se konkretno pregledali vsi
zunanjetrgovinski posli oziroma pogodbe in da bi se to nadomestilo plačalo
le v primeru, če bi bilo to res upravičeno.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati,
prosim? Pismene pripombe so poslale tudi nekatere druge delegacije oziroma
skupine delegatov. Zeli mogoče besedo predstavnica Izvršnega sveta? Tovarišica
Milena Rakčevič!
Milena Rakčevič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Glede pripomb, ki so bile dane k predlogu tega zakona, bi dala nekaj
svojih mnenj oziroma stališč.
Ob pripombah, ki jih je dal Odbor za finance Zbora občin, namreč da
mora zakon vsebovati zgornji znesek sredstev, ki se lahko porabijo za kritje
negativnih tečajnih razlik, bi rada opozorila na naslednje. Navedeno zahtevo,
da bi moral biti ta znesek omejen, so že postavili v Medrepubliškem komiteju
za finance predstavniki naše republike. Vendar natančneje tega zneska ni mogoče
že prej dokončno opredeliti. To bo mogoče namreč šele takrat, ko bodo organizacije združenega dela, na podlagi določil oziroma kriterijev tega zakona,
predložile vse svoje zahtevke za izplačilo tečajnih razlik, kajti pri nekaterih
organizacijah se negativne tečajne razlike že pokrivajo s pozitivnimi, tako da
tem tečajnih razlik sploh ne bi billo treba izplačevati. Pri drugih, ki so pre-
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težni izvozniki in niso odvisni od uvoza, pa bo treba razlike plačati v celoti.
Vztrajanje, da se določi višina zneska, bo izdajo zakona samo zavleklo, pri tem
pa bodo prizadeti ravno naši največji izvozniki, to je ustvarjalci konvertibilnih
deviz. Razen tega, če se določi maksimalna višina zneska, ne bomo mogli naenkrat prekiniti izplačevanja tečajnih razlik tistim, ki bi bili do tega zneska
upravičeni. V tem predlogu je predviden maksimalen oziroma okvirni znesek
v višini 1 milijarde 126 milijonov dinarjev. Če bo to zadostovalo za vse izvoznike oziroma za tiste, ki so do tega upravičeni, pa dokler niso dokončno vsi ti
predlogi dani, ne moremo reči.
Glede predloga, ki ga je dala delegacija Skupščine občine Žalec, bi dejala
tole. Rok za izplačilo negativnih tečajnih razlik je težko podajšati do 31. maja
leta 1974, in sicer zaradi tega, ker omenjeni zakon rešuje le vprašanje razlik
za leto 1973. Predlog, da se ta rok podaljša za leto 1974, čeprav tudi samo za
določene proizvode, v konkretnem primeru hmeljske, bi lahko razpravo o upravičnosti izplačila tečajnih razlik postavilo zopet v začetno fazo. Kot vam je
znano, se predlog tega zakona vleče zaradi različnih stališč že skoraj leto dni.
Zato menimo, da bi ga bilo treba pospešiti, da se vsaj del teh sredstev čimprej
povrne izvoznikom ter da bi vprašanje tečajnih razlik za pogodbe, sklenjene
pred 12. julijem 1973, nastajajo pa še v letu 1974, bilo treba reševati kasneje,
in sicer za celotno gospodarstvo. V podobnem položaju, čeprav ne mogoče v tako
kritičnem, kot je Hmezad Žalec, je namreč še vrsta drugih organizacij združenega dela, ki so sklenile dolgoročne izvozne posle pred uvedbo sistema drsečega
tečaja dinarja. Tako to ni problem samo Hmezada Žalec.
Glede pripombe občine Sežana in tudi občine Ljubljana-Moste-Polje, bi
rada povedala, da se je Slovenija že ves čas zavzemala pri, zveznih organih
za to, da je treba vprašanje tečajnih razlik čimprej dolgoročno sistemsko urediti, in to z uvedbo sistema zavarovanja tečajnih rizikov in možnostjo terminske
prodaje deviz na deviznem tržišču. Zakon, ki ga imamo pred seboj, ureja le
vprašanje tečajnih razlik, ki so nastale z nenadno uvedbo drsečega tečaja v letu
1973. Izvršni svet se bo zavzemal, da se vprašanje tečajnih razlik čimprej sistemsko uredi, in sicer sedaj pri prilagajanju zunanjetrgovinskega sistema novi
ustavi. Zaradi tega namreč, da bi naše gospodarstvo, to je tisti izvozniki, ki
so bili najbolj prizadeti z uvedbo drsečega tečaja dinarja, čimprej dobili poravnanih vsaj del sredstev, ki so jih s tem izgubili, bi predlagala, da se sprejme
odlok o soglasju k temu zakonu.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa. Glede na poslovnik skupščine, ki zahteva informacijo o finančnih posledicah pri izdaji določenih zakonov, in glede na razlago, ki smo jo dobili, bi lahko načelno pripombo, ki jo
je dal Odbor za finance, umaknili. S tem bi se lahko dalo soglasje, da se ta
zakon v tej fazi sprejme. Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce ne, končujem razpravo
in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k predlogu za izdajo
zakona o nadomestilu dela negativnih tečajnih razlik za izvozne posle, ki so nastale s spremembo tečaja dinarja, z osnutkom tega zakona.
2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, ki so navedene v poročilu Odbora za finance, pri čemer je upoštevana sprememba, ki je bila dana v današnji
razpravi na seji zbora.
Kdor je za sklep, naj prosim glasuje! Oprostite, za besedo prosi tovariš
Merhar, delegat v Zboru republik in pokrajin.
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Viljem Merhar: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Menim,
da gre za načelna vprašanja in bom podprl predlog, ki naj bi bil upoštevan tudi
v sklepu, da je vprašanje tečajnih razlik treba v naši družbi sistemsko urediti,
zaradi česar ne bi bilo treba imeti morebitnih tečajnih razlik in podobnih zakonov nenehno na dnevnem redu. Vprašanje tečajnih razlik je pač del rizičnega posla, ki ga imajo naše delovne organizacije. Zato naj se delovne organizacije v zvezi s temi rizičnimi posli primerno organizirajo, saj se mi zdi nemogoče,
da imamo v tečajnih razlikah tako velika sredstva. Utegne se zgoditi, da so ta
sredstva tudi vir inflacije.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! To pripombo sprejemamo.
Opozorila pa bi zbor, da so te pripombe v poročilih in pismenih pripombah,
ki so jih posamezne skupine delegatov že dale. Zato bodo te pripombe taksativno naštete v dokumentu, ki bo predložen Zboru republik in pokrajin.
Mislim, da lahko preidemo na glasovanje. Kdor je za sklep, naj prosim
glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel sklep z večino glasov.
Prehajam na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o spremembah zakona o udeležbi federacije pri obnovi Bosanske krajine,
z osnutkom tega zakona.
Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Miro Kert, pomočnik republiškega
sekretarja za finance. Predlog za izdajo zakona je skupaj z osnutkom tega
zakona predložil v soglasje oziroma v pripombe Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFR Jugoslavije.
Predlog za izdajo zakona smo vam poslali z dopisom dne 4. 9. 1974. Prav
tako ste prejeli zapiske in poročila zveznega sekretariata za finance o vprašanjih, glede katerih ni bilo doseženo soglasje republik in avtonomnih pokrajin
ob obravnavanju predloga zakona o spremembi zakona o udeležbi federacije
v obnovi Bosanske krajine, in mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slove^
nije s pripombami.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom so obravnavali Odbor našega zbora
za finance in Odbor Zbora združenega dela za finance, ki sta zboru predložila
skupno poročilo, ter skupščinska Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala svoje
poročilo. Vprašam poročevalca odbora in komisije, če želita še kaj dodati k
pismenim poročilom! Ne želita.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce nihče, predlagam, da zbor sprejme
naslednji sklep:
1. Zbor občin daje soglasje k predlogu za izdajo zakona o spremembah
zakona o udeležbi federacije pri obnovi Bosanske krajine, z osnutkom zakona.
2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, ki so navedene v poročilih skupščinskih teles in v mnenju Izvršhega sveta
Kdor je za takšen sklep, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.
Prehajam na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko
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za obnovo in razvoj, številka 990 YU (6. projekt cest), podpisanega 31. maja 1974
v Washingtonu.
Predstavnik Izvršnega sveta k tej in naslednjima dvema točkama dnevnega reda je tovariš Miro Kert, pomočnik republiškega sekretarja za finance.
Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ. Predlog zakona smo vam poslali dne 12. 9. 1974 s sklicem
seje zbora. Hkrati smo vam poslali tudi predlog odloka o soglasju k predlogu
zakona in mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Predlog zakona so obravnavali: Odbor našega zbora za finance in Odbor
Združenega dela za finance, ki sta zboru predložila predlog odloka o soglasju
k predlogu zakona, skupščinska Zakonodajno-pravna komisija, ki je predložila
svoje poročilo in skupščinska Komisija za mednarodne odnose, ki je prav tako
predložila svoje poročilo.
Vprašam poročevalca odborov oziroma obeh komisij, če želijo še kaj dodati
k pismenim poročilom? Ne želijo. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo?
V pismenih pripombah skupine delegatov je delegacija občine LjubljanaMoste-Polje postavila naslednje vprašanje: »Ni nam povsem jasno, iz katerega
vira se bodo normalno odplačevale anuitete oziroma amortizacija. Prosimo za
pojasnilo1, kolikšne bodo obrestne mere pri izdanih obveznicah.«
Tovariš Kert, ali lahko na to vprašanje odgovorite? Boste odgovorili delegatu občine Ljubljana-Moste-Polje pismeno?
Ker se k razpravi ni nihče priglasil, končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma
o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj,
št. 990 YU, 6. projekt cest, podpisanega 31. maja 1974 v Washingtonu.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka.
V zvezi s predlogom Izvršnega sveta predlagam, da Skupščina SR Slovenije sprejme še naslednji sklep:
Skupščina SR Slovenije predlaga, da se v prihodnje v zakonih o ratifikaciji sporazumov o garanciji izpuste določbe o povrnitvi zneska za obveznosti,
ki jih je poravnala SFR Jugoslavija namesto republike, potrebno pa je priložiti ustrezne garancijske izjave oziroma pogodbo, ki jo sklene SFR Jugoslavija
s Socialistično republiko oziroma Socialistično avtonomno pokrajino, na območju
katere se gradi objekt, ki je predmet financiranja mednarodne ustanove ali
tuje države, za katerega je SFR Jugoslavija sklenila sporazum o garanciji.
Če ste za takšen dodatni sklep, prosim, da to ugotovimo z glasovanjem.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predloženi sklep soglasno sprejet.
Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko
za obnovo in razvoj o financiranju rekonstrukcije srednjih in manjših industrijskih podjetij v SR Bosni in Hercegovini in SR Crni gori, številka 1013 YU.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik
in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije.
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Predlog zakona smo vam poslali dne 13. 9. 1974. Prav tako smo vam poslali predlog odloka o soglasju k predlogu zakona in mnenje Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije.
Predlog zakona so obravnavali: Odbor našega zbora za finance in Odbor
Zbora združenega dela za finance, ki sta zboru predložila predlog odloka o
soglasju k predlogu zakona, skupščinska Zakonodajno-pravna komisija, ki je
predložila svoje poročilo, in skupščinska Komisija za mednarodne odnose, ki
je prav tako predložila svoje poročilo.
Želijo poročevalci odbora in obeh komisij še kaj dodati k pismenim poročilom? Ne želijo.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče, dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma
o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj
financiranju rekonstrukcije in modernizacije srednjih in manjših industrijskih
podjetij v SR Bosni in Hercegovini in SR Črni gori, št. 1013 YU.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov.
Prehajam na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno
banko za obnovo in razvoj o financiranju rekonstrukcije in modernizacije srednjih in manjših industrijskih projektov v SR Makedoniji in SAP Kosovo, št.
1012 YU.
Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFR Jugoslavije. Predlog zakona smo vam poslali dne 13. 9. 1974.
Prav tako smo vam poslali predlog odloka o soglasju k predlogu zakona in
mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
Predlog zakona so obravnavah Odbor našega zbora za finance in Odbor
zbora združenega dela za finance, ki sta zboru predložila predlog odloka o soglasju k predlogu zakona, skupščinska Zakonodajno-pravna komisija, ki je
predložila svoje poročilo, in skupščinska Komisija za mednarodne odnose, ki je
prav tako predložila svoje poročilo.
Želijo poročevalci še ustno dopolniti poročila? Ne želijo.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če nihče, dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji
med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banka za obnovo in razvoj o financiranju
rekonstrukcije in modernizacije srednjih in manjših industrijskih projektov
v SR Makedoniji in v SAP Kosovo št. 1012 YU.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka.
Prehajam na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o potrditvi dogovora o merilih in višini obremenitve organizacij združenega
dela in občanov v letu 1974.
Predlog odloka je Skupščini poslal v obravnavo Izvršini svet. Predstavnik
predlagatelja je tovariš Marjan Ekart, republiški podsekretar za finance.
Predlog odloka ste prejeli z dopisom dne 4. 9. 1974. Predlog odloka so
obravnavali Odbor našega zbora za finance in Odbor Zbora združenega dela
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za finance, ki sta predložila skupno poročilo, in skupščinska Zakonodajnopravna komisija, ki je zboru prav tako predložila svoje poročilo. Omenjeni
poročili ste prejeli.
Vprašam predstavnika odbora oziroma komisije, če želita še kaj dodati k
pismenim poročilom! Ne želita.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Peter Novak,
delegat občine Ljubljana-Center!
Peter Novak: Delegacija občine Ljubljana-Center je mnenja, da bi
bilo potrebno v 3. točki 8. člena vnesti popravek, in sicer tak, da bi se ta točka
glasila takole: »Na osebne dohodke delavcev za delo, daljše od polnega delovnega časa, razen osebnih dohodkov delavcev na tej podlagi v organizacijah
združenega dela, v katerih je tako delo zaradi tehnološkega procesa proizvodnje
nujno.« Razširitev oprostitve na vse organizacije združenega dela, to je tudi na
negospodarstvo, v katerih je daljše delo od polnega delovnega časa zaradi tehnološkega procesa nujno, je potrebna. S tem ukrepom delavci, zaposleni na takih
delovnih mestih, kot je na primer služba v milici, potem v zdravstvenih službah,
kjer imamo obvezno dežurstvo in podobno, ne bi bili v neenakopravnem položaju z delavci, zaposlenimi v gospodarstvu.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati?
(Ne.) Tovariš Ekart, menim, da je potrebno pojasnilo!
Marjan Ekart: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! V zvezi s sugestijo tovariša delegata iz občine Ljubljana-Center bi želel
pojasniti oziroma ponoviti stališče, ki je izraženo v skupnem poročilu obeh
matičnih odborov, to je, da pri 8. členu ne gre za nobeno predvidevanje uvedbe
novih davkov, razširitve sedanjih davkov, da gre za urejanje vprašanj za letošnje leto in da ta dogovor, takšen kot je, v bistvu ne zavezuje za neko konkretno ravnanje. Gre za dogovor, ki opredeljuje minimalne standarde, v okviru
katerih so se dolžne vse družbenopolitične skupnosti, vse republike, vse pokrajine in občine ravnati, saj se konkretna politika do odločitev posameznih bruto
dohodkov že tako opredeljuje s posebnimi akti.
Točka 8 ne bo vplivala ne v taki ne v drugačni obliki na naše davčne predpise v letošnjem letu in ne bo kakorkoli pogojevala novih sprememb.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala. Tovariš Novak, ste s pojasnilom
zadovoljni? Ugotovila sem namreč, da se vaša pripomba nanaša na dogovor,
ne pa na odlok. Odlok je formuliran zelo kratko in gre samo za to, ali potrdimo
ta dogovor ali ga ne potrdimo. Ste zadovoljni s pojasnilom?
Peter Novak (iz klopi): Delegaciji bom pojasnil to stališče in se opravičujem, ker to ni velikega pomena. Vendar se lahko zgodi, da v organizacijah
združenega dela pride do negodovanja in določenih razprav, ki pa prav gotovo
niso prijetne.
Predsednica Mara Zlebnik: Besedo ima tovariš Ekart!
Marjan Ekart: Gre za štiri vrste, preprosto rečeno, delovnih razmerij, kjer je po veljavnih predpisih v Sloveniji predpisan davek.
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Gre za delovna razmerja z manj kot pol delovnega časa, za delovna razmerja z več kot pol delovnega časa v drugi organizaciji, za nadurno delo in
za delo zaposlenih upokojencev, to je tistih, ki imajo po predpisih o invalidskopokojninskem zavarovanju, tudi če so zaposleni, status upokojenca.
Gre skratka za problem, ki je za letošnje leto urejen z zakonom o davkih
občanov in z zakonom o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. Tovariša
delegata oziroma delegacijo želim opozoriti, da kolikor meni, da ta problem
obstaja, da bo za obravnavo tega problema priložnost takrat, ko se bo sprejemal konkretni davčni instrumentarij za naslednje leto.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Je s tem pojasnjeno? Bi želel
še kdo razpravljati? Nihče. Ker ne želi nihče več razpravljati, končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi dogovora o merilih
in višini obremenitve organizacij združenega dela in občanov v letu 1974.
Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o potrditvi dogovora
o merilih in višini obremenitve organizacij združenega dela in občanov v letu
1974.
Prehajam na 18. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi Višje šole za organizacijo
dela v Kranju.
Predlog zakona je skupščini predložila v obravnavo Skupščina občine
Kranj. Za svojega predstavnika je določila tovariša Alojza Bostiiča, podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine občine Kranj.
K tej točki dnevnega reda ste poleg predloga zakona prejeli še mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, poročilo Odbora za družbenoekonomske
odnose in razvoj našega zbora in poročilo Zakonodajno-pravne komisije. Ta
poročila ste prejeli s sklicem 4. seje Zbora občin. Dobili ste tudi gradivo Skupščine občine Kranj k predlogu zakona in dodatno poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj. Danes ste prejeli še stališče Izobraževalne skupnost SR Slovenije.
Zeli predstavnik predlagatelja zakonski predlog še ustno obrazložiti? (Ce
bo potrebno.)
Skupščina občine Kranj predlaga, da Skupščina SR Slovenije obravnava
predlog zakona v smislu 294. člena poslovnika Skupščine po skrajšanem postopku. Glede tega predloga, da se obravnava zakon po skrajšanem postopku,
pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Dajem predlog za obravnavo zakona po skrajšanem postopku na glasovanje Kdor je za, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je predlog za obravnavo po skrajšanem postopku sprejet
z večino glasov.
Vprašam poročevalca odbora in komisije, če želita še kaj dodati k pismenim
poročilom! V imenu Zakonodajno-pravne komisije ima besedo tovariš Janko
Kosmina.
Janko Kosmina: Zakonodajno-pravna komisija umika pripombo k
5. členu glede neusklađenosti tega člena z zakonom o visokem šolstvu, ker bo
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le-ta v kratkem spremenjen in kaže, da bo postopek in pristojnost organov,
ki jih predvideva 5. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi Višje šole za organizacijo dela v Kranju, splošno veljaven za vse visokošolske zavode.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kosmina. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če nihče, prehajam na glasovanje
Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 1.,
3. in 4. členu predloga zakona. Kdor je za, naj prosim glasuje! (51 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije sprejeti z večino glasov.
Sedaj moramo glasovati o predlogu zakona v celoti! Kdor je za, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(2 delegata.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi Višje šole za organizacijo dela
v Kranju.
Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na samoupravni
sporazum o združevanju v Samoupravno interesno skupnost za železniški in
luški promet SR Slovenije.
Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Andrej Grahor, republiški podsekretar za gospodarstvo. Samoupravni sporazum je Skupščini predložila v potrditev Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški promet SR
Slovenije.
Samoupravni sporazum ste prejeli z dopisom dne 10. 9. 1974, prav tako
ste prejeli odlok o potrditvi odločb samoupravnega sporazuma o združevanju
v Samoupravno interesno skupnost za železniški in luški promet SR Slovenije,
ki se nanašajo na zadeve posebnega družbenega pomena na področju dejavnosti krajevnega železniškega in luškega prometa.
Danes ste prejeli tudi mnenje Izvršnega sveta SR Slovenije. Vprašam predstavnika predlagatelja, če želi še ustno obrazložiti predlog odloka? (Ne želi.)
Samoupravni sporazum so obravnavali: Odbor našega zbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose, ki sta predložila odlok o potrditvi določb samoupravnega
sporazuma, ter Zakonodajno-pravna komiisija skupščine, ki je predložila svoje
poročilo. Odlok in poročilo ste prejeli. Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo?
Očitno nihče.
Ker nihče ne želi razpravljati, dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi določb samoupravnega sporazuma o združevanju v Samoupravno interesno skupnost za železniški in luški promet SR Slovenije, ki se nanašajo na
zadeve posebnega družbenega pomena na področju dejavnosti javnega železniškega in luškega prometa.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka
Prehajam na 20. točko dnevnega reda, to je na vprašanja delegatov.
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Po drugem odstavku 166. člena ustave SR Slovenije ima delegat v zboru
pravico obrniti se na Izvršni svet ali na predstojnike republiških upravnih organov z vprašanji, ki se nanašajo na nljihovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti.
K tej točki dnevnega reda ste preejli naslednja vprašanja: skupine delegatov iz občine Lenart, Vlada Zajca, delegata iz občine Idrija, Franca Firerja,
delegata iz občine Šmarje pri Jelšah in Mira Kolenka, delegata iz občine Slovenska Bistrica. Prav tako pa ste prejeli odgovor na vprašanje Franca Firerja.
Izvršni svet je sporočil, da bo na vprašanje skupine delegatov iz občine
Lenart odgovoril tovariš Peter Winkler, pomočnik republiškega sekretarja za
prosveto in kulturo.
Peter W i n k 1 e r : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Delegat Jože Majcenovič je v imenu skupine delegatov Zbora občin
Skupščine SR Slovenije postavili naslednje vprašanje: »Skupina delegatov za
delegiranje delegatov za zasedanje Zbora občin Skupščine SR Slovenije je na
seji 18. julija 1974 razpravljala o financiranju investicij v osnovnošolski prostor
na manj razvitih območjih v Sloveniji. Pri razpravi je izhajala iz dejstva, da
je v preteklih letih republiška izobraževalna skupnost zagotavljala v okviru
svojih sredstev dolgoročna posojila za investicije v osnovnošolski prostor, ki
so jih lahko najemale občine na manj razvitih območjih, in to pod ustreznimi
kreditnimi pogoji.
V letu 1974 Izobraževalna skupnost SR Slovenije ne predvideva novih
vlaganj za razširitev oziroma modernizacijo osnovnošolske mreže na manj
razvitih območjih. Tudi za naslednja leta je po izjavah predstavnikov Izobraževalne skupnosti SR Slovenije malo možnosti, da bi bila zagotovljena sredstva
za tovrstne investicije oziroma posojila.
Občina Lenart je v svojem srednjeročnem programu za obdobje 1971—1975
predvidela gradnjo oziroma obnovo in dozidavo* treh osnovnih šol v občini, na
podlagi sistemsko zastavljene politike Izobraževalne skupnosti SR Slovenije,
ki je pogojena tudi z določili zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj
razvitih območij v Sloveniji.
Kolikor Izobraževalna skupnost SR Slovenije ne bo več zagotavljala sredstev za posojila za investicije v osnovnošolsko mrežo manj razvitih območij,
bo v posameznih občinah onemogočeno nadaljnje urejanje osnovnošolskega
prostora, kar bo zlasti v tistih občinah, ki imajo večino osnovnih šol zastarelih in nefunkcionalnih ter prostorsko neustreznih, povzročilo, velike socialne
probleme. Zato skupina delegatov postavlja vprašanje, kakšne ukrepe predvidevajo storiti republiški organi za nadaljevanje dosedanje politike pri pomoči občinam za urejanje osnovnošolskega prostora oziroma kako bodo zagotovili nadaljnje izvajanje tistega dela določb zakona o ukrepih za pospeševanje
razvoja manj razvitih območjih v SR Sloveniji, ki se nanašajo na pomoč Izobraževalne skupnosti SR Slovenije pri investicijah v osnovnošolski prostor na
manj razvitih območjih SR Slovenije.«
Izobraževalna skupnost SR Slovenije je pripravila na postavljena vprašanja
odgovor, s katerim se strinja tudi Izvršni svet.
Republiška izobraževalna skupnost je v letih 1969—1973 namenjala del
svojih izvirnih dohodkov za kreditiranje investicij v osnovno šolstvo. Občine,
ki so s samoprispevki občanov in iz drugih virov zagotovile 40 do 60 % lastne
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udeležbe za gradnjo in modernizacijo osnovnih šol, so tako lahko dobile dolgoročno posojilo. Pri tem so gospodarsko manj razvita območja imela prednost
in ugodnejše pogoje kreditiranja.
V letošnjem letu za takšno kreditiranje ni možnosti. Republiška izobraževalna skupnost namreč razpolaga le z namenskimi sredstvi za usmerjeno izobraževanje, medtem ko se sredstva za vse potrebe osnovnega šolstva zbirajo izključno pri temeljnih izobraževalnih skupnostih. Med temi je sicer vzpostavljen
solidarnostni sistem, po katerem se del sredstev preliva iz gospodarsko bolj
razvitih v gospodarsko manj razvita območja, vendar samo za zagotovitev
dogovorjenega obsega vzgojno-izobraževalnega programa, ne pa tudi za izvedbo
investicijskih programov.
Menimo, da je zlasti gospodarsko manj razvitim območjem v prihodnje
treba omogočiti najemanje dolgoročnih posojil za investicije v osnovno šolstvo.
Ker banke ne morejo prevzeti te funkcije, dokler bo v veljavi splošna restriktivna politika glede kreditiranja investicij v družbeno infrastrukturo in ker
Republiška izobraževalna skupnost v prihodnje ne bo imela izvirnih dohodkov,
bi takšen kreditni sklad lahko izoblikovali le z združevanjem sredstev iz prispevkov, ki jih delovni ljudje plačujejo temeljnim izobraževalnim skupnostim.
To bo izvedljivo že v letu 1975, če bo pri oblikovanju družbenega dogovora o
splošni in skupni porabi mogoče vključiti v globalno bilanco dovoljene porabe
tudi del potrebnih sredstev za investicije v osnovno šolstvo.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Winkler. Je delegat občine Lenart z odgovorom zadovoljen?
Jože Maj cenovič : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR
Slovenije v občini Lenart je proučila odgovor Republiškega sekretariata za
kulturo in presveto na delegatsko vprašanje skupine delegatov občine Lenart
glede investicij v osnovnošolski prostor na manj razvitih območjih. O odgovoru sekretariata je skupina razpravljala na seji dne 23. septembra 1974.
Skupina delegatov z danim odgovorom ni zadovoljna. Meni, da še vedno
ni dobila ustreznega odgovora od pristojnih republiških organov. Ker je bilo
delegatsko vprašanje naslovljeno na Izvršni svet oziroma na Skupščino SR
Slovenije, ponovno postavljamo naslednje vprašanje:
Kakšne ukrepe predvidevajo storiti republiški organi, pri tem mislimo na
republiško skupščino in republiški izvršni svet, za sistemsko rešitev nadaljevanja dosedanje politike pri pomoči občinam za urejevanje osnovnošolskega
prostora oziroma kako bomo zagotovili sistemsko nadaljevanje izvajanja tistega
dela določb zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij
v SR Sloveniji, ki se nanaša na pomoč izobraževalne skupnosti SR Slovenije
pri investicijah v osnovnošolski prostor na manj razvitih območjih v SR
Sloveniji?
Skupina delegatov občine Lenart pričakuje na konkretna vprašanja tudi
konkreten odgovor. Naj povem k temu le to, da sporočeno sicer načelno lahko
sprejmemo, vendar moramo ponovno opozoriti, da sloni na solidarnosti. Kako
daleč pa smo v solidarnosti za leto 1974, o tem, menim, ne kaže govoriti, saj
smo o tem govorili že na prejšnji seji.
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Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Predlagam, da vprašanje delegata
Jožeta Maijcenoviča kot dodatno vprašanje pošljemo Izvršnemu svetu, ki naj
nanj odgovori na prihodnji seji zbora.
Na vprašanje delegata Vlada Zajca iz občine Idrije bo odgovoril Miro
Kert, pomočnik republiškega sekretarja za finance.
Miro Kert: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice delegati! Tovariš Vlado Zaje, delegat Zbora občin Skupščine SR Slovenije je postavil Izvršnemu svetu naslednje delegatsko vprašanje:
Na kasen način namerava Izvršni svet sodelovati pri reševanju proračunske situacije v občini Idrija, da bi lahko občinski organi in organizacije, ki so
vezani na sredstva proračuna, normalno izvrševali svojo, z ustavo in zakoni
postavljeno' nalogo?
Na postavljeno vprašanje dajem naslednji odgovor: Delegat tovariš Vlado
Zaje navezuje svoje vprašanje na težak proračunski položaj v občini Idriji,
ter vprašuje, kaj namerava storiti Izvršni svet, da bi izboljšal proračunski
položaj omenjene občine. Po informacijah republiških strokovnih služb, ki
tekoče spremljajo problematiko proračunskega financiranja, se s podobnimi
problemi ukvarja še nekaj občin. Zaradi tega ne bi bilo primerno potencirati
problema samo ene občine in iskati izjemne rešitve.
V preteklem letu je zadržano, po mnenju občin neupravičeno linearno
povečanje vseh proračunov občin, zaradi česar so se letos s posebnim družbenim dogovorom občine med seboj dogovorile o kriterijih, po katerih se diferencirano dovoljuje povečanje posameznih proračunov v okviru globalno omejene splošne porabe v občinah. Z zbranimi kriteriji se niso povsem strinjale
nekatere razvitejše občine, ki so zahtevale, da se vključijo v izračun tudi izdatki
za komunalne dejavnosti, ki je izrazitejša v mestnih občinah.
Na podlagi kriterijev, ki upoštevajo predvsem obremenitve na področju
socialnih obveznosti občin, so se občine dogovorile o različnih ravneh dovoljene
porabe v posameznih občinah. Kakršenkoli odstop od dogovorjenih rešitev
bi tako pomenil nezaupnico večini občin oziroma sprejetemu dogovoru. Po
posebnem družbenem dogovoru so se občine tudi sporazumele, da bodo s solidarnim prelivanjem v okviru globalnih sredstev zagotavljale dogovorjeno raven
porabe v posameznih občinah. Izijemno povečanje posameznega proračuna nujno
znižuje raven porabe v ostalih občinah in zahteva večja solidarnostna sredstva.
Hkrati bi se biilo treba dogovoriti, kdo bo znižal porabo in kdo bo zagotovil
višja solidarnostna sredstva.
Izvršni svet je v družbenem dogovarjanju le eden izmed partnerjev in kot
tak ne more in ne sme posegati v dogovorjene rešitve na ravni občin oziroma
jih s svojimi ukrepi razvrednotiti. Sodimo, da mora Skupščina občine Idrija
poiskati rešitev za svoje probleme samo v okviru posebnega družbenega dogovora in z ustreznimi utemeljitvami pri ostalih občinah doseči, da se ji dovoli
višja raven porabe. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kert. Vprašala bi tovariša
Podobnika, delegata občine Idrija, ker verjetno tovariša Zajca ni tukaj, če je
z odgovorom Izvršnega sveta zadovoljen!
Viktor Podobnik (iz klopi): Ta odgovor bom posredoval delegaciji.
Menim, da s tem odgovorom delegacija ne bo zadovoljna.
15
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Predsednica Mara Zlebnik: Hvala. Na vprašanje delegata Franca
Firerja iz občine Šmarje pri Jelšah bo odgovoril tovariš Andrej Grahor, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za gospodarstvo.
Andrej Grahor: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Tovariš Firer je poslal vprašanje skupine delegatov, ki zadeva varnost
železniškega prehoda, zaradi ponovnih nesreč v Ratanski vasi pri Rogaški
Slatini. Ugotovili so, da so bile odstranjene železniške zapornice, postavljena
avtomatska semaforska signalizacija in da je bila zaradi tega vrsta hujših
nesreč. Vprašanje je bilo postavljeno Republiškemu sekretariatu za notranje
zadeve.
Najprej moram pojasniti, da je varstvo prometa zadeva inšpekcije za promet
in da se notranje zadeve vključijo v reševanje, kadar pride do hudih nesreč,
ki bi lahko bile kazniva dejanja. Zaradi tega bo odgovor imel dva dela. Sporočil vam bom, kaj je ukrenila inšpekcija in kako je bilo vprašanje rešeno,
sporočil pa bom tudi, kaj pravi Republiški sekretariat za notranje zadeve, ker
je bilo vprašanje naslovljeno nanj neposredno.
Inšpekcija nam je posredovala naslednji odgovor: Navedeni cestni prehod
je bil prvotno zavarovan z mehaničnimi zapornicami. Komisija, ki je v letu
1967 pregledala prehod, je ugotovila, da mora ostati prehod zavarovan. Zaradi
pogostih poškodb zapornic je leta 1971 ustrezna komisija odločila, da se dotakratno zavarovanje nadomesti z avtomatsko svetlobno in zvočno signalizacijo
ter kontrolnimi signali na progi, v smislu temeljnega zakona o varnosti cestnega prometa, signalnega pravilnika jugoslovanskih železnic in tehničnih pogojev jugoslovanskih železnic za zavarovanje železniških prehodov v nivoju.
V času po namestitvi nove signalizacije, to je od 11. marca 1971, se je
do 31. julija 1974 na tem prehodu zgodilo po podatkih Železniškega gospodarstva Ljubljana 13 težkih prometnih nesreč, ki so zahtevale 6 smrtnih žrtev,
18 ranjenih in materialno škodo okoli 2 milijona 300 000 dinarjev. Med mrtvimi
in poškodovanimi so bih pešci, mopedisti, vozniki motornih vozil in potniki.
Večina nesreč je bila v popoldanskem času med 12 in 18 uro, le dve nezgodi
sta bili dopoldan, med 5 in 8 uro. Ugotovljeno je bilo, da je večina voznikov
prihajala iz smeri Celje proti Rogaški Slatini.
Iz podatkov UJV Celje izhaja, da so se dogajale nezgode na cestnem prehodu
zaradi neupoštevanja cestnoprometne signalizacije in svetlobnih signalov na
prehodu. Ugotovljeno je tudi, da so svetlobni signali usmerjeni v 'smeri vzhod —
zahod, zato je svetlobna signalizacija iz smeri Celje v popoldanskem času
obsijana od sonca in manj vidna. To je verjetno objektivni pogoj za subjektivno
nepozornost.
Cestni prehod je na območju Rogaške Slatine. Promet pešcev, mopedistov,
kolesarjev in motornih vozil je gost in še narašča. Na zahtevo Republiškega
sekretariata za notranje zadeve je Republiški prometni inšpektoriat 31. 7. 1974
sklical komisijski ogled vseh zainteresiranih, da se ponovno prouči sedanja
prometna signalizacija in zavarovanje s svetlobno-zvočno signalizacijo ter da
se ustrezno ukrepa za povečanje varnosti udeležencev prometa.
Na podlagi soglasnega sklepa komisije, ki je sodelovala pri navedenem
ogledu in obravnavi, je izdal Republiški prometni inšpektorat 6. avgusta letos
ustrezno odločbo, po kateri sta morala do 15. avgusta Železniško transportno
podjetje Ljubljana in Republiška skupnost za ceste na cestnem prehodu obnoviti svetlobno signalizacijo, ki je bila pokvarjena ob nezgodi 18. julija, posta-
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viti cestnoprometne znake A 38 tudi na drugi, to je na levi strani prehoda,
postaviti cestnoprometni znak A 21, to je znak za s semaforji urejeno križišče,
na znak 38, ki stoji 160 m pred cestnim prehodom, in zagotoviti popolno vidljivost cestnoprometnih znakov.
Te zahteve so bile izvršene v postavljenem roku. Nadalje je ibilo v odločbi
določeno, da morata Železniško transportno podjetje Ljubljana in Republiška
skupnost za ceste do 31. 12. 1974 namestili kot dodatno zavarovanje še pol zapornice z avtomatskim delovanjem, kar je trenutno najsodobnejši sistem delovanja cestnih prehodov v nivoju.
Republiška inšpekcija za železnice bo preverila, če bo ta zahteva v postavljenem roku urejena. V odločbi je bilo tudi zahtevano, da Skupščina občine
Šmarje pri Jelšah sprejme odlok o omejitvi hitrosti na 40 km/h na območju
cestnega prehoda. Po prejetih podatkih ta zahteva do danes ni izvršena.
Prepričani smo, da bo z navedenim zavarovanjem tega cestnega prehoda
dosežena največja možna varnost udeležencev v prometu, seveda le pri strogem
in doslednem spoštovanju cestnoprometnih znakov, svetlobne ter zvočne signalizacije in polzapornic na cestnem prehodu. Polzapornice so namreč take, da
če koga zaprejo, gre lahko ven, to pa hkrati omogoča nediscipliniranim voznikom, da pri zaprtih peljejo skozi, kar seveda pomeni izzivanje nesreče. Popolna
rešitev križanja navedene regionalne ceste z železnico na tem mestu bi bila
izvedba obvozne ceste v dolžini okoli 2500 m, kar je predvideno z urbanističnim
načrtom ureditve kraja Rogaška Slatina.
Republiški sekretariat za notranje zadeve nas je obvestil, da je ukrepal
v tej zadevi takole: 11. marca 1971 so na cestno-železniškem križanju v nivoju
v kilometru 43 plus 401 proge Zabo-k—Stranje, med postajo Rogaška Slatina—
Stranje—Ratanska vas in regionalno cesito 344 Celjei—Logatec, zamenjali zapornice s svetlobno in zvočno signalizacijo. Zapornice so bile zamenjane, kot je
razvidno iz zapisnika ob ogledu, zaradi pogostih poškodb zapornic. Križanje
v nivoju je bilo zavarovano v skladu z določili temeljnega zakona o varnosti
cestnega prometa, železniškega pravilnika o postavitvi signalizacije in elaboratov o zavarovanju železniških križanj, ki ga je po razpisu sklada Borisa
Kraigherja pri Združenem železniškem transportnem podjetju Ljubljana izdelala skupina strokovnjakov.
Vse do 6. julija 1973, se pravi d,ve leti, na tem prelazu ni bilo nesreč. Od
takrat pa do 18. julija 1974 se je na tem prehodu zgodilo 7 težkih prometnih
nesreč, ki so zahtevale 4 smrtne žrtve, 8 ranjenih in večjo materialno škodo.
Kot vidimo, so podatki železnice bolj kompletni.
Nismo obveščeni o tem, da bi ustrezne službe Železniškega gospodarstva
Ljubljana v vsem kritičnem času storile kakršnekoli ukrepe za izboljšanje
varnosti ali da bi to storil projektant in izdelovalec opreme Iskra-Baž ali postavljalec opreme, to je Podjetje za avtomatizacijo.
Dne 23. 4. 1973 je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Skupščine občine Šmarje pri Jelšah pismeno obvestil Železniško transportno podjetje
Maribor, da so semaforske luči slabo vidne. Ker svet odgovora ni dobil, je 19.
oktobra 1973 pisal železniškemu podjetju Celje, odkoder je prejel pismeno obvestilo, da so semaforske naprave v skladu s 60. členom železniškega pravilnika
o postajni signalizaciji in da lahko da svet predlog ža spremembo pravilnika.
21. julija 1974 je Republiški sekretariat za notranje zadeve zahteval od Republiškega prometnega inšpektorata, da ponovno prouči način zavarovanja tega
prehoda in predpiše, da se to dosledno uredi. 27. julija 1974 je Republiški
15«
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prometni inšpektorat za 31. 7. razpisal komisijski ogled. Poleg nadzornih organov, odgovornih za varnost v prometu, projektanta in graditelja opreme ter
izvajalcev del in organov javne varnosti so bili na komisijskem ogledu tudi
predstavniki Skupščine občine Šmarje pri Jelšah in Krajevne skupnosti Rogaška
Slatina. 6. 8. je republiški inšpektorat izdal odločbo, po kateri mora Železniško
transportno podjetje Ljubljana in republiška skupnost do 31. 12. 1974 na
cestnem prehodu namestiti kot dodatno zavarovanje predpisane polzapornice
z avtomatskim delovanjem. Poleg tega morata do 15. 8. 1974 obnoviti poškodovano svetlobno signalizacijo na cestnem prehodu, postaviti cestnoprometne
znake A 38 tudi na drugi strani ceste, postaviti cestnoprometni znak A 21 na
prometni znak A 38, ki stoji 160 metrov pred cestnim prehodom, in zagotoviti
popolno vidljivost postavljenih cestnoprometnih znakov. Te določbe so bile
do 15. 8. 1974 izvršene.
Odgovore lahko posredujemo tovarišu delegatu tudi pismeno. Hvala lepa.
Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Hvala lepa. Tovariš Bizjak, ali lahko vi
kot delegat občine Šmarje izjavite, če se strinjate z odgovorom?
Davorin Bizjak (iz klopi): Ta odgovor bi morda poslali tovarišu
Firerju v pismeni obliki.
Predsednica Mara Zlebnik: Prosim, da se odgovor pošlje delegatu
tudi pismeno.
Na vprašanje delegata Mira Kolenka iz občine Slovenska Bistrica bo odgovoril tovariš Andrej Briški, svetovalec direktorja Zavoda SRS za planiranje.
Andrej Briški: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Delegat občine Slovenska Bistrica tovariš Miro Kolenko je postavil Izvršnemu
svetu naslednje vprašanje: »Za kdaj je predviden postopek za spremembo
zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji
oziroma kdaj lahko pričakujemo osnutek sprememb omenjenega zakotna za razpravo v ustreznih delegacijah in zborih občinskih skupščin?«
Odgovor: Analize rezultatov razvoja na manj razvitih območjih v SR
Sloveniji in v tem okviru tudi analize učinkovanja zakona o ukrepih za pospeševanje manj razvitih območij v SR Sloveniji kažejo, da so se v prvih treh
letih in pol izvajanja v srednjeročnem planu začrtane politike pokazali nekateri
pomembnejši premiki v gospodarskih gibanjih, kot tudi v ustvarjanju pogojev
razvoja na manj razvitih območjih. Takšna ocena je bila tudi v razpravi o dosedanjih učinkih tega zakona v Skupščini SR Slovenije spomladi tega leta.
Analize in razprave so hkrati pokazale tudi nekatere slabosti, ki so se pojavile
pri izvajanju zakona. Del teh slabosti je organizacijskega značaja. Kažejo se
zlasti v premajhni koordinaciji naporov med posameznimi samoupravnimi nosilci razvoja in v pomanjkanju kompleksnejših razvojnih programov. Druga
vprašanja pa so sistemskega značaja in se nanašajo predvsem na opredelitev
nekaterih ukrepov, hkrati pa tudi na teritorialni obseg manj razvitih območij.
V okviru priprav novega srednjeročnega družbenega plana razvoja SR
Slovenije za obdobje od 1976 do 1980 se proučuje tudi bodoča politika razvoja
v zvezi s pospeševanjem razvoja manj razvitih območij v naši republiki. Hkrati
s tem je v pripravi nov zakon, ki naj bi nadomestil sedanjega, pri čemer bodo
upoštevane dosedanje izkušnje.

5. seja

229

Po programu bo Izvršni svet predložil osnutek zakona o pospeševanju
razvoja manj razvitih območij V razpravo Skupščini SR Slovenije v prvem
četrtletju 1975. leta. Zakon naj bi bil dokončno sprejet pred sprejemom novega
srednjeročnega družbenega plana in naj bi začel veljati že v letu 1975.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Briški. Je tovariš
Sega z odgovorom zadovoljen? (Da.) Hvala. Delegat Miro Kolenko pa bo dobil
pismen odgovor.
Danes smo vam na klop predložili tudi vprašanje skupine delegatov iz
občine Murska Sobota, ki se nanaša na problematiko živinoreje v občini Murska
Sobota.
Vprašujem predstavnika Izvršnega sveta, če lahko na to vprašanje odgovori
že danes! Izvršni svet pripravlja to problematiko za prihodnjo sejo zbora. Po
vsej verjetnosti bo na to delegatsko vprašanje odgovorjeno na prihodnji seji
zbora. Prosim, tovariš Peter Novak!
Peter Novak (iz klopi): Temu vprašanju se pridružuje tudi delegacija
občine Ljubijana-Center, čeprav nismo dali pismenega vprašanja.
Predsednica Mara Zlebnik: Kot rečeno, na to problematiko bo dal
odgovor Izvršni svet na prihodnji seji zbora.
Prav tako smo vam dali na klop vprašanje skupine delegatov iz Radovljice.
Na to vprašanje bo že na današnji seji odgovoril tovariš Boris Mikoš.
Boris Mikoš: Tovarišice in tovariši! Zastavljeno' vprašanje, ki se nanaša na postopek in problematiko v zvezi s praznjenjem akumulacijskega jezera
Hidrocentrale Moste, je zelo obsežno. Povzel ga bom povsem na kratko. Skupina
delegatov namreč sprašuje, ali je bila pred izpustom ugotovljena škoda, ki je
nastala zaradi takega posega, ali so povzročitelji razmišljali, kaj se lahko zgodi
s podtalnico, kakšna bo škoda pri tistih proizvajalcih, ki uporabljajo savsko
vodo v svojem tehnološkem procesu, kot je to Sava-Kranj, ali so razmišljali
o morebitnih posledicah visokih voda in končno, kolikšna bo materialna škoda.
Zato je skupina postavila Izvršnemu svetu naslednje delegatsko vprašanje:
1. Ali je bila v zvezi z izpustom izdelana precizna študija, ki bi lahko
odgovorila na vsa ta vprašanja, kot so vpliv na podtalnico, uporaba tehnološke
vode, visoke vode, škoda za ribištvo-, turizem in koliko časa bodo trajale posledice?
2. Ali je bilo izdano dovoljenje za izpust Save v takem obsegu in na tak
način in kdo ga je izdal?
3. Kakšne bodo finančne posledice?
Tovariši, če bi hotel z vsemi podrobnostmi odgovoriti, bi vam vzel preveč
časa. Zato mi dovolite, da dam vam kratek odgovor, delegaciji iz Radovoljice,
ki je postavila to vprašanje, pa pismeno poročilo, ki ga je na zahtevo našega
sekretariata pripravil Republiški vodnogospodarski inšpektorat za sejo Izvršnega sveta in za za varstvo okolja odgovorne organe skupščine.
Na zastavljena vprašanja bom zato dal samo nekaj kratkih pojasnil, kako
je stvar tekla.
Nedavno praznjenje akumulacijskega jezera Hidrocentrale Moste je tretje
praznjenje zaporedoma. Obseg posledic praznjenja je bil pri sedanjem praznjenju doslej največji. Praznjenje bazena je povezano z obveznim 10-letnim
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remontom hidromehanske opreme v potopljenem delu naprave, to je pregrade.
Remont je nujen zaradi varnosti obratovanja, pa tudi zaradi varnosti naprave
in ob vodi ležečih krajev. Praznjenje bazena je bilo letos posebej pripravljeno.
Sestavljena je bila posebna komisija, v kateri so sodelovali: Metalna Maribor
kot dobavitelj hidromehanske opreme, Hidrometeorološki zavod SR Slovenije,
Zavod za ribištvo, Zveza ribiških družin v Kranju, Zavod za vodno gospodarstvo
SRS, Splošna vodna skupnost Gorenjske in Hidrocentrala Moste.
Hidrometeorološki zavod je dne 9. julija letos odvzel kontrolne vzorce,
in to na več mestih in v raznih globinah bazena. Takrat je bilo ugotovljeno,
da voda vsebuje fenole, da v njej primanjkuje kisika, da pa ni sledov žveplovodika. Celotni potek praznjenja je vodila prej omenjena komisija, priprave
in potek praznjenja pa je nadziral Republiški vodnogospodarski inšpektorat.
Podrobna študija, kakršna je zahtevana v delegatskem vprašanju, ni bila izdelana, ker ni bila do te mere znana vsebnost vode v akumulacijskem jezeru,
da bi bil očiten celoten obseg nevarnosti. Analize namreč niso pokazale, da gre
za tako velike količine predvsem lebdečega blata in za zakopane katrane, ki
jih je iz nižjih plasti izpirala odtekajoča voda.
Za praznjenje bazena je bilo izdano posebno vodnogospodarsko dovoljenje
v smislu novega republiškega zakona o vodah. Le-tega je izdal Republiški
sekretariat za urbanizem 27. julija letos. Dovoljenje, ki je bilo izdano, temelji
na izkušnjah dosedanjih praznitev, na analizah odvzetih vzorcev vode, na predloženi tehnični dokumentaciji ter na zaslišanju strokovnjakov na posebni razpravi v Mostah.
Republiški vodnogospodarski inšpektorat je ugotovil, da je vodstvo Hidrocentrale Moste pri praznjenju bazena spoštovalo določbe vodnogospodarskega
dovoljenja, razen določbe, ki se nanaša na obseg odpiranja talnega izpusta. Te
določbe vodnogospodarskega dovoljenja strokovna komisija ni več upoštevala
od tistega trenutka, ko je zaradi premika blata in v njem nagrmadenih odpadkov, kot so stari motorji, drevesa, celi sodi in tako naprej, nastopila resna
nevarnost poškodovanja hidromehanske potopljene opreme talnega izpusta in
s tem seveda tudi ogrožanja varnosti celotnega objekta dolinske pregrade.
Finančnih posledic nismo vrednotili in jih glede na mnoge neznanke, ki jih
prinašajo nečiste vode, tudi ne moremo vrednotiti.
Dovolite mi, da na koncu rečem še nekaj besed o tem delegatskem vprašanju.
Krivca za to stanje ni treba iskati v Hidrocentrali Moste, v elektrogospodarstvu ah pri nekem drugem, pri praznjenju bazena udeleženem organu. Razlogi
za sedanjo katastrofo, ko smo morah izprazniti blatno mlakužo za dolinsko
pregrado v Mostah, so mnogo globlji. Gre dejansko za neposredno posledico
ravnanja odgovornih dejavnikov ob Savi navzgor od Hidrocentrale Moste v
zadnjih desetih letih. Določene izboljšave v proizvodnem procesu Železarne
Jesenice so sicer stanje popravile, vendar pa se z naraščajočo urbanizacijo na
tem področju stanje stalno poslabšuje. Poseben problem predstavlja tudi prah
i ž železarne, ki z meteorno vodo prihaja v jezero in je v tem trenutku ena od
največjih nevarnosti in sovražnikov življenja v Savi.
V bodoče se lahko hudim posledicam praznjenja jezera izognemo samo,
če bomo z vsemi napori, in sicer nas vseh, odpravili temeljne vzroke, in to
dejansko, ne samo z besedami. V petek smo sklicali na Jesenicah širok posvet
strokovnih institucij in strokovnjakov, da bi se na njem dogovorili za tiste
ukrepe, ki jih je treba začeti izvajati takoj, da bi se v bodoče lahko opravljala
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nujno potrebna praznjenja bazena v Hidrocentrali Moste brez takšnih posledic.
Primer Hidrocentrale Moste pa jasno kaže tudi na to, da bomo kot družba
morali postati odločni do vseh, ki ne spoštujejo zakonov, tudi do velikih, in ne
le do malih prestopnikov.
V Sloveniji imamo še nekaj podobnih, tovariši, nič manj nevarnih žarišč.
Potrebna bo zelo široka družbena podpora, da jih bomo odstranili. V teh ukrepih gre lahko tako daleč, da se bomo morali srečati z zahtevo po ustavitvi obratovanja nekaterih proizvodnih obratov. Menim, da je skrajni .čas, da razvijemo
družbeno moralo, ki bo onemogočala grobe posege v okolje, ki bo onemogočala
piratsko spuščanje strupov v nočnih urah, v odprte vodotoke, kraške jame
in tako dalje. Vse to danes počnemo v Sloveniji. V prizadevanjih za zavarovanje okolja so pristojni organi še vedno vse preveč osamljeni. Imajo premalo
široke družbene podpore, imajo premalo podpore celo s strani sodišč in tožilcev,
celo takrat, kadar gre za nedvomno kršitev zakonov.
Republiški vodnogospodarski inšpektorat je pripravil, kot sem rekel, podrobno poročilo o praznjenju bazena Hidrocentrale Moste. O njem bomo razpravljali v telesih in v Izvršnem svetu, dostavljeno bo tudi za varstvo okolja
pristojnim odborom v skupščini.
Predlagam, tovariši, da mi dovolite, da poročilo, ki še ni bilo obravnavano
v Izvršnem svetu, izročim sekretarju zbora, da ga posreduje delegaciji iz
Radovljice. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Tovariš Cerkovnik, delegacija bo prejela
tudi to podrobno poročilo.
Zeli kdo od delegatov postaviti novo vprašanje? Besedo ima Stane Ribič!
Stane Ribič : Tovarišice in tovariši delegati! Na skupni seji skupine
delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin, ki je bila dne 23. 9. 1974,
je potekala razprava o gradivu, ki je bilo poslano delegatom za 5. zasedanje
Skupščine SR Slovenije.
Na podlagi razprave in obravnave dostavljenega gradiva, kolikor je bilo
to sploh mogoče glede na njegov obseg, je skupina delegatov soglasno sprejela
sklep, da se postavijo Skupščini SR Slovenije naslednja vprašanja oziroma
predlogi:
1. Gradivo za zasedanje Skupščine SR Slovenije naj se delegatom pošilja
pravočasno, in ne le nekaj dni pred zasedanjem. Na primer, v ponedeljek smo
zasedali, nekateri delegati pa gradiva sploh niso dobili, čeprav je bilo že
poslano.
2. Dnevni red za zasedanje Skupščine naj ne bi bil preširok ter naj se da
za zasedanje dnevni red po posameznih družbenih dejavnostih, saj nam je zelo
težko izbrati delegata, če so zajeta vsa področja družbene dejavnosti.
3. Delegatom naj se pošilja le pomembnejše gradivo, ne pa vse gradivo,
saj ga dejansko ni mogoče predelati, še manj pa o njem razpravljati z delovnimi
ljudmi oziroma občani. Za današnjo sejo smo dobili toliko gradiva, nad 300
strani, da se delegati v njem izgubljajo in ne ločijo, kaj je bistveno in kaj ne.
4. Delegatom in predsednikom odborov bi bilo potrebno nuditi več pomoči
v vsebinskem in organizacijskem smislu. Od izvolitev občinskih skupščin pa
do danes nismo imeli nobene pomoči. Mogoče to velja le za našo občino, vendar
pomoči nismo dobili, niti od Skupščine SR Slovenije niti od Skupščine občine
niti od družbenopolitičnih organizacij. Menimo, da ni dovolj, če o gradivu

232

Zbor občin

za zasedanje Skupščine SR Slovenije razpravlja samo skupina delegatov, saj
bi o posameznih pomembnejših zadevah morali razpravljati vsi delovni ljudje
in občani.
5. Zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam,
ki imajo posebne zasluge, objavljen v Uradnem listu SRS v 17. številki z dne
10. 5. 1974, v 3. členu govori, da podrobnejša merila za izjemno priznanje
pokojnin predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Zanima nas, ali je
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije že sprejel podrobnejša merila za priznanje
izjemnih pokojnin, in če jih je, kje so bila objavljena in kdaj. Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: To je bilo delegatsko vprašanje tovariša
Ribiča, delegata Gornje Radgone. Menim, da je potrebno ločiti njegove predloge in njegovo vprašanje. Predlogi in sugestije zadevajo delo skupščine, zato
jih bomo posredovali Predsedstvu skupščine. Ze danes lahko rečem, da
prav tako kot vi, občutimo in poznamo vse te težave ter da skušamo po najboljši volji in možnosti te zadeve urejati tako, kot vi mislite in kot bi bilo
potrebno, vendar se to ne da vedno. Kljub temu bomo o vaših predlogih razpravljali.
Kdo še želi postaviti delegatsko vprašanje? Besedo ima tovariš Stojan
Makovec!
Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Ne postavljam vprašanja, temveč bi rad le opozoril tako delegatsko skupščino kot
tudi republiški izvršni svet na posledice, ki jih utegne povzročiti odločitev
zveznega izvršnega sveta, da umakne zakon o premijah za pitano govedo in
teleta.
Poudarjam, da gre za problem slovenske in jugoslovanske živinoreje. Z
umikom zakona je najbolj prizadeta zadružna proizvodnja oziroma organizacije
združenega dela, ki se ukvarjajo s proizvodnjo živine. Znano je, da so imele
te organizacije združenega dela še pred podražitvijo krmil izgubo, sedaj pa so
se pitana goveda in teleta še pocenila. Zaenkrat je govedi še dovolj, ker je
v naši republiki majhna potrošnja. Posledice se bodo občutile šele v dveh, treh
letih, ker je že danes prevelik zakol. Teleta se tudi na črno koljejo. Kupujejo
jih ljudje iz mest in spravljajo v hladilne skrinje. Zavedati se moramo, da če
ne bo telet, ne bo pitancev, ne bo krav, in če ne bo krav, spet ne bo telet.
Opozarjam, da je to resna zadeva in da ni končna rešitev v premijah za
govedo, temveč da je treba poiskati sistemsko rešitev, ki bi to vprašanje rešila
za daljše obdobje. Hvala.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Makovec. Opozorila bi
zbor, da je prispevek tovariša Makovca šteti za razpravo o problematiki, ki so
jo delegati postavili kot delegatsko vprašanje. Želi še kdo postaviti delegatsko
vprašanje? (Ne.)
S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Vsem delegatom in gostom bi
se želela zahvaliti za udeležbo in za obsežno ter plodno razpravo. Končujem
5. sejo Zbora občin.
(Seja je bila končana ob 15.35.)

6. seja
(16. oktobra 1974)
Predsedovala: Mara Žlebnik,
predsednica Zbora občin
Začetek seje ob 9.10.
Predsednica Mara 21 e b n i k : Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam
6. sejo Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki sem jo sklicala na podlagi 365. člena ustave Socialistične republike Slovenije.
Dne 9. 10. 1974 sem vas obvestila, da razširjam dnevni red seje še s predlogom odloka o uporabi presežnih sredstev plačanega temeljnega davka od
plačil za storitve. Tako predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red:
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja
ter poročila te komisije;
2. odobritev zapisnika 5. seje zbora;
3. oceno gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe v Socialistični
republiki Sloveniji v sedmih mesecih 1974 s predlogom stališč in ukrepov za
izvajanje resolucije o družbenoekonomski politiki Socialistične republike Slovenije v letu 1974;
4. predlog zakona o črpanju kredita po sporazumu med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik, ki je
bil sklenjen 2. novembra 1972;
5. predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1974;
6. predlog odloka o uporabi presežnih sredstev plačanega temeljnega davka od plačil za storitve;
7. predlog zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1974;
8. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o zadolžitvah federacije
pri Narodni banki Jugoslavije za zagotovitev sredstev za kritje njenih obveznosti v letu 1974, z osnutkom zakona;
9. predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o izdaji
obveznic federacije v letu 1974 z osnutkom zakona;
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10. predlog odloka o določitvi celotnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1974;
11. osnutek zakona o ukrepih za omejitev trga in svobodnega prometa blaga
in storitev, ki imajo pomen za vso državo;
12. predlog za povečanje pokojnin po zakonu o starostnem zavarovanju
kmetov;
13. predlog odloka o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri
Vrhovnem sodišču Socialistične republike Slovenije in pri okrožnih sodiščih
v Socialistični republiki Sloveniji;
14. volitve in imenovanja;
15. vprašanja delegatov.
Ali ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšen dopolnilni ali spreminjevalni predlog? (Ni predlogov.) Ker ni predlogov, vprašujem, ah se s predlaganim dnevnim redom strinjate! Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo soglasno sprejet.
Na današnjo sejo so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine
Socialistične republike Slovenije povabljeni še: Centralni komite ZKS, Republiška konferenca Socialistične zveze Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije,
Skupnost slovenskih občin in delegati iz Socialistične republike Slovenije v
Zboru republik in pokrajin ter Gospodarska zbornica Socialistične republike
Slovenije, Narodna banka Socialistične republike Slovenije in Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Socialistične republike Slovenije.
Pred prehodom k posameznim točkam dnevnega reda bi vas, tako kot že
na prejšnji seji, opozorila na nekatere značilnosti postopka, ki so pomembne
za naše delo. To bo verjetno ostalo praksa vse do tedaj, dokler ne bomo sprejeli novega skupščinskega poslovnika. Sedaj namreč smiselno uporahljamo določbe dosedanjega poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije, kar
določa odlok o začasnem poslovniku skupščine, ki smo ga sprejeli na prvih
sejah zborov.
Na današnji seji obravnavamo zakone in druge splošne akte v različnih
fazah postopka, in sicer v fazi predloga za izdajo zakona, v fazi osnutka in v
fazi predloga zakona.
Zaradi boljšega razumevanja bi rada že takoj pojasnila, da zakone in druge
splošne akte sprejemamo v fazi predloga za izdajo zakona in osnutka s sklepom,
s katerim nalagamo predlagatelju, da pripravi predlog zakona, in pri tem naročimo, kaj vse mora pri pripravi predloga zakona upoštevati.
V teh prvih dveh fazah dajemo samo pripombe, stališča in predloge, ne
dajejo pa se še amandmaji. Amandmaji se dajejo v zadnji fazi postopka, to je,
ko se obravnava predlog zakona oziroma drugega splošnega akta. Amandmaji
morajo biti pismeni in jih je treba predložiti najmanj 10 dni pred dnem, določenim za sejo, na kateri zbor obravnava predlog akta.
Amandmaje pa je mogoče predlagati tudi na seji sami, vse dokler ni končana obravnava, vendar je v takem primeru potrebno, da podpre amandma še
najmanj 10 delegatov.
V zvezi z določbo, ki govori o tem, da je potrebno o amandmajih, ki so predloženi v obravnavo, obvezno dobiti mnenje pristojnega odbora in Zakonodajnopravne komisije — če pa vsebuje amandma določbe, ki zahtevajo finančna
sredstva, pa se mora izjaviti o tem tudi odbor za finance — predlagam, da se

6. seja

235

tega določila ne držimo dosledno, temveč ga prilagodimo situaciji. To predlagam zaradi tega, ker imamo odbore, ki imajo stalne delegate, ki pa niso
vedno navzoči na sejah zborov. Če bi hoteli zagotoviti navzočnost članov
odbora na sejah zbora, bi to pomenilo znatne stroške, poleg tega pa tudi obremenitev, ki se ji lahko izognemo, če postopek v zvezi s tem poenostavimo.
Predlagam, da o zadevah, s katerimi se strinjata Izvršni svet kot tudi Zakonodajno-pravna komisija, ne bi zahtevali mnenja pristojnega odbora. O zadevah,
pri katerih bi prišlo do različnih stališč, bi po potrebi ustanovili ad hoc odbor,
ki bi bil sestavljen iz petih delegatov, ki so navzoči. Če pa bi bili mnenja,
da je potrebno zadevo temeljiteje proučiti, lahko zbor sprejme sklep, da se
zadeva odloži do naslednjega zasedanja zbora.
Menim, da nam takšen pristop omogoča bolj prožno obravnavo posameznih
zadev in zagotavlja, da bo postopek tekel nemoteno, obenem pa je zagotovljeno
tudi to, da bodo amandmaji v vsebinskem pogledu dobro proučeni.
Če torej na kratko ponovim, je moj predlog naslednji: k amandmaju,
predlaganemu na seji zbora, morajo obvezno dati svoja stališča piedlagatelj,
Izvršni svet in Zakonodajno-pravna komisija. V zvezi s pripombami, ki bi
jih dale skupine delegatov, moram opozoriti, da jih še ne moremo vzeti za
amandmaje, dokler jih delegat skupine, ki je takšne predloge poslala, ne aktivira, to je, dokler ne pove, naj se obravnavajo njihovi predlogi kot amandmaji.
Če so bili predlogi dani 10 dni pred sejo zbora, ni potrebna podpora 10 delegatov, če pa ta rok ni zagotovljen, je potrebno, da takšen amandma podpre še
10 delegatov.
Danes v vseh primerih rok 10 dni ni bil zagotovljen. Na postopek v zvezi
z amandmaji vas opozarjam na začetku seje zaradi tega, da se boste lahko med
sejo znajdli in da se bodo lahko tisti, ki nameravajo dati amandmaje, pripravili.
Opozarjam tudi, da lahko delegati dobijo ustrezno pomoč, bodisi od sekretarja
zbora bodisi od sekretarjev odborov, ki so navzoči v dvorani.
Zaradi lažjega razumevanja celotne seje bi vam rada povedala samo še to,
da govorimo o skrajšanem postopku takrat, kadar preskočimo eno ali dve fazi
sprejemanja zakona. Za to morajo biti posebni razlogi. Predlog za skrajšani
postopek da lahko predlagatelj, lahko pa tudi odbor. Vedno mora svoj predlog
tudi utemeljiti, zato bom med sejo pozvala vse predlagatelje skrajšanih postopkov, da utemeljijo svoje predloge pri posameznih točkah dnevnega reda.
Na postopek v zvezi z amandmaji bom opozorila tudi še med razpravo k
posameznim točkam. Prosim, da opozorilo upoštevate; če pa so določene stvari
nejasne, vprašajte o njih takrat, ko bo zadeva aktualna. S tem sem, mislim,
pojasnila bistvena določila glede postopka.
Pred prehodom na dnevni red vas obveščam, da smo se predsedniki zborov
na predlog Izvršnega sveta dogovorili, da bomo uvodno obrazložitev k 3. točki
dnevnega reda, to je k oceni gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe
v Socialistični republiki Sloveniji v sedmih mesecih 1974, s predlogom stališč
in ukrepov za izvajanje resolucije o družbenoekonomski politiki Socialistične
republike Slovenije v letu 1974, poslušali na skupnem zasedanju vseh treh
zborov, to je Zbora združenega dela, Družbenopolitičnega zbora in Zbora občin,
in sicer po obravnavi druge točke dnevnega reda. Uvodno obrazložitev bo dal
predstavnik Izvršnega sveta tovariš Miran Goslar. To skupno zasedanje bo
po dogovoru med predsedniki zborov vodil tovariš Stane Markič, predsednik
Družbenopolitičnega zbora.
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev članov
Komisije za verfikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije.
Izvoliti moramo predsednika in dva člana komisije. Ima morda kdo konkreten predlog? (Ne.) Ce ne, predlagam, da v Komisjo za verifikacijo pooblastil
in imunitetna vprašanja izvolimo po abecednem redu občin naslednje delegate:
tovarišico Heleno Križnik za predsednico in tovariša Iva Miklavčiča in Zdenko
Ficelj za člana. Ali želi morda kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) So vsi
trije imenovani tovariši prisotni? (Da.)
Potem lahko preidemo na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo
pooblastil in imunitetna vprašanja za 6. sejo Zbora občin izvoljeni: Helena
Križnik za predsednico in Ivo Miklavčič ter Zdenka Ficelj za člana. Prosim
komisijo, da se takoj sestane v sobi 84, to je v pritličju levo od vhoda, in
ugotovi navzočnost delegatov na seji ter verificira pooblastila. Ostale delegate
pa prosim, da nekaj trenutkov ostanejo na svojih mestih, ker bo komisija delo
verjetno kmalu končala.
Komisija je končala delo. Prosim predsednico Komisije za verifikacijo
pooblastil in imunitetna vprašanja, da da poročilo.
Helena Križnik: Dajem poročilo o pregledu pooblastil za 6. sejo
Zbora občin, ki je bila sklicana za dne 16. oktobra 1974 ob 9. uri v mali
dvorani poslopja Skupščine SR Slovenije.
Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je iz predloženih
pooblastil in na podlagi seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen delegatov občin
Izole, Slovenskih Konjic in Šentjurja pri Celju, ki niso opravičili izostanka.
Navzoča sta tudi delegata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občin. Za eno
delegatsko mesto je poslala na zbor dva delegata občina Vrhnika.
Ob pregledu dokumentacije je komisija ugotovila, da so vsa pooblastila,
ki so jih delegati predložili, neoporečna. Zato predlagam, da Zbor poročilo
sprejme in s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo 6. sejo.
Komisija tudi ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravnoveljavno
razpravlja in sklepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa. Prehajamo na razpravo o
tem poročilu. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, prehajamo
na glasovanje o poročilu.
O poročilu bomo glasovali javno in v celoti, ker ni nobeno pooblastilo
sporno. Kdor je za to, da se sprejme poročilo, naj prosim dvigne roko! (Vsi
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno sprejel poročilo Komisije
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov za 6. sejo Zbora občin.
Kot smo slišali, sodelujeta na današnji seji iz ene občine dva delegata.
Opozarjam, da ima delegat pravico razpravljati in glasovati samo o tisti točki
dnevnega reda, za katero je dobil pooblastilo.
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S tem prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev
zapisnika 5. seje zbora.
Osnutek zapisnika smo vam poslali z dopisom dne 3. 10. 1974. Ima morda
kdo kakšno pripombo ali popravek k zapisniku 5. seje zbora? Prosim, tovariš
Franc Dejak delegat iz Ljubljane-Siška!
Franc De jak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Skupina delegatov iz občine Ljubljana-Šiška je mnenja, da bi morali v zapisnike
vnesti vsebino vprašanj delegatov in odgovorov. Tako bi bile delegacije in delegati seznanjeni s celotnim gradivom, ki se nanaša na delegatska vprašanja.
Prejemamo namreč samo vprašanja, ki so bila postavljena tukaj. Vprašanja so v
zapisniku samo ugotovljena.
Predsednica Mara Zlebnik : Tovariš Dejak, vi predlagate, naj se odgovori vnašajo v zapisnik? Do sedaj smo imeli tako prakso, da smo, če je
delegat zahteval pismeni odgovor, odgovor poslali njemu in tudi ostalim delegatom v skupščini. Mislim, da je bila taka praksa v redu. Ali menite, da je
treba odgovore vnašati tudi v zapisnik?
Franc Dejak (iz klopi): Večina vprašanj pride vnaprej. O njih
• razpravljamo v delegacijah, v zapisniku pa nimamo nobenega odgovora. Delegat
pa odgovora ne more prenesti v celoti.
Predsednica Mara Žlebnik: Menim, da bi bila primerna taka rešitev,
da bi se vsi odgovori, ki so pripravljeni v pismeni obliki, poslali v takšni obliki
tudi vsem delegatom. Potem jih ne bi bilo treba vnašati v zapisnik. Ali ste
zadovoljni s takim sklepom, ki je mislim, za nas vse najboljši? Ločen odgovor se
lahko posreduje tistim delegatom ali tistim organizacijam, na katere se vprašanje nanaša. To je po mojem ustreznejše, kot če zapisnik razširjamo na vse
ustne odgovore. Se zbor s tem strinja? Vidim, da ni ugovorov. Se tudi vi tovariš
Dejak strinjate s tem? (Tudi).
Ce ni drugih razpravljalcev k zapisniku, dajem odobritev zapisnika na
glasovanje. Glasovali bomo javno, z dviganjem rok. Kdor je za to, da se
odobri zapisnik 5. seje Zbora občin, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Zbor občin soglasno odobril zapisnik 5. seje zbora.
Prosim delegate, da gredo sedaj v veliko dvorano v prvem nadstropju,
kjer bomo poslušali na skupnem zasedanju vseh treh zborov uvodno obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta tovariša Mirana Goslarja k oceni gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe v Socialistični republiki Sloveniji
v sedmih mesecih 1974.
Po uvodni obrazložitvi bomo takoj nadaljevali sejo našega zbora v tej
dvorani.
(Seja je bila prekinjena ob 9.35 in se je nadaljevala ob 11.05.)
Predsednica Mara Zlebnik: Tovarišice in tovariši delegati! Preden
bomo nadaljevali z razpravo k 3. točki dnevnega reda, bi vas želela obvestiti,
da je medtem prišel tudi delegat Filip Bešovnik iz občine Slovenjske Konji-
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ce. Komisija je njegovo pooblastilo preverila in ugotovila, da je v redu, in
prosim zbor, da vzame to na znanje.
K 3. točki dnevnega reda, to je oceni gospodarskih gibanj ter
skupne in splošne porabe v Socialistični republiki Sloveniji v sedmih mesecih
1974, smo poslušah obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta tovariša Mirana
Goslarja na skupnem zasedanju vseh treh zborov.
Izvršni svet je za svoje predstavnike k tej točki dnevnega reda določil:
tovariša Ivana Lapajneta, tovarišico Elo Ulrihovo in tovariša Jožeta Tepino.
K tej točki dnevnega reda je bila povabljena tudi gospodarska zbornica
Socialistične republike Slovenije.
Gradivo so obravnavali: Odbor našega zbora za finance in Odbor Zbora
združenega dela za finance ter Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj
našega zbora in Odbor za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela,
ki so zboru predložili pismena poročila. Omenjena poročila ste prejeli. Prav
tako ste prejeli dne 9. 10. 1974 dopis Izvršnega sveta Skupščine Socialistične
republike Slovenije z dne 8. 10. 1974 s sklepi in predlogi ukrepov na področju
skupne porabe v letu 1974, ki ga je predložil odbor podpisnikov družbenega
dogovora splošne in skupne porabe za leto 1974. Na klop smo vam danes
predložili tudi predlog stališč, ki naj bi jih zbor sprejel ob zaključku razprave
o gospodarskih gibanjih in predlogih ukrepov Izvršnega sveta.
Glede na pomembnost obravnave gospodarskih gibanj bi predlagala, da izvolimo posebno delovno skupino, ki naj spremlja razpravo v našem zboru
in po njej po potrebi predloži zboru dopolnjena stališča. Dovolila bi si v to
skupino predlagati naslednje tovariše delegate: Iva Miklavčiča za vodjo skupine,
in za člane Jožeta Dernovška, Vojka Certaliča, Mirka Jamarja in Milana
Matka. So prosim vsi ti delegati navzoči? (Da.)
Vprašujem, ali se s tem predlogom strinjate! Kdor je za ta predlog, naj
prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet.
Vprašala bi še predstavnika naših odborov, to je Odbora za finance in
Odbora za družbenoekonomske odnose, če želita morda k pismenemu poročilu
dodati še ustno obrazložitev? (Ne želita.)
Na podlagi predloženega gradiva, ekspozeja, ki ga je dal predstavnik Izvršnega sveta, poročil odborov in predloga stališč pričenjam razpravo. K
razpravi imam že nekaj prijav. Prvi se je prijavil tovariš Roman Teržan,
delegat iz Škofje Loke!
Roman Teržan: Tovarišice in tovariši! Ko smo v naši delegaciji obravnavali gospodarska gibanja in skupno ter splošno porabo, predloge, stališča
in ukrepe za izvajanje resolucije o družbenoekonomski politiki v Socialistični
republiki Sloveniji za leto 1974, smo ugotovili, da je mnogo vprašanj in problemov, ki jih bomo rešili in odpravili le, če bomo v to vložili maksimalen
napor na vseh nivojih in če bomo za to mobilizirah slehernega občana.
V občini Škof j a Loka smo posebno resno razpravi jali o nekaterih primerjalnih podatkih in tudi ukrepih, s katerimi naj bi odpravili nekatere pomanjkljivosti. Ugotavljamo, da je v obravnavanem obdobju rast realnega osebnega
dohodka na zaposlenega v občini kar za 5 % nižja od rasti v Socialistični
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republiki Sloveniji, da je minimalni osebni dohodek na zaposlenega v občini
porasel le za 19®/#, medtem ko je v Socialistični republiki Sloveniji porasel
za 2410/o. V istem času smo presegli nominalni družbeni proizvod glede na resolucijo Socialistične republike Slovenije v letu 1974 za 15 %, dejansko doseženi proizvod v republiki pa smo presegli za 1,3 %. Kar zadeva odnos Skupščine
občine Skofja Loka do v Socialistični republiki Sloveniji sprejetih stališč,
ugotavljamo, da je le-ta bil vedno dosleden in naravnan v protiinflacijsko
smer. Na podlagi resolucije o gospodarskem razvoju Socialistične republike
Slovenije za leto 1974 je bila znižana prispevna stopnja od osebnega dohodka
iz delovnega razmerja za 0,43 %, to je od 4,63 na 4,20. Tako je bila proračunska potrošnja zmanjšana za približno 2 milijona dinarjev, kar je bilo vrnjeno
gospodarstvu; znašalo pa je to 50,4 °/o dovoljene rasti proračunske porabe na
primer v letu 1973 v primerjavi z letom 1972. Tudi sicer je bila politika do
družbene potrošnje v občini taka. Tb kaže tudi podatek, da je dovoljena proračunska potrošnja na prebivalca v občini 5,21 dinarja, republiško poprečje
presega 7 dinarjev, nekatere občine pa imajo kar 12,97 dinarja te potrošnje.
Tako je občina Skofja Loka sedaj na 17. mestu po poprečju narodnega dohodka
in kar na 48. mestu po proračunski potrošnji na prebivalca. Socialne podpore
so v občini za približno 20 % pod republiškim poprečjem. Tako je celotna
socialna sfera v kritičnem zaostajanju za republiškim poprečjem, posebno otroško varstvo in še nekatere druge sfere.
Po naših ocenah so dosedanje osnove za izračunavanje dovoljene proračunske potrošnje nevzdržne in povzročajo celo to, da revnejše občine dotira jo
bogatejše. Ali drugače povedano, občine, ki so se držale postavljenih okvirov
in predpisov ter temu primerno urejale in usklajevale proračunsko potrošnjo,
morajo prelivati sredstva v občine, ki imajo znatno višjo potrošnjo na prebivalca. Občine, ki skrbijo za hitro izterjavo, davkov in drugih osebnih dohodkov,
so sedaj kaznovane, ker presegajo poprečno realizacijo dohodkov. V tem primeru drži ugotovitev v poročilu enega od odborov zbora, ki pravi, da nam
stvari uhajajo iz rok. Menimo, da bi pred sklepanjem takih družbenih dogovorov morali resneje določati merila in pravila ravnanja. Določiti bi morah
mogoče minimalni standard za proračunsko porabo občin na podlagi narodnega
dohodka in potrošnje na prebivalca, določiti davčno politiko, ki bi upoštevala
specifičnost posameznih občin, kar je bilo poudarjeno tudi v ekspozeju. Točneje
bi morali določiti, kdo oziroma kateri organ bo to opravil in kdaj. Namreč termini, ki jih postavljamo, so po naši oceni pogosto nerealni. Prav termin
tega družbenega dogovora o proračunski potrošnji, da naj bi se naredila
analiza stanja v proračunski potrošnji do 30. 11., potem pa bi se dogovarjali
o spremembah, je po naši oceni precej kratek. V vseh občinah bi se morali
dogovoriti za enaka prizadevanja pri dotoku sredstev, /to je davkov in drugih
dohodkov. Pri tem ne bi smela izostati v teh družbenih dogovorih in sploh v
teh dogovarjanjih določila o sankcijah za tiste, ki se ne drže družbenega dogovora in še zlasti za tiste, ki ga ne podpišejo.
To je le nekaj dejstev, ki so sicer vsem dobro znana, in se mi tega tudi v
celoti zavedamo. Želeli smo samo podčrtati znano resnico, kajti samo pravičneje urejen mehanizem o uporabi splošne potrošnje v občinah bi znatno prispeval v boju za stabilizacijo.
Menimo, da bi bilo prav, da bi z različnimi rešitvami prenehali podpirati
nepravično in neracionalno potrošnjo ter pri tem tudi nedisciplino'. Hvala lepa.
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Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Teržan. Besedo ima
tovariš Milan Matko, delegat iz občine Šmarje pri Jelšah!
Milan Matko: Tovariš'ice in tovariši! Samoupravno dogovarjanje
o financiranju splošne in skupne porabe podpiramo kot novo kvaliteto v naši
samoupravni socialistični družbi. Poudarjena vloga delavca —. neposrednega
proizvajalca pri odločanju o rezultatih svojega dela, ki je opredeljena v novi
ustavi, ima svojo konkretno vsebino v dogovarjanju o obsegu programov in v
kvaliteti dela samoupravnih interesnih skupnosti, kar smo vse uvedli v tem letu.
Delavci so sprejeli dogovarjanje o skupni in splošni porabi kot način in
konkretno obliko realizacije ustavnega načela o svobodni menjavi dela med
družbeno in gospodarsko sfero. Storiti moramo vse, da bodo ti dogovori spoštovani dosledno. Vsako približno proračunavanje dogovorjenih obojestranskih
obveznosti ima lahko daljnosežne politične posledice pri nadaljnji graditvi samoupravnega dogovarjanja v naši družbi. Stanje v občini Šmarje pri Jelšah po
9-mesečni realizaciji družbenega dogovora in samoupravnih sporazumov je
takole:
1. Družbeni dogovor je bil sprejet v začetku tega leta v okviru opredelitev
in smeri resolucije o družbenoekonomski politiki v letu 1974.
2. Ugotovitev o občutnem prekoračenju dogovorjenih dohodkov za posamezno dejavnost za našo občino, razen v enem primeru, za temeljno skupnost
za otroškega varstva, ne velja, kot je to razvidno iz samega materiala.
3. Nekatera uvodna gospodarska gibanja za našo občino ne prinašajo tolikšnih učinkov iz že znanih razlogov zaostajanja v gospodarskem razvoju,
ki ima za posledico1 nižjo realizacijo sredstev za skupno in splošno porabo in
podpoprečni nivo teh dejavnosti v naši občini.
4. S samoupravnimi sporazumi dogovorjena solidarnost, ki naj bi izravnavala pogoje in sredstva za skupno in splošno porabo, ni realizirana. Politično
deklarirana solidarnost, tolikokrat poudarjena, je nesporna, vendar pri konkretni izpeljavi zelo težko izvedljiva, kar je bilo očitno letos. Odstopanje
od že sprejetih dogovorov za solidarnost pa je še posebej zaskrbljujoče. Potrebno bi bilo najti mehanizem, ki bi zagotavljal izenačenje pogojev in sredstev. Za našo občino je poseben problem na področju skupne porabe solidarnostno pokrivanje potrebnih sredstev za izobraževanje, ker ni zaživelo. Pri
tem je potrebno še posebej poudariti, da je program izobraževanja v naši
občini nizko postavljen, brez možnosti za dodatno financiranje, kot to velja
za občine z razvitejšim gospodarstvom. Nerealizirana solidarnost v tej interesni
skupnosti resno ogroža realizacijo minimalnega programa izobraževanja v
tem letu. V 9 mesecih ugotavljamo izpad 1,373.000 din ali 16% v tem obdobju
planiranih sredstev.
5. Posebej zaskrbljujoč je položaj na področju splošne porabe. O težavah
v zvezi z realizacijo posebnega družbenega dogovora, ki ureja to področje,
je bilo že veliko povedanega in napisanega. Težave zaradi izpopolnjevanja
dogovorjenih obveznosti zaradi solidarnosti povzročajo v nekaterih občinah
izjemno kritičen položaj pri realizaciji proračunskih potreb. Le-te gredo v očitnem razkoraku z gospodarskim razvojem, saj sta obseg in višina sredstev za socialne namene v proračunih manj razvitih občin karakteristična, pri čemer je
komentar, da to pomeni nerealizacijo nekaterih minimalnih socialnih dajatev,
odveč. Se posebej ob ugotovitvi, da so v nekaterih občinah sredstva proračunov
občutno prekoračila okvire. V 9 mesecih ugotavljamo izpad 3,410.000 din za to
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obdobje planiranih sredstev. Kot poseben problem se javlja še, kako pokriti že
večkrat predlagane olajšave, odpis davkov, katerih naj bi bili deležni občani na
Kozjanskem, ki jih je prizadel potres. Po osnutku predloga, ki ga je sprejel
medobčinski koordinacijski odbor za odpravo posledic potresa, predvidevamo,
da bo znašal ta izpad 1 300 000 din za financiranje področja splošne porabe.
Občinska proračuna občine Šmarje pri Jelšah in Šentjur, ki sta prizadeti
zaradi potresa, bremenijo zaradi tega izdatki, ki niso bili planirani v programu
splošne in skupne porabe. Obe občini upravičeno pričakujeta takojšnjo ustrezno
rešitev.
Podpiram ukrepe in predloge Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije,
kar zadeva oceno gospodarskih gibanj, kot tudi uskladitev splošne in skupne
porabe z resolucijo o družbenoekonomski politiki SR Slovenije za leto 1974.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Matko. Besedo ima
Boj ko Čertalič, delegat iz Maribora!
Bojko Čertalič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! V predloženih materialih o splošni in skupni porabi je večkrat omenjeno,
da je splošna in skupna poraba prekoračena, da ni v skladu z intencijami
družbenega dogovora itd. ter da so s tem v zvezi predlagani tudi ukrepi, ki
naj bi odpravili ta neskladja. Nadalje navajajo dokumenti, kot tudi ekspoze
tovariša Goslarja, neizpolnjevanje solidarnosti za splošno porabo na podlagi
sprejetega posebnega družbenega dogovora, ki je bil sklenjen v okviru skupnosti
slovenskih občin. Delegacija za Zbor občin iz Maribora je s posebno pozornostjo in z vso potrebno zavzetostjo ter resnostjo proučila nakazane probleme in
prišla do sklepa, da podpre prizadevanja in sklepe Izvršnega sveta Socialistične
republike Slovenije, ki se nanašajo na presežene prispevke samoupravnih interesnih skupnosti, ki so bili v globalu prekoračeni, naj se ti presežki v neto
znesku vrnejo gospodarstvu. Tu naj omenim predvsem to, da naj se najprej pokrijejo posamezni primanjkljaji, ki po ocenah znašajo približno 60 milijonov
dinarjev, ostanek — približno 200 milijonov din — pa naj se vrne gospodarstvu takoj, kar nakazuje prva alternativa Izvršnega sveta Socialistične republike
Slovenije in ustreznih odborov.
Delegacija za Zbor občin iz mesta Maribor meni, da je neizpolnjevanje
posebnega družbenega dogovora v zvezi s solidarnostnim prelivanjem sredstev
za splošno porabo posledica nejasnih in najbrž tudi ne dovolj preračunanih
postavk in kriterijev v posameznem družbenem dogajanju, ki povzročajo in
omogočajo prelivanje sredstev v občine, ki so po našem mnenju razvite, na
drugi strani pa bi v sklad odvajalo sredstva tudi več občin, ki jih je jemati
za nerazvite. To se nam ne zdi dovolj logično in tudi ne pravično. Delegati za
Zbor občin iz Maribora menimo, da je naravnanost dogovora in solidarnost
upravičena in potrebna ter jo kot tako tudi podpiramo. Vendar menimo, da je
potrebno sredstva solidarnostnega sklada prelivati le v tiste občine, ki nimajo
objektivnih ekonomskih razmer, da bi pokrivali svoje proračunske potrebe.
S tem v zvezi menimo:
a) učinek družbenega dogovora je v tem, da prepušča zgolj slučaju, katera
od občin je plačnik v sklad oziroma katera občina črpa iz solidarnostnega sklada;
b) postavljeni kriteriji družbenega dogovora ne delujejo niti najmanj stimulativno na prizadete, saj ne morejo občine voditi sedaj davčno, sedaj pa
proračunsko politiko, kakor jim pač najbolj prija. Tu mislimo predvsem na
16
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davčno izterjavo, saj so tisti, ki pridno izterjujejo davke, namesto da bi bili
stimulirani, prikrajšani. Tisti manj zavzeti za te stvari, dobijo dohodek iz
sklada, to se pravi dobijo nagrado;
c) iz družbenega dogovora tudi ni jasno razvidno, kdaj nastopi prelivanje
sredstev iz sklada in kdaj to prelivanje ugasne;
č) nesmisel, ki ga družbeni dogovor vsebuje in se kljub večkratnim opozorilom ter predlogom ni odpravil, je brez dvoma v tem, da občine, ki imajo
predpisano višjo prispevno stopnjo davka, pokrivajo primanjkljaj tistih občin,
ki so iz različnih motivov predpisale nižjo prispevno stopnjo od dogovorjene. Primer: v dogovoru je upoštevana prispevna stopnja v višini 0,20 odstotka. Skupščina občine Maribor je za pokritje svojih potreb v proračunski
porabi predpisala, po predhodnih dogovorih in pristankih v temeljnih organizacijah združenega dela in ostalih sferah gospodarskega in družbenega dogajanja, to se pravi po »malem referendumu«, 0,56-odstotno prispevno stopnjo.
Obračunavani solidarnostni sklad se torej obračunava po predpisani stopnji in
ne po dogovorjeni stopnji. Zato menimo, da tak obračun ni pošten in ne logičen,
saj se sredstva naših delavcev nepravično prelivajo drugam.
Po oceni naše delegacije so to osnovne napake in vzroki, da se družbeni
dogovor ne izvaja, ter bo potrebno ta razkorak takoj odpraviti. Predlagamo,
da se pričujoči problem za vso vestnostjo prouči, da se pripravi temeljita analiza
pogojev in dotoka sredstev po dogovoru. K temu delu in razpravi je treba pritegniti tudi Odbor za finance Zbora občin, če bo potrebno, pa tudi celoten
zbor. Nadalje predlagamo, da se na podlagi letošnjih ugotovitev skrbno in
vestno pripravijo izhodišča za leto 1975, nekaj od teh je bilo že nakazanih v
ekspozeju tovariša Goslarja, takoj pa naj se odpravijo anomalije, ki zavirajo
razvoj samoupravnega družbenega dogovarjanja in že v letu 1975 z amandmajem dogovora uredi vse potrebno v korist in za potrebe občin, ki svojih
proračunov ne morejo izvajati. Ob koncu menimo', da je treba sistem dogovarjanja dograjevati in dopolnjevati, da bi v praksi v celoti uspel in zaživel, seveda
ob upoštevanju poštenih in pravičnih kriterijev. Hvala.
Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala tovariš Čertalič. Besedo ima tovariš
Sergej Čehovin, delegat Skupnosti obalnih občin!
Sergej Cehovin: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Delegacija obalne skupnosti Koper me je pooblastila, da na seji zbora
opozorim na problem gradnje nove bolnišnice na obali, zlasti pa na predlog, da
se vrnejo gospodarstvu tista sredstva, ki so zajeta iznad okvirov, določenih
z resolucijo o družbenoekonomskem razvoju v SR Sloveniji v letu 1974. Pri
tem izražam tudi stališče delegatov občin Piran, Izola, Koper ter Sežana.
Vsekakor soglašamo s predlogom stališč, ki so v skladu z resolucijo X. kongresa ZKJ o ekonomski stabilizaciji in še posebej s sklepi IV. seje Predsedstva
Centralnega komiteja ZKJ. O predlogu, da se znižajo prispevne stopnje za vse
samoupravne interesne skupnosti, ki izkazujejo višje dohodke tudi po opravljeni
valorizaciji v skladu z nominalnimi gibanji družbenega proizvoda, pa moram
opozoriti na naslednji problem zbiranja sredstev za gradnjo nove bolnišnice
na obali po posebnem družbenem sporazumu, ki smo ga sklenili na področju
šestih južnoprimorskih občin.
Gradnja nove bolnišnice na obali je postala neodložljiva nujnost, katere
se zavedajo vsi delovni ljudje iz šestih južnoprimorskih občin. V ta namen že

6. seja

243

tretje leto združujejo sredstva na obali po 1 V# od bruto osebnih dohodkov,
v občinah Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana pa so do sedaj prispevali po
0,5%, od 1. 7. 1974 dalje pa tudi v teh treh občinah po 1 °/o od osnove bruto
osebnega dohodka. Ta samoupravno dogovorjeni prispevek pa je bil vključen
v enotno stopnjo prispevka za zdravstveno varstvo. Sredstva, zbrana po posebni
prispevni stopnji 0,5 "/o za gradnjo nove bolnišnice, presegajo nivo po družbenem
dogovoru dovoljene porabe, in sicer zaradi tega, ker bo porast družbenega proizvoda v naši regiji izpod predvidenega in bo zaradi nizke osnove koprske
zdravstvene skupnosti nad izračunom dovoljene porabe.
Prispevna stopnja za zdravstveno zavarovanje v koprski regiji je že vrsto
let zaradi postavljenih limitov najnižja v Sloveniji. Tudi letos je naša regija
skupno z ljubljansko edina, ki je predpisala redno prispevno stopnjo za zdravstveno zavarovanje v višini republiške orientacijske stopnje 9,75 % od bruto
osebnih dohodkov. Pri presoji sredstev, zbranih pri nas po posebnem samoupravnem sporazumu, bi bilo nujno upoštevati še naslednje: da se bo s to stopnjo
letos zbralo 5,800.000 dinarjev, vendar gre dejansko za novo obremenitev gospodarstva le v znesku 2,500.000 dinarjev in sicer v občinah Ilirska Bistrica,
Postojna in Sežana, medtem ko so delovni ljudje v obalnih občinah že dosedaj
prispevali sredstva za novo bolnišnico v enaki višini, ne prek prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje.
V letošnjem letu v naši regiji dogovorno ni bil sprejet poseben prispevek
0,25 % za kritje primanjkljaja zdravstvene skupnosti iz leta 1973 v znesku
5,391.000 dinarejv prav za to, da se gospodarstvo brez nujne potrebe ne bi obremenjevalo. Delovni ljudje so že do sedaj namensko združili za gradnjo bolnišnice 35 milijonov dinarjev, ki jih banka obrestuje po obrestni meri 0,05 °/»,
medtem ko so gradbene cene samo letos do septembra porasle že na 26 °/o, kar
vidno zmanjšuje realno vrednost zbranega denarja.
Skupščina Socialistične republike Slovenije je v stališčih in sklepih o
gradnji in sanaciji bolnišnic v obdobju 1971—1976 izrecno ugotovila, da je
treba v naslednjih petih letih dati prednost bolnišničnima centroma v Ljubljani skupaj z Onkološkim inštitutom in bolnišnicam v Mariboru, v Kopru,
Novi Gorici in Murski Soboti. Vse te bolnišnice so že pred leti začeli graditi z
izjemo koprske bolnišnice in Onkološkega inštituta v Ljubljani. 5. 10. 1974 je
bil začetek del pri gradnji nove bolnišnice na obali. Celotna finančna konstrukcija temelji na posebnem samoupravnem sporazumu, kar pomeni, da se postavi
pod vprašaj ta sporazum kot tudi nadaljevanje gradnje bolnišnice, pri čemer
ne bi smeli prezreti ekonomskih ter političnih posledic takega ukrepa.
Ta dejstva in posebnosti je treba nujno upoštevati in podobno kot je republika letos posebej reševala vprašanje investicij na področju družbenih
dejavnosti, mislim na družbeni dogovor o razmejitvi investicijskih obveznosti
za naložbe družbenih dejavnosti, za področje zdravstva pa še posebni samoupravni sporazum o združevanju sredstev za skupne in solidarnostne potrebe,
naj se tudi ta sredstva, zbrana po posebnem samoupravnem sporazumu za
gradnjo koprske bolnišnice na področju šestih južnoprimorskih občin, obravnavajo posebej in v okviru regije štejejo v global dogovorjene porabe oziroma
naj teh sredstev ne prizadene predlagani ukrep vračanja sredstev gospodarstvu.
Ekonomsko in politično je verjetno nesprejemljivo, da bi se ta nujna
gradnja ustavila ali da bi se prispevki delavcev za novo bolnišnico prenesli na
njihove neto osebne dohodke. Hvala lepa.
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Predsednica Mara 2 1 e b ni k : Hvala, tovariš Čehovin. Besedo ima tovariš Venoeslav Koderman, delegat skupščine mesta Ljubljana.
Venčeslav Koderman: Tovarišice in tovariši! Skupščina mesta
Ljubljana je na svoji 3. seji razpravljala tudi o polletnih gospodarskih gibanjih
v Ljubljani. Na podlagi gradiva Zavoda za analize in cene, ugotovitev in
predlogov Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljana, uvodnega poročila
Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljana in razprave na sejah vseh treh
zborov je Skupščina mesta Ljubljana sprejela naslednje ugotovitve in sklepe:
Gospodarska gibanja v letošnjem prvem polletju so značilna po visoki
stopnji gospodarske rasti, visoki stopnji družbenega proizvoda, po večji produktivnosti dela in po visoki rasti investicij. Vsa ta pretežno pozitivna gibanja,
ki dajejo dobro osnovo za razreševanje nakopičenih gospodarskih problemov,
so v veliki meri razvrednotena z elementi nestabilnosti, ki je izražena predvsem
v visoki stopnji inflacije in v hitri rasti cen v proizvodnji. Osrednje vprašanje
gospodarskih razmer je visoka stopnja inflacije, ki jo rojevajo predvsem
mnoge slabosti v našem gospodarstvu, kot na primer neustrezna struktura
proizvodnje, nizka produktivnost dela, premalo racionalna potrošnja, slabi
učinki nekaterih naložb, skromna izkoriščenost kapacitet, visoki proizvodnji
stroški, velik obseg neproduktivnih stroškov in tako> dalje. Boj za doseganje
stabilnejših gospodarskih razmer je najpomembnejša politična akcija za vse
dejavnike. Pri delu je potrebno še posebej odgovorno ravnanje tistih, ki imajo
kakršnokoli dolžnost v združenem delu, v samoupravnih organih ali v družbenopolitičnih organizacijah. Med mnogimi vzroki za sedanje gospodarske težave
ima posebno mesto sorazmerno počasno uresničevanje ustave oziroma ustavnih dopolnil iz leta 1971. Pri tem skupščina mesta Ljubljana posebej opozarja
na registracijo temeljnih organizacij združenega dela, na ustavno konstituiranje samoupravnih interesnih skupnosti, na odlo'čnejše odpravljanje centrov
odtujene ekonomske moči, na likvidacijo državnega kapitala, na potrebo po
samoupravnem organiziranju gospodarstva, na nujnost po čim hitrejši graditvi
novega ekonomskega sistema, na uveljavljanje novega načina planiranja in na
hitro usklajevanje zakonov in odlokov z ustavo. Skupščina mesta Ljubljana
posebej opozarja na stališča in sklepe 6. seje mestne konference Zveze komunistov Slovenije, ki jih sprejema kot idejno osnovo tudi za oblikovanje svojih
ugotovitev in sklepov ter za akcijo svojih organov, še posebej Izvršnega sveta.
Ob vseh zunanjih vzrokih za sedanje ekonomsko stanje Skupščina mesta
Ljubljana ocenjuje, da je potrebno uresničiti naslednje naloge:
1. V vseh organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih skupnosti na ravni občin in na ravni mesta je nujno
takoj oziroma najkasneje do 31. oktobra oceniti sedanje razmere, oblikovati
posebne akcijske koordinacijske odbore in sprejeti delovne načrte za uresničevanje vseh tistih nalog, ki lahko prispevajo k boljšim delovnim rezultatom,
k racionalizaciji, k varčevanju, k boljši delovni disciplini in k uveljavitvi
družbenega planiranja na vseh ravneh.
2. Samoupravne interesne skupnosti, skupščine občin in Skupščina mesta
Ljubljana morajo oceniti ob uresničevanju sprejetih programov letošnje dohodke iz izdatke in do konca leta predvidena gibanja. Hkrati je potrebno
pripraviti predloge programov za financiranje načrtov za prihodnje leto.
3. Letošnji izdatki samoupravnih interesnih skupnosti in proračunov so
dopustni le do višine, ki je skladna z resolucijo o ekonomski politiki za leto
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1974 v Socialistični republiki Sloveniji in z merili družbenega dogovora o
splošni in skupni porabi za leto 1974 v Ljubljani. Skupščina mesta Ljubljana
bo na svoji 5. seji razpravljala o rebalansih finančnih načrtov samoupravnih
interesnih skupnosti in proračunov Skupščine mesta Ljubljana. Skupščina
mesta Ljubljana meni, da je treba območje Ljubljane posebej obravnavati.
4. Samoupravne stanovanjske skupnosti, Sklad za gradnjo osnovnih šol
in vzgojno-varstvenih zavodov, komunalne delovne organizacije, banke, delovne
organizacije v gradbeništvu in druge morajo zagotoviti hitrejšo porabo vseh
namensko zbranih sredstev, še posebej tistih za stanovanjsko graditev.
5. V vseh delovnih organizacijah, samoupravnih interesnih skupnostih in
drugod, kjer se trosijo družbena sredstva, je treba takoj oziroma do 31. 10.
ustanoviti organe samoupravne delavske kontrole.
6. Vsi organi družbene kontrole, UJV, sodišča, javno pravobranilstvo,
inšpekcije, Zavod za analize in cene, SDK, upravni organi in drugi naj do 15.
oktobra ocenijo problematiko svojega področja in svojo vlogo pri tem ter o tem
poročajo Izvršnemu svetu Skupščine mesta Ljubljana.
7. Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljana naj do 31. 10. po dogovoru z
izvršnimi sveti občin predloži Skupščini mesta Ljubljana ustrezne sklepe in stališča o ustanovitvi zavoda za plan, o regionalni povezavi gospodarstva, o
razmerah v LUZ in o integraciji komunalnih delovnih organizacij.
8. Vsi dejavniki, še posebej tisti v negospodarstvu, morajo posvetiti posebno pozornost zaposlovanju. Komunalni zavod za zaposlovanje naj o tem redno
mesečno poroča občinskim izvršnim svetom., Izvršnemu svetu Skupščine mesta
Ljubljana in Zavodu za analize in cene.
9. Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljana mora kritično proučiti vse
zahteve za porast cen, katerih oblikovanje sodi v pristojnost skupščine mesta
oziroma Zavoda za analize in cene.
10. SDK mora dosledno ugotavljati upoštevanje zakonskih in drugih normativov pri vseh investicijah. O vseh nepravilnostih mora Služba družbenega
knjigovodstva sproti in mesečno poročati izvršnemu svetu občin in mesta.
11. Delovne organizacije, SDK in banke morajo zagotoviti dosledno izvajanje že sprejetih predpisov proti nelikvidnosti. Zlasti morajo preprečevati vse
oblike porabe na račun zadrževanja plačil zapadlih medsebojnih obveznosti.
Predvsem je potrebno pravočasno odkrivati žarišča nesorazmerno povečanega
obsega medsebojnega zadolževanja in tudi primerno ukrepati.
12. Delovne organizacije in drugi dejavniki morajo posvečati posebno pozornost oblikovanju in uveljavljanju novega samoupravnega sistema razporejanja dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke ter pri tem upoštevati
rok 31. 12. za sklenitev novih samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka in
osebnih dohodkov.
13. Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljana mora zagotoviti začetek izdelave analize o delitvi dohodka v Ljubljani in o položaju Ljubljane v Socialistični
republiki Sloveniji in v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji.
14. Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljana mora do 31. 10. mestni skupščini
poročati o reševanju težke ekonomske situacije, v kateri je že tudi mesto Ljubljana. Pri svojem delu naj se Izvršni svet poveže z Izvršnim svetom Skupščine
Socialistične republike Slovenije, ustrezno samoupravno interesno skupnostjo
in drugimi odgovornimi dejavniki.
15. Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljana mora do 13. 10. zagotoviti začetek izdelave študije o energetski bilanci Ljubljane.
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16. Pri oblikovanju zasnov srednjeročnega programa je treba nujno posvetiti posebno pozornost razvoju industrije in prometa v Ljubljani.
17. Zavod za analize in cene naj do 15. 11. pripravi oceno realiziranih
investicij ljubljanskega gospodarstva in oceno o možnostih za nadaljnje povezovanje in različne oblike združevanja.
Za uresničevanje sprejetih sklepov so odgovorni vsi imenovani dejavniki
in še posebej Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljana. Pri uresničevanju
nalog, ki jih je Skupščina mesta Ljubljana opredelila kot nujne in neodložljive, gre za pomembno vprašanje vseh delovnih ljudi in še posebej nosilcev
odgovornih funkcij. Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljana mora v sodelovanju z izvršnimi sveti ljubljanskih občin spremljati uresničevanje sprejetih
sklepov in po potrebi učinkovito ukrepati ter o doseženih rezultatih poročati
Skupščini mesta Ljubljana. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Koderman. Besedo
ima tovariš Ivan Filipič iz Lenarta!
Ivan Filipič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Delegacija občine Lenart ima k tej točki naslednji prispevek:
Položaj gospodarstva v republiki, ki izhaja iz ocen gospodarskih gibanj v
prvih sedmih mesecih 1974, kaže, ob ugodni stopnji rasti globalnih kategorij,
na vrsto strukturnih neskladij in negativnih trendov, med katerimi je najbolj
zaskrbljujoče naraščanje cen in v zvezi s tem visoka stopnja inflacije.
Menimo, da je treba nujno sprejeti ustrezne ukrepe za omilitev in čim
večje obvladanje te situacije. Spričo tega naša delegacija odtočno podpira
sklepe Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije in napore vseh tistih organov, ki oblikujejo takšne ukrepe ekonomske politike, ki naj
gospodarska gibanja čimbolj uskladijo. Med ukrepi za dosego ugodnejše strukture
pri delitvi družbenega proizvoda so tudi naloge, da Se gospodarstvu vrne del
sredstev za skupno porabo1. To je vsekakor pomembna naloga, ki je ne bi smeli
obravnavati preveč pavšalno. Izhajamo iz povprečij v SR Sloveniji, medtem
ko se v posameznih občinah to odraža zelo različno. Zato ne moremo pričakovati, da bo mogoče gospodarstvo v vseh občinah enako razbremeniti, saj moramo
samoupravnim interesnim skupnostim povsod zagotoviti kolikor toliko normalne
pogoje dela. V razbremenitvah bo nujno potrebno analizirati položaj gospodarstva v vseh območjih in občinah in ugotoviti, ali ni gospodarstvo prav na tistih
območjih, ki so najbolj zaostala, najmočneje obremenjeno. Takšne tendence
so opazne že sedaj in bodo po znižanju stopenj najbrž prišle še bolj do izraza.
Ce bo tako, tedaj bo potrebno vprašanju koncipiranja solidarnosti pri zagotavljanju sredstev za skupno porabo posvetiti še več pozornosti, kajti solidarnost
se sedaj ne kaže več samo v večjih ali manjših sredstvih za zadovoljevanje
skupnih potreb na posameznem območju, marveč tudi v odnosu do večjega ali
manjšega prispevka delavca v končni fazi, v položaju gospodarstva na posameznem območju.
Nekateri smo, kot kaže, prisiljeni neprestano poudarjati solidarnost. Ze na
julijski seji je naš delegat razpravljal o izvajanju posebnega družbenega dogovora o višini splošne porabe v občinah v letu 1974, o neupoštevanju načel družbenega dogovora in v tem okviru zlasti o majhni zavzetosti za solidarnost. Kljub
sprejetim stališčem Zbora občin v Skupščini SR Slovenije ugotavljamo, da položaj po preteku 3 mesecev ni nič ugodnejši, temveč celo bolj zapleten. Ko je že
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sprejeto stališče, da se lahko raven občinskih proračunov v povprečju v Sloveniji poveča za 6 ®/o, morajo občine, ki sprejemajo solidarnostno prelivana sredstva, močno omejiti že sprejete proračune. Dogovorjeno je bilo, da vse občine,
ki" prelivajo sredstva, prispevajo v solidarnostni sklad nemudoma vsaj 50 %
dogovorjenih obveznosti, izračunanih po dinamiki iz dotoka sredstev. Ne vemo,
kako je to priporočilo uspelo. Četudi je, je dva meseca in pol pred koncem leta
to komajda sprejemljivo. Problematika je tako znana, da je ne bi podrobneje
opredeljeval.
V imenu svoje delegacije pa ponovno poudarjam, da odločno zahtevamo
spoštovanje družbenih dogovorov. V zadnjem času smo priče velike solidarnosti slovenskih delovnih ljudi, pri čemer so se še posebej izkazali delavci iz
gospodarsko razvitih območij in večjih mest. Pričakujemo njihovo trajno in
vsestransko zavzetost, še bolj pa izpopolnjevanje sistemsko dogovorjene solidarnosti.
Moja razprava naj ne bi izzvenela kot da gre za zanemarjanje nalog na
področju gospodarstva in vseh drugih problemov na področju potreb. Naš
namen je prikazati tudi na primeru splošne porabe nedoslednost in premajhno
družbeno odgovornost posameznih dejavnikov, kar je tudi eden od pomembnih
vzrokov strukturnih neskladij v gospodarstvu.
Ker večina občin, ki sprejema prelivana sredstva iz solidarnostnega sklada,
ne bi mogla doseči dogovorjene proračunske porabe, kolikor se 100% ne realizira družbeni dogovor iz solidarnostnega sklada, kaj šele predvideno 6'°/o! povečanje, odločno vztrajam pri izpolnjevanju posameznega družbenega dogovora.
Ce se ta dogovor ne bo realiziral do konca oktobra 1974, naj Izvršni svet predloži ustrezen zakon.
Kot smo danes slišali iz ekspozeja, je predlog tega zakona že izdelan.
Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Filipič. Besedo ima
tovariš Ivo Miklavčič, delegat iz Kranja!
Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati.
V razpravi o oceni gospodarskih gibanj v Sloveniji na seji skupine delegatov, ki delegira delegate v Zbor občin v občini Kranj, smo temeljito proučili
tako samo oceno kot tudi predlog stališč in ukrepov za izvajanje resolucije
o družbenoekonomski politiki Slovenije v letu 1974.
Ob razpravi smo vzporejali podatke in analize o gospodarjenju v občini
Kranj v prvem polletju 1974. leta. Značilnosti gospodarskega razvoja in problemi v občini, ki spremljajo ta razvoj, so enaki in podobni v slovenskem in tudi
v jugoslovanskem, prostoru. Ugotavljamo, da izredna rast družbenega proizvoda
v prvem polletju ni zagotovila ustreznega rezultata gospodarjenja v celotnem
gospodarstvu občine Kranj, predvsem ne zaradi porasta cen in spremembe v
delitvi dohodka. Ta porast je bil dosežen z indeksom 122 na enako obdobje
1973, v primerjavi s 111,2 v Sloveniji in 109,9 v Jugoslaviji.
Pri tem moram omeniti, da je zaposlenost narasla nenormalno, za 5,3 ®/o,
ob sicer pozitivni ugotovitvi, da je porast zaposlenih v industriji zaostajal za
povprečno rastjo zaposlenih v gospodarstvu v občini. Značilna je ugotovitev
o porastu storilnosti zaposlenih delavcev, saj je rast storilnosti večja od realnih
osebnih dohodkov. Ustrezno tudi zaostaja stopnja rasti mase bruto osebnih
dohodkov za rastjo družbenega proizvoda.
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Povečanje obsega poslovanja proizvodnih podjetij kaže predvsem porast
industrijske proizvodnje ter porast prodaje na domačem in tujih tržiščih, kar
vpliva na znižanje zaloge izdelkov, pri čemer je izrednega pomena močno povečan izvoz, ki po vrednosti presega izvoz v enakem obdobju 1973, v občini za
61,8%, v Sloveniji za 43 °/o, v Jugoslaviji za 50 %. Z realizacijo letnih planskih
prizadevanj bi bili lahko zadovoljni, saj so ugodno realizirana glede količin
dohodka. Vendar ugotavljamo, da porast obveznosti iz dohodka zadržuje rast
ostanka dohodka in zadržuje tudi investicijska vlaganja, ki so v občini Kranj
v enakem- obdobju leta 1973 znašala 14%, v Sloveniji 66 % in v Jugoslaviji
40 %.
Kot posebno značilnost ugotavljamo zelo velik porast kratkoročnih obveznosti gospodarstva. Ob hitri rasti terjatev se je povečal presežek terjatev nad
obveznostmi gospodarstva skoraj za tretjino in je nominalno presegel vsoto
vseh kratkoročnih kreditov. Kljub vlaganjem v obratna sredstva se ni mogel
zaustaviti porast nelikvidnosti. Heterogenost industrije v občini, vezana na
velik uvoz repromateriala, ki se skoraj pokriva z vsem uvozom, ob povišanju
cen osnovnim surovinam in energiji, napotuje gospodarstvo in vse subjekte v
občini v splošno prizadevanje za racionalno gospodarjenje in potrošnjo.
Ob razpravi o porastu cen za repromaterial, posebno iz uvoza, ugotavljamo, da se carinske stopnje ne spreminjajo, kar še podražuje materiale, ki se
kot izdelki pojavljajo na svetovnih tržiščih v veliki konkurenci.
Rezultati povečanega uvoza, tudi količinskega, še posebno pa zaradi zvišanih cen, se kažejo v materialih za 8. točko dnevnega reda današnje seje, kjer
je navedeno, da se na podlagi povečane vrednosti in obsega uvoza ter na podlagi
korekcije uvoznih instrumentov lahko planirani dohodki od carin in posebnih
carinskih davščin povečajo za 3,540 milijonov dinarjev.
Čeprav so fizični kazalci gospodarjenja ugodni in nad republiškim povprečjem, saj so indeksi pri celotnem dohodku 148, pri izdatkih 157, pri dohodku 132,
je indeks ostanka dohodka znašal 114. V razpravi smo se zadržali pri ugotovitvi
v oceni, da visoka stopnja inflacije v zadnjih letih kaže, da dosedanji sistem
kontrole cen in dogovarjanja na področju cen ne daje ugodnih rezultatov.
Na tem področju se srečujemo z nerazumljivimi pojavi. Finalna dela izvajamo na približno dvesto stanovanjskih enotah. Z gradbišč nam sporočajo, da
je cena stekla v teh dneh porastla za 36%, izvajalci elektroinštalacijskih del
sporočajo povišanje cen raznih materialov in elektroopreme za stanovanja od
25 do 4'0 % in podobno, pri tem pa citirajo v vseh primerih podpisane sporazume
o povišanju cen.
Posebno smo zainteresirani za oblikovanje stališč in ukrepov za nekatere
pojave v gospodarstvu, ki jih ocenjujemo za negativne, na primer inflacijo,
nelikvidnost v gospodarstvu; porast sredstev za splošno in skupno porabo pa
smo usmerjali v realne okvire. Na področju skupne porabe podpiramo stališča
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, v katerih predlaga znižanje prispevnih
stopenj za vse tiste samoupravne interesne skupnosti, ki tudi po opravljeni valorizaciji glede na nominalna gibanja družbenega proizvoda izkazujejo večje
dohodke, torej varianto a) na 27. strani ocene.
V času, ko razpravljamo o gospodarskih gibanjih v republiki, razpolagamo
z dokumentom IV. seje Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov
Jugoslavije o uresničevanju sklepov X. kongresa o gospodarski stabilizaciji,
ki dovolj konkretno nakazuje naloge in v tej zvezi naloge članov vodstev Zveze
komunistov Jugoslavije.
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Pri razpravi o predlogu stališč in ukrepov je bilo na seji skupine delegatov
izraženo mnenje, da je treba opozoriti na izdelavo konkretnega programa ukrepov do konca letošnjega leta za stabilizacijo gospodarskih gibanj ter skupne
in splošne porabe, o čemer je danes tovariš Goslar v svojem ekspozeju že
obširneje govoril.
Na podlagi sklepa seje skupin delegatov predlagam, da skupščina SRS
zadolži Izvršni svet, da na podlagi sprejetih stališč konkretizira naloge in nosilce, vse od temeljnih organizacij združenega dela in krajevnih skupnosti in
drugih samoupravnih skupnosti do drugih subjektov, predvsem za omejevanje
inflacije, urejevanje in kontrolo cen, omejevanje uvoza, za investicijska vlaganja
in za zaostritev nepokritih investicij, ki se v poročilu omenjajo, za ustrezna gibanja rasti realnih osebnih dohodkov, še posebno v odnosu na gibanja v Jugo^
slaviji nasploh, za uskladitev odnosov na področju skupne in splošne porabe
in za uskladitev priliva s planiranimi oziroma realiziranimi sredstvi.
Naša delegacija je sklenila predlagati, naj se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru skupščine Jugoslavije dosledno zavzema za ukrepe
za njihovo realizacijo tudi na nivoju federacije, s katerimi bi hitreje in uspešneje
odpravili pojave inflacije. Hvala lepa.
Predsednica Mara Ž 1 e b n i k : Hvala, tovariš Miklavčič. Besedo ima
tovariš Pavle Kumer, delegat iz Celja!
Pavle Kumer: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Naša delegacija je obravnavala oceno gospodarskih gibanj ter splošne in
skupne porabe in pri tem v daljši razpravi ugotovila, da je ocena dobro pripravljena, podkrepljena s stališči pristojnih organov. Delegacija se tudi strinja z
ukrepi, ki so bih predloženi k tej oceni. O določenih pojavih, ki so omenjeni
v gradivu, pa imamo stališče, ki ga želimo povedati.
Sredstva skupne in splošne porabe so poleg z ugotovljenimi in navedenimi
neskladnostmi z dogovorjeno samoupravno^ vsebino obremenjena še z metodo
zbiranja, ki razen tega, da ustvarja mnogo upravičenega negodovanja, povzroča
tudi izredno velike stroške. To smo danes slišali tudi iz ekspozeja. Menimo,
da bi bilo mogoče sistem zbiranja teh sredstev, ki bi ohranil popolno samoupravno vsebino, tudi poenostaviti in ga tako napraviti cenejšega in delavcem
tudi sprejemljivejšega. Mislimo, da sedanjo obliko zbiranja sredstev pogojujejo
predvsem materialni interesi posrednikov uslug, ne pa kakšni drugi razlogi
samoupravne vsebine. Predlagamo, da se hkrati, ko se postavlja zahteva za
uskladitev višine tovrstne potrošnje, opravi tudi kritična analiza načina zbiranja in pri tem zagotovi odpravljanje slabosti, ki jo sedaj očitamo temu sistemu. Obenem naj se prouči tudi odgovornost tistih, ki so takšen sistem postavili
oziroma uveljavili.
V oceni se obravnava tudi vprašanje usklajevanja izvozno-uvoznega režima,
ki se pojavlja v našem gospodarstvu s svojimi posledicami in slabostmi. Ugotavljamo, da so razmere glede tega podobne tistim, kakršnim smo bili priče
pri prejšnjih administrativnih omejitvah uvoza. Menimo, da ni dovolj, če se
sprejmejo le stališča in da je takšno usklajevanje družbenoekonomsko potrebno,
temveč bi moralo biti izvajanje tega v prihodnje mnogo bolj pripravljeno. Vsebina teh priprav bi morala temeljiti na selektivnem načelu, pri katerem ne bi
bilo potrebno sprotno administrativno urejanje uvoza, saj bi pri tem morale
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biti posledice mnogo bolj proučene. Tako sedaj dajemo potuho določenim administrativnim službam, da odločajo o uvozu, ki je nedvomno potreben in upravičen. Takšno urejanje stvari povzroča poleg velikih dodatnih stroškov tudi
slabo razpoloženje prizadetih in kaže nemoč organov, ki so na tem področju
dolžni zagotoviti red. Zato kot predlog postavljamo bolj načrtno in selektivno
delo pri tem, vprašanju.
V nadaljnjem bi se rad dotaknil vprašanja izgub v železniškem gospodarstvu. V gradivu pa tudi v sredstvih javnega obveščanja je bilo objavljeno,
kolikšna je ta izguba. Razumljivo je, da izguba v javnosti povzroča najrazličnejše komentarje, pa tudi kritiko, ki pa, razumljivo, zaradi nezadostne obrazložitve ne leti na pravo mesto. S tem v zvezi smo se posvetovali s predstavniki
železniškega gospodarstva in smo ugotovili, da je treba posredovati nekatere
njihove ugotovitve, in sicer, da je s to problematiko železniško gospodarstvo že
seznanilo pristojne družbene, politične, izvršilne in upravne organe republike,
ki naj bi sodelovali pri rešitvi tega vprašanja.
Železniško gospodarstvo poudarja, da je bila opravljena analiza izgub, ki
kaže, da je ena tretjina primanjkljaja nastala zaradi zapoznelega in ne dovolj
natančnega reševanja vprašanja prevoznih cen na železnici v letu 1974. Dve
tretjini primanjkljaja pa sta posledica sprememb, ki so nastale v letu 1974
zaradi cen reprodukcijskega materiala, amortizacije ter pogodbenih in zakonskih
obveznosti, kar je navedeno tudi v gradivu. Približno polovica teh dveh tretjin
zajema povečanje amortizacijskih sredstev, obračunanih po določbah novega
zakona s tega področja.
Železniško gospodarstvo poudarja, da bo pri prevozu blaga v letu 1974
opravljenega za okoli 11 % več dela, pri prevozu potnikov pa bo dosežen približno isti obseg kot v letu 1974. Proizvodnost dela bo za okoli 8 % večja kot
leta 1973, stopnja izkoriščenosti sredstev pa je celo večja kot pri nekaterih
zahodnoevropskih železnicah. Tako torej ni notranjih razlogov, ki bi narekovali
izdelavo sanacijskega elaborata, ki ga je treba sicer izdelati za podjetja, ki
poslujejo z izgubo. Zato sodim, da je rešitev tega problema izven možnosti
železnice. Tako ne pride v poštev niti sprememba v načinu obračuna amortizacije niti uvedba minimalnih osebnih dohodkov, saj bi v takem primeru povsem
zavrli skrajno nujno modernizacijo in povzročili še večje probleme na področju
kadrovanja.
Razen tega je železniško gospodarstvo že leta 1973 izdelalo sanacijski program, ko je imelo izgubo pri poslovanju. Od tedaj predloženih sanacijskih
ukrepov so bili sicer opravljeni kratkoročni, se pravi kritje za izgube, niso pa
bili izpeljani dolgoročni sistemski ukrepi. Ukrepi za sanacijo z izdelanimi akcijskimi programi so bili predloženi v zvezi z realizacijo kredita Mednarodne
banke za obnovo in razvoj za modernizacijo jugoslovanskih železnic, vendar se
žal ne uresničujejo po načrtu. Nujna bi bila predvsem sklenitev družbenega
dogovora o bodoči politiki cen na železnici in za zagotovitev finančnih sredstev
za modernizacijo po programu, ki ga sofinancira omenjena mednarodna banka.
Nezadostna učinkovitost se kaže tudi pri realizaciji kreditov za modernizacijo
in obnovo dotrajanih osnovnih sredstev železnice, in to tako glede notranjih
kot tudi glede tujih posojil, ki so v načelu že odobrena.
Železničarji menijo, da pri reševanju te problematike ne gre za ponovno
izdelavo sanacijskih načrtov, saj so že znani razlogi za nastanek izgub, kakor
tudi ukrepi, ki bi jih bilo treba storiti. Ponovna izdelava bi samo zavlekla
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rešitev. Kratkoročni ukrep je kritje deficita iz sredstev republike v smislu
določil ustave, kajti deficit ni posledica neustreznega poslovanja železnice, temveč neustreznega reševanja problema prevoznih cen s strani družbene skupnosti. Med sistemske ukrepe sodi predvsem sprejem družbenega dogovora o politiki cen na železnici, dosedanja izvedba sistema prevoznih cen na podlagi
vrednosti konkretne prevozne storitve ter pospešitev obnove železnice in nadaljnjega razvoja s pravočasno zagotovitvijo potrebnih virov financiranja.
V gradivu za sejo je izraženo mnenje, da naj bi se navedena problematika
reševala v okviru Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet. Ta samoupravna skupnosti je komaj zaživela, kot taka ni imela nobenega
vpliva na reševanje problemov, razen tega pa se ta problematika nanaša na.
celotno območje Jugoslavije, in ne samo na območje naše republike. Sodijo, da
samo samoupravna skupnost v Sloveniji te problematike ne more rešiti, da pa
lahko da svoj delež pri oblikovanju predlogov za dolgoročne sistemske rešitve.
Menim, da problem, ki sem ga obravnaval in ki ga poznamo tudi na podlagi
ugotovitev ekspozeja, zadeva naše celotno gospodarstvo ter da mu je potrebno
posvetiti posebno točko dnevnega reda, v okviru te pa bi lahko pristojni organi
izdelali bolj konkretne predloge za odpravo omenjene izgube. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Tovariš Kumar, hvala lepa. Besedo ima
tovariš Franc Kragelj, predstavnik Gospodarske zbornice SR Slovenije!
Franc Kragelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Dovolite, da izkoristim to priložnost, da vas na kratko obvestim o sklepih,
ki jih je v zvezi z obravnavanjem gospodarskih gibanj v letošnjem letu sprejel
Upravni odbor zbornice na svoji zadnji seji pretekli teden. Organi zbornice in
Upravni odbor, ki je zaključil razpravo, so podobno kot druge institucije
v republiki ugotovili, da je trend gospodarske rasti v letošnjem letu, porast
produktivnosti dela in začetni procesi integracij v gospodarstvu brez dvoma
pozitiven premik, ki je bil storjen v primerjavi s preteklim letom. Pii tem
pa Upravni odbor zbornice ugotavlja, da vrsta problemov in vrsta neskladij,
ki se pojavljajo v tekočih gospodarskih gibanjih in ki bi lahko, če ne bi pravočasno začeli ukrepati, vplivali na spremembo dosedanjih pozitivnih tokov.
Upravni odbor je ugotovil, da je pri določenem delu kadrov v gospodarstvu, pa tudi na drugih področjih, še vendo v dosti preveliki meri prisotna
podjetniška miselnost, ki ne dovoljuje oziroma ki v zadostni meri ne upošteva
nujnosti usklajevanja razvoja organizacij združenega dela z narodnogospodarskimi interesi in pa z družbenimi interesi. Zato najbrž ni slučaj, da proces združevanja dela in sredstev v gospodarstvu ne gre tako intenzivno, kot bi želeli,
in da to ,v določeni meri tudi zavira hitrejše programiranje skupnega razvoja
na posameznih področjih.
Nadalje Upravni odbor meni, da se dogovarjanje, dogovorjeni družbeni
odnosi med gospodarstvom in drugimi dejavnostmi, prav tako uveljavlja prepočasi in da še ni v zadostni meri navzoče polaganje računov za skupno porabo
zbranih sredstev za posamezne namene.
Upravni odbor nadalje meni, da pretirana inflacija zavira racionalnejše
ravnanje v gospodarstvu in da tudi zavira hitrejše programiranje in skupno
nastopanje gospodarstva pri razreševanju posameznih vprašanj. Prav tako je
Upravni odbor ugotovil, da na področju ekonomskih odnosov s tujino stopnja
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pokrivanja izvoza z uvozom upada in da se poslabšuje plačilna bilanca, ter nazadnje, da je v trenutni situaciji že prisotna ponovna nevarnost nelikvidnosti.
Na podlagi navedenih ugotovitev je Upravni odbor zbornice sprejel vrsto
sklepov, ki zavezujejo gospodarske organizacije združenega dela in posamezne
organe zbornice. Med prvimi sklepi bi navedel, da je Upravni odbor zavezal vse
organizacije združenega dela in organe zbornice, da pripravijo oziroma izdelajo
kritično analizo uveljavljanja novih odnosov v organizacijah združenega dela,
predvsem z vidika, ali na novo uveljavljeni odnosi omogočajo oziroma zagotavljajo združevanje dela in sredstev na širših območjih, ali zagotavljajo racionalnejše gospodarjenje, usklajevanje razvoja z drugimi dejavnostmi ter programiranje in. sprejemanje skupnih odločitev v investicijski potrošnji, ali uveljavljajo pokrivanja zunanjih rizikov ter kako imajo opredeljeno solidarnost znotraj organizacij združenega dela v sestavljenih organizacijah združenega dela.
Navedene analize, ki bi jih pripravile gospodarske organizacije združenega
dela in posamezna združenja panog, naj bi sprejeli tudi izvršni odbori združenj.
Izvršni odbori združenj naj bi bili zadolženi, da analizirajo oziroma spremljajo,
kako se sprejeti ukrepi v teh programih tudi izvajajo.
Nadaljnje stališče, ki ga je sprejel Upravni odbor, je, da se je treba dosledno držati predpisov glede finančne discipline oziroma da jih je potrebno še
zaostriti; da je nemogoče sprejemati kakršnekoli odločitve, investicijske ali
druge, dokler ni zagotovljeno finančno kritje ter da je treba sproti poravnavati
vse tekoče obveznosti. Prav tako je Upravni odbor postavil zahtevo, da se morajo tudi subjekti izven gospodarstva držati teh načel, to je, da sprejmejo programe šele potem, ko so zagotovljena finančna sredstva, ter da sproti poravnavajo vse obveznosti do gospodarstva oziroma do dobaviteljev.
V zvezi s čezmernim naraščanjem obremenitev gospodarstva v letošnjem
letu je Upravni odbor zahteval, da je treba prispevne stopnje za splošno porabo spraviti v dogovorjene okvire, in v zvezi s tem zadolžil predsedstvo zbornice, da v sodelovanju in v dogovorih s pristojnimi dejavniki v samoupravnih
skupnostih in v republiki zagotovi, da bo ta naloga uresničena.
Upravni odbor je sprejel tudi vrsto sklepov glede ekonomskih odnosov
s tujino, glede povezovanja gospodarstva Slovenije z gospodarstvi drugih republik ter tesnejšega povezovanja Gospodarske zbornice SR Slovenije in njenih
organov z organi zbornic drugih republik ter Gospodarske zbornice Jugoslavije.
Vse to je Upravni odbor sprejel z namenom, da zagotovi racionalnejše
izrabljanje razpoložljivih zmogljivosti, racionalnejšo porabo sredstev na Vseh
ravneh ter da se v čim večji meri zmanjša plačilni primanjkljaj v prihodnjem
letu. Ko je Upravni odbor sprejemal navedene sklepe, se je zavedal velike
odgovornosti, ki jo s sprejemom takih sklepov prevzema gospodarstvo. Pri tem
je izhajal iz predpostavke, da v sedanji zapleteni situaciji lahko zagotovita
samo takšna akcija in dosledno izvajanje sklepov, ki so bili sprejeti, da se
odpravijo anomalije in problemi, ki so prisotni, ter da lahko samo s tem ustvarimo pogoje za hitrejši, dinamičen razvoj celotnega gospodarstva in drugih
dejavnosti v prihodnjem letu. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kragelj. Tovariš Stane
Božun, delegat iz občine Laško, je predložil pismeno razpravo. Ker bi verjetno
želeli to razpravo vsi slišati, prosim tovariša Božuna, da to razpravo ponovi tudi
ustno.
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Stane Božun: Tovairišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Delegacija za Zbor občin v občini Laško je razpravljala o gradivih, ki so danes
na dnevnem redu. Pri tem je prišla do sklepa, ki vam ga bom sedaj prebral.
Iz ocene gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe v SR Sloveniji
v prvih sedmih mesecih 1974 in predloga stališč in ukrepov za izvajanje resolucije o družbenoekonomski politiki SR Slovenije v letu 1974, namreč iz poročila o prilivu sredstev v samoupravne interesne skupnosti, lahko ugotovimo,
da za Republiško skupnost otroškega varstva nekatere občine zmanjšujejo prispevno stopnjo 2,43% ter na ta ralčun povečujejo prispevne stopnje temeljnim
interesnim skupnostim. Menimo, da je tudi v tem primeru zatajila določena
solidarnost, tako, kot na področju izobraževanja. Tudi v naši občini je temeljna
skupnost otroškega varstva zaradi majhne prispevne stopnje pri zbiranju sredstev prizadeta, kajti ne more širiti predšolske mreže samo s temi sredstvi,
kreditov, predvsem dolgoročnih, pa ni mogoče dobiti nikjer. Ce se bo ta politika
neenotnosti prispevnih stopenj nadaljevala, bomo tudi v naši občini zmanjšali
republiško stopnjo za otroško varstvo ter povečali na ta račun stopnjo za občinsko skupnost otroškega varstva. Na ta način bomo pridobili potrebna sredstva
za širjenje predšolske mreže. Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala. Kdo še želi razpravljati? Besedo
ima tovariš Karlo Nanut, delegat občine Logatec!
Karlo Nanut: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
O skupni in splošni porabi smo razpravljali na seji delegacije, o tem so razpravljali in sklepali tudi v Izvršnem svetu Skupščine občine Logatec, zraven
sem bil zaradi dodatnih informacij, pa tudi na včerajšnji seji Skupščine občine
Logatec. Vsa sprejeta stališča in sklepe vam posredujem v dveh delih, najprej
glede skupne, potem pa glede splošne porabe.
Navedel bom realizacijo dohodkov v temeljnih samoupravnih interesnih
skupnostih za čas od 1. 1. do 30. 9. 1974. Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva so temeljne samoupravne interesne skupnosti izobraževanja, kulture,
telesne kulture in otroškega varstva imele v prvih devetih mesecih 500 197 250
din dohodkov ali 91,8 % za to obdobje predvidenih dohodkov. Realizacija
je po posameznih samoupravnih interesnih skupnostih naslednja: temeljna
izobraževalna skupnost 92,3 odstotka, temeljna kulturna skupnost 101 odstotek,
temeljna telesnokul turna skupnost 87,3 odstotka in temeljna skupnost otroškega
varstva 78,4 odstotka, skupaj 91,8%.
Iz navedenih podatkov je razvidno, da za samoupravne interesne skupnosti
v naši občini ne veljajo ugotovitve o gibanju dohodkov na področju skupne
porabe v republiki, to je, da skupna poraba presega z družbenimi dogovori dogovorjene okvire. Podatki za 9 mesecev kažejo, da niso dosežena predvidena
sredstva, razen pri telesnokulturni skupnosti, in da lahko le pri nadaljnji rasti
osebnih dohodkov pričakujemo ob koncu leta pri večini samoupravnih interesnih skupnosti realizacijo predvidenih dohodkov. Zaradi navedenega stanja v
naši občini tudi ne pride v poštev znižanje stopenj prispevkov za november in
december, kar je predvideno za republiko. Po računih naj bi se prispevki, ki se
plačujejo iz bruto osebnih dohodkov, v novembru in decembru znižali od poprečne skupne stopnje 29,69, v Logatcu 29,91, na stopnjo 25,91. Če bodo samoupravne interesne skupnosti v občinah, kjer presegajo predvidene dohodke,
dejansko znižali prispevke v navedenem obsegu, bo prišlo do znatnih razlik
pri obremenitvi delovnih ljudi in se bo s tem porušila precejšnja usklađenost
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pri obremenitvah, ki je bila dosežena s samoupravnimi sporazumi. Pri tem se
postavlja vprašanje, kako bo ob novih stopnjah rešena solidarnost pri financiranju TIS. Za temeljno izobraževalno skupnost se v okviru republike predvideva znatno znižanje stopenj, pri tem pa ni znano, če se znižuje tudi stopnja
za solidarnostno prelivanje in minimalna stopnja, ki je pogoj za pridobivanje
solidarnostnih sredstev. S stališča izhodišč, na podlagi katerih je bilo dogovorjeno financiranje temeljne izobraževalne skupnosti za letošnje leto, je sprejemljivo le enotno znižanje stopenj v celotni republiki, ob ustrezni ureditvi
solidarnosti.
Glede izvajanja posebnega družbenega dogovora lahko sporočim, da je
o tem dokončno razpravljal včeraj Izvršni svet Skupščine občine Logatec, pa
tudi Skupščina občine na seji treh zborov. V Izvršnem svetu in Skupščini je
bil sprejet sklep, da občina Logatec ni sposobna izvajati posebnega družbenega
dogovora, dokler so posledice izvajanja neugodne za ne preveč razvito občino
in dokler še solidarnostna sredstva prelivajo tudi v razvite občine. Na vsak
način nista izvajanje in metodologija dobro zastavljena. Poudaril bi rad še to,
da smo v Logatcu za solidarnostno prelivanje, vendar pod določenimi pogoji:
da tudi druge občine zbirajo, se pravi izterjujejo enako intenzivno davke in
prispevke, da izkoristijo vse možne vire, da zvišajo prispevne stopnje itd.
Nastaja vprašanje, kako naj prispevamo k solidarnosti, ko pa še svojih
potreb ne pokrijemo. Ostaja pa še vprašanje, ali se predlog posebnega družbenega dogovora ujema s sprejetim in zakaj ni bil sprejet dogovor objavljen
v Uradnem listu, kot je to določeno pa tudi običajno za takšne dokumente.
To pomeni, da nismo dolžni izvajati sporazuma, če niso urejene osnovne stvari.
Se enkrat: smo za solidarnostno prelivanje, vendar pod drugačnimi pogoji.
Ce bi sprejeli sedanji sklep, bi morali v naši občini izločiti za solidarnost okrog
100 milijonov starih dinarjev.
V tej vsesplošni zaskrbljenosti za gospodarstvo in gospodarsko rast smo
zaskrbljeni tudi v Logatcu. Zato se nam ne zdi smiselno, da bi slabili svoj položaj z odlivanjem že tako skromnih sredstev in da bi tako podpirali premožnejše
občine, znane po višjem splošnem in individualnem standardu. To bi zmanjšalo
našo kreativno sposobnost oziroma pripomoglo k destabilizaciji, kar ni v skladu
7T resolucijo o družbenoekonomski politiki. Za našo občino velja, da hote ali
nehote, živimo v skladu s predvidevanji, ki jih določa resolucija o družbenoekonomski politiki.
.Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Nanut! Zeli še kdo
razpravljati? Besedo ima tovarišica Križnikova, delegatka občine Kamnik!
Helena Križnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine občine Kamnik je obravnavala
gradivo za 6. sejo Zbora občin in ima naslednji predlog k oceni gospodarskih
gibanj ter skupne in splošne porabe v SR Sloveniji v sedmih mesecih 1974 in
predlogu stališč in ukrepov za izvajanje resolucije o družbenoekonomski politiki
SR Slovenije v letu 1974.
Zbor občin naj pri predlogu stališč in ukrepov za izvajanje resolucije o
družbenoekonomski politiki SR Slovenije v letu 1974 na področju skupne porabe
zavzame stališče, da se stopnje za skupno porabo v SR Sloveniji do konca leta
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1974 ne spremenijo, pač pa naj se na koncu leta 1974 obvezno vsi ugotovljeni
presežki sredstev pri posameznih interesnih skupnostih vrnejo- gospodarstvu.
Sprejem navedenega stališča predlagamo iz naslednjih razlogov: Menimo,
da bi bila premalo utemeljena odločitev za odvzem sredstev oziroma znižanje
stopenj glede na dotok sredstev v zadnjih mesecih, da bi to bilo preuranjeno.
Tudi poračunavanje oziroma zniževanje stopenj bo težko izvedljivo, ker sta
do konca leta samo še dva meseca in je nemogoče objaviti nove stopnje do
20. oktobra 1974, kot predlaga Republiški koordinacijski odbor podpisnikov.
Zato predlagamo, da se stopnje ne spremenijo, temveč da se na koncu leta
vrnejo gospodarstvu vsa presežna sredstva, ki so bila vplačana za skupno
porabo.
Predsednica Mara Ž 1 e b n i k : Hvala lepa, tovarišica Križnikova. Želi
še kdo razpravljati? Prosim, besedo ima tovariš Dejak, delegat občine Ljubljana-Šiška!
Franc Dejak: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Delegati naše
občine so bili mnenja, da je ocena gospodarskih gibanj ter skupne in splošne
porabe v SR Sloveniji v sedmih mesecih letošnjega leta ustrezno in dobro pripravljena, k predlogom stališč in ukrepov za izvajanje resolucije pa so bili
sprejeti naslednji zaključki:
Stališča so preveč načelna in spričo dejstva, da je do konca leta kratek
čas, ne bodo mogla dosti prispevati k zastavljenim ciljem. V zvezi s tem je bilo
danes povedano precej konkretnega v ekspozeju tovariša Goslarja, tako da so
ta stališča delno dopolnjena.
Za boljše gospodarske rezultate bo potrebno največ storiti v organizacijah
združenega dela, pri čemer naj v prvi vrsti zaživijo načela ekonomike, med
temi in načeli socialnosti pa naj se doseže optimalno ravnovesje. Skupno in
splošno porabo je treba sistemsko podrediti gospodarskim možnostim. Samoupravnim interesnim skupnostim, ki so do sedaj že zbrale predvidena sredstva,
je treba ustaviti nadaljnje prispevke ter tako omogočiti drugim samoupravnim
interesnim skupnostim, da iz povišanega dohodka TOZD prejmejo predvidena
sredstva. To je edina sprejemljiva varianta med predloženimi v gradivu. Nujno
je, da se za leto 1975 poenotijo osnove za zbiranje prispevkov za delovanje
samoupravnih interesnih skupnosti.
V stališčih ni dosti rečeno o kreditih za potrošno blago, torej o potrošniških
kreditih, čeprav imajo le-ti pomemben vpliv, po naši oceni, na sedanjo inflacijo,
zlasti še zato, ker podpirajo potrošnjo, za katero menimo, da je preintenzivna.
Z ukrepi za izboljšanje gospodarskega položaja je med drugim potrebno
bolj stimulirati vse vrste varčevanja, ker se že ustvarja miselnost vlaganja
v smislu povečane porabe.
Osebni dohodki, kljub sporazumom, niso usklađeni z rezultati dela. Zato
je potrebno postaviti vprašanje, kdo je kriv, da se samoupravni sporazumi,
ki soloili sprejeti na amandmajski zasnovi, prepočasi uresničujejo. Oblikovanja
in spreminjanja cen blaga ni mogoče prepuščati dogovorom tako majhnega
obsega predstavnikov, kakor je bilo to do sedaj, in bi bilo potrebno po našem
mišljenju sprejeti kratkoročni ukrep, predvsem pa sistemsko rešiti to področje
v skladu s stališči, ki so bila danes dana v ekspozeju.
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Visoke obveznosti zveznega proračuna, to je danes že povedal delegat iz
Kranja, se ne morejo napajati na podlagi carin, to- je obdavčitve reprodukcijskega materiala, saj to zlasti prizadene predelovalno industrijo.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Dejak. Zeli še kdo
razpravljati, prosim? Verjetno bo imel zaključno besedo predstavnik Izvršnega
sveta tovariš Ivan Lapajne.
Ivan Lapajne: Spoštovano, predsedstvo, tovarišice in tovariši delegati!
Vaša razgibana razprava je potrdila, da je sedanja ekonomska in splošna situacija zahtevna in da ste v osnovi potrdili usmeritev, ki je bila dana v ekspozeju Izvršnega sveta, ki ga je prebral tovariš Miran Goslar. Zato bi predvsem
želel opozoriti na nekatera vprašanja in po možnosti dati odgovore na probleme,
ki jih čutite v občinah in ki so seveda naši skupni problemi.
Največ je bilo danes govora o splošni in skupni porabi ter o uresničitvi
priporočila, ki je bilo dano v našem gradivu v dveh variantah, kot vam je znano,
pa je Izvršni svet dokončno sprejel prvo varianto, to je znižanje stopnje. To
vprašanje se je pojavilo predvsem kot odgovor na vrsto sugestij, ki so bile dane
že v preteklosti v tej skupščini, in sicer, da je nujno obvladovati gibanja skupne
porabe in da ni mogoče sprejeti določena stališča, potem pa jih nedosledno
izvajati. Tako smo tudi v preteklosti imeli primere, ko se je poraba gibala
izven okvirov, vendar nismo v naši praksi ničesar naredili, oziroma, sredstva
so bila izločena, pozneje pa so se porabila. Zato so Izvršni svet in pa podpisniki
družbenega dogovora bili mnenja, da je potrebno takšno prakso prekiniti in
da je potrebno dejansko vračati sredstva gospodarstvu.
Zavedamo se, da so v zvezi s tem lahko določeni tehnični in drugi problemi,
vendar menimo, da je politični pomen take odločitve izreden, zlasti če upoštevamo, da sedaj pripravljamo izhodišča, sporazume in dogovore za prihodnje
leto, s čimer dajemo delavcem, ki plačujejo storitve v okviru svobodne menjave
dela, tudi jamstvo, da bomo tudi v bodoče tako ravnali. To pomeni, da bomo
to, o čemer dogovorimo, tudi dosledno izvajali. Zato predlagam, da se glede
tega vprašanja sprejmejo stališča, ki so predvidena tudi v predlogu stališč
vašega zbora.
Vprašanje solidarnosti je drugo vprašanje, o katerem je bilo največ govora,
zlasti solidarnosti na področju splošne porabe, to je izvajanje posebnega dogovora med občinami. V zvezi s tem imate v predlogu tudi stališče, vendar je
Izvršni svet ocenil, da se stališča, ki so bila sprejeta na zadnjem posvetovanju
s predsedniki občin in tudi pri samih podpisnikih posebnega družbenega dogcn
vora, ne izvajajo. Dejstva, na katera ste vi. danes opozorili, to je, da so posamezne občine že v precej težkem položaju in da se stvar zaostruje, narekuje,
da smo v tem pogledu nekoliko bolj odločni, kot smo bili doslej.
Izvršni svet je včeraj o tem razpravljal in je pripravil zakon, vendar je
na podlagi razprave v Skupščini prišlo do odločitve, da zaenkrat tega zakona
ne bomo predložili, ostane pa v Skupščini kot osnova za razpravo na prihodnji
seji, če bo to potrebno. Danes bi le dopolnili stališča in še enkrat pozvali podpisnike družbenega dogovora, zadolžili službe družbenega knjigovodstva in v
tem smislu poskušali doseči, kar se pri izvajanju dogovora še doseči da. Pri
tem gre seveda za določeno odgovornost podpisnikov, ne glede na pomanjkljivosti, ki so se pojavile v samem dogovoru. Dejstvo je namreč, da pripombe
mnogih izmed vas, kot tudi drugih, držijo in da je mogoče razpravljati o me-

6. seja

257

rilih. Vendar se moramo za v bodoče dogovoriti, ko se neki dogovor podpiše,
da je sicer treba prej vsa merila proučiti in videti njihovo delovanje, vendar da
ga je potrebno izpolnjevati. Podpis dogovora namreč pomeni moralno in politično obveznost občin za izvajanje tega dogovora. Gre za osnovno, načelno vprašanje, kako spoštujemo dogovore.
Strinjam se s tem, da je mogoče dati pripombe k vsem merilom, in teh
pripomb bo najbrž itudi v bodoče precej. Zelo težko bo izdelati mehanizem, ki
bo povsem točno opredelil potrebe po solidarnosti, se pravi po prelivanju med
občinami. Več ali manj bo šlo vedno, tudi glede meril, za neko konvencijo, neki
dogovor. Razumljivo pa je, da tisti, kdor ne dosega stopnje preliva sredstev,
o čemer je govoril tovariš iz Logatca, za lastne potrebe, težko preliva denar
drugam. Prav tako je razumljivo, da občina Maribor, kateri dotekajo sredstva
po višji stopnji, kot so predpisale druge občine, ni dolžna teh dodatnih sredstev,
se pravi dodatno obremenitev prelivati v takem obsegu drugam itd. Vrsta vprašanj je, ki jih bo potrebno strokovno razčistiti in se o njih dogovoriti. To bo
zahtevalo nekoliko več časa. Na podlagi pomanjkljivosti iz letošnjega leta je
treba pripraviti ustrezen dogovor za drugo leto.
Menimo, da bi morala Skupnost občin, ki je bila nosilec tega dogovora,
in tudi njena strokovna komisija, ki je te stvari spremljala, delo bolj sistematično in tekoče opravljati in po potrebi tudi predlagati dodatne dopolnitve,
ker se je pokazalo, da družbeni dogovor ne vsebuje sankcij, teh sploh nima,
niti niso v njem določene obveznosti, da se mora ta stvar dosledno izpeljati
na podlagi postavljenih kriterijev. V tem smislu je ta dogovor pomanjkljiv, kar
kaže na to, da bo treba v prihodnjem letu na te stvari dosti bolj resno misliti.
Konkretno je razmišljal, kako je potrebno te stvari opredeliti, že tovariš
Goslar, v bistvu pa gre za ito, da se najprej zagotovi izvajanje solidarnosti,
šele potem pa vse ostale potrebe. To pomeni, da ne more biti solidarnost nekaj
fakultativnega, da ne more biti nekaj slučajnega, če komu sredstva ostanejo,
temveč gre v prvi vrsti za to, da vsakdo izpolni to obveznost in šele potem
skrbi za svoje ostale potrebe. V tem smislu, menim, je bila dana že vrsta sugestij in predlogov.
Vprašanje gibanja skupne porabe pod rastjo družbenega proizvoda. To načelo je bilo sprejeto v resoluciji ob koncu lanskega leta in opredeljeno v družbenem dogovoru o splošni in skupni porabi. To je prav tako obveznost, ki smo
jo skupno sprejeli. Razumljivo je, da so se tudi na tem področju pojavili
določeni problemi v letošnjem letu, kajti prvič je bil uveljavljen tako širok
krog sporazumevanja in dogovarjanja. Izkušnje kažejo, da v prihodnjem letu
ne bomo mogli pustiti določenih samoupravnih sporazumov, kot je na primer
na obali za zgraditev bolnišnice, izven okvirov družbenega dogovora. Ne moremo imeti družbeni dogovor, ki bo veljal za eno, investicije pa so izven tega.
V prihodnjem letu bo treba vse samoupravne sporazume uokviriti v družbeni dogovor. V tem okviru se bo treba potem dogovoriti, čemu se bomo
odpovedali, in napraviti tudi določeno selekcijo. Nemogoče je, da bi po tej
logiki imeli družbeni dogovor, ki bi veljal za nekaj, izven njega pa še vrsto
sporazumov, ki bi veljali za drugo. To nedvomno pomeni dosti večjo obremenitev gospodarstva, kot smo se dejansko sporazumeli z resolucijo in z dogovori.
Zato je potrebno v okviru samoupravnih interesnih skupnosti že sedaj, ko
so programi objavljeni, temeljito razpravljati o tem, kaj zasluži prednost, ker
je jasno, da je tudi na področju zdravstva treba opredeliti, katere stvari imajo
prioriteto. S tem ne misli Izvršni svet, da recimo koprska bolnišnica ali katera17
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koli druga nima prioritete, še manj, da ni potrebna, temveč le to, da se je
treba dogovoriti, kaj smo v določenem času sposobni kot družba uresničiti.
Prav tako veljajo globali za Slovenijo kot celoto. Nujno je, da bodo na nekaterih področjih, znotraj posameznih regij, gibanja tudi višja, kar zopet pomeni,
da morajo biti na drugih področjih za toliko nižja. Razlike, ki nastajajo, izhajajo predvsem iz investicij, saj so osebni dohodki več ali manj enaki in se
morajo gibati v celotni Sloveniji skladno z gospodarstvom.
Praksa, ki smo jo uvedli delno že v lanskem, zlasti pa v letošnjem letu,
nas navaja k temu, da bo potrebno stvari v okviru samoupravnih interesnih
skupnosti, od občin do republike, temeljiteje programirati in tudi usklajevati,
saj sicer prihaja do nesporazumov, ki jih je zelo težko reševati izven samoupravnega okvira.
Glede letošnjega leta je stališče podpisnikov družbenega dogovora jasno,
vendar je hkrati treba upoštevati tudi realnost. V načelu naj bi vsaka skupnost
ravnala tako, kot je opredeljeno, videti pa je treba, če bo to mogoče dosledno
izpeljati, zlasti zato, ker so bili po podpisu družbenega dogovora sprejeti nekateri dodatni ukrepi. Tako je bil na primer sprejet aneks o otroškem dodatku, kar v bistvu povečuje obseg sredstev v tem družbenem dogovoru.
Zato tudi predlagajo podpisniki, da mora vsaka skupnost sama proučiti in
opredeliti možnost za znižanje stopenj, pri čemer naj ne bi bilo več razprave,
ali smo za to ali ne. V načelu smo za znižanje, kolikšno bo, pa mora vsaka
skupnost sama določiti. Prav tako naj ne bi bila ta razprava obrnjena proti
državi, če tako rečem, k Izvršnemu svetu, temveč jo mora vsaka skupnost
opraviti s tistimi, ki prispevajo sredstva. Napaka je prav v tem, da o tem
razpravljamo mi, namesto da bi se o tem pogovarjali delavci, ki sredstva
prispevajo, in da bi njim poročali, kako se izvajajo programi, kakšni presežki
nastajajo in kaj je s temi sredstvi potrebno napraviti. Menim, da se bo v
bodoče morala ta stvar obrniti povsem drugače. Treba bo sproti spremljati
izvajanje družbenih dogovorov in sporazumov, obveščati proizvajalce o tem in se
z njimi dogovarjati, kako uresničevati sprejete programe.
Razumljivo je, da je prehod v tem smislu še potreben in da imajo začasno
večjo iniciativo podpisniki družbenega dogovora. V bodoče pa, menim, bodo
morali imeti iniciativo podpisniki samoupravnih sporazumov, družbeni dogovor
pa bo samo okvir, ki bo opredelil elemente, ki predstavljajo skupno politiko
na ravni republike kot celote.
Se nekaj konkretnih vprašanj glede železnic. O tem je tudi tekla razprava
v Izvršnem svetu in je bilo dogovorjeno, da se iščejo rešitve ne le v okviru
samoupravne interesne skupnosti, temveč tudi izven nje, čeprav je razumljivo,
da v bodoče tudi v tem pogledu ne bo mogoče iskati rešitev izven okvira samoupravne interesne skupnosti, saj je za to skupnost tudi ustanovljena. V vsakem
pogledu sredstva daje gospodarstvo. Država lahko, če tako rečem, pomaga samo
z določenimi sistemskimi ukrepi, zlasti na področju cen, čeprav je tudi področje cen v bodoče predvsem stvar odnosa med proizvajalci, to je med dajalci
uslug in njihovimi porabniki. Vedno več teh problemov bo treba neposredno
reševati v okviru samoupravne interesne skupnosti. Razumljivo je, ker je
bila letos skupnost šele ustanovljena, da ne more v celoti prevzeti odgovornosti
za gospodarjenje v preteklosti, vendar menimo, da bo v načelu treba ta vprašanja v bodoče reševati samo v okviru nje.
V letošnjem letu, za izgube, ki so nastale, menimo, da pride v poštev predvsem pokrivanje izgub iz sklada skupnih rezerv republike ali pa z najetjem
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posojila in seveda tudi z uresničevanjem dogovora o cenah, čeprav je treba
pri cenah upoštevati multiplikativni efekt na vse ostale dejavnosti in seveda
tudi na določene inflacijske učinke. Politika cen pa mora biti več ali manj
enotno urejena v okviru Jugoslavije kot celote.
Strinjamo se tudi z vašimi predlogi glede zamotanosti obračunavanja bruto
prispevkov iz osebnega dohodka. V tem smislu, kot je tovariš Goslar povedal,
je že izdelan predlog SDK in računamo, da se bodo te stvari poenostavile.
Takih primerov je najbrž precej tudi na drugih področjih, in jih bo treba
kot je bilo rečeno, nenehno proučevati. Solidarnostna stopnja se ne spreminja
in ostaja enaka, zato tudi ne vpliva na to, da sredstev za solidarnost ne bi bilo.
To je bilo dogovorjeno.
Toliko. Zdi se mi, da so sedaj že prinesli nov predlog sklepov.
Predsednica Mara Žlebnik: Da.
Ivan Lapajne: Bi ga mogoče prebral? V predlogu sklepov, ki ga
imate pred seboj, se na 2. strani drugi odstavek črta in nadomesti z novim
besedilom. To besedilo je pripravila posebna komisija vseh zborov skupščine,
nanaša pa se na vprašanje solidarnosti, o čemer je bilo danes tukaj največ
govora. Prebral ga bom: »Glede na izjemno težak položaj nekaterih občin pri
financiranju splošnih potreb poziva zbor vse skupščine občin, da v skladu
s prevzetimi obveznostmi po posebnem družbenem dogovoru o višini splošne
porabe v občinah SR Slovenije v letu 1974 takoj, najkasneje pa do konca
oktobra 1974 zagotovijo izpolnitev svojih obveznosti glede solidarnostnega
prelivanja sredstev. Zbor meni, da je dogovorjeni obseg solidarnosti potrebno
izpolniti.
Izvršni svet naj po postavljenem roku predloži Skupščini SR Slovenije
poročilo o izvajanju posebnega družbenega dogovora s predlogom potrebnih
ukrepov, pri čemer naj po potrebi prouči tudi možnost izjemnih ukrepov v
smislu določb ustave SR Slovenije.«
Namreč, 112. člen republiške ustave daje Izvršnemu svetu pooblastilo, da v
primeru, če gibanja ne gredo v skladu s predvidevanji, lahko predloži ustrezne
ukrepe. Pri tem je mišljen zakon, o katerem sem že govoril.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala. Bi po tej zaključni besedi tovariša
Lapajneta želel še kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Jože Dernovšek, delegat
občine Litija, hkrati pa predsednik Skupnosti slovenskih občin!
Jože Dernovšek: Tovarišice in tovariši delegati! Mimogrede je bila
v razpravi omenjena tudi Skupnost slovenskih občin, v zvezi z uresničevanjem
solidarnostne akcije glede financiranja proračunske potrošnje. Poudaril bi le to,
da sta organa skupnosti občin, in sicer njen Izvršni odbor in Sekcija za ekonomska in finančna vprašanja storila po svojih sposobnostih in možnostih vse,
da bi ta stvar stekla. Pozvala sta občine, malo manj kot na kolenih prosila, da
je to treba uresničiti, ker pa družbeni dogovor v svoji vsebini sankcij ni imel,
je seveda ostalo samo pri prošnjah. Učinek te akcije je takšen, kot ga poznamo.
V tej zvezi v celoti podpiram amandma, ki ga je prebral tovariš Lapajne.
S tem bi tudi naš zbor, kot integracijski dejavnik vseh občin, podprl to, da
družbeni dogovor v osnovnih konsekvencah obvelja in da se omogoči prelivanje
17*
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sredstev. Ce seveda to ne bi bilo uspešno, je razumljivo, da bomo morali uporabiti tudi druge ukrepe.
Imam pa še nekatere manjše dopolnitve k predloženim stališčem.
Predlagam, da se 1. točka, ki se končuje z besedilom: »ki so dolgoročnejše
usmerjeni k dograditvi novega družbenoekonomskega sistema«, dopolni in nadaljuje z besedilom: »v katerem bo nedvoumno opredeljena ustavna vloga
združenega dela«. Glede 4. točke na drugi strani, kjer je govor o problemih
financiranja splošne in druge porabe, predlagam, da v zvezi z današnjo razpravo
dodamo, da zbor prav tako priporoča občinskim skupščinam, »da spodbudijo
vse dejavnike v občinah za izvajanje sklepov 4. seje predsedstva CK ZKJ«, kajti
gre za celoten sklop problemov, ne samo za družbeno potrošnjo.
Pri 5. točki predlagam, da bi dejali: »Zbor občin sprejema predloženo
oceno o gospodarskih gibanjih ter skupni in splošni porabi v sedmih mesecih,
skupno z ekspozejem Izvršnega sveta«. Menim, da je ekspoze potrebno poudariti,
čeprav je omenjen v uvodnem delu.
V zvezi z razširjeno reprodukcijo na področju družbenih dejavnosti bi poudaril, da je pri tem najpomembnejše pravilo, da interesne skupnosti za razširjeno reprodukcijo v bistvu nimajo predvidenih sredstev v sklopu celotne
porabe. Hkrati ko sprejemamo v okviru samoprispevkov programe za razširjeno
reprodukcijo na področju vzgoje, izobraževanja, otroškega varstva in kulture,
vemo, da je premalo sredstev za te namene, po drugi strani pa se organizacije
združenega dela lahko zavežejo z družbenimi dogovori, da prispevajo del
sredstev iz dohodka V te namene. Menim, da take stvari ne bi smeli preprečevati. Dokler ne izdelamo sistema razširjene reprodukcije za področje
družbenih dejavnosti, se moramo zadovoljiti z improvizacijami, ki sicer pomenijo svobodno odločitev in voljo organizacij združenega dela, ko prispevajo
del dohodka za te stvari. V nasprotnem primeru moramo izdelati sistem, v
okviru katerega bomo združevali določena sredstva, omogočili kreditiranje in
podobno, zato da bomo lahko v sklopu družbene porabe planirali tudi reprodukcijo na teh področjih.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Dernovšek. Zeli še kdo
besedo, prosim? (Nihče.)
Če razpravljalcev ni več, končujem razpravo in prosim izvoljene člane
delovne skupine, da se takoj lotijo dela ter predložijo zboru dokončna stališča
na podlagi vsega do sedaj predloženega gradiva, delovnega osnutka in dopolnilnega predloga. Delovna skupina lahko dela v sobi št. 84 v pritličju. Kot
strokovni sodelavec v skupini pomaga tovarišica Metka Lukman, sekretar
Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja.
Predlagam 30-minutni odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 13.45.)
Predsednica Mara Žlebnik: Ker je delovna skupina končala delo v
zvezi s pripravo stališč, prosim vodjo skupine tovariša Iva Miklavčiča, da posreduje zboru predlog stališč o oceni gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe v SR Sloveniji v sedmih mesecih 1974, s predlogom stališč in ukrepov
Izvršnega sveta za izvajanje resolucije o družbenoekonomski politiki SR Slovenije v letu 1974. Prosim, tovariš Miklavčič.
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Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Skupina je imela za osnovo, poleg gradiv, ki smo jih dobili, in razprave na
današnji seji, še predlog stališč, ki smo ga dobili danes na klop. Obrazložil bi
samo spremembe, ki jih predlagamo k besedilu omenjenih stališč.
Najprej skupina predlaga, da se na prvi strani v 1. točki v prvi vrsti črtajo
besede: »so takšne, da«. Ta stavek se tedaj glasi: »Sedanje gospodarske razmere zahtevajo odločno akcijo-« in tako' naprej, na koncu te točke pa se doda
besedilo: »v katerem bo jasno opredeljena ustavna vloga združenega dela«.
Nadalje predlagamo, da se v 3. točki zamenja tretji odstavek na 2. strani
z naslednjim stavkom: »Glede na izjemno težak položaj nekaterih občin pri financiranju splošnih potreb poziva zbor vse skupščine občin, da v skladu s
prevzetimi obveznostmi po posebnem družbenem dogovoru o višini splošne
porabe v občinah SR Slovenije v letu 1974 takoj, najkasneje pa do konca
oktobra 1974, zagotovijo izpolnitev svojih obveznosti glede solidarnostnega
prelivanja sredstev.
Zbor meni, da je dogovorjeni obseg solidarnosti potrebno izpolniti. Pri
tem je neobhodno potrebno proučiti tudi vsa odprta vprašanja, ki so bila poudarjena v razpravi na seji zbora. Izvršni svet naj po> postavljenem roku predloži
Skupščini SR Slovenije poročilo o izvajanju posebnega družbenega dogovora s
predlogom potrebnih ukrepov, pri čemer naj po potrebi prouči tudi možnost izjemnih ukrepov v smislu določb ustave Socialistične republike Slovenije«.
V 5. točki, ko navajamo, katere dokumente zbor sprejema, predlagamo, da
se v drugi vrsti vstavi še besedilo »z eks poze jem Izvršnega sveta« tako, da
poleg ocene, stališč in ukrepov, ki jih je predložil Izvršni svet, sprejemamo
tudi ekspoze Izvršnega sveta, za katerega smo že v razpravi ugotovili, da bolj
precizno nakazuje nekatere konkretne naloge kot predloženi ukrepi.
To je stališče delovne skupine. Hvala.
Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala lepa. S tem bi lahko prešli na glasovanje o predloženih stališčih v celoti.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal. (Nihče.)
Ugotavljam, da so predložena stališča soglasno sprejeta.
Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o
črpanju kredita po sporazumu med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik, ki je bil sklenjen 2. novembra
1972.'
Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Jože Tepina, namestnik republiškega sekretarja za finance. Predlog zakona je v Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin SFR Jugoslavije. Predlog zakona smo vam
poslali dne 30, 9. 1974. Prav tako smo vam poslali mnenje Izvršnega sveta in
predlog odloka o soglasju k predlogu zakona.
Predlog zakona so obravnavali: Odbor našega zbora za finance in Odbor
Zbora združenega dela za finance, ki sta zboru predložila predlog odloka o soglasju k predlogu zakona, nadalje skupščinska Zakonodajno-pravna komisija
in skupščinska Komisija za mednarodne odnose, ki sta zboru predložili svoji
poročili.
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Vprašam poročevalce odborov in obeh komisij, će želijo še kaj dodati k
pismenim poročilom! (Ne želijo.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo?
Ce nihče, dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu
zakona o črpanju kredita po sporazumu med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik, ki je bil sklenjen
2. novembra 1972.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlog odloka o soglasju, soglasno sprejel.
Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o
določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela v letu 1974.
Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je
za svojega predstavnika določil Jožeta Tepino, namestnika republiškega sekretarja za finance, ki bo imel tudi uvodno obrazložitev. Prosim, tovariš Tepina!
Jože Tepina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
^Predlagani zakon predstavlja nadaljnjo fazo uresničevanja davčnega sistema, sprejetega z zakonom o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, ki ga je sprejela Skupščina februarja lani. Rezultati delovanja
obdavčitve temeljnih organizacij združenega dela so pokazali, da je zaživelo
ustavno načelo, ki pravi, da se obveznosti plačevanja davkov in drugih davščin
družbenopolitičnim skupnostim določijo po tem, koliko zmore temeljna organizacija združenega dela v skladu s splošnimi obveznostmi gospodarstva ter
rezultati dela in uspehi, ki jih doseže. Izvajanje zakona o davku iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela ter zakona o določitvi stopenj, odbitnih
postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka TOZD v letu 1973 potrjuje,
da je višina obračunanega davka v neposredni odvisnosti od finančnega rezultata TOZD, da plačujejo višji davek dohodkovno intenzivna področja dejavnosti,
medtem ko so bile ob obračunavanju davka od osebnega dohodka bolj obremenjene delovno intenzivne panoge. Področja dejavnosti in temeljne organizacije združenega dela, ki nimajo ustreznega dohodka, ne plačujejo davka iz
dohodka.
Primerjava obračunanega davka iz dohodka TOZD v letu 1973 z davkom
od osebnega dohodka, če bi ga plačevali, kaže bistveno prerazdelitev davčnega
bremena. Znižala se je obremenitev naslednjih področij dejavnosti: industrije
in rudarstva za 13 '%>, kmetijstva in ribištva za 38 °/o, gozdarstva za 41 %, gradbeništva za 34 %, prometa za 40 a/o. Zlasti se je povečala obremenitev trgovine,
in sicer skoraj za 30 ®/a. V družbenih dejavnostih se je obremenitev davčnih
zavezancev s področja kulture in socialne dejavnosti zmanjšala za četrtino.
Zakon o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1974 zadržuje vse
bistvene elemente iz leta 1973, spremenile so se le nekatere odbitne postavke.
1. Zaradi sprejetja novega sistema združevanja sredstev oziroma financiranja skupne porabe se je ustrezno spremenila odbitna postavka, ki opredeljuje zakonske obveznosti tako, da vključuje poleg obveznosti iz dohodka, določenih
na podlagi zakonov, tudi obveznosti TOZD za zadovoljevanje skupnih potreb
delavcev, sprejetih na podlagi družbenega dogovora oziroma samoupravnih
sporazumov. Pri tem želimo posebej poudariti, da gre za pogojno uporabljen

6. seja

263

izraz zakonske obveznosti. Gre namreč za prispevke delavcev iz temeljnih organizacij združenega dela za financiranje skupnih potreb na področjih družbene dejavnosti.
2. Izdatki, ki imajo značaj osebnih prejemkov, so prilagojeni višini izdatkov, ki jih uvaja sindikalna lista.
3. Resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter
neposrednih nalogah v letu 1974 predvideva 21'°/o povečanje bruto osebnih
dohodkov na zaposlenega. Upoštevajoč to izhodišče se je odbitna postavka
bruto osebnega dohodka na pogojno nekvalificiranega delavca povečala od 1650
na 2000 dinarjev, kar znese okoli 21 '%, za premogovnike, ki izplačujejo jamski
dodatek, pa od 1800 dinarjev za 2200 dinarjev oziroma za okoli 22 °/».
4. Da bi stimulirali vlaganja v raziskovalno opremo, je predlagano, naj
bi bil davčni zavezanec za tisti del dohodka, ki ga je vložil v investicije za
raziskovalno opremo, oproščen plačila davka iz dohodka. To olajšavo lahko
izrabijo davčni zavezanci pod pogojem, da so del dohodka vložili v tiste organizacije združenega dela, ki so vpisane v register raziskovalnih zavodov in
raziskovalnih enot v skladu z zakonom o raziskovalni dejavnosti in raziskovalni
skupnosti. Točnejšo opredelitev, kaj se šteje za ta vlaganja oziroma kakšni so
kriteriji, ki jih moraljo organizacije združenega dela oziroma konkretne investicije izpolnjevati, predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
5. Davčna stopnja je proporcionalna in predvidena v višini 5'°/o.
6. Davčni zavezanci plačujejo letos mesečne akontacije v višini ene dvanajstine obračunanega davka za leto 1973. Ker so obveznosti iz naslova davka iz
dohodka TOZD z rebalansom republiškega proračuna za leto 1974 določene
v višini 490 milijonov dinarjev, je potrebno povečati višino akontacij za zadnje
tri mesece letošnjega leta za 150 %. Predlagano zvišanje mesečnih akontacij
zagotavlja kritje predvidenih obveznosti iz tega naslova v letošnjem letu.
Predlagani novi 14. člen zakona, predlaga ga Odbor za finance, s katerim se
predlagatelj zakona strinja, pa preprečuje, da bi se morebitno preveč zbrana
sredstva uporabila v letošnjem letu.
7. Ocena davčne osnove za davek iz dohodka v letu 1974 izhaja iz ocene
rnjegove višine za prvo polletje letos, ob predvideni stopnji njene rasti do
konca letošnjega leta po stopnji 31%.
8. Zapoznel sprejem zakona, ki je posledica bilančnih težav oziroma pozne razrešitve problemov rebalansa zveznega proračuna, ki je v tesni odvisnosti od dohodkov in izdatkov republiškega proračuna, je povzročil, da v letošnjem letu ni bilo mogoče izdelati nikakršnega obračuna davka iz dohodka.
Zato predlagamo, da bi davčni zavezanci opravili obračun davka iz dohodka
za obdobje od 1. januarja do 30. septembra 1974. leta. Ta obračun naj bi bil
osnova za planiranje davka za prihodnje leto, hkrati pa bo še pred koncem
letošnjega leta omogočil primerjavo delovanja za letos sprejetega davka.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predvideva, da bo zakon o določitvi
stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka TOZD za
leto 1975 sprejet takoj po sprejemu resolucije o družbenoekonomski politiki
in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975. Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Tepina. Predlog zakona
smo vam poslali dne 30. 9. 1974. Na klop smo vam danes predložili še skupno
poročilo Odbora za finance našega zbora in Odbora za finance Zbora združenega
dela.
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Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor
za finance Zbora združenega dela ter skupščinska Zakonodajno-pravna komisija,
ki je zboru prav tako predložila pismeno poročilo-. Poročila ste prejeli. Želita
predstavnik odbora in predstavnik komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želita.)
Na klop smo vam dali tudi amandmaje skupine delegatov oziroma 10
delegatov, in sicer delegatov občine Ljubljana-Siška ter Ivana Miklavčiča, delegata občinske skupščine Kranj.
Na podlagi predloga zakona in uvodne obrazložitve tovariša Tepine pričenjam razpravo. Kdo želi besedo, prosim? Tovariš Borut Seško, delegat občine
Radlje ob Dravi!
Borut Seško: Tovarišica predsednica, tovariši delegati!
K predlogu zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1974
delegacija občine Radlje ob Dravi predlaga, da se 2. člen navedenega zakona
spremeni tako, da se glasi: »Davek se plačuje po stopnji treh odstotkov.« Predlog utemeljujemo z naslednjim: po 2. členu zakona o določitvi stopenj, odbitnih
postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela (Uradni list SRS, št. 8/73) je bila predpisana obveznost plačila tega
davka po stopnji 5 odstotkov. Po 9. členu zakona o spremembah in dopolnitvah
tega zakona (Uradni list SRS, št. 42/73) se je davčnim zavezancem plačilo navedenega davka znižalo za 40 odstotkov, premogovnikom pod določenimi pogoji pa celo za 80 odstotkov. Z drugimi besedami, to pomeni, da so davčni
zavezanci za plačilo republiškega davka iz dohodka TOZD doslej plačevali
ta davek po stopnji treh odstotkov, premogovniki pa le po stopnji enega odstotka. Obveznosti v navedeni višini so TOZD upoštevale pri svojih stroških,
zato je nelogično, da z določitvijo veljavnosti tega zakona povišujemo tudi
obveznost za plačilo davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela
na 5 odstotkov, z veljavnostjo od 1. 1. 1974.
Ugotavljamo, da nivo splošne porabe v letošnjem letu močno presega
porast družbenega proizvoda. Takšen porast splošne porabe je med drugim
eden izmed temeljnih dejavnikov, ki pospešujejo inflacijska gibanja in s tem
nestabilnost gospodarstva. Znano je, da si v zadnjem obdobju vsi najvišji
politični in državni organi prizadevajo za sprejem ukrepov za uskladitev obsega
splošne potrošnje, katere povečanje ne bi smelo presegati stopnje porasta
družbenega proizvoda. Povečane, že omenjene stopnje pomenijo hkrati povečarije obveznosti temeljnih organizacij združenega dela, česar nikakor ni
mogoče spraviti v sklad s prizadevanji za znižanje obsega splošne porabe oziroma prizadevanj za stabilizacijo gospodarstva. Hvala lepa;
Predsednica Mara Z1 e b n i k : Tovariš Seško, ali to predlagate kot amandma ali samo kot prispevek k razpravi? To je pripomba vaše delegacije, ne pa
amandma. Hvala lepa. Besedo ima tovariš Venčeslav Koderman, delegat skupščine mesta Ljubljana.
Venčeslav Koderman: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljana je sprejel sklep, da
predlaga dopolnitev 8. člena predlaganega zakona.
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Po predlogu Izvršnega sveta naj bi v 8. člen, ki obravnava oprostitve davkov, vnesli še nekaj oprostitev. Davek se ne obračunava in ne plačuje od dela
dohodka, ki ga je davčni zavezanec:
1. vložil kot prispevek za elementarne nesreče.
2. vložil kot prispevek za gradnjo magistralnih in regionalnih cest,
3. vložil kot prispevek za pomembnejše republiške zgodovinske spomenike
in spomenike iz NOB. Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Tovariš Koderman, je to amandma? Danes
namreč razpravljamo o predlogu zakona, to je o zakonu v zadnji fazi postopka.
Spremembe so mogoče le, če se predlogi oblikujejo v obliki amandmaja, za
katerega pa je potreben podpis 10 delegatov. To se da izpeljati tudi med zasedanjem zbora. Če želite to vložiti kot amandma, potem morate to izpeljati.
Zal sem vas na to morala opozoriti, ker drugače ne gre. Trenutno je v veljavi
še star skupščinski poslovnik in se moramo po njem ravnati.
Borut Šeško: V občini Radlje smo tudi o tem razpravljali. Prosil
bi vas, da obvestite vse delegate slovenskih občin o postopku, o katerem se
zdaj pogovarjamo. Ker delegati ne poznamo postopkov, vas prosim, da z
njimi pismeno seznanite vse delegacije.
Predsednica Mara Žlebnik: To smo sicer na vsaki seji zbora poudarili,
vendar če želite, bomo to storili tudi pismeno. Zlasti glede postopka pri sprejemanju zakona v zadnji fazi. Dokler zakon še ni v zadnji fazi, se to da urediti
tako, da se pripombe zberejo in predložijo predlagatelju, ki na podlagi njih
sestavi predlog zakona. Ko pa je zakon v zadnji fazi, je postopek malo bolj
zamotan. Takrat je možen le amandma, točno formuliran in s podpisi 10 delegatov.
Nadaljujmo razpravo. Kdo želi besedo, prosim? Besedo ima Franc Dejak,
delegat občine Ljubljana-Šiška!
Franc Dejak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Na mizo ste prejeli predlog skupine delegatov za Zbor občin in Zbor združenega
dela Skupščine SR Slovenije pri Skupščini občine Ljubljana-Šiška, nanaša
pa se na predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za
republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. Podpisniki, ki so navedeni, so v celoti iz Zbora združenega dela, zato prosim predsedstvo, da v zvezi s tem pove, če moramo tudi v tem zboru zbrati podpise.
Sicer pa ne vem, kako bo to v Zboru združenega dela sprejeto. Obrazložil
bi le, kaj pravzaprav vsebujejo te spremembe.
K 1. točki 4. člena predlagamo, da se doda nova alinea, da se tudi v tistih
primerih, ko se z družbenim dogovorom v okviru občine dogovorimo za pokrivanje določene izgube, to šteje kot odbitna postavka.
V Ljubljani smo sklenili samoupravni sporazum o štipendiranju in zato
predlagamo, da se v 6. točki 6. člena, to je kot odbitna postavka, doda tudi besedilo: Izdatki za strokovno izobraževanje delavcev v višini .1,5 oziroma 2 ®/o.
O tem smo se dejansko tudi dogovorili s samoupravnim sporazumom. Razen
tega predlagamo, da se na koncu tega člena spremeni beseda »vajenec« v »učenec v gospodarstvu«, ker so nekateri delegati v naši delegaciji menili, da je
to nova zakonska dikcija.
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K 7. členu imamo pri 1. točki predlog, da se regresi samo v višini, v kateri
jih dejansko izplačajo organizacije združenega dela, štejejo kot odbitna postavka. Menimo, da je zelo krivično, če se oprostitev daje za 90 000 S din, ne
glede na to, koliko je organizacija združenega dela dejansko izplačala. Tam,
kjer niso izplačali 90 000 S din regresa za letni dopust, so se delavci prav
gotovo zavestno odločili, za kakšen namen bodo ta sredstva uporabili in ne
bi bilo prav, da je ta del sredstev obdavčen.
K 8. členu imamo predlog, da naj se doda: »in gradnjo zaklonišč«. Sredstva,
ki se namenijo za gradnjo zaklonišč, naj bi tudi bila oproščena davka. To
zagovarjamo, saj se po sedanjih odlokih, ki jih imamo v zvezi s prispevkom za
gradnjo zaklonišč, vsi investitorji raje odločajo za plačilo prispevka kot za
lastno gradnjo zaklonišč. Tako zaostaja ta tako potrebna zadeva za splošni
ljudski odpor in za obrambno sposobnost.
K 9. členu imamo predlog, da se kot nov odstavek doda, da se davek
ne obračunava in ne plačuje od dohodka učnih delavnic pri strokovnih šolah,
v katerih se učenci usposabljajo za poklic.
Nadalje imamo načelno pripombo, da naj bi se v 4. členu predvidel mehanizem, ki bi omogočal, da se zneski lahko spremenijo, če pristojni organi sklenejo višje zneske oziroma dodajo nove elemente v sindikalno listo. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa. Opozorila bi vas samo, da so
tudi iz našega zbora potrebni podpisi 10 delegatov.
Franc Dejak: Dovolite! Potem bi prosil delegate, ki želijo podpreti
ta predlog, da se zglasijo zunaj v avli.
Predsednica Mara Zlebnik: Naprej prosim, Besedo ima tovariš Ivo
Miklavčič, delegat iz Kranja!
Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
K temu zakonu predlagam tri amandmaje, s podpisi 11 delegatov, navzočih
na tej seji.
K 4. členu: V predlogu zakona so navedeni zneski za cone, ki se štejejo
kot odbitna postavka po m2 stanovanjske površine. Ugotavljamo, da za delovno
organizacijo oziroma za zavezance tega davka to sploh ni zanimivo, saj je ta
obveznost neposredna in jo plačujejo stanovalci, izpuščen pa je prispevek
za poslovne prostore. Mnenja smo, da tudi ni smotrno navajati višine, zato
predlagamo amandma k tretji točki 4. člena, da se obe alinei črtata in doda
nova v naslednjem besedilu: »za stanovanjske prostore, poslovne prostore in
zemljišča do višine, ki jo določa odlok občinske skupščine«.
Menimo, da tu ni pretiravanja po občinah in da bi to lahko prepustili
predpisom, ki veljajo na podlagi zakona o urejanju in oddajanju zemljišč v občinah in prispevkov za uporabo mestnega zemljišča. Občine naj bi to določale s
svojim odlokom. To, kar je v občini določeno, pa bi se štelo kot odbitna postavka.
K 7. členu: Ne ugovarjamo 2. točki 7. člena, kjer je oprositev obračuna od
bruto osebnih dohodkov največ do 9,0/o, vendar menimo, da tega ne kaže omejevati, če delovna organizacija, v skladu s svojim programom reševanja stanovanjskih problemov delavcev, dodatna sredstva zagotavlja iz sklada skupne
porabe. Gre za to, da je že tako ogrožena akcija zgraditve 26 000 stanovanj,
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sicer ne samo zaradi tega, saj nam bodo najbrž primanjkovala sredstva zaradi visokih in naglih podražitev na tem področju. Menim, da bi morali delovati usklađeno, čeprav vemo, da je v večini občin, z izjemo Velenja in še nekaterih, dogovorjena najvišja stopnja iz bruto osebnih dohodkov 6 °/p. Ugotavljamo, da delovne organizacije zaradi potreb in neodložljivega reševanja stanovanjskih problemov svojih delavcev namenjajo tudi več.
Ker menimo, da tega področja ne kaže obremenjevati, predlagamo, da se v
7. členu 2. točka zamenja z naslednjim besedilom: »Sredstva, namenjena za
stanovanjsko graditev neposredno iz sklada skupne porabe, in obračunani prispevki v odstotku od osebnih dohodkov do višine, določene s programom za
reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev v temeljni organizaciji združenega
dela in drugih samoupravnih organizacijah.«
K 8. členu: predlagamo, da se v drugi točki podpičje nadomesti z vejico
in besedilo nadaljuje: »za izgradnjo objektov za izobraževanje, vzgojo in
otroško varstvo;«.
Oprostitev naj bi veljala tudi za to področje, saj vemo, da občani, kjer je
izpeljan referendum, neposredno prispevajo svoja sredstva za gradnjo osnovnošolskih prostorov; potrebe pa se pojavljajo tudi po gradnji srednješolskega prostora, dijaških domov in drugih objektov vzgojno-varstvenih ustanov.
Predlagamo omenjene amandmaje, so konkretni, in prosim v imenu delegacije, da jih zbor sprejme! Hvala.
Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Hvala, tovariš Miklavčič. Želi še kdo
razpravljati? Tovariš Tepina, želite že sedaj, preden so formalno predloženi
amandmaji, zavzeti stališča v imenu Izvršnega sveta ali jih boste potem, ko
bodo amandmaji razmnoženi?
Jože Tepina (iz klopi): Če bi to koristilo pri oblikovanju amandmajev.
Ker pismenih amandmajev še ni, ne morem dati stališč predlagatelja zakona,
temveč le določena mnenja.
Predsednica Mara Zlebnik: Prosim!
Jože Tepina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Ker je predlogov za amandmaje precej, je mogoče, da bom katerega nehote zgrešil, zato prosim za vašo pomoč, da me na to opozorite.
Najprej glede mnenja oziroma predloga delegata iz občine Radlje, da naj
bi se zmanjšala stopnja od 5 '%> na 3 %;, češ da je to bilo že v letu 1974. Po
mnenju tega delegata predlog zakona predstavlja dejansko zvišanje stopnje.
V zvezi s tem bi povedal tole. Zakon o določitvi stopenj, odbitnih postavk in
olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela
v letu 1973 je postavil za izhodišče stopnjo 5%>, ki v ničemer ni bila spremenjena, tudi s podaljšanjem veljavnosti tega zakona v letu 1974. Ce je sprememba zakona omogočila, da se od obračunanega davka plača le določen del,
s tem ni bila spremenjena stopnja, temveč samo višina plačila.
Glede predlogov, ki jih je dal delegat skupščine mesta Ljubljana, bi rekel
tole. Prvi predlog je, da naj bi se oprostil davka tudi prispevek za elementarne nesreče. Prispevek za elementarne nesreče v letošnjem letu je bil sprejet v temeljnih organizacijah združenega dela, pri čemer so se vsi člani delovnih
skupnosti obvezali, da bodo delali en ali dva dneva več in da bodo dali za-
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služek kot prispevek za Kozjansko oziroma za predel, ki ga je doletela naravna nesreča. Tako je ta osebni dohodek šel skupaj s prispevki v ta namen.
Ce je bil na račun tega osebnega dohodka dosežen tudi dohodek oziroma dobiček, potem bi bilo prav, da se tudi ta odvede, ne pa da ga temeljna organizacija združenega dela obdrži in od njega niti ne plača 5°/o davka iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela. Po drugi plati lahko pričakujemo, da bo
za naslednje leto vprašanje solidarnosti pri elementarnih nesrečah rešeno ali
z ustreznim dogovorom ali z zakonom, da pa bo prispevek, ki bo sistemsko
predstavljal prispevek temeljnih organizacij združenega dela oziroma tudi
prispevek iz osebnega dohodka, če bo uveden, predstavljal odbitno postavko
oziroma olajšavo pri davčni osnovi.
Glede prispevka za pomembnejše republiške zgodovinske spomenike in
spomenike NOV bi dejal, da trenutno ni naslova za združevanje sredstev za
spomeniško varstvo, razen seveda obveznega dela po zakonu o varstvu kulturnih spomenikov, ki pravzaprav predstavlja del stroškov investicijskega vzdrževanja, kolikor gre za obvezno varstvo in zaščito spomenikov s strani imetnikov. Menim, da takšna rešitev ni mogoča prej, dokler združevanje sredstev
za takšne in podobne namene ne bo ustrezno samoupravno organizirano. Tako
bo tudi ina tem področju zagotovljeno uresničevanje splošnega družbenega
interesa. Takrat bomo tudi predlagali, da se tako organizirano vlaganje z
ustreznim prispevkom, ki bo sprejet na podlagi zakona oziroma samoupravnih
sporazumov, oprosti plačevanja davka.
Predlogi oziroma amandmaji, ki so že oblikovani s strani skupine delegatov
za Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SRS pri Skupščini občine
L j ubl jana-Šiška:
Prvi amandma k 4. členu se nanaša na zneske oziroma izgubi, ki jih
krijejo organizacije združenega dela oziroma TOZD in druge interesne skupnosti v višini družbenega dogovora, sklenjenega v občini. Naj poudarim, da
imamo sistem solidarnosti v primeru, če gre za izgube v organizaciji združenega dela. Ta sistem je postavljen z zveznim zakonom o oblikovanju dohodka in njegovi delitvi. ^Predloženega amandmaja ni mogoče sprejeti, saj bi to bila
solidarnost v okviru občine, ki bi pripomogla, da bi se v vsaki občini oblikovala
druga davčna osnova. Pri tem opozarjam, da večina amandmajev nehote vsebuje elemente, ki bi povzročili, da bi vsaka občina imela svoja izhodišča, s
pomočjo katerih bi lahko bistveno vplivala na davčno osnovo. S tem bi seveda
povzročila, da bi davčne osnove bile drugačne pri temeljnih organizacijah
združenega dela in da bi bili enotni kriteriji in merila, ki morajo prevladati
v vsakem davčnem sistemu, tudi v našem republiškem, toliko razrahljani, da bi
celo zgubili svoj prvotni namen, to je, dal se pogoji gospodarjenja oziroma
obremenitve enakomerno porazdelijo na območju, za katerega republika predpiše davek. Če pa bi občina predpisala prav tako davek iz dohodka, za kar
seveda ima možnost, ker davčni sistem oziroma zakon to dopušča, bi seveda
občina lahko uporabljala določene davčne olajšave, kajti šlo bi za občinski davek
iz dohodka temeljne organizacije združenega dela.
To velja tudi za naslednji amandma k 6. členu, po katerem naj bi se 6.
točka spremenila tako, da bi se glasila: »Izdatki za strokovno izobraževanje
delavcev v višini 1,5 %{ oziroma 2%, če se namensko združujejo sredstva v
občini na podlagi sklenjenega samoupravnega sporazuma od mase osebnih dohodkov izračunane po 3. členu tega zakona.«
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Glede amandmaja, da se v zadnjem odstavku črta beseda »vajenec« in nadomesti z »učencem v gospodarstvu«, menim, da je drugo bolj pravilno kot
prvo, zato bi ta amandma v imenu predlagatelja zakona sprejel.
Naslednji je amandma, da se 1. točka spremeni in glasi: »Regres za letni
dopust v višini največ 900 dinarjev na leto na zaposlenega delavca, povečan
za prispevke.« Sedaj velja odbitna postavka za obračunani del, se pravi do 900
dinarjev, kar pomeni, da se tistim, ki so dejansko izplačali 900 dinarjev, šteje
celotni znesek, tistemu, ki je izplačal 400 dinarjev, pa se šteje le do 400 dinarjev. Gre za to, da se ta sredstva plačujejo, če so na razpolago, po sklepu
skupnosti v temeljni organizaciji združenega dela, tako da bi bilo nelogično,
če bi oproščali davka tista sredstva, ki jih dejansko ni in ki jih skupnost v
temeljni organizaciji združenega dela ne more izplačati. Končno, kdor izplača
900 dinarjev, vsaj podatki tako kažejo, mu ne predstavlja nobenih težav plačati tudi določenih prispevkov k temu znesku.
Naslednji amandma se zavzema za to, da se v 8. členu 2. točki doda besedilo: »in izgradnja zaklonišč«. Moram reči, da je prispevek za gradnjo zaklonišč sestavni del prispevka, ki ga temeljna organizacija združenega dela plača
oziroma da na razpolago za splošno ljudsko obrambo oziroma za splošni ljudski
odpor. Zaradi tega ni potrebno dodajati tega besedila oziroma sprejeti takšen
amandma. Za kaj se investitorji odločijo, pa menim, morajo narekovati potrebe
določenega kraja.
Naslednji je amandma, da naj se k 9. členu doda nov drugi odstavek, ki se
glasi: »Davek se ne obračunava in ne plačuje od dohodka učnih delavnic
pri strokovnih šolah, v katerih se učenci konkretno usposabljajo za poklic.«
Menim, da bi s sprejemom tega amandmaja izrazito krnili sedaj veljavni davčni
sistem. Gre namreč za to, da če učna delavnica pridobiva dohodek na način,
kot ga pridobivajo gospodarske organizacije, da je potem razumljivo, da je
v istem položaju kot sosednja temeljna organizacija združenega dela, ki pridobiva dohodek prek tržišča in za tako ustvarjeni dohodek seveda plača tudi
ustrezen davek. Sicer pa ta dejavnost kot učna doba, kot učno delo ni obdavčena.
Glede amandmajev, ki jih je predložil tovariš Ivo Miklavčič, delegat občinske skupščine Kranj, bi prosil, če lahko nanje odgovorim kasneje, kajti menim,
da gre, to moram še preveriti, za prepisno napako oziroma za tiskovnega
škrata.
Predsednica Mara Zlebnik: Prosim predlagatelje amandmajev, da
se zdaj organizirajo in da po teh obrazložitvah premislijo, ali bodo vztrajali
pri amandmajih ali jih bodo drugače oblikovali.
Predložen je tudi amandma Skupščine občine Lenart ter nekateri amandmaji občine Ptuj. Prekinjam 5. točko dnevnega reda in predlagam 10 minut
odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 14.40 in se je nadaljevala ob 15.05.)
Predsednica Mara Zlebnik: Nadaljujemo sejo. Amandmaji so predloženi. Prosim, besedo ima tovariš Venčeslav Koderman!
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Venčeslav Koderman: Tovarišice in tovariši! K prej predlaganemu amandmaju predlagam dopolnitev, in sicer k 3. odstavku 8. člena. Za
tretjim odstavkom naj se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi: »Podrobnejše
določbe o tem, kaj se šteje za pomembnejše republiške zgodovinske spomenike
in spomenike narodnoosvobodilne borbe, predpiše republiški sekretar za urbanizem.-«
Predsednica Mara Zlebnik: Amandmaji tovariša Miklavčiča niso
spremenjeni. Prosim predstavnika Odbora za finance, da pojasni stališče odbora
oziroma članov odbora k predloženim amandmajem!
Stanko Juršič: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši delegati! Proučili smo predložene amandmaje in se popolnoma strinjamo z izvajanji predstavnika Izvršnega sveta. Torej se s predloženimi amandmaji ne
strinjamo. Podobne predloge smo obravnavali tudi v Odboru za finance in smo
jih zavrnili. To stališče velja za amandmaje Iva Miklavčiča in za amandmaje
Venčeslava Kodermana.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa. Prosim predstavnika Zakonodajno-pravne komisije, da pojasni stališče Zakonodajno-pravne komisije k
predloženim amandmajem!
Dragica Rome: Pravnega zadržka za sprejem amandmajev ni, ker
so bili predloženi tako, kot je določeno v 284. in 291. členu poslovnika. Menim,
da so amandmaji vsebinski, zato je pomembno predvsem mnenje predlagatelja.
K amandmaju tovariša Kodermana pa predlagamo pripombo, da je pristojen za določanje pomembnejših zgodovinskih spomenikov ne Republiški sekretariat za urbanizem, temveč Republiški sekretariat za kulturo in prosveto.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa. Prosim predstavnika predlagatelja, da zavzame stališče k predloženim amandmajem!
Jože Tepina: Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet predlaga
amandma k 4. členu, in sicer: med predzadnjo in zadnjo alineo naj se vstavi
nova alinea, ki se glasi: »— za poslovne prostore v prvi coni največ 0,50 dinarja, v drugi coni največ 0,15 dinarja, v tretji coni največ 0,10 dinarja; če ni
delitve na cone, največ 0,15 dinarja;«
Ta alinea je bila v besedilu predloga zakona pomotoma izpuščena, torej
pri tem amandmaju ne gre za spremembe, temveč za popravek.
Glede predloženih amandmajev pa menim, da bi takšno število amandmajev, tudi če bi jih sprejeli, pomenilo maličenje veljavnega davčnega sistema
na tem področju. To lahko ugotovimo na prvi pogled. Na primer če pogledamo
predlog, da naj se kot odbitna postavka šteje prispevek za elementarne nesreče. Ali imamo opredeljeno, kaj je elementarna nesreča, kaj vse spada med
elementarne nesreče? Kaj je to, bi morali določati posebni predpisi. Vse to bo
vgrajeno v sistem in verjetno v prihodnjem letu tudi že uveljavljeno.
Drugi primer je, naj ■bo odbitna postavka prispevek za gradnjo magistralnih
in regionalnih cest. Vemo-, da obstaja za to interesna skupnost in da so za
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redno financiranje tu določena sredstva, ali z zakonom ali z dogovori. Domnevam, da bi šlo tu pravzaprav za neko izredno financiranje izven tega sistema.
Prav tako je glede zgodovinskih spomenikov in spomenikov NOB. Dilema
je, kdo naj določa, kateri spomeniki so taki.
Ne rečem, da po kasnejših proučitvah in dopolnjevanjih sistema tega morda
ne bi sprejeli, sedaj pa bi predloženi amandmaji povzročali velike težave, da ne
govorim tudi o maličenju sistema.
V prvem amandmaju Iva Miklavčiča gre za »stanovanjske in poslovne
prostore ter za zemljišča do višine, ki jo določa odlok občinske skupščine«.
Odlok občinske skupščine lahko določi potem od 0 do 2, 5 ali 10 din. Kako zmaličena bi bila davčna osnova, če bi to sprejeli v predlaganem besedilu.
Naslednji amandma se glasi: »2. sredstva, namenjena za stanovanjsko
graditev neposredno iz sklada skupne porabe, in obračunani prispevki v odstotku od osebnih dohodkov, do višine, določene s programom za reševanje
stanovanjskih vprašanj delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela
in drugih samoupravnih organizacijah.« Stanovanjski prispevek je v predlaganem zakonu določen s stopnjo, ki je rezultat sporazumevanja oziroma dogovarjanja med občinami ali rezultat določenih proučevanj. Mislim, da tudi ta
problem ni proučen, niti količinsko niti se ne ve, kaj bi to predstavljajo po
posameznih regijah in kako bi vplivalo na različnost davčne osnove.
K 8. členu je predlagano: »V 2. točki naj se na koncu besedila podpičje
nadomesti 7. vejico in doda: za gradnjo objektov za izobraževanje, vzgojo in
otroško varstvo. To so področja, za katera obstajajo samoupravne interesne
skupnosti, torej področja menjave dela, kjer se prispevki določijo z dogovarjanjem in sporazumevanjem. Zato v imenu predlagatelja zakona te amandmaje
odklanjamo.
Predsednica Mara Žlebnik: Tovariš Tepina! Prosim, če bi še enkrat
formulirali amandma k 2. točki 4. člena, in to tako, da bomo lahko sledili!
Jože Tepina: Za predzadnjo alineo v 2. točki 4. člena naj se vstavi
nova alinea, ki se glasi: »za poslovne prostore v prvi coni največ 0,50 dinarja;
v drugi coni največ 0,15 dinarja, v tretji coni največ 0,10 dinarja; če ni delitve
na cone, največ 0,15 dinarja;«. To besedilo se nahaja že v zakonu o določitvi
stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela (Uradni list SRS, št. 8/73, 37/73 in 13/74).
Predsednica Mara Z1 e b n i k : Hvala lepa, tovariš Tepina! Ali predlagatelja amandmajev tovariša Miklavčiča in tovariša Kodermana ob pojasnilih
predlagatelja in stališčih naših teles, to je Odbora za finance in Zakonodajnopravne komisije, vztrajata pri predloženih amandmajih? Tovariš Miklavčič?
(Vztraja.) Tovariš Koderman? (Odstopa.)
Tovariš Miklavčič, ali ta amandma, ki ga predlaga Izvršni svet oziroma
predstavnik Izvršnega sveta, kaj vpliva na spremembo vašega? (Miklavčič iz
klopi: Ne vpliva.)
Predložena sta torej amandmaja Zakonodajno-pravne komisije k 6. členu
in 14. členu, amandmaja Odbora za finance našega zbora k 8. in 14. členu,
amandma Izvršnega sveta k 4. členu ter amandmaji tovariša Miklavčiča in
10 delegatov k 4., 7. in 8. členu.

272

Zbor občin

Prehajamo na glasovanje! Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 6. in 14. členu. Amandmaja sta razvidna iz poročila
te komisije. Odbor za finance in Izvršni svet se z amandmajema strinjata. Kdor
je za amandmaja Zakonodajno-pravne komisije k 6. in 14. členu, naj glasuje! (45
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da sta amandmaja Zakonodajno-pravne komisije k 6. in 14.
členu soglasno sprejeta.
Glasovati moramo o amandmajih Odbora našega zbora za finance in
Odbora Zbora združenega dela za finance k 8. in 14. členu. Amandmaja sta
razvidna iz skupnega poročila obeh odborov. Se predstavnik Zakonodajnopravne komisije z amandmajema odbora strinja? (Se strinja.) Predstavnik Izvršnega sveta se strinja.
Kdor je za ta dva amandmaja, naj glasuje! (45 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da sta amandmaja odbora za finance soglasno sprejeta.
O amandmajih Iva Miklavčiča bomo glasovali ločeno^. Z amandmajem k
4. členu se Odbor za finance ne strinja, Zakonodajno-pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb, pač pa se pridružuje stališču Odbora za finance.
Predstavnik predlagatelja se z amandmajem ne strinja. Prehajamo na glasovanje! Kdor je za amandma, naj glasuje! (12 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (23 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (8 delegatov.) Amandma ni sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 7. členu. Kdor je za, naj glasuje!
(15 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (17 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (10
delegatov.) Amandma ni sprejet.
Glasujmo o amandmaju k 8. členu! Kdor je za, naj glasuje! (11 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (25 delegatov.) Kdo se je vzdržal? (6 delegatov.)
Amandma ni sprejet.
Glasujmo še o amandmaju Izvršnega sveta k 4. členu. Kdor je za, naj
glasuje! (40 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal?
(1 delegat.) Amandma je sprejet.
Glasovati moramo še o zakonskem predlogu v celoti. Kdor je za predlog
zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1974, naj glasuje! (43 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel zakonski predlog.
Opozarjam pa vas, da poteka razprava o tem zakonu še v Zboru združenega dela in da bomo, če bodo v Zboru združenega dela sprejeti amandmaji v
drugačnem besedilu, morali besedilo še usklajevati.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o uporabi presežnih sredstev plačanega temeljnega davka od plačil za storitve.
Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega predstavnika določil tovariša Jožeta Tepino. Predlog odloka smo vam poslali dne 9. 10. 1974.
Predlog odloka so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor za
finance Zbora združenega dela ter skupščinska Zakonodajno-pravna komisija,
ki so zboru predložili pismena poročila. Omenjena poročila ste prejeli. Želijo
morda predstavniki odborov in komisije še ustno pojasniti stališča? (Ne želijo.)
Zeli besedo predstavnik predlagatelja? (Ne želi.)
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Na podlagi predloga odloka in poročil začenjam razpravo! Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Filipič, delegat iz Lenarta!
Ivan Filipič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Delegat naše občine je na eni od prejšnjih sej Zbora občin razpravljal o nujnosti zagotovitve dodatnih sredstev za pospeševanje gospodarskega razvoja
manj razvitih območij v republiki Sloveniji, bodisi z rebalansom republiškega
proračuna bodisi z najetjem ustreznega kredita. Takrat je dal Izvršni svet zagotovilo, da bodo skušali najti ustrezne rešitve. V predlogu obravnavanega
zakona so sicer v ta namen predvidena povečana sredstva za 17 milijonov
dinarjev, kar pa ne zadošča niti za pokrivanje potreb po odobrenih zahtevkih
za beneficiranlje obrestne mere v višini 4 %.
Odveč bi bilo utemeljevati pomembnost gospodarskih vlaganj na manj
razvitih območjih. Predočim naj le to, da so investicije v gospodarstvo življenjskega pomena za ta območja, zlasti zato, ker omogočajo zaposlovanje delovne
sile, boljše pogoje za razvoj družbenih dejavnosti ter infrastrukture in tako
zmanjšujejo socialno neenakost v Socialistični republiki Sloveniji. Interes organizacij združenega dela za vlaganje na manj razvitih območjih ob pogojih zakona obstaja in 'je v letošnjem letu, lahko bi rekli, dosegel tisto stopnjo, ki
smo jo pričakovali ob sprejemu.
Vprašanje pa je, ali bo ta interes še naprej dovolj velik, če se bodo beneficije po zakonu zmanjšale. Ugotavljamo, da se beneficije za nadaljnji gospodarski razvoj manj razvitih območij iz leta v leto zmanjšujejo. Do konca leta
1973 je komisija Izvršnega sveta za pospeševanje razvoja manj razvitih območij
odobravala 7% anticipativne obresti, tako za osnovna kot za stalna obratna
sredstva, v letošnjem letu, kolikor nam je znano, le še 4 '%>, in to le za osnovna
sredstva. S spremembo sistema financiranja in v zvezi s tem z ukinitvijo republiškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnih organizacij za republiški proračun so se zmanjšale tudi benefikacije v zvezi z oprostitvijo plačila
prispevka iz osebnega dohodka za vsa na novo ustanovljena delovna mesta.
Ugotavljamo, da je izvajanje zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja
manj razvitih območij v SR Sloveniji v letu 1974 kljub nominalnemu povečanju sredstev v realnem upadanju. Organizacije, ki so predložile svoje zahtevke v letu 1974, so pričakovale na podlagi odobrenih zahtevkov v prejšnjih letih
tudi v tem letu beneficirano obrestno mero v višini 7 fl/o. Z znižanjem te mere
so investicijski elaborati vprašljivi, predvsem pa so - postavljeni v dvomljiv
položaj strokovni delavci v podjetjih in družbenopolitični delavci v občinah,
ki so delovnim ljudem v združenem delu pri odločanju za investicije na manj
razvitih območjih prikazovali ugodnejše bonitete, kot bi jih sedaj dejansko
realizirali, zlasti še zato, ker javni natečaj za leto 1974 ni predvideval zmanjšane beneficirane obrestne mere.
Kolikor nam je znano, se predpostavlja, da bi lahko znižanje beneficirane
obrestne mere investitorji nadomestili z znižanjem bančne obrestne mere, kar
pa je zelo malo verjetno, saj bančne ustanove, ki jih upravlja združeno delo,
ne morejo delati razlik pri gospodarskih investicijah glede na to, na katerem
območju se izvajajo.
Zato menimo, da je nujno zagotoviti ustrezna sredstva za beneficiranje
7fl/o obrestne mere za investicije, ki -so pomembne za manj razvita območja,
in to v višini, ki zagotavlja pokrivanje vseh upravičenih zahtevkov. Amandmaja v tej zvezi k predlogu obravnavanega zakona ne predlagamo, ker menimo,
18
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da je rebalans proračuna nujno sprejeti takoj in tako med drugim omogočiti
normalno delo komisije za pospeševanje razvoja na manj razvitih območjih.
Komisija namreč vse do danes ni mogla sklepati o odobritvi beneficiranih
obresti po drugem razpisu, ki je sicer potekel že v juniju tega leta, in se spričo tega nekatere investicije, ki so vezane na rok dograditve, ne morejo
pričeti.
Ko torej poudarjamo pomembnost, da se rebalans proračuna danes sprejme,
je nujno, da predlagatelj zakona sam najde ustrezno možnost za povečanje
sredstev za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji, ali iz
proračunske rezerve ah z najetjem kredita v skladu s 7. členom zakona o
ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij ali iz drugih virov.
Pričakujemo, da bodo tudi drugi delegati naš predlog podprli, ker odločamo o zelo pomembni zadevi, ki bo fundamentalno vplivala na nadaljnje
uspešno pospeševanje razvoja manj razvitih območij ah iz drugih virov.
^Pričakujemo, da bodo tudi drugi delegati naš predlog podprli, ker odločamo
o zelo pomembni zadevi, ki bo fundamentalno vplivala na nadaljnje uspešno
pospeševanje razvoja manj razvitih območij SR Slovenije.
Ce ne bomo zagotovili kontinuitete pri tem pospeševanju, se bomo ustavili
na pol poti, kar bi okrepilo disproporce v regionalnem razvoju, prav tako pa
še povečalo socialno diferenciranje, kar pa ne bi bilo v skladu z dokumenti,
sprejetimi na konferencah in kongresih Zveze komunistov. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Filipič! Vaša razprava se je nanašala na naslednjo točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o rebalansu republiškega proračuna. Na dnevnem redu pa imamo odlok
o uporabi presežnih sredstev plačanega temeljnega davka od plačil za storitve.
Kdo želi razpravljati? (Nihče.)
K temu predlogu zakona je predložen amandma Zakonodajno-pravne komisije, k 1. členu. Vprašujem predstavnika Odbora za finance, če se z amandmajem strinja! (Se strinja.) Predstavnik predlagatelja? (Se strinja.)
Najprej moramo glasovati o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k
1. členu predloga odloka, ki je razviden iz poročila te komisije. Kdor je za
amandma, naj glasuje! (32 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (1 delegat.) Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Dajem na glasovanje še predlog odloka o uporabi presežnih sredstev plačanega temeljnega davka od plačil za storitve v celoti! Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (42 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.) Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto
1974.
Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega predstavnika določil tovariša Jožeta Tepino, ki bo dal uvodno obrazložitev. Prosim!
Jože Tepina: Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije predlaga zakon o spremembah zakona o proračunu Socialistične
republike Slovenije za leto 1974 iz naslednjih razlogov:
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1. Iz vseh vplačil temeljnega davka na promet proizvodov je potrebno
zagotoviti plačilo prispevka federaciji, sredstva za razvojne premije in plačilo
obveznosti do Republiške skupnosti za ceste.
2. Sredstva proračuna bistveno zaostajajo za rastjo družbenega proizvoda.
3. Zagotoviti je potrebno sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov v republiški upravi in v pravosodju z gibanjem teh v gospodarstvu, skladno z določili resolucije.
4. Zagotoviti je potrebno sredstva za nekatere povečane intervencije v
gospodarstvu.
Na podlagi v 8 mesecih letošnjega leta doseženih dohodkov je očitno', da z
dohodki, ki so- bili doseženi ob enaki-dinamiki priliva sredstev in ob izključitvi
vseh vplačil dohodkov od temeljnega davka od prometa proizvodov za leto
1974, ne bi bilo mogoče pokriti obveznosti republike po že sprejetem zakonu
o proračunu SR Slovenije, sprejeti obveznosti po sklepih Izvršnega sveta,
zagotoviti usklajevanje osebnih dohodkov delavcev v republiški upravi z gibanji osebnih dohodkov v gospodarstvu, kriti obveznosti do beneficiranih pokojnin, kakor tudi vseh ostalih obveznosti SR Slovenije na področju intervencij
v gospodarstvu in pri pospeševanju manj razvitih območij.
Iz dohodkov republiškega proračuna je po> tem predlogu v letošnjem letu
izločen priliv temeljnega prometnega davka, ki je bil po planu za leto 1974
predviden v višini 217,4 milijona dinarjev. Glede na sprejeti republiški proračun v višini 1762,4 milijona dinarjev se po predlogu spremembe zakona poveča proračun SR Slovenije za 105,3 milijona dinarjev, tako da. znašajo skupni
dohodki republiškega proračuna za leto 1974 1 867 671 314 dinarjev. Od tega gre
za razporeditev po posebnem delu proračuna 1 858 997 600 dinarjev in za razporeditev v tekočo proračunsko rezervo 8 673 714 dinarjev.
Zagotovitev predvidenega priliva dohodkov republiškega proračuna po predlagani spremembi temelji sa dohodkih od davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v višini 490 milijonov dinarjev, od katerih je bilo s proračunom predvidenih 393 milijonov dinarjev, sedaj pa je bilo treba vsoto teh
dohodkov povečati za 97 milijonov dinarjev, ter na oceni priliva davka po
posebni stopnji iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja v višini 353,9 milijona dinarjev. Dinamika priliva dohodkov iz posebne stopnje v 8 mesecih
namreč kaže, da bo iz tega naslova mogoče zbrati 119,2 milijona več, kot smo
predvidevali ob začetku leta, ker je obseg dopolnilnega zaposlovanja očitno
širši od predvidevanj. Po predvidevanjih bi iz prometnih davkov dosegli dohodke
v višini 777,4 milijona dinarja. Pri tem je upoštevana izključitev dohodkov
od temeljnega davka na promet proizvodov za leto 1974 v znesku 217,4 milijona
dinarjev, zadržijo pa se dohodki od tega davka, ki izvirajo iz obračuna prispevka
federacije za leto 1973. V vsoto dohodkov posebnega republiškega davka od
prometa proizvodov in od vplačil za storitve je vključenih 30 milijonov dinarjev dohodkov za čas od 1. 7. 1974 dalje.
Izpad predvidenih dohodkov republiškega proračuna je predviden pri sodnih taksah za 11,1 milijona dinarjev, pri denarnih kaznih za carinske prekrške
za 9,2 milijona dinarjev in pri denarnih kaznih za gospodarske prestopke in
prekrške za 8 milijonov dinarjev. Predvideno je povečanje izvirnih dohodkov
ukinjenega računa za izravnavanje v gospodarstvu za 42 milijonov dinarjev,
in to iz izpolnitve obveznosti bivših zveznih bank iz preteklih let iz naslova
državnega kapitala, ki pripada SR Sloveniji. Na podlagi izključitve navedenih
18«
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dohodkov, nove ocene priliva dohodkov in povečanja nekaterih virov dohodkov
se proračun SRS povečuje za 105,3 milijona dinarjev.
S spremenrjenim proračunom se zagotavljajo sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev v republiških organih z gibanjem osebnih dohodkov
v gospodarstvu. Ob prvem polletju 1974 gre za valorizacijo za 8,8 %, od 1. 8.
1974 za 2,4 %, zaradi povečanja cen osnovnih življenjskih potrebščin. Iz teh
sredstev bo valoriziran tudi družbeni dogovor o osnovah in merilih za določanje
osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov voljenim in imenovanim funkcionarjem v pravosodju ter usklađeni osebni dohodki delavcev v republiških
upravnih organih v tretjem trimesečju 1974. Skupno je to 43,5 milijona dinarjev.
Zagotavljajo se sredstva za negospodarske investicije v višini 5,1 milijona dinarjev; za obveznosti republike do pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
to je do invalidskih prejemkov vojaških vojnih invalidov se zagotavljajo po
tem predlogu sredstva v višni 18,2 milijona dinarjev.
Za vse ostale republiške potrebe pa se poleg nekaterih drugih namenov
zagotavlja povečanje predvidenih sredstev za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v višini 17 935 000 din ter za premije za mleko v višni 25 milijonov
dinarjev. Te obveznosti pa se delno kompenzirajo z izključitvijo nekaterih izdatkov, predvidenih v proračunu, kot so sredstva skupnosti za ceste, ki se zagotavljajo iz usmerjenih sredstev temeljnega davka za storitve, medtem ko se
sredstva za gradnjo proge Beograd!—Bar zagotavljajo z dogovorom med republikami in pokrajinama iz drugih virov.
Sredstva tekoče proračunske rezerve so predvidena v višini 8 673 714 dinarjev, od tega je že angažiranih 6 494 420 dinarjev. Preostala sredstva v višini
2 179 294 dinarjev pa naj bi predstavljala rezervo za morebitne manj dosežene
dohodke oziroma za tiste nujne izdatke, ki jih sedaj ni bilo mogoče predvideti.
Izvršni svet meni, da je predlagani zakon o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1974 skladen z resolucijo o družbenoekonomski
politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1974 in predlaga, da ga, tovarišice in tovariši delegati, sprejmete!
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa! Predlog zakona smo vam
poslali dne 30. 9. 1974. Danes na klop pa smo vam predložili skupno poročilo
Odbora za finance našega zbora in Odbora za finance Zbora združenega dela.
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor
za finance Zbora združenega dela in skupščinska Zakonodajno-pravna komisija,
ki so zboru predložili pismena poročila. Poročila ste prejeli. Želijo predstavniki
še ustno kaj dodati? (Ne želijo.)
Na podlagi predloga zakona in poročil začenjam razpravo. Diskutiral je že
tovariš Filipič, delegat iz Lenarta. Kdo še želi razpravljati, (Nihče.) Če nihče
ne želi več razpravljati, končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog
zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije
(republiškem proračunu) za leto 1974. Kdor je za predlog zakona, naj prosim
dvigne roko! (43 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.) Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o rebalansu
republiškega proračuna.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o spremembi zakona o zadolžitvah federacije pri Narodni banki Jugo-
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slavije za zagotovitev sredstev za kritje njenih obveznosti v letu 1974, z osnutkom zakona.
Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Jože Tepina. K tej točki dnevnega
reda je bila povabljena tudi Narodna banka Slovenije.
Predlog za izdajo zakona je skupaj z osnutkom tega zakona predložil v
soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Predlog za izdajo zakona smo vam poslali dne 3. 10. 1974. Prejeli ste tudi
mnenje Izvršnega sveta k predlogu za izdajo zakona oziroma k osnutku. Predlog
za izdajo zakona z osnutkom zakona so obravnavali: Odbor za finance našega
zbora, Odbor za finance Zbora združenega dela ter skupščinska Zakonodajnopravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila.
Želijo mogoče poročevalci še ustno kaj dodati? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Ker ne želi nihče razpravljati, končujem razpravo in predlagam, da sprejme
zbor naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje
k predlogu za izdajo zakona o spremembi zakona o zadolžitvah federacije pri
Narodni banki Jugoslavije za zagotovitev sredstev za kritje obveznosti v letu
1974, z osnutkom zakona.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, da v imenu Skupščine SR Slovenije da soglasje k predlogu zakona o
spremembah zakona o zadolžitvah federacije pri Narodni banki Jugoslavije za
zagotovitev sredstev za kritje njenih obveznosti v letu 1974.
Kdor je za tak sklep, naj glasuje! (43 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel
sklep.
Prehajamo na 9. točko dnevnega r eda, to je na predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izdaji obveznic federacije v
letu 1974, z osnutkom zakona. Tudi tu je predstavnik Izvršnega sveta tovariš
Tepina.
Predlog za izdajo zakona je skupaj z osnutkom tega zakona predložil v
soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. Predlog za izdajo zakona smo vam poslali dne 3. 10. 1974.
Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta k predlogu za izdajo zakona oziroma
k osnutku.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom so obravnavali: Odbor našega zbora
za finance in Odbor za finance Zbora združenega dela in skupščinska Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili poročila.
Ali želi še kdo od poročevalcev besedo? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo
želi besedo? (Nihče.) Ker nihče ne želi razpravljati, končujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje k
predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izdaji obveznic federacije v letu 1974.
2. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, da v imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije da soglasje
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k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izdaji obveznic
federacije za leto 1974.
Kdor je za tak sklep, naj glasuje! (43 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel
predlagani sklep.
Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o določitvi celotnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1974.
Predstavnik Izvršnega sveta je tudi tu tovariš Jože Tepina. Tovariš Tepina,
želite mogoče uvodno besedo? (Ne.)
Predlog odloka je predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine
Socialistične federativne republike Jugoslavije. Predlog odloka smo vam poslali
dne 3. 10. 1974. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta k predlogu odloka.
Predlog odloka so obravnavali: Odbor za finance našega zbora, Odbor za
finance Zbora združenega dela, ki sta zboru predložila predlog odloka o soglasju, in skupščinska Zakonodaj no-pravna komisija, ki je zboru predložila
pismeno poročilo. Predlog odloka o soglasju in poročilo komisije ste prejeli.
Vprašujem poročevalce odborov in komisije, če želijo besedo! (Ne želijo.)
Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.)
Ce ne želi nihče razpravljati, končujem razpravo in dajem na glasovanje
predlog odloka o soglasju k predlogu odloka o določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1974. Kdor je za predlog odloka o ^soglasju,
naj prosim glasuje! (39 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je
kdo vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka o soglasju
k predlogu odloka o določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije
za leto 1974.
Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o ukrepih za omejitev trga in svobodnega prometa blaga in storitev, ki imajo
pomen za vso državo.
Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Aleksander Škraban, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za gospodarstvo. Zeli tovariš Škraban
mogoče dati uvodno obrazložitev? (Ne želi.)
Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Osnutek zakona smo vam poslali dne 30. 9. 1974. Prav tako smo vam
poslali tudi mnenje Izvršnega sveta k osnutku tega zakona. Osnutek so obravnavali : Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin in Odbor za
družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela ter skupščinska Zakonodajnopravna komisija. Vsi so zboru predložili pismena poročila. Poročila ste prejeli.
Vprašujem poročevalce odborov oziroma komisije, če želijo še ustno kaj
dodati k pismenim poročilom! (Ne želijo-.)
Pričenjam razpravo! Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, končujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Daje se soglasje k predlogu za izdajo zakona o ukrepih za omejitev trga
in svobodnega prometa blaga in storitev, ki imajo pomen za vso državo, z
osnutkom zakona.
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2. K osnutku zakona dajejo Izvršni svet Skupščine Socialistične republike
Slovenije v svojem mnenju in odbori v svojih poročilih pripombe in predloge,
ki naj jih predlagatelj upošteva pri izdelavi predloga zakona.
3. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Socialistične federativne republike Jugoslavije, da v imenu
Skupščine Socialistične republike Slovenije da soglasje k predlogu zakona o
ukrepih za omejitev trga in svobodnega prometa blaga in storitev, ki imajo
pomen za vso državo.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (42 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, tojena predlog za povečanje pokojnin po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov.
Ta predlog je skupščini predložila v soglasje Skupnost pokojninskega in
invalidskega zavarovanja kmetov, ki je bila tudi povabljena k tej točki dnevnega reda. Predstavnik Izvršnega sveta je tovarišica Anka Tominšek, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za delo.
Predlog smo vam poslali z dopisom dne 24. 9. 1974, kakor tudi mnenje
Izvršnega sveta k temu predlogu. Želi morda tovarišica Tominškova še ustno
obrazložiti stališča? (Ne želi.)
Predlog so obravnavali: Odbor našega zbora za finance in Odbor Zbora
združenega dela za finance ter skupščinska Zakonodajno-pravna komisija. Omenjena odbora sta v zboru predložila predlog odloka o soglasju k sklepu začasne
skupščine Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov Socialistične republike
Slovenije o zvišanju zneska starostne pokojnine kmetov od 1. julija 1974, Zakonodajno-pravna komisija pa je predložila pismeno poročilo.
Predlog odloka kot tudi poročilo komisije ste prejeli. Vprašujem poročevalce odborov oziroma komisije, če želijo kaj dodati poročilom! (Ne želijo-.)
Pričenjam razpravo! Kdo želi razpravljati? Prosim! Besedo ima tovariš
Janez Zampa.
Janez Zampa: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši delegati!
Upam, da boste dali soglasje k temu odloku o povečanju pokojnin iz starostnega zavarovanja kmetov na Slovenskem. Ce boste dali soglasje, boste dah
s tem velik prispevek k uresničevanju sklepov konference Zveze komunistov
o odpravi socialnih razlik na slovenski vasi. Vemo, da si je Skupnost starostnega zavarovanja kmetov zadala nalogo, da pomaga uresničevati te sklepe.
Mislim pa, da so vse slovenske občine na tem področju dela tudi zainteresirane.
Dovolite mi, da ob tej priliki izrečem prošnjo. Skupnost si je zadala nalogo,
da v bodoče razširi krog zavarovancev na Slovenskem. Tako smo že dogovorjeni
z Izvršnim svetom oziroma z Republiškim sekretariatom za delo. K tej akciji
bi povabili vse slovenske občine in ta zbor. Vemo, da je zunaj tega zavarovanja
ostalo določeno število kmečkih ljudi, ki so preživeli vse življenje na slovenski
kmečki zemlji. Zakon, ki smo ga sprejeli in ki se izvaja, je zajel le del teh
ljudi. Vse to, kar smo naredili, smo naredili zavestno, vsi družbenopolitični
in organizacijski dejavniki v naši družbi. Vendar tudi želimo zavestno naprej
razvijati ta krog zavarovanja in odpravljati socialne razlike na Slovenskem.
Hvala lepa.
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Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Žampa! Zbor obveščam, da je tovariš Žampa predstavnik Skupnosti starostnega zavarovanja
kmetov SR Slovenije.
Kdo želi razpravljati, prosim? (Nihče.)
Ker ne želi nihče več razpravljati, končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k sklepu začasne Skupščine Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov Socialistične republike Slovenije o zvišanju zneska
starostne pokojnine kmetov od 1. julija 1974. Kdor je za predlog odloka, naj
glasuje! (41 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju.
Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri Vrhovnem sodišču Socialistične republike Slovenije in pri okrožnih sodiščih v Sloveniji.
Predlog odloka je predložila Skupščini v obravnavo Komisija Skupščine
Socialistične republike Slovenije za pravosodje.
Predlog odloka je obravnavala skupščinska Zakonodajno-pravna komisija,
ki je zboru predložila pismeno poročilo.
Pričenjam razpravo o predlogu odloka. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne
želi nihče razpravljati, končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog
odloka o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri Vrhovnem sodišču
Socialistične republike Slovenije in pri Okrožnih sodiščih v Socialistični republiki Sloveniji. Kdor je za predlagani odlok, naj prosim glasuje! (40 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka.
Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na volitve in imenovanja.
Predloge odlokov o volitvah in imenovanjih Komisije za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve ste že prejeli. Vprašujem predstavnika Komisije za
volitve, imenovanja in administrativne zadeve tovariša Gojka Vidoviča, ali
želi morda še ustno obrazložiti predloge! Tovariš Vidovič, prosim!
Gojko Vidovič: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši delegati ! Dodatno želim obrazložiti le predlog za imenovanje predsednika in članov
upravnega odbora Prešernovega sklada, ker ste to poročilo šele danes prejeli,
vse ostale ste dobili prej.
Tovariši delegati! Dovolite mi, da na kratko pojasnim, zakaj Komisija za
volitve, imenovanja in administrativne zadeve tako pozno seznanja delegate
s predlogom odloka o imenovanju predsednika in članov upravnega odbora
Prešernovega sklada. 2e konec leta 1973 je bila dana iniciativa za pripravo
novega zakona o Prešernovem skladu. O tem je tekla razprava tudi v Republiški konferenci Socialistične zveze Slovenije, kjer je bilo med drugim poudarjeno, da je potrebno razčistiti in enotno urediti vprašanja vseh tako imenovanih nacionalnih nagrad, to je Prešernove, Kidričeve, Žagarjeve in drugih.
Nadalje bi bilo potrebno pri podeljevanju najvišjih družbenih nagrad v SR
Sloveniji izoblikovati take kriterije, ki naj bi poleg strokovnih vsebovali tudi
družbenopolitične. Določneje bi morali zagotoviti tudi načelo javnosti v postopku
kandidiranja in tako dalje. Teze za izdajo novega zakona še niso pripravljene,
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zato je Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na podlagi konzultacij v mesecu juliju začela evidentiranje možnih
kandidatov za predsednika in člane upravnega odbora Prešernovega sklada.
V pripravljalnem postopku je bilo v sodelovanju z družbenopolitičnimi
organizacijami v republiki evidentirano večje število kandidatov za predsednika in člane upravnega odbora Prešernovega sklada, ki jih imenuje Skupščina
SR Slovenije izmed javnih in kulturnih delavcev. Postopek evidentiranja možnih
kandidatov in priprava predlogov kandidatov iz pristojnosti Skupščine Socialistične republike Slovenije sta glede na določbe nove ustave Socialistične republike Slovenije dolgotrajna. Nujne so večkratne razprave v družbenopolitičnih
organizacijah in usklajevanje predlogov kandidatov za volitve in imenovanja
iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije. Kljub naporom, tudi Koordinacijskega
odbora za kadrovska vprašanja pri Republiški konferenci SZDL in drugih dejavnikov v republiki, Komisiji za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
predlogov za predsednika in člane upravnega odbora Prešernovega sklada ni
uspelo pravočasno pripraviti, da bi lahko gradivo pred sejo zborov po rednem
postopku posredovali vsem delegatom. Ker se Prešernove nagrade vsako leto
podeljujejo 8. februarja, bi moral nov upravni odbor Prešernovega sklada
vložiti mnogo truda, da bi v tem kratkem času opravil, kar je potrebno v zvezi
s podeljevanjem teh nagrad. V primeru, da bi se moralo imenovanje tega odbora
preložiti na eno od naslednjih sej, bi upravni odbor Prešernovega sklada prišel
še v težjo situacijo in časovno stisko in bi s tem postala vprašljiva kvaliteta
odločitev za dodelitev Prešernovih nagrad v letu 1975.
Zato Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve prosi, da
izjemoma obravnavate in sprejmete predlog odloka o imenovanju predsednika
in članov upravnega odbora Prešernovega sklada, ki ste ga prejeli na zasedanju
zborov Skupščine SR Slovenije.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Vidovič.
Prehajamo na predlog odloka o imenovanju družbenega pravobranilca
samoupravljanja Socialistične republike Slovenije.
Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati,
prehajamo na glasovanje. Kdo je za to, da se, tako kot je predlagano v odloku,
tovariš Vinko Kastelic imenuje za družbenega pravobranilca samoupravljanja
Socialistične republike Slovenije, naj glasuje! (40 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju družbenega pravobranilca
samoupravljanja Socialistične republike Slovenije soglasno sprejet. S tem je
tovariš Vinko Kastelic imenovan za družbenega pravobranilca samoupravljanja
Socialistične republike Slovenije.
Prehajamo na predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Iniciativnega odbora za ustanovitev Zveze vodnih skupnosti Slovenije.
Pričenjam razpravo o tem predlogu odloka! Kdo želi besedo? (Nihče.) Če
ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje! Glasovali bomo o predlogu
odloka v celoti! Kdor je za predlog odloka o imenovanju predsednika in članov
iniciativnega odbora za ustanovitev Zveze vodnih skupnosti Slovenije, naj glasuje! (39 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlog odloka o imenovanju predsednika in članov
iniciativnega odbora za ustanovitev Zveze vodnih skupnosti Slovenije z večino
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glasov sprejel. S tem smo imenovali predsednika in 11 članov iniciativnega
odbora za ustanovitev Zveze vodnih skupnosti Slovenije.
Prehajamo na predlog odloka o podaljšanju veljavnosti odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svete zdravstvenih delovnih organizacijski jih imenuje Skupščina Socialistične republike Slovenije, in določitvi
samoupravnih in družbenopolitičnih skupnosti, ki delegirajo svoje predstavnike
v svete.
O tem predlogu pričenjam razpravo. Kdo želi besedo, prosim? (Nihče.) Ce
ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje! Kdor je za tak predlog
odloka, naj prosim glasuje! (40 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o podaljšanju veljavnosti odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svete zdravstvenih delovnih organizacij, ki jih imenuje Skupščina Socialistične republike
Slovenije, in določitvi samoupravnih in družbenopolitičnih skupnosti, ki delegirajo svoje predstavnike v te svete. S tem se je veljavnost omenjenega odloka
podaljšala največ za 1 leto.
Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi 3 sodnikov Okrožnega sodišča
v Ljubljani.
Pričenjam razpravo o tem predlogu odloka! Kdo želi besedo? (Nihče.) Če
ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. Kdor je za to, da se za
sodnike Okrožnega sodišča v Ljubljani izvolijo: Alenka Jelenc-Puklavec, Zmaga
Luikman in Jože Pavlič, naj prosim glasuje! (40 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o izvolitvi treh
sodnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani. S tem smo izvolili za sodnike Okrožnega sodišča v Ljubljani naslednje kandidate: Alenko Jelenc-Puklavec, Zmago
Lukman in Jožeta Pavliča.
Prehajamo na predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Kopru.
O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Se prej pa vas moram seznaniti z dopisom, ki nam ga je poslala Skupščina občine Ilirska Bistrica. Dopis
se glasi: »V prilogi vam pošiljamo pooblastila delegatov za 6. zasedanje zbora.
Delegat 6. zasedanja je Tatjana Balušič.
Ob tej priložnosti vas želimo opozoriti na dve napaki v predlogu o imenovanju sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Kopru, in sicer:
1. Jože Dolgan: upokojenec, Dolnji Zemun 85, p. Ilirska Bistrica in ne p.
Vipava, kot je napisano;
2. ime Vladimir Sila pa je treba popraviti v ime Vladimira Sila. Kandidat
je namreč ženskega spola.«
Menim, da lahko to opozorilo občine Ilirska Bistrica sprejmemo.
Prehajamo na glasovanje! Glasovali bomo o predlogu odloka v celoti. Kdor
je za ta predlog odloka, naj glasuje! (38 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o določitvi števila
in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Kopru. S tem smo za
sodnike porotnike tega sodišča izvolili 165 kandidatov.
Prehajamo na predlog odloka o določitvi števila in o izvolitvi sodnikov
porotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru. O tem predlogu
odloka pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.)
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Prehajamo na glasovanje! Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (39
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)^
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o določitvi števila
in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru.
S tem smo za sodnike porotnike tega sodišča izvolili 157 kandidatov.
Prehajamo na predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Upravnega odbora Prešernovega sklada. Ustno obrazložitev predstavnika komisije
ste slišali v uvodu.
O predlogu odloka pričenjam razpravo! Kdo želi razpravljati? (Nihče.)
Prehajamo na glasovanje! Glasovali bomo o predlogu odloka v celoti!
Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (39 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor soglasno
sprejel predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Upravnega odbora
Prešernovega sklada.
S tem smo imenovali predsednika in člane Upravnega odbora Prešernovega
sklada.
Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na vprašanja delegatov.
Po drugem odstavku 166. člena ustave Socialistične republike Slovenije
ima delegat v zboru pravico obrniti se na Izvršni svet ali na predstojnike
republiških upravnih organov z vprašanji, ki se tičejo njihovega dela ali
zadev iz njihove pristojnosti.
K tej točki dnevnega reda ste prejeli vprašanje skupine delegatov iz občine
Murska Sobota, ki ga je povzel na zadnji seji zbora tudi delegat Peter Novak
iz občine Ljubljana-Center, vprašanje skupine delegatov iz občine Lenart, vprašanje delegata Staneta Ribiča iz občine Gornja Radgona — ta delegat je postavil
dve delegatski vprašanji, in sicer eno vprašanje Izvršnemu svetu Skupščine
SR Slovenije, drugo pa Predsedstvu Skupščine SR Slovenije — prav tako ste
dobili vprašanje delegata dr. Draga Plešivčnika iz občine Slovenj Gradec.
Danes pa smo vam na klop posredovali še vprašanje delegata Jožeta Mirtiča
iz občine litija.
Izvršni svet je sporočil, da bo na vprašanje skupine delegatov iz občine
Murska Sobota in obenem na vprašanje, ki ga je zastavil delegat Peter Novak
iz občine Ljubljana-Center, odgovoril tovariš Karmelo Budihna, namestnik
republiškega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo. Prosim, tovariš Budihna!
Karmelo Budihna: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Težave
pri prodaji mlade govedi so se pričele že ob koncu leta 1973. S prepovedjo
izvoza v države Evropske gospodarske skupnosti v začetku februarja letos pa
so se še zaostrile. Pojavih so se tržni presežki, ki jih ni bilo mogoče prodati
na domačem tržišču. Težave v letošnjem letu so toliko večje, ker je zastoj
pri prodaji mesa ob sočasni najvišji ravni organizirane proizvodnje.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je stalno spremljal in obravnaval na
več sejah problematiko živinoreje, česar posledica je bila, da so bih sprejeti
določeni ukrepi na ravni republike in federacije. Vložen je bil velik napor za
razširitev trga na neuvrščene države in na tista evropska tržišča, kamor doslej
nismo izvažali mesa. Kljub velikim prizadevanjem proizvajalcev, izvoznikov
in zveznih organov je doslej uspelo zagotoviti le izvoz mesa v Sovjetsko zvezo.
Po drugi strani pa se je ugotovilo, da so izvozne možnosti v druge evropske
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države relativno skromne, pri čemer pa velja opozoriti, da se na teh tržiščih
srečujemo na licitacijah z dumping konkurenco nekaterih držav evropske gospodarske skupnosti, ki razprodaja svoje presežke govejega mesa.
Po razpravi v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije konec septembra
1974 je bilo ugotovljeno, da zvezna direkcija za rezerve živil ni prevzela količin
mesa, ki so ga ponudile članice živinorejske poslovne skupnosti Slovenije,
v pričakovanem obsegu. Opozoriti pa je vendarle potrebno, da zvezna direkcija kljub velikim naporom ni mogla pravočasno zagotoviti dovolj skladišč, še
zlasti ne, ker ni bilo doseženo soglasje z italijansko vlado glede najemanja
hladilnih kapacitet v Italiji.
Zvezni komite za kmetijstvo in živilsko industrijo je bil seznanjen s položajem v naši republiki, predvsem pa tudi s tem, da zvezna direkcija za rezerve
ne sprejema in ne skladišči mesa z območja Slovenije v pričakovanem oziroma
v zadostnem obsegu.
V takem položaju je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naročil ustreznim
upravnim organom, da skupno z živinorejsko poslovno skupnostjo in Gospodarsko zbornico pripravijo predlog ukrepov za pospešeno porabo mesa, pri
čemer naj se znižajo cene govejega mesa v maloprodaji in se pripravijo predlogi, kako naj se zagotovijo za ta ukrep potrebna finančna sredstva.
Vzporedno so tekli tudi razgovori z zvezno direkcijo za rezerve živil, da
bi le-ta povečala odkup iz območja SR Slovenije. Tako lahko ugotovimo, da je
zvezna direkcija za rezerve s 3. 10. 1974 zagotovila skladiščne kapacitete v Italiji in doma za najmanj 2000 ton mesa. S tem je zagotovljeno, da bo v času
40 dni odkupljenih približno 8 do 10 000 kosov govedi. Hkrati bo direkcija
odkupila znatne presežke perutninskega mesa.
Glede na vioske stroške proizvodnje, ki so nastali zaradi dviga cen reprodukcijskega materiala, kakor tudi zaradi zakasnelega prevzemanja spitanih
govedi, je zvezni komite za kmetijstvo in živilsko industrijo predlagal zveznemu
izvršnemu svetu, da z zakonom uredi premiiranje mlade pitane govedi v družbeni organizirani proizvodnji, podobno kot je bilo že predlagano letos spomladi.
Ker je zagotovljen plasma tržnih presežkov in bo zvezna direkcija za rezerve ponovno prevzemala govedi iz organizirane proizvodnje ter zaradi dejstva, da se pripravlja oziroma da je pripravljen nov zvezni zakon o premiiranju
pitane govedi, kakor je bilo predlagano tudi v odborih Zbora združenega dela
in Zbora občin v tej skupščini, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da
v tem trenutku ni razlogov za posebno akcijo Slovenije na tem področju. Zlasti
z odkupom določenega števila govedi iz območij, kjer so zaloge živine največje,
to je iz severovzhodnega dela Slovenije, se bo tržna situacija normalizirala.
Ob tem pa menimo>, da smo še posebej dolžni opozoriti, da imajo organizacije združenega dela, ki se bavijo z organizirano proizvodnjo govedi, in njihove asociacije neposredno obveznost, da spremljajo proizvodne in tržne razmere ter na podlagi stvarnih in tekočih informacij pravočasno samoupravno
ukrepajo znotraj organiziranega gospodarstva, kar tudi nudi podlago za učinkovito pomoč družbenopolitičnih skupnosti, kadar razmere presegajo možnosti
za ukrepanja znotraj gospodarstva.
V zvezi z zadnjimi vestmi v javnih občilih, ki se nanašajo na netočnost
podatkov o stanju itržnih presežkov živine, pa naj navedemo še tole. Organizacije združenega dela^so sredi avgusta pripravile v glavnem točne podatke,
na podlagi katerih je bil izdelan skupen pregled presežka živine in dana po-
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nudba zvezni direkciji za rezerve. To so ugotovili tudi organi inšpekcije s pregledi kmetijskih organizacij.
Kasneje v živinorejski poslovni skupnosti niso sproti spremljali prodaje
na domačem trgu, zaradi čeisar se je ustvaril vtis, da je tržna situacija v živinoreji težja, kot je v resnici. Ziato menimo, da je potrebno zaostriti sistem odgovornosti, ki naj zagotovi boljše informiranje in tekočo evidenco, zlasti v poslovni
skupnosti, kar so dolžni zagotoviti samoupravni organi teh skupnosti. Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Budihna! Vprašam delegate iz občine Murska Sobota in hkrati iz občine Ljubljana-Center, če so z
odgovorom zadovoljni! Lahko to navzoči delegati povejo? Sicer pa smo danes
sprejeli sklep, da je treba poslati odgovor vsakemu delegatu in vsem delegacijam, ne pa samo tistemu, ki je postavil delegatsko vprašanje.
Izvršni svet je sporočil, da bo na vprašanje skupine delegatov iz občine
Lenart odgovoril tovariš Kejžar, namestnik republiškega sekretarja za prosveto
in kulturo. Prosim, tovariš Kejžar!
Leopold Kejžar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov občine Lenart z odgovorom, ki ga je dobila na zadnjem
zasedanju, ni bila zadovoljna. O odgovoru so razpravljali na seji skupine in se
z njim niso strinjali. Menijo, da to še vedno ni ustrezen odgovor pristojnih
republiških organov. Ker je bilo delegatsko vprašanje naslovljeno na Izvršni svet
Skupščine Socialistične republike Slovenije, so ponovno postavili naslednje
delegatsko vprašanje:
»Kakšne ukrepe predvidevajo republiški organi, tu mislimo na republiški
Izvršni sveit, za sistemsko rešitev nadaljevanja dosedanje politike pomoči občinam za urejanje osnovnošolskega prostora oziroma kako bodo zagotovili nadaljnje sistemsko'izvajanje tistega dela določb zakona o ukrepih za pospeševanje
razvoja manj razvitih območij v Socialistični republiki Sloveniji, ki se nanašajo na pomoč Izobraževalne skupnosti Socialistične republike Slovenije pri
investicijah v osnovnošolski prostor v manj razvitih območjih v Socialistični
republiki Sloveniji.«
K temu vprašanju se je pridružila tudi Skupščina občine Nova Gorica
z dodatnim vprašanjem in predlogom, da krediti Republiške izobraževalne skupnosti za investiranje v osnovnošolske objekte ne bi smeli usahniti tudi za
občine, ki po statističnih podatkih spadajo med bolj razvita območja.
Skupina delegatov iz občine Litija pa je prek delegata Jožeta Mirtiča
postavila naslednja vprašanja:
»Ali imata Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije in Izobraževalna skupnost namen zagotoviti del sredstev za formiranje investicijskega kreditnega sklada pri Izobraževalni skupnosti Socialistične republike Slovenije za pospeševanje gradnje osnovnošolskih objektov, ki so v občinah, ki
so uvedle v te namene samoprispevek?
Ali je predvideno^, da se za investicije na področju osnovnega šolstva uvede
v novem planskem obdobju 1976—1980 sistem kreditiranja?
Ali je Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije ugotovil,
koliko je bilo v Socialistični republiki Sloveniji zbranih sredstev v obdobju
1970—1974 ali v katerem drugem obdobju za investicije v osnovno šolstvo iz
samoprispevkov občanov in iz dohodka organizacij združenega dela?
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Ali je proučil možnosti, da se na podlagi sporazuma med občinami iz teh
sredstev ustanovi solidarnostni intervencijski kreditni sklad na nivoju republike pri Republiški izobraževalni skupnosti za kreditiranje programov investicij v občinah na področju osnovnega šolstva?«
Odgovor: Zakon o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij
(Uradni list SRS, št. 4/71) nalaga v 6. členu Izobraževalni skupnosti Slovenije,
da v svojih programih predvidi dopolnilna sredstva tudi za zgraditev šolskega
prostora v manj razvitih območjih. To je bilo v skladu z intervencijsko vlogo
Izobraževalne skupnosti Slovenije pri izenačevanju pogojev vzgoje in izobraževanja. Dopolnilna sredstva za ta namen in sredstva za kreditiranje gradnje
osnovnošolskega prostora je Izobraževalna skupnost oblikovala iz svojih izvirnih
dohodkov, ki jih je določil republiški zakon.
V obdobju 1969 do 1973 je bila v Socialistični republiki Sloveniji zgrajena
101 nova osnovna šola, dozidanih in adaptiranih pa 76, skupno 177 šolskih
objektov z bruto površino 268 112 m2, kar predstavlja 22,5 D/oj celotnega osnovnošolskega prostora glede na stanje iz leta 1971. V ta namen je bilo po podatkih
Izobraževalne skupnosti Slovenije porabljenih 714 304 000 dinarjev in to iz
sredstev občinskih proračunov 121 635 000, iz sredstev temeljnih izobraževalnih
skupnosti 25 194 000, iz sredstev organizacij združenega dela 88 742 000, iz bančnih kreditov 110 892 000, iz samoprispevkov občanov 196 466 000, iz kreditov
Izobraževalne skupnosti Socialistične republike Slovenije 110 543 000, iz sredstev
skupnosti otroškega varstva 7 083 000, iz republiškega proračuna 7 598 000 in
iz drugih virov 46 151 000 dinarjev.
V letu 1974 je po sprejetem družbenem dogovoru o skupni in splošni
porabi Izobraževalna skupnost Slovenije obdržala le še izvirne dohodke za
financiranje usmerjenega izobraževanja. Razpolaga pa še s sredstvi, ki se zbirajo
z odplačevanjem posojil, ki jih v preteklih letih odobrava za gradnjo osnovnih
šol. Le-ta uporablja izključno za ponovno kreditiranje gradnje osnovnošolskega
prostora in so do konca 1975. leta angažirana za investicije v teku, predvsem
v manj razvitih območjih.
Sredstva za potrebe osnovnega šolstva združujejo izobraževalne skupnosti
na ravni občin. Glede na ustavna določila mora sistemska rešitev tudi pri pospeševanju razvoja manj razvitih območij izhajati iz solidarnosti med temi
skupnostmi. Po osnutku zakona o izobraževalnih skupnostih ustanovijo izobraževalne skupnosti za opravljanje skupnih nalog in med drugim tudi za
uresničevanje vzajemnosti in solidarnosti na vzgojno-izobraževalnem področju
Zvezo izobraževalnih skupnosti Slovenije. Predlagana bodoča sistemska ureditev
jasno nalaga celotno odgovornost za izenačevanje materialnih možnosti za vzgojo in izobraževanje v manj razvitih območjih vsem izobraževalnim skupnostim,
ki jo bodo uresničevale prek Zveze izobraževalnih skupnosti. Delegati Izobraževalnih skupnosti, ki bodo predstavljali interese svojih skupnosti v Skupščini
Zveze izobraževalnih skupnosti Slovenije, pa bodo v skladu s smernicami družbenih razvojnih načrtov in resolucij Skupščine Socialistične republike Slovenije odgovorni, da bo pospeševanje razvoja v teh območjih ustrezno zajeto
v programu solidarnostnih akcij Zveze izobraževalnih skupnosti Slovenije
tudi s primernim deležem investicij. Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije bo v predlogu resolucije za leto 1975 tako obveznost tudi
predlagal.
Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije proučuje pobudo
za spremembo zveznega zakona o posebnih pogojih za dodeljevanje investicij-
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skih kreditov (Uradni list SFRJ, št. 71/71), ki postavlja omejitve pri kreditiranju v družbeno infrastrukturo.
Menimo, da ne bi bilo v skladu z ustavnimi načeli, če bi še naprej odtujevali del sredstev za reprodukcijo na tem področju v republiških skladih
izven neposredne kontrole delovnih ljudi v izobraževalnih skupnostih, ki ta
sredstva prispevajo, zlasti še zato, ker je razvoj medsebojne solidarnosti na
tem področju v letu 1974 pokazal, da je mogoče najti zadovoljive oblike
združevanja sredstev za skupne naloge. Nekaj manjše investicijske možnosti na tem področju v letu 1974 kot posledica nujnih in splošno sprejetih
omejitev v splošni in skupni porabi po našem mnenju ne bi smele biti povod,
da bi odstopili od prizadevanj, da na podlagi družbenega dogovarjanja v
okviru samoupravnih interesnih skupnosti zagotovimo tudi zadostno stopnjo
medsebojne solidarnosti v skladu z določili zakona o ukrepih za pospeševanje
razvoja manj razvitih območij v Sloveniji.
Poleg iskanja konkretnih rešitev in združevanja sredstev v okviru izobraževalnih skupnosti in občinskih skupščin bo vsekakor potrebno tudi izobraževanje, enakovredno kot druga področja združenega dela, obravnavati v
kreditni politiki bank kot sestavni del njihove družbene funkcije, ne pa ustvarjati posebne kreditne fonde izven združenega dela.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Kejžar. S tem je odgovorjeno tudi že na delegatsko vprašanje tovariša Jožeta Mirtiča. ki ste ga danes
dobili na klop.
Vprašujem delegate občine Lenart in občine Litija, ali so z odgovori zadovoljni! Nihče se ne oglasi.
Na prvo vprašanje delegata Staneta Ribiča iz občine Gornja Radgona bo
odgovoril predstavnik Izvršnega sveta tovariš Stane Božič, namestnik republiškega sekretarja za delo!
Stane Božič: Tovariši ca predsednica, tovariši ce in tovariši delegati!
Stane Ribič, delegat Zbora občin iz občine Gornja Radgona, je na zboru zastavil
vprašanje, če je Izvršni svet že sprejel podrobnejša merila za priznavanje
izjemnih pokojnin po zakonu o izjemnem priznavanju in odmeri starostne
pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge, kot to določa 3. člen, in če je to
že sprejel, kje so bila ta merila objavljena in kdaj.
Odgovor: Izvršni svet bo v zvezi z izvajanjem zakona o izjemnem priznavanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge,
predvidoma v oktobru sprejel odlok o podrobnejših merilih za priznavanje
izjemnih pokojnin. Osnutek odloka o merilih za priznavanje izjemnih pokojnin posebno zaslužnim predvojnim revolucionarjem, udeležencem NOB ter
družbenopolitičnim, kulturnim, znanstvenim in drugim delavcem v združenem
delu je Administrativna komisija Izvršnega sveta v mesecu juh ju poslala
v mnenje Republiški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Republiškemu odboru Zveze borcev NOV Slovenije, Kadrovski komisiji pri Predsedstvu Socialistične republike Slovenije, Centralnemu komiteju
Zveze komunistov Slovenije, Skupščini Socialistične republike Slovenije,
in sicer Komisiji za volitve in imenovanja ter administrativne zadeve ter Republiškemu svetu Zveze sindikatov Slovenije.
Administrativna komisija Izvršnega sveta je doslej prejela že pripombe
večine omenjenih forumov. Ko bo prejela še ostale, predvidoma še v tem mese-
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cu, bo predložila Izvršnemu svetu, da sprejme osnutek odloka o podrobnejših
merilih za izjemno priznavanje pokojnin osebam, ki imajo posebne zasluge.
Delegat bo sprejel tudi pismeni odgovor. Hvala.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Božič!
Na drugo vprašanje delegata Staneta Ribiča bom kot članica Predsedstva
Skupščine SR Slovenije odgovorila sama.
Predloge in pripombe Staneta Ribiča, delegata našega zbora iz občine
Gornja Radgona o metodi in načinu dela naše skupščine, ki jih je posredoval na
5. seji našega zbora dne 25. septembra 1974, sem posredovala Predsedstvu
Skupščine SR Slovenije, ki jih je obravnavalo na 7. seji dne 1. oktobra 1974.
Predsedstvo je predloge in pripombe imenovanega delegata vzelo na znanje
in pri tem ugotovilo naslednje:
Glede pravočasnosti pošiljanja gradiv za seje zborov je treba poudariti, da
se v Skupščini zavedamo tega problema, vendar ugotavljamo, da prav vseh
gradiv ni mogoče posredovati delegatom skupaj s sklicem, zlasti ne poročil in
materialov, ki jih pripravijo odbori. Pri tem je treba upoštevati tudi dejstvo,
da izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne more v vsakem primeru predložiti
Skupščini vseh gradiv, ki spadajo k posameznim točkam dnevnega reda
naših sej, naenkrat. Trudili se bomo, da bomo vsa gradiva poslali delegatom
takoj, ko bodo pripravljena oziroma ko bodo predložena Skupščini.
Ne bomo pa se najbrž v vsakem primeru mogli izogniti temu, da bomo
morali zadeve reševati po hitrem postopku, še posebej, kadar bodo to terjali za
izvajanje določene politike nujni ukrepi. Seveda bomo morali za vsak primer
zahtevati posebno utemeljitev in se tudi posebej dogovoriti.
Glede preobsežnosti dnevnih redov sej zborov moram povedati, da se
tudi tu trudimo, da bi sklicevali seje večkrat in s krajšimi dnevnimi redi,
vendar nam to vedno ne uspe. Videli ste, da smo imeli danes precej manj točk na
dnevnem redu, pa je vseeno pozna ura, ko smo še tukaj. Dnevnih redov tudi
v bodoče ne bomo mogli sestavljati dosledno po sorodnosti obravnavanih
aktov in tem, saj bi s takim načinom lahko zavlačevali določene rešitve, ki so
nujne. Sicer pa že izvajamo prakso1, da lahko skupine delegatov za pošiljanje
delegatov v posamezni zbor republiške skupščine izberejo in pošljejo na sejo
zbora dva ali več delegatov, ki so pooblaščeni za posamezne točke dnevnega
reda.
Glede pripombe, da naj pošiljajo delegatom samo pomembnejša gradiva, naj
povem, da smo se v Skupščini dogovorili, da bomo delegatom-članom skupin
pošiljali vsa gradiva za sejo zbora, po potrebi pa tudi izvlečke iz posameznih
gradiv. Ce bi se odločili, da ne bomo pošiljali delegatom vseh gradiv, potem bi
bilo seveda delegatom, ki bi bili izbrani za sejo zbora, in tudi skupini, onemogočeno delo v zboru, kajti samo k izvlečkom najbrž ne bi mogli imeti takih
pripomb, kot jih imajo, če imajo vpogled v gradivo kot celoto. Menimo, da je
prav, da delegati v skupinah dobijo gradiva v celoti, kot so predložena, hkrati
pa je prav tudi to, da bomo od predlagateljev aktov zahtevali tudi predložitev
izvlečkov, kadar bo šlo za obsežne in pomembne akte, tako da se vsem delegatom v delegacijah vendarle ne bo treba spuščati v vsa obsežna gradiva.
Glede pomoči vodjem skupin delegatov, ki naj bi jo dobili od republiške
skupščine, moram povedati, da se v vsakem primeru ko se delegat obrne
na Skupščino ah njeno telo, trudimo dati ustrezno pojasnilo, pa tudi pomoč.
V tej zvezi naj povem, da smo imeli v Skupščini že več posvetov s predstavniki
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občinskih skupščin oziroma njihovih zborov ter da smo ob teh priložnostih
razpravljali tudi o tem, kakšno pomoč lahko v naši skupščini dobijo. Na seji
zbora so vedno navzoči tudi strokovni sodelavci zbora, ki so tudi pripravljeni
delegatom nuditi ustrezno pomoč za vsebinsko in formalno sestavo določenih
predlogov, vključno z amandmaji. V naslednjih tednih predvidevamo oziroma
pripravljamo ponovno posvet s predstavniki občin, ki bi se nanašal prav na to
tematiko, zlasti pa na organizacijo učinkovite informacijske službe, tako pri
nas kakor v občinah.
Poleg tega naj omenim kot posebno obliko tudi to, da kolikor le imamo
čas, prihajamo člani Predsedstva skupščine neposredno v občine in tam s
predstavniki občin skupaj poskušamo razreševati te probleme, ki se jih seveda
močno zavedamo.
Obveščam vas tudi, da je v bistvu že izdelan koncept informacijskega
sistema v republiški skupščini in da bomo tudi prek javnih in skupščinskih
informacijskih sredstev delegatom posredovali določeno pomoč pri njihovem
delu. Razumeti pa morate, da na področju delegatskega sistema vsi skupaj orjemo ledino, da se trudimo vpeljati dejansko tak sistem, da bodo neposredni
interesi delovnih ljudi in občanov v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti
dejansko prišli do popolne veljave in izraza. Toliko vam lahko zaenkrat povem
v imenu Predsedstva republiške skupščine.
Na vprašanje delegata dr. Draga Plešivčnika iz občine Slovenj Gradec pa
bo po sporočilu Izvršnega sveta odgovoril tovariš Škraban.
Aleksander Skraban: Tovariš Drago Plešivčnik, delegat delegacije
Skupščine občine Slovenj Gradec v Zboru občin Skupščine SR Slovenije je postavil vprašanje: »Kdaj lahko pričakujemo izboljšanje medkrajevnih telefonskih zvez s pomočjo javnih avtomatskih telefonskih govorilnic? Možnost
medkrajevnih telefonskih razgovorov je danes zlasti v nočnem času praktično
onemogočena za delovne ljudi in občane, ki ne stanujejo v majhnem kraju
ali nimajo svojega telefona, razen morda v največjih središčih. Cez dan pa
pomeni telefoniranje iz pošte veliko izgubo časa, ker je treba na zvezo običajno
zelo dolgo čakati.«
Odgovor: Naprave za avtomatske telefonske govorilnice za medkrajevne
telefonske zveze so tehnično zelo zahtevne naprave. V naši državi zanje ni
bilo ustreznega proizvajalca. Sele v zadnjem obdobju graditve TT zvez je
bil za SFRJ izbran prototip inozemskega partnerja, ki bo v kooperaciji z
domačim proizvajalcem izdeloval te naprave. Po zakonu o temeljih sistema
zvez je potrebno vse naprave prej atestirati. Za izdajanje takih atestov je pri
nas pooblaščena Skupnost jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefona. Ta skupnost je potrebne ateste izdala pred kratkim. S tem atestom je bil odobren
prototip novčičnega avtomatskega telefonskega aparata za javne telefonske
govorilnice za medkrajevne telefonske zveze.
po informacijah Združenega PTT podjetja Ljubljana ima PTT zagotovljena
finančna sredstva za postavitev in montažo teh govorilnic v prvi fazi, ki pa je
odvisna od ugotovljenih potreb in sposobnosti domačega kooperanta. Montažo
prvih govorilnic lahko pričakujemo v sredini prihodnjega leta. Postavljanje
avtomatskih medkrajevnih telefonskih govorilnic je nujno pogojeno s sinhronim
razvojem ostalega TT omrežja in ustreznih poštnih central. Hvala.
19
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Predsednica Mara 21 e b n i k : Hvala, tovariš Škraban! Je delegat iz
Slovenj Gradca navzoč? (Ne.)
S tem smo prvi del te točke končali. Ali želi kdo od delegatov zastaviti
novo delegatsko vprašanje? (Ne.) Če novih delegatskih vprašanj ni, končujem
to točko dnevnega reda in vas hkrati obveščam^ da je Zbor združenega dela
sprejel zakon, ki smo ga obravnavali v 5. točki dnevnega reda, v istem besedilu kot naš zbor.
S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Vsem delegatom in gostom se
zahvaljujem za udeležbo in za plodno razpravo. Končujem 6. sejo Zbora
občin Skupščine Socialistične republike Slovenije.
(Seja je bila končana ob 16.45.)

7. seja
(13. novembra 1974)
Predsedovala: Mara Zlebnik,
predsednica Zbora občin
Začetek seje ob 9.10.
Predsednica Mara Zlebnik: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam
7. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklicala na podlagi 365.
člena ustave Socialistične republike Slovenije.
Z dopisom z dne 6. 11. 1974 sem vas obvestila, da razširjam dnevni red seje
še z dvema predlogoma za izdajo zakona, in sicer s predlogom za izdajo zakona
o premijah za pšenico in o zagotavljanju sredstev za izplačevanje teh premij (z
osnutkom zakona) in s predlogom za izdajo zakona o premijah za proizvodnjo
pitanih telet ter junic in juncev in o zagotavljanju sredstev za njihovo izplačevanje (z osnutkom zakona).
Hkrati pa sem vas obvestila, da umikam z dnevnega reda 6. točko, to je
informacijo o obmejnem gospodarskem sodelovanju Socialistične republike
Slovenije s sosednjimi državami. Glede na potrebo pa dnevni red razširjam
še z dvema točkama, in sicer s predlogom odloka o določitvi števila sodnikov
Višjega sodišča združenega dela Socialistične republike Slovenije in s predlogom
sklepa, da se pooblasti delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik
in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, da glasuje za predlog zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju.
Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red:
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja
ter poročilo te komisije, •
2. odobritev zapisnika 6. seje zbora,
3. predlog zakona o oblikovanju in volitvah delegacij ter delegiranju
delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki enakopravno sodelujejo s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti,
4. predlog zakona o sodiščih združenega dela,
ID«
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5. predlog odloka o določitvi števila sodnikov Višjega sodišča združenega
dela Socialistične republike Slovenije,
6. osnutek zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem Socialistične republike Slovenije,
7. predlog za izdajo zakona o financiranju programa graditve stanovanj
za delavce in funkcionarje v organih federacije v času od leta 1975 do 1979 (z
osnutkom zakona).
8. predlog za izdajo zakona o premijah za pšenico in o zagotavljanju
sredstev za izplačevanje teh premij (z osnutkom zakona).
9. predlog za izdajo zakona o premijah za prirejo pitanih telet ter junic
in juncev in o zagotavljanju sredstev za njihovo izplačevanje (z osnutkom
zakona).
10. predlog sklepa, da se pooblasti delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije, da glasuje za predlog zakona o skladu solidarnosti z
neuvrščenimi državami in državami v razvoju,
11. predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
12. volitve in imenovanja,
13. vprašanja delegatov.
Ah ima morda kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšen dopolnilni ali
•spreminjevalni predlog? (Nihče.) Ker vidim, da predlogov ni, vprašujem ali se
s predlaganim dnevnim redom strinjate! Kdor je za predlagani dnevni red,
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora sprejet.
Na današnjo sejo so bih poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine
Socialistične republike Slovenije povabljeni še: Centralni komite ZKS, Republiška konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije, Zveza sindikatov
Slovenije, Skupnost slovenskih občin, delegati iz Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin, Ustavno sodišče Socialistične republike
Slovenije, Gospodarska zbornica Socialistične republike Slovenije in Skupnost
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v naši republiki.
Preden preidemo k posameznim točkam dnevnega reda, bi vas rada opozorila, da smo vam z dopisom dne 30. oktobra 1974 poslali »Postopek sprejemanja
aktov v Skupščini Socialistične republike Slovenije«. Ker smo ugotovili, da
nekaterim delegatom povzročajo precej š!nje težave proceduralne določbe sprejemanja zakonov oziroma aktov in da pojasnila, ki sem jih dajala pred začetkom
razprave o posameznih točkah dnevnega reda, niso zadostovala, smo se odločili
in pripravili povzetek določb sedaj veljavnega poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki se predvsem nanaša na sprejemanje aktov. Upam,
da ste ta povzetek vsi dobili in da vam bo lahko ta povzetek služil kot ustrezen
pripomoček za delo na sejah zbora vse do sprejema novega poslovnika, to je
predvidoma do začetka leta 1975.
Tako prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev
članov Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter na
poročilo te komisije.
Izvoliti moramo predsednika in dva člana komisije. Ali ima morda kdo
konkreten predlog? (Nihče.) Ce ne, bi po doslej ustaljeni praksi kar sama
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predlagala, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja
izvolimo po abecednem redu občin naslednje delegate: za predsednika tovariša
Maksa Podlesnika, za člana pa Darjo Gorše in Ivana Vugrinčiča. So vsi trije
delegati prisotni? (Da.) Ali želi morda o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.)
Lahko preidemo na glasovanje? Predlagala bi, da na seji pri vseh naslednjih
točkah dnevnega reda glasujemo z glasovalno napravo«, ker bomo tako hitreje
ugotavljali rezultate.
Prehajamo torej na glasovanje o predlogu za izvolitev predsednika in članov Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja. Kdor je za
predlog, da v to komisijo izvolimo navedene tri tovariše, naj prosim glasuje!
(57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.}
Ugotavljam, da so v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna
vprašanja z večino glasov izvoljeni tovariš Maks Podlesnik kot predsednik,
Darja Gorše in Ivan Vugrinčič kot člana.
Prosim Komisijo, da se sestane in ugotovi navzočnost delegatov ter verificira pooblastila. Ostale delegate pa prosim, da ostanejo na svojih mestih, ker
bo Komisija to delo hitro opravila.
(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 9.40.)
Predsednica Mara Žlebnik: Komisija je končala delo. Nadaljujemo
sejo! Prosim predsednika Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna
vprašanja, da da poročilo zboru!
Maks Podlesnik: Komisija je pregledala pooblastila delegatov Zbora
občin Skupščine SR Slovenije, ki ima 72 delegatskih mest. Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je iz predloženih
pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega zasedanja delegati iz vseh občin v SR Sloveniji, razen delegata občine Ljutomer.
Navzoča sta tudi delegata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občin.
Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila da so vsa pooblastila,
ki so jih delegati predložili, neoporečna, zato predlaga, da zbor poročilo sprejme
in s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo 7. sejo. Komisija tudi
ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno razpravlja in sklepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Podlesnik!
Prehajamo na razpravo o poročilu, ki ste ga poslušali. Želi morda kdo
besedo? (Nihče.) Prehajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovah v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za to, da se poročilo
sprejme, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 58 delegatov glasovalo za poročilo komisije in da je
poročilo soglasno sprejeto.
S tem smo verificirah pooblastila delegatov za 7. sejo Zbora občin.
Preden nadaljujemo delo, vas obveščam, da smo v strokovnih službah
naše skupščine pripravili zasnovo programa dela zborov Skupščine Socialistične
republike Slovenije do julija leta 1975. Na podlagi tega gradiva bomo pripravili
predlog programa dela našega zbora, ki ga bomo posredovah v pripombe

294

Zbor občin

vsem skupinam delegatov, občinskim skupščinam, Izvršnemu svetu ter družbenopolitičnim organizacijam v republiki.
Glede na dogovor med predsedniki zborov predlagam, da imenujemo posebno delovno skupino, ki 'bo pripravila ta predlog programa dela. Ker mora biti
program dela zbora v določeni meri tudi zbir programov dela naših odborov,
predlagam, da v omenjeno delovno skupino imenujemo tudi predsednike naših
odborov.
Predlagam, da bi to skupino vodila sama, v njej pa bi bili še tovariš
Livio Jakomin, podpredsednik našega zbora, tovariš Avgust Jeriha, predsednik
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, tovariš Roman Florjančič, predsednik Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, tovariš Stanko Juršič, predsednik Odbora za finance in tovariš Ivo Miklavčič, predsednik Odbora
za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja.
Razumljivo je seveda, da bodo v tej delovni skupini sodelovali tudi sekretar zbora in sekretarji naših odborov. Ima k temu predlogu kdo kakšno pripombo? (Nihče.) Kdor je za tak predlog, naj prosim glasuje! (58 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog, da se imenujejo v delovno skupino navedeni
tovariši, soglasno sprejet.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 6. seje zbora.
Osnutek zapisnika smo vam poslali s sklicem za 7. sejo zbora. Ima morda
kdo k zapisniku 6. seje zbora kakšno pripombo ali popravek? Prosim, tovarišica
Darja Gorše, delegatka iz občine Lenart!
Darja Gorše: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Iz zapisnika 6. seje je razvidno, da so bila glede ocene gospodarskih gibanj ter
skupne in splošne porabe v Socialistični republiki Sloveniji v sedmih mesecih
leta 1974 sprejeta določena stališča.
V tretjem odstavku 3. točke sprejetih stališč je bil določen rok konec
oktobra 1974, do katerega naj bi občine v skladu s prevzetimi obveznostmi
po posebnem družbenem dogovoru o višini splošne porabe v občinah v SR Sloveniji v letu 1974 zagotovile izpolnitev svojih obveznosti glede solidarnostnega prelivanja sredstev. Po tem roku naj bi Izvršni svet predložil Skupščini
SR Slovenije poročilo o izvajanju posebnega družbenega dogovora s predlogom
potrebnih ukrepov, pri čemer naj bi po potrebi proučil tudi možnost za izjemne
ukrepe v smislu določb ustave Socialistične republike Slovenije.
Delegacija občine Lenart ugotavlja, da na dnevnem redu 7. zasedanja Zbora
občin ni poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o tem vprašanju.
Zato prosi zia odgovor na vprašanje, ah Izvršni svet pripravlja to poročilo
oziroma morebitne ukrepe in kdaj bo poročilo predloženo zboru.
Ostalih pripomb k zapisniku ni.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovarišica Goršetova! Po
vsebini vaša razprava ni pripomba k zapisniku, temveč je vprašanje, kako se
izvajajo sklepi, ki smo jih sprejeli na 6. seji zbora. Ce se strinjate, bi predlagala, da vašo pripombo obravnavamo kot delegatsko vprašanje in da prosimo
predstavnika Izvršnega sveta, da še na današnji seji odgovori na to vaše
vprašanje. Se strinjate s tem? (Da.)
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Ima mogoče še kdo kakšno vprašanje ali pripombo k zapisniku? (Nihče.)
Če ne, dajem odobritev zapisnika na glasovanje! Kdor je za to, da se odobri
zapisnik 6. seje Zbora občin, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zapisnik
soglasno odobren.
iPrehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o oblikovanju in volitvah delegacij ter delegiranju delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki enakopravno sodelujejo s pristojnimi zbori
skupščin družbenopolitičnih skupnosti.
Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za
svojega predstavnika določil dr. Kostja Konvalinka, pomočnika sekretarja
Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo, ki bo dal tudi uvodno obrazložitev.
Prosim, tovariš dr. Konvalinka!
Dr. Kostja Konvalinka: Tovarišice in tovariši delegati! Med prioritetne naloge, ki izhajajo iz ustave ter drugih dokumentov, spada tudi predloženi zakon o oblikovanju in volitvah delegacij ter delegiranju delegatov v
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki enakopravno odločajo s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Zakonsko urejanje te
materije ima več pomenov. S tem ustvarjamo podlago za vzpostavljanje in
uresničevanje delegatskih razmerij na pomembnih področjih družbenega življenja ter v njih začenjamo proces uresničevanja določb in ciljev, ki smo si jih
zastavili v ustavi. Zakonsko urejanje teh razmerij ima potemtakem pomemben
delež pri graditvi celotnega delegatskega sistema in v povezavi s spremembami
v družbenoekonomskih odnosih nedvomno veliko prispeva k oblikovanju novega družbenega položaja delovnih ljudi.
S tem zakonom ter v povezavi z zakoni, ki urejajo nekatera vprašanja delovanja in organiziranja samoupravnih skupnosti, ki sodelujejo v skupščinskem
sistemu, omogočamo, da skupščine družbenopolitičnih skupnosti izoblikujejo
svojo fiziognomijo skladno z ustavo. Sele ko bodo na podlagi teh zakonskih
določb izoblikovane skupščine ustreznih samoupravnih interesnih skupnosti,
bodo lahko skupščine družbenopolitičnih skupnosti zaživele v polni meri. Na
novo ustanovljene samoupravne interesne skupnosti na teh področjih ter vključevanje njihovih delegatskih skupnosti v skupščinski sistem bo omogočilo predvideno organiziranost skupščin družbenopolitičnih skupnosti ter s tem pogoje,
da bodo skladno z interesi ter potrebami porabnikov ter izvajalcev opravile
svojo družbeno funkcijo na teh področjih združenega dela.
Zakon je pomemben tudi za delovanje samoupravnih interesnih skupnosti
na področju vzgoje in izobraževanja, kulture, raziskovalne dejavnosti, zdravstva ter socialnega varstva. Očitno je, da ima urejanje teh razmerij širši pomen,
kajti potrebe in interesi tako rekoč vseh občanov so povezani z delovanjem
teh samoupravnih interesnih skupnosti.
V izvršnem svetu smo se odločili, da Skupščini predložimo sprejem tega
zakona po skrajšanem postopku. Takšen postopek je upravičen iz več razlogov.
Dejstvo je, da je bilo v skupščinski razpravi o izhodiščih za urejanje nekaterih
družbenoekonomskih in političnih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih veliko razprave posvečene prav delegatskim razmerjem v teh skupnostih.
Razprava o delovnem osnutku tega zakona, ki je bil predložen izhodiščem, je
potrdila načela zakona, da se za omenjene samoupravne interesne skupnosti
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oblikujejo posebne oziroma splošne delegacije v temeljnih organizacijah in
skupnostih. Poleg tega so ob tej razpravi dobile podporo še nekatere druge
določbe, hkrati pa so bih predloženi tudi koristni predlogi za izpopolnitve oziroma spremembe besedila. Več razprav o tej temi je bilo tudi v Svetu za družbenopolitična in ustavna vprašanja pri Izvršnem svetu, v katerem sodelujejo odgovorni tovariši iz Skupščine, potem pri Socialistični zvezi delovnega
ljudstva, v sindikatih ter drugih organih in organizacijah.
Tako je bilo več razgovorov o teh vprašanjih v okviru Socialistične zveze,
ki ima v našem sistemu posebno odgovorno vlogo pri kandidiranju in volitvah
delegacij in ki je sodelovala pri oblikovanju tega zakona. Bolj ah manj hkrati
s tem pa je potekala tudi medrepubliška izmenjava mnenj ter usklajevanje
stališč o teh vprašanjih.
V tej razpravi so se na podlagi idejnih izhodišč ob upoštevanju razmer v
posameznih krajih Jugoslavije izoblikovala mnenja o tem, katere variantne
rešitve v delegatskem sistemu so za nas sprejemljive, katere pa ne.
Vse te priprave so omogočile sestavo končnega zakonskega predloga, brez
predhodnega formalnega sprejemanja zakonskega osnutka. Znano pa je tudi,
da je potrebno pohiteti prav zaradi rokov, ki se nanašajo na ustanavljanje
skupnosti in ki jih postavlja ustavni zakon. Prav tako ocenjujemo, da je sedanja
razprava o predlogu zakona v delovnih telesih skupščine podprla takšno usmeritev in takšne predloge.
Mislim, da mi danes preostaja predvsem to, da se omejim na tiste predloge,
ki so se izoblikovali ob predloženem besedilu v delovnih telesih skupščine kot
tudi v drugih razpravah, ki so potekale v zadnjem času. Menim, da je v uvodni besedi treba zlasti opozoriti na naslednje.
Kljub obširni razpravi in številnim argumentom, ki so se izoblikovali, je
bila tudi v zadnjih razpravah ponekod izražena bojazen, da bo lahko prišlo
zaradi takšnega zakona, kot je pred vami, do raznih težav, kajti veljavnost zakona se omejuje samo na oblikovanje in volitev skupščin tistih samoupravnih
interesnih skupnosti, ki enakopravno odločajo s pristojnimi zbori skupščin
družbenopolitičnih skupnosti. Nekateri so bili mnenja, da bodo za to potrebne
za druge samoupravne interesne skupnosti, ki jih predlog zakona ne zajema,
posebne volitve, kar bi seveda pomenilo, da bo treba volitve zaradi oblikovanja
samoupravnih interesnih skupnosti opravljati večkrat, za vsako skupnost znova.
2e v obrazložitvi predloga zakona je poudarjeno1, da se predlog zakona
nanaša samo na omenjene samoupravne interesne skupnosti ter da je prilagojen
specifičnim funkcijam, ki jih imajo skupščine teh skupnosti, zato je samo
zanje obvezen. Predlog se s item neposredno navezuje na vse predloge zakonov
o posameznih samoupravnih interesnih skupnostih, ki so že predloženi skupščini.
Vsi ti zakoni predpostavljajo enotno ureditev delegatskih razmerij na takšnih
temeljih, kot so v tem predlogu zakona. Ta predlog zakona je zato v razmerju do
zakonov o posameznih samoupravnih interesnih skupnostih nekakšen splošen
zakon, ki je potreben zaradi skladnega oblikovanja delegatskih razmerij v
samoupravnih interesnih skupnostih, ki so sestavni del skupščinskega sistema
vseh družbenopohitičnih skupnosti.
Velja omeniti, da so bih v začetku izraženi tudi pomisleki druge vrste,
namreč ah ne bi bilo bolje prepustiti urejanje delegatskih - razmerij v celoti
samoupravnim aktom teh skupnosti, posebej še, ker ustava razen načela, ni
opredelila delegatskih razmerij v samoupravnih interesnih skupnostih.
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Že nove razprave pa so pokazale, da je treba različno obravnavati posamezne skupine oziroma vrste samoupravnih interesnih skupnosti ter da jih
glede na številne rešitve ni mogoče enačiti med seboj. Zaradi obsega in značaja družbenih funkcij, ki jih opravljajo omenjene skupnosti, pa je nujno
zakonsko urejanje delegatskih razmerij. Pri tem gre pravzaprav tudi za
analogijo glede načina urejanja teh razmerij z načinom urejanja v skupščinah
družbenopolitičnih skupnosti, kjer so delegatska razmerja, kot je znano, urejena na podlagi ustave z zakonom.
Obveznost uporabe volilnega sistema za omenjene samoupravne interesne
skupnosti pa ne izključuje funkcije splošnih delegacij iz predloga zakona tudi
za skupščine drugih samoupravnih interesnih skupnosti, ki niso sestavni del
skupščinskega sistema. Vendar je treba za vsako drugo samoupravno interesno skupnost to posebej pretehtati in sprejeti ustrezno odločitev, zlasti s formiranjem in sprejemanjem samoupravnega sporazuma o ustanovitvi te skupnosti.
Pri pravilni interpretaciji zakona je splošna delegacija, katere številčna in
kadrovska sestava naj bi omogočila, da se iz te delegacije delegirajo delegati
v vse samoupravne interesne skupnosti, mogoča in ni v nasprotju z zakonom.
Na skupni seji Volilne komisije republiške Konference Socialistične zveze in
Republiške volilne komisije je bilo zavzeto stališče, da moramo v primerih, ko
se bomo odločili za splošno delegacijo, zagotoviti takšno kadrovsko sestavo
delegacij, da bo mogoče iz njih delegirati tudi delegate v druge samoupravne
interesne skupnosti, na primer v skupnost pokojninskega zavarovanja, v skupnost zaposlovanja in v druge. Zalto je prav, da so delegati zlasti v razvitejših
sredinah številnejši. Takšen je tudi sklep in stališče konference Socialistične
zveze delovnih ljudi in Republiške volilne komisije.
Predlog zakona torej ne bo imel za posledico posebnih volitev delegacij
za vse samoupravne interesne skupnosti, ki v njem niso zajete, ampak bodo
lahko delovni ljudje in občani, ki so člani take samoupravne interesne skupnosti, odločili s samoupravnim sporazumom o njeni ustanovitvi, ali bodo tudi
v njeno skupščino delegirale delegate splošne delegacije, ki so bile izvoljene
po tem zakonu.
Skratka, v vseh drugih samoupravnih interesnih skupnostih bo treba,
upoštevajoč njihove specifičnosti, oceniti, ali bodo s samoupravnimi sporazumi
v večji ali manjši meri prevzele načelne rešitve tega zakona, ali pa se bodo
delegatska razmerja v njih oblikovala drugače, prilagojeno potrebam teh
skupnosti.
Nekatere pripombe in predlogi so povezani tudi z določbo v 11. člena
predloga zakona, po kateri je za posebno delegacijo predvidenih najmanj pet
članov in za splošno delegacijo najmanj 10 članov. Po teh predlogih naj bi
zakon uzakonil enotno minimalno število pet članov za vse delegacije, za
posebne kakor za splošno. Pri tem se poudarja, da bo za številnejšo splošno
delegacijo pri sedanjih razmerjih, zlasti v krajevnih skupnostih, težko najti
ustrezno kadrovsko zasedbo. Menimo, da to stališče ne upošteva dovolj specifičnosti posebnih delegacij na eni strani in splošnih delegacij na drugi strani.
Prav gotovo ne bi ustrezalo, če bi bila delegacija, ki naj bi delegirala delegate
samo v skupščino ene samoupravne interesne skupnosti, številčno enaka delegaciji, ki bi delegirala delegate v skupščine šestih samoupravnih interesnih
skupnosti, ali pa kot smo videli prej, v skupščine desetih ali pa še več.
Predlog je glede tega upošteval pripombe iz dosedanje razprave, ki so
nakazale potrebo po diferenciaciji minimalnega števila članov posebnih in
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splošnih delegacij. Kot ste videli, so bile v delovnem osnutku, ki vam je bil
predložen, tudi enotne delegacije, vendar je bilo v razpravah poudarjeno, da
teh ni mogoče enako številčno opredeliti. Treba je upoštevati, da bo v številnejših splošnih delegacijah mogoče doseči večjo koordiniranje, uskladitev mnenj
in interesov delovnih ljudi in občanov. Za opravljanje vseh teh funkcij je 10
članov resnično minimalno število. Zato bi bilo treba povsod, kjer je to mogoče,
predvideti večjo zasedbo za uresničevanje funkcij splošne delegacije, kar minimalno število seveda predpostavlja.
Menimo pa, da je treba upoštevati pripombo, da je v 2. odstavku 11. člena
predloga zakona struktura delegacij postavljena preostro, ker se zahteva, da
mora biti v delegaciji takšna zastopanost, da se izrazijo interesi vseh delovnih
ljudi v delovnem procesu samoupravne organizacije oziroma skupnosti. Nedvomno se takšna struktura lahko nanaša samo na delegacije temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, ne pa na primer krajevne skupnosti, kjer se procesi ne oblikujejo v delovnem procesu. Zato je v. amandmaju
k 2. odstavku 11. člena predlagano, mislim, da so sedaj amandmaji že pred
vami, da se iz omenjenega besedila črtajo besede »v delovnem procesu« in da
se zahteva za vse samoupravne organizacije in skupnosti takšna zastopanost
delovnih ljudi, da se izrazijo »interesi vseh delovnih ljudi samoupravne organizacije oziroma skupnosti«. Takšna zahteva se nanaša nedvomno tudi na delegacije krajevnih skupnosti.
Prav tako sprejemamo stališče iz razprave, da je treba pri volitvah delegacij upoštevati specifični položaj enot temeljnih organizacij združenega dela,
ki so zunaj občine, v kateri je sedež temeljne organizacije združenega dela.
Te enote oblikujejo oziroma volijo svojo delegacijo, to pomeni, da opravijo
volitve v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti na sedežu enote, seveda
če enota šteje nad 30 delavcev, sicer pa opravljajo vsi delavci te enote funkcijo delegacije.
Vendar dopušča amandma, ki je pred vami, izjemo, kadar gre za majhne
enote, ki imajo manj kot 10 delavcev. Tako majhne enote nimajo in ne bodo
imele vedno realne možnosti, da bi lahko samostojneje vplivale na odnose v
samoupravnih interesnih skupnostih v občini, kjer ima sedež njihova temeljna
organizacija, saj nimajo niti toliko delavcev, da bi lahko imele splošno delegacijo, torej to, za kar mislimo, da -je minimalno. Amandma jim zato daje
možnost da s svojim splošnim aktom določijo, da bodo oblikovale enotno
delegacijo skupaj z drugimi deli temeljne organizacije združenega dela v občini,
v kateri je sedež temeljne organizacije združenega dela.
Takšne majhne dislocirane enote, ki nimajo 10 delavcev, imajo torej dve
možnosti, bodisi da v skladu s svojimi interesi vsi delavci opravljajo funkcijo
delegacije in se potem v konferencah delegacij povezujejo z ustreznimi drugimi delegacijami ali pa da odločijo, da bodo skupaj s temeljno organizacijo
združenega dela na sedežu občine sestavljali skupno delegacijo.
V skladu s stališči, ki so prevladovala v razpravah o volitvah in o oblikovanju delegacij, je v predlogu zakona v 16. členu sprejeta tudi določba, da
opravlja funkcijo delegacije delavcev v temeljnih organizacijah združenega
dela, ki delegirajo delegate v zbor proizvajalcev skupščine samoupravne interesne skupnosti z njihovega področja, delavski svet ali drug ustrezen organ
temeljne organizacije združenega dela. Ze v obrazložitvi predloga zakona je
omenjeno, da zakon tu upošteva, da je glede na interes za uspešnost delovanja
temeljne organizacije združenega dela s tega področja prav delavski svet glavni
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nosilec medsebojnih odnosov med temeljno organizacijo združenega dela in
samoupravno interesno skupnostjo ter da je prav zato kvalificiran kot delegacija za tako temeljno organizacijo združenega dela. Zato predlog izhaja predvsem iz delavskega sveta kot delegacije za delegiranje delegatov v skupščine
samoupravnih interesnih skupnosti s področja -temeljnih organizacij združenega dela. To se pravi, vse te organizacije bo zastopal v njihovi recimo šolski
ali v vzgojno-izobraževalni skupnosti delavski svet, če ne bo šola sama v svoji
statutarni odločbi ali pa v drugi splošni določbi določila, da bo volila svojo
splošno ali pa posebno delegacijo.
Mislim, da poseben pomen delavskih svetov kot delegacije ne upošteva
dovolj stališč nekaterih razpravljalcev v dosedanjih razpravah, ki so hoteli,
da naj bi se normirala popolna fakultativnost, ali delavski svet ali izvoljena
posebna oziroma splošna delegacija. Mislim, da .to ne upošteva funkcije in
namena zakona in tega pomena, ki ga hoče dati zakon delavskemu svetu. Organizaciji pa damo vedno možnost, da se odloči tudi za izvoljeno splošno ali
posebno delegacijo.
Z amandmaji, ki so pred nami, se, skladno s predlogi razprave, uvaja
republiška volilna komisija kot organ, ki naj pri volitvah delegacij za delegiranje delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti v glavnem
opravlja tiste funkcije, ki jih je opravljala tudi pri volitvah delegacij za delegiranje delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti. Mnenje, da ne bo
mogla opravljati teh funkcij, predvsem ne upošteva tega, da moramo pri vseh
volitvah skrbeti za enotno uporabo zakona v vsej Sloveniji in za zakonito izvedbo teh volitev kar lahko zagotovimo samo z vključitvijo republiške volilne
komisije med volilne organe.
Ce hočemo izvesti volitve do 8. 10. 1974, kar določa predlog zakona v 27.
členu kot skrajni rok za oblikovanje samoupravnih interesnih skupnosti, v roku
iz ustavnega zakona, potem z začetkom kandidacijskega postopka ne smemo
čakati do uveljavitve zakona in do razpisa volitev. Socialistična zveza delovnega
ljudstva in sindikalne organizacije so kandidacijske postopke že začele in zato
z amandmajem predlagamo, da predlog vse te postopke verificira kot veljavne,
če so izvedeni v skladu z zakonom. Tako verificijsko določbo je imel tudi zakon
o volitvah delegacij za skupščine družbenopolitičnih skupnosti letos spomladi
in tudi drugi volilni zakoni, po katerih smo opravljali prejšnje volitve. Ker so
določbe o kandidacijskem postopku povsem enake določbam zakona o volitvah
delegacij za skupščine družbenopolitičnih skupnosti, ima taka verifikacija v
določeni meri tudi materialno opravičilo. Gre namreč za znane določbe, ki ne
bodo nastale šele z uveljavitvijo novega zakona. Zaradi pomanjkanja časa, da
bi se izvedel celotni volilni postopek šele po uveljavitvi zakona, saj bi moral
trajati normalno najmanj mesec dni, predlog zakona določa samo, da morajo
biti prve volitve opravljene najpozneje do 8. decembra, nima pa nobenih posebnih določb o razpisu teh volitev, kajti vsak razpis po rokih, ki so določeni
v ustavi, bi bil seveda nemogoč.
V okviru svoje funkcije po 3. členu predloga zakona sta zato Socialistična
zveza in Zveza sindikatov kot že omenjeno, pričeli sklicevati kandidacijske
konference in vsem samoupravnim organizacijam in skupnostim so bila že dana
navodila, da morajo razpisati volitve takoj, ko bo pričel veljati zakon. Postopek
pa smo verificirali pred samim razpisom že z zakonom, s čimer je tudi v pravnem pogledu ta proces urejen.

300

Zbor občin

Zakon, ki je pred vami, je načelen zakon, zakon, ki se omejuje predvsem
na načela, ki jih bo treba izvajati. Kot vsak zakon, tovarišice in tovariši, je
moral tudi predlog zakona prepustiti določene rešitve praksi in življenju in
samoupravnemu odločanju v samoupravnih skupnostih in samoupravnih organizacijah.
Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala lepa, tovariš Konvalinka! V imenu Republiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi pa bo dal uvodni
prispevek še tovariš Roman Osterc, član te konference. Tovariš Osterc, prosim!
Roman Osterc: Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, da ob
priliki, ko razpravljate in odločate o predlogu zakona o oblikovanju in volitvah
delegacij ter delegiranju delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki enakopravno sodelujejo s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti, v imenu republiškega vodstva Socialistične zveze in v imenu
Volilne komisije Republiške konference Socialistične zveze Slovenije, povem
nekaj besed.
Smo pred sprejetjem volilnega zakona, ki naj skupaj z zakoni, o katerih
bo ta skupščina še razpravljala, skupno s samoupravnimi sporazumi in dogovori
tistih, ki se v samoupravne interesne skupnosti združujejo, predstavlja osnovo
in okvir za izvedbo politične akcije v zvezi z volitvami in konstituiranjem
samoupravnih interesnih skupnosti.
Velika angažiranost vseh družbenih dejavnikov, zavzetost, da kar naj dosledneje in najustrezneje opravimo naloge v zvezi z uresničevanjem ustavnih
usmeritev in določil, je karakteristika družbene aktivnosti zadnjega časa. Sem
sodi tudi akcija za organiziranje in delovanje samoupravnih interesnih skupnosti, ki je nadaljnji pomemben korak pri graditvi družbenoekonomskega in
političnega sistema ter odnosov v naši družbi.
Spomladanske volitve delegatov in delegacij v temeljnih samoupravnih
skupnostih, ki so osnova novega skupščinskega sistema, že dajejo prve rezultate.
Vzpostavljanje delegatskih razmerij v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti
in drugih samoupravnih organih omogoča, da delovni ljudje dejansko vedno bolj
postajajo upravi j alci pogojev, sredstev in rezultatov svojega dela ter družbene
reprodukcije.
Čeravno se v zvezi z delovanjem skupščinskega sistema še vedno oziroma
se vedno znova pojavljajo odprta vprašanja, ki jih moramo pri našem nadaljnjem delu še hitreje in uspešneje razreševati, kot so na primer vprašanja
informiranosti, ustvarjanja potrebnih povezav delegatov z delegatsko bazo, s
skupščinami družbenopolitičnih skupnosti, z družbenopolitičnimi organizacijami
in tako dalje, pa imamo hkrati že nove delegatske kvalitete pri delovanju naših
skupščin, na primer veliko število delegatov, ki sodelujejo pri delu skupščin,
nove in nove iniciative, ki jih delegati prinašajo v delo skupščin družbenopolitičnih skupnosti in tako dalje.
Volitve delegacij, ki so pred nami, postavljajo temelje samoupravnih interesnih skupnosti, v katerih se bodo medsebojna razmerja urejevala tako, da
bo delavcem in drugim delovnim ljudem, ki v njih združujejo sredstva, zagotovljena pravica odločati o teh sredstvih, delavcem organizacij združenega
dela, ki opravljajo dejavnost na področju, za katero se ustanavlja samoupravna
interesna skupnost, pa pravica, da v svobodni menjavi dela uresničuje enak
družbenoekonomski položaj kot delavci v drugih organizacijah združenega dela.
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To pomeni uveljavljanje samoupravnih odnosov na vseh področjih družbenega dela in življenja, to je tudi na tistih, ki smo jih v ustavi opredelili kot
področja, katerih samoupravne interesne skupnosti bodo enakopravno sodelovale in odločale z zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti pri razreševanju
vprašanj, ki zadevajo konkretna družbena področja, kot so: področje vzgoje
in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstva in socialnega
varstva.
Poleg tega se samoupravne interesne skupnosti formirajo tudi na tistih
področjih, ki zadevajo vprašanja posebnega družbenega interesa, kot na primer
na področju stanovanjske politike, komunalne politike, telesne kulture in tako
dalje, kakor tudi na nekaterih drugih področjih.
Kot je znano, smo se v naši republiki ob izvajanju spomladanskih skupščinskih volitev odločili, da bomo oblikovanje samoupravnih interesnih skupnosti domislili, razčlenili in opredelili po izvršenih skupščinskih volitvah. Tako
smo se tega pomembnega dela lotili v drugi polovici tega leta. Ugotoviti pa
moramo, da smo kljub obilici dela, ki sta nam ga naložila ustava in reševanje
aktualnih družbenih vprašanj, posvetili formuliranju in opredeljevanju osnovnih izhodišč za postavitev samoupravnih interesnih skupnosti veliko dela oziroma pozornosti. Razprave o tem so potekale v okviru delovnih teles in forumov
družbenopolitičnih organizacij, v okviru Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in tako dalje. Razprave so potekale tudi izven teh okvirov in so v nekem
smislu predstavljale širšo razpravo o tej problematiki. Povedati bi bilo potrebno
tudi to, da so bila v teh razpravah poleg vsebinskih obravnavana vsa vprašanja volilnega sistema, torej snov, ki jo zajema predlog zakona, ki je danes
pred vami.
Menimo, da smo v teh razpravah o vprašanju dovolj temeljito razpravljali
in zato menimo, da je bila to prva faza pri sprejemanju zakonskega akta. To je
bilo seveda pogojeno tudi s časovno stisko, ker moramo to akcijo, kot vam
je znano, opraviti do 31. decembra tega leta. Zaradi tega je upravičen tako
imenovani enofazni postopek.
V septembru oziroma v začetku oktobra, ko smo oblikovali izhodišča za
politično aktivnost v Koordinacijski komisiji za spremljanje in uresničevanje
ustave pri Republiški konferenci Socialistične zveze, smo v Volilni komisiji
Republiške konference Socialistične zveze Slovenije napravili tudi konkreten
akcijski dogovor o izvedbi akcije in v rokovniku časovno določili realizacijo
posameznih opravil, ki jih je treba opraviti v zvezi z volitvami in konstituiranjem samoupravnih interesnih skupnosti. Vse to smo posredovali vsem odgovornim dejavnikom v občinah. Na podlagi tako koordinirane, opredeljene in
vodene politične akcije smo v organizacijah Socialistične zveze in Zveze sindikatov pričeli konkretno delo. Ce na kratko opredelim glavne faze te akcije,
potem Zgleda stvar takole: v mesecu oktobru je potekalo evidentiranje možnih
kandidatov za člane delegacij, kar je pomenilo izvajanje predkandidacijskih
postopkov. V novembru bomo razpisali volitve in izvedli kandidacijske konference v temeljnih samoupravnih skupnostih. Od 1. do 8. 12. 1974 bodo neposredne volitve v temeljnih samoupravnih skupnostih. Do konca meseca decembra naj bi se konstituirale skupščine samoupravnih skupnosti v občinah,
regijah in republiki. Seveda vsaka od teh faz zahteva celo vrsto konkretnih
opravil, ki izhajajo iz določil predloga zakona o volitvah delegacij za skupščine
družbenopolitičnih skupnosti in iz volilnega pravilnika Socialistične zveze Slovenije.
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Na koncu mi dovolite, da povem nekaj besed o samem zakonu. Najprej
moramo ugotoviti, da je bilo v vseh fazah oblikovanja predloga tega zakona
uresničeno plodno sodelovanje vseh družbenih dejavnikov. Tako smo imeli
tudi v družbenopolitičnih organizacijah možnost sproti usklajevati stališča, ob
upoštevanju izkušenj od spomladanskih skupščinskih volitev. O besedilu predloga zakona smo razpravljali v Socialistični zvezi, in sicer na posvetovanju
predsednikov in sekretarjev občinskih konferenc Socialistične zveze in predsednikov medobčinskih svetov Socialistične zveze delovnega ljudstva v Postojni,
na skupni seji Republiške volilne komisije in Volilne komisije Republiške
konference Socialistične zveze ter na skupni seji Predsedstva in Izvršnega odbora konference Socialistične zveze Slovenije.
Te razprave so opredelile tudi bistvene pripombe do teksta zakona. Na ta
način so nastali predlogi konkretnih dopolnil, ki so bili v uvodni obrazložitvi
konkretneje argumentirani. Zaradi tega naj ob tej priliki le ugotovim, da je
z razpravo v Socialistični zvezi delovnega ljudstva kot fronti organiziranih socialističnih sil dana podpora družbenopolitičnih organizacij rešitvam, ki jih
daje zakon.
Predlagam, da zakon sprejmemo s predlaganimi dopolnili in s tem ustvarimo potrebno osnovo, da bodo kandidacijski postopki, ki potekajo prav v teh
dneh, najbolje uspeli in da bodo s tem dani pogoji, da bomo akcijo pripeljali
v določenem času do uspešnega konca. Hvala.
Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala lepa, tovariš Osterc! Predlog zakona smo vam poslali dne 30. oktobra 1974 s sklicem 7. seje zbora.
K tej točki dnevnega reda pa ste prejeli še predloge Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze z dne 4. 11. 1974. Na klop smo vam predložili tudi amandmaje Izvršnega sveta, ki jih je predložil šele danes, navezujejo
pa se na predloge konference Socialistične zveze delovnih ljudi in jih v bistvu
prevzemajo, pri čemer pa so formulirani jasneje in bolj usklađeno.
Ker predlagatelj ni predložil Skupščini v obravnavo predloga za izdajo
zakona in osnutka zakona, predlaga, da v skladu z 294. členom poslovnika
Skupščine Socialistične republike Slovenije obravnavamo zakon po skrajšanem
postopku. O tem predlogu Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Končujem razpravo in dajem predlog Izvršnega sveta za obravnavo zakona po skrajšanem postopku na glasovanje! Kdor je za ta predlog,
naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da se s predlogom Izvršnega sveta strinjate, zato bomo obravnavali zakon v zadnji fazi, to je kot predlog zakona.
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični in komunalni
sistem našega zbora in skupščinska Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru
predložila svoji poročili, ki ste ju prejeli. Na klop smo vam predložili še dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije. Želita morda poročevalca odbora
in komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? Tovariš Florjančič? (Ne.)
Komisija? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, končujem razpravo in prehajamo na glasovanje.
Najprej moramo glasovati o amandmajih Odbora našega zbora za družbenopolitični in komunalni sistem k 22. členu predloga zakona. Izvršni svet in Zakonodajno-pravna komisija se s tem amandmajem strinjata. Kdor je za predlagani
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amandma k 22. členu predloga zakona, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Amandma k 22. členu
je sprejet soglasno.
Dajem na glasovanje amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k naslovu
tega zakona, nadalje k 19. členu, 22. členu — spremenjen amandma, ki ga je
sporočila komisija v današnjem poročilu, in k 30. členu. Izvršni svet se z amandmaji strinja, prav tako se z amandmaji strinja naš odbor. Kdor je za te amandmaje, naj glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije
soglasno sprejeti.
Končno moramo glasovati še o amandmajih Izvršnega sveta k 8., 13., 16.,
18. in 27. členu zakona.
Prosim, besedo ima predstavnik Zakonodajno-pravne komisije!
Tone Jerovšek (iz klopi): Opozarjam, da je v amandmajih Izvršnega
sveta napaka. Amandma ni predložen k 18., temveč kil. členu.
Predsednica Mara Zlebnik: To se pravi, da gre za amandmaje k 8.,
11., 13., 16. in 27. členu. Ze poprej sem vam povedala, da so v teh amandmajih
Izvršnega sveta zajete pripombe Republiške konference Socialistične zveze.
Pred glasovanjem vprašujem predstavnika Zakonodajno-pravne komisije in
Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, če se s temi amandmaji
strinjata? (Da.)
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za amandmaje Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.) Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta sprejeti.
Na glasovanje dajem še predlog zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona,
naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon v celoti soglasno sprejet.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o sodiščih združenega dela.
Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za
svojega predstavnika določil tovariša Antona Savinška, samostojnega svetovalca
v Republiškem sekretariatu za pravosodje in občo upravo, ki bo imel tudi
uvodno obrazložitev k predlogu zakona. Prosim, tovariš Savinšek!
Anton Savinšek: Tovarišice in tovariši delegati! Z zakonom o sodiščih združenega dela uresničujemo pomembno novost, ki jo je prinesla nova
ustavna ureditev, to je deetatizacijo sodstva, ki se kaže v tem, da imamo poleg
rednih sodišč kot organov državnih oblasti tudi samoupravna sodišča, med
katerimi imajo posebno vlogo sodišča združenega dela. Le-ta bodo poleg sporov, ki nastajajo v medsebojnih razmerjih v združenem delu, reševala tudi
mnoge druge spore iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih razmerij.
Ker pa bo v perspektivi urejanje teh razmerij v vse večji meri stvar družbenih
dogovorov in samoupravnih sporazumov in vse manj zadeva državnega regulative, bodo sodišča združenega dela vse bolj pridobivala pomen in njihova dejavnost se bo močno razširila.
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Zakon o sodiščih združenega dela mora tudi določiti mrežo sodišč. Ob tem
je treba predvsem upoštevati, da obseg dela posameznih sodišč ni povsem predvidljiv in da bo, če bo potrebno, lažje širiti mrežo sodišč, kot pa katerokoli
sodišče ukiniti. Razumljivo pa je, da je najmanjša potreba po samostojnih sodiščih združenega dela na ožjih območjih, kjer je majhno število organizacij
združenega dela oziroma je sorazmerno majhno število oseb v združenem delu.
Ob upoštevanju teh kriterijev in zaradi hotenja, da se ta sodišča vendarle kar
najbolj približajo samoupravno organizirani bazi, je predlagatelj v zakonu
predvidel osem splošnih sodišč združenega dela. Menimo, da je za začetek
delovanja teh sodišč taka mreža primerna in je ne kaže širiti s sodišči v Postojni
in Brežicah. Zato Izvršni svet ne sprejema amandmaja Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora.
Pri sodiščih združenega dela opravljajo dolžnost sodniki, od katerih bo le
manjše število imelo lastnost delavca v združenem delu v sodišču. Imenujemo jih poklicne sodnike. Koliko bo pri posameznem sodišču poklicnih in koliko
nepoklicnih sodnikov, bo skupščina družbenopolitične skupnosti določila z
odlokom.
Predlagatelj zakona sprejema amandmaje k 24. in 33. členu, po katerih se
pri sodiščih združenega dela ne predvideva tudi namestnik predsednika sodišča, ki poklicno opravlja svojo dolžnost. Vsako sodišče združenega dela mora
torej imeti najmanj poklicnega predsednika sodišča, lahko ima še več poklicnih
sodnikov. Vsi ti pa morajo biti diplomirani pravniki s pravosodnim izpitom
in imeti morajo potrebne izkušnje ter moralno-politične kvalifikacije.
V Komisiji za pravosodje je bil sprejet amandma, po katerem naj bi se črtal
30. člen, s čimer bi odpadlo objavljanje prostih sodniških mest pri sodiščih
združenega dela. Enaka rešitev naj bi se po mnenju Komisije uveljavila tudi
v zakonu o rednih sodiščih. Izvršni svet amandmaja ne sprejema. Sodniki so res
voljeni funkcionarji, opravljajo pa svoje odgovorno strokovno delo kot poklic
in zanje ne velja načelo rotacije, pač pa načelo reelekcije. Nobenega razloga ni,
da bi zapirali možnost kandidatom, da se tudi sami prijavijo na objavo prostega sodniškega mesta. Že doslej namreč ni bilo mogoče pokriti kadrovskih
potreb posameznih sodišč s kadri ožjega območja. Prihajalo je do nujnega prelivanja kadrov med območji, kar bo nujno tudi v prihodnje. Načelu reelekcije
vsekakor ne ustreza rešitev, po kateri se sodnik, ki mu je potekel mandat,
sam ne bi mogel prijaviti za ponovno izvolitev skupščini, ki ga voh.
V skladu s sugestijami skupščinskih teles je Izvršni svet predložil nekaj
novih amandmajev, ki site jih prejeli. Prvi trije amandmaji Izvršnega sveta
so redakcijskega značaja. Z amandmajem k 39. členu je realiziran predlog
Zakonodajno-pravne komisije glede slovesne izjave, ki jo dajo sodniki splošnih
in posebnih sodišč združenega dela pri nastopu sodniške dolžnosti. V zakonu
je taka izjava potrebna vsaj za sodnike posebnih sodišč. S tem, da je besedilo
povzeto po odloku o začasnem poslovniku Skupščine SR Slovenije, je doseženo predlagano poenotenje slovesnih izjav.
Predlagatelj je končno na predlog Zakonodajno-pravne komisije predložil
amandma k 48. členu. Po tem predlogu bodo vse delovne spore, ki do 1. 1. 1975
ne bodo pravnomočno končani, končala redna sodišča na I. in II. stopnji.
Ustavno sodišče in okrožna gospodarska sodišča pa bodo v skladu z 28. členom
ustavnega zakona za izvedbo ustave SR Slovenije nekončane zadeve odstopila
v reševanje pristojnim sodiščem združenega dela.
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Ob koncu bi želel posebej poudariti, da so v zvezi z realizacijo tega zakona pred republiko in občinami odgovorne in nujne rialoge, kot je zagotovitev
primernih kadrovskih in materialnih pogojev za sodišča združenega dela, ki
morajo pričeti delati 1. 1. 1975. Nedvomno je posebna odgovornost dana občinam,
kjer bodo imela sodišča svoj sedež. Te občine naj bi bile pobudnik dogovorov
z drugimi občinami, tako glede kadrov kot tudi glede financiranja. Vsekakor
pa je stvar občine, kjer bo sedež sodišča, da poskrbi za ustrezne delovne prostore za sodišče.
Končno še predlagam, da se predlog zakona z amandmaji, ki jih je predložil Izvršni svet, sprejme. Hvala lepa.
Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Hvala lepa, tovariš Savinšek. Predlog
zakona ste prejeli s sklicem za današnjo sejo zbora.
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični in komunalni
sistem našega zbora, skupščinska Komisija za pravosodje in skupščinska Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. Omenjena
poročila ste prejeli. Danes na klop pa smo vam predložili še dodatno poročilo
Zakonodajno-pravne komisije in poročilo Izvršnega sveta.
Želijo morda predstavniki odbora in obeh komisij še kaj dodati k pismenim poročilom? Predstavnik odbora? (Ne želi.) Predstavnik Zakonodajnopravne komisije? (Ne želi.) Predstavnik Komisije za pravosodje? Prosim, besedo
ima tovariš Pernuš !
Jože Pernuš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Ne bi hotel ponavljati poročila naše komisije. Mislim pa, da gre za nekaj vprašanj, kjer se naša stališča razlikujejo od stališč odborov oziroma Izvršnega
sveta.
Prvo je vprašanje, ali naj se v tem zakonu ponovno obravnava vprašanje
obveščanja skupščine družbenopolitične ali samoupravne interesne skupnosti
o delu. Mislim, da je to amandma Odbora Zbora občin. Opozarjam na to, da je
celotna materija o sodiščih združenega dela opredeljena z zveznim zakonom
in z republiškim zakonom. Osnovna načela dela sodišč združenega dela so
v 5. členu zveznega zakona. Kjer se govori o javnosti dela, je izrecno določba
o tem, da so vsa sodišča združenega dela dolžna obveščati skupščine družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti o svojem delu,
torej tistega, ki jih je izvolil. Mislim, da je s tem v načelu Odboru zadoščeno.
Načelno stališče predlagatelja zakona pa je, s tem se je strinjala tudi Komisija,
da se tistih stvari, ki so določene v zveznem zakonu, ne ponavlja v republiškem
zakonu. Zaradi tega ob našem amandmaju k 4. členu, kjer se govori o preventivni dejavnosti, o opozarjanju sodišč združenega dela na družbeno nevarna
dejanja, ni bilo sproženo to vprašanje.
Drugo vprašanje o bodočih posebnih sodiščih združenega dela je, kdo odgovarja za škodo, ki jo sodnik povzroči s svojim delovanjem. Kakor veste, je
načelo odškodninskega prava, da družbenopolitična skupnost in druga skupnost, ki nekoga izvoli, odgovarja za to dejavnost. Zaradi tega smo menili, da je
potrebno tu postaviti enak princip in reči, da odgovarja za škodo vsaka tista
družbenopolitična in druga skupnost, ki sodnika izvoli, ne pa da se samoupravne interesne skupnosti, če se med seboj dogovorijo za eno sodišče, s
samoupravnim sporazumom dogovorijo, katero sodišče je odgovorno za škodo.
Mislim, da se odškodninsko pravo ne more spreminjati z dogovori. Ce gre za
20
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skupno sodišče, potem je jasno, da odgovarjajo za škodo vse skupnosti solidarno. Kakšen bo odnos med temi samoupravnimi skupnostmi nasproti tretjemu, nasproti oškodovancu, kakšen bo odnos med njimi, o tem se lahko dogovorijo, za odgovornost o škodi pa se medsebojno ne morejo samoupravno dogovoriti.
Izvršni svet tudi ne sprejema stališča glede vprašanja, komu odgovarja
sodnik.
Tu je postavljeno vprašanje o organu, ki ga voli. Mislim, da bi morali že
tu jasno reči, da je organ, ki voli sodnika, lahko samo skupščina samoupravne
interesne skupnosti in noben drug organ. In če je to samo skupščina samoupravne interesne skupnosti, tako kakor skupščina družbenopolitične skupnosti, potem mislim, da je popolnoma jasno, da sodnik odgovarja samo in predvsem njej za svoje sodniško delo in njej tudi poroča, kar je že v 5. členu
povedano, o svojem delu.
Osnovno vprašanje v naših amandmajih je vprašanje oblikovanja skupne
seje, ki je neke vrste koordinacijsko telo, ki sicer ne odloča, ima pa važno
funkcijo, da koordinira načelna, pravna stališča med vsemi sodišči, tako samoupravnimi in rednimi, torej v vsej republiki.
Taka skupna seja je predvidena v 430. členu ustave. Ustavna določba 430.
člena je popolnoma jasna. Jasno pove, da Vrhovno sodišče in samoupravna
sodišča, ki dokončno odločajo, po svojih delegatih obravnavajo vse načelne
stvari in da zakon ureja sestavo, organizacijo in mislim še neke stvari te
skupne seje. Če je tako, potem mislim, da se mora najprej ugotoviti, da ne
gre v tem primeru za skupno sejo Višjega sodišča združenega dela in Vrhovnega
sodišča, ampak da bo verjetno zakon moral zajeti tudi vse tiste republiške in
specializirane arbitraže, recimo pri Gospodarski zbornici, ki dokončno odločajo
in zoper katerih materialne odločitve ni pritožb, in še kakšne druge oblike. Gre
torej za celoten kompleks tega, kar zahteva ustava.
V tem zakonu je pravzaprav le en segment tega, to je, koliko delegatov
pošilja Višje sodišče združenega dela na to sejo, ne da bi vedeli, kakšna je
seja, kdo jo sestavlja itd. Zaradi tega smo predlagali, da se to črta, hkrati
pa tudi predlagali, da naj se v zakonu o rednih sodiščih ali pa v posebnem
zakonu uredi ustavna funkcija skupne seje, da se tam določi, koliko delegatov
pošilja posamezno sodišče, kateri so institucionalizirani subjekti itd.
Naslednji predlog je črtanje 30. člena. Ne gre za to, da bi se zavzemali
za manjšo ah večjo javnost. Mislim, da ravno obratno. Po mnenju Komisije
gre za to, da je veljal po dosedanjem sistemu tudi za profesionalne sodnike,
to je za sodnike, ki imajo značaj delavca v rednem sodstvu, sistem razpisa,
razen za Vrhovno sodišče. Za Vrhovno sodišče je veljal sistem predloga, to se
pravi evidentiranje brez javnega razpisa. V predlogu zakona imamo objavo,
kar terminološko ustreza po zakonu o medsebojnih razmerjih za manj važne,
ne za vodilne funkcije v organizacijah združenega dela. Tudi za višje sodišče
združenega dela velja objava in torej sistem ni izenačen. Ker pa je to prvi
zakon, ki ureja volitve sodnikov kot nosilcev javne funkcije, bi seveda s tem
že v določenem smislu prejudicirali položaj in način volitev tudi v okviru vseh
ostalih sodišč. Mislim, da načelno ne sme biti razlike glede sodnikov rednih
sodišč in glede sodnikov samoupravnih sodišč, ker gre za sodstvo, ki ga ustava
enako obravnava. S tega vidika ne spreminjamo dosedanjega stanja v sistemskih vprašanjih, ampak če pustimo 30. člen, že prejudiciramo ureditev nekega
vprašanja, ki ni tako enostavno. Treba je namreč misliti na to, da gre po tem
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zakonu očitno za nosilce javne funkcije, da gre za popolno enakopravnost vseh
sodnikov, to se pravi sodnikov, ki imajo položaj delavca v združenem delu in
tistih, ki delajo v združenem delu drugod, ne pa na sodišču. Po tem zakonu bi
bila dva različna postopka, saj bi za ene mesto objavili, druge pa enostavno
evidentirali. Sistem razpisa, ki je bil do sedaj samo za občinska in okrožna
sodišča, razširjamo s tem tudi na najvišja republiška sodišča. Zato smo predlagali, da se 30. člen črta, problem pa se prouči in reši v novem zakonu. To
vprašanje se pa v sedanjem času, dokler se kompletno ne reši, za vsa sodišča
uredi s poslovnikom.
Predsednica Mara Z1 eb n i k : Hvala, tovariš Pernuš.
Nadaljujemo razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.)
Zbor obveščam, da smo danes dobili pismen amandma delegatke Zdenke
Jurkas iz občine Brežice, in sicer k 16. členu, kjer naj bi se za 8. točko dodala
nova 9. točka, ki se glasi: »9. sodišče združenega dela v Brežicah za območje
občin Brežice, Krško, Sevnica«. V prvi točki prvega odstavka pa naj se črtajo
besede in za območje občin Brežice, Krško, Sevnica«.
Amandma predlagajo Zdenka Jurkas in 10 delegatov, in sicer zato, ker občine Brežice, Krško in Sevnica predstavljajo zaključeno posavsko regijo, pa
tudi sicer je oddaljenost Brežic in ostalih občin od Celja precejšnja.
K istemu členu je predložil amandma tudi delegat Andrej Uršič, in sicer
v svojem imenu in v imenu 10 delegatov. Predlaga, da se v 16. členu za 9. točko,
ki jo predlaga delegat občine Brežice, doda 10. točka, ki se glasi: »10. sodišče
združenega dela v Postojni za območje občin Cerknica, Ilirska Bistrica, Postojna«. V 2. točki prvega odstavka naj se črtajo besede »Cerknica, Ilirska
Bistrica in Postojna«. Amandma predlagajo zato, ker te občine bolj gravitirajo
na Postojno kot na Koper in ker so tudi sicer od Kopra precej oddaljene.
To je zadeva, o kateri je predstavnik predlagatelja govoril že v svoji
uvodni besedi in zavzel stališče.
2eli še kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Bavec, delegat iz Sevnice.
Jože Bavec: Tovarišica predsednica, spoštovane tovarišice in tovariši
delegati!
K amandmaju občine Brežice, menim, je treba dodati še nekatere dopolnitve. Nujnost ustanovitve sodišča združenega dela v Posavju, pomotoma je
napisano Zasavje, ne izhaja samo iz zahteve približati varstvo samoupravnih
pravic delovnih ljudi in družbenega premoženja delavcem, temveč narekujejo
tako rešitev tudi praktični razlogi. Posavske občine Brežice, Krško in Sevnica
so na območju, ki je prostorsko in komunikacijsko zelo oddaljeno od drugih
večjih središč, ki so v tem zakonu predvideni kot bodoči sedeži sodišč.
Določila zveznega zakona o sodiščih združenega dela in pa določila 11.
člena predlaganega zakona nakazujejo, da bo ob danem številu in sistemu
organiziranosti vseh asociacij združenega dela imelo tako sodišče v posavski
regiji primeren in dovolj velik obseg dela. Hkrati bi razbremenili z zakonom
predvidena sodišča večjega obsega dela. Prav tako ne moremo mimo ugotovitev,
da so imela gospodarska sodišča pred časom, in imajo še danes, zaradi svoje
organizacije precejšnje težave pri izpolnjevanju zadanih jim nalog v zvezi s
konstituiranjem temeljnih organizacij združenega dela in drugih oblik združenega dela in sredstev.
20*
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Dosedanje naloge gospodarskih sodišč v zvezi z izjvajanjem ustavnih sprememb predstavljajo le prvo fazo uveljavljanja samoupravljanja v novem ustavnem sistemu. Tudi dosežena stopnja samoupravnega sporazumevanja po argumentiranih ugotovitvah še ni dosegla kakovosti in ravni, ki ju zahteva nova
ustava. Sodišča združenega dela so pred številnimi nalogami, to pa zahteva
tudi ustrezno gostoto sodišč. Občine v Posavju, ki kot vse ostale družbenopolitične skupnosti uresničujejo družbeno varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine, so zainteresirane, da se to varstvo v Posavju
izvršuje ažurno.
Zahtevana ažurnost pa ni samo organizacijska kategorija, temveč tudi temeljni pogoj za vsebino varovanja z ustavo določenih samoupravnih pravic.
Kolikor bi dobili gradivo, mislim, če bi Izvršni svet organiziral širšo razpravo
o pripravi predlaganega zakona, bi posavske občine v tej fazi dale po vsej
verjetnosti več argumentov v prid ustanovitvi sodišča v posavski regiji. Zato
predlagamo, da se ustanovi sodišče združenega dela v Brežicah. Zavedamo pa
se, da zaradi časovne stiske nismo uspeli zbrati dovolj pripomb in predlogov,
ki bi utemeljile naš predlog. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Bavec. Zeli še kdo
sodelovati v razpravi? (Ne.) Ce nihče, končujem razpravo in prehajam na glasovanje.
Najprej bomo glasovali o amandmajih k predlogu zakona, in sicer o amandmajih našega Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem k 16., 24. in
42. členu. Izvršni svet in Zakonodajno-pravna komisija se s temi amandmaji
strinjata.
Amandma k 24. členu ni v nasprotju z amandmajem Komisije za pravosodje
in Zakonodajno-pravne komisije, ki imata k temu členu tudi svoj amandma,
vendar samo k četrtemu odstavku, medtem ko se amandma našega odbora nanaša na peti odstavek.
Kdor je za amandmaje našega odbora k 16., 24. in 42. členu, naj prosim
glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal?
(1 delegat.)
Ugotavljam, da so amandmaji odbora k 16., 24. in 42. členu sprejeti z večino glasov.
Prehajam na glasovanje o amandmajih Komisije za pravosodje k 1., 2., 3.,
4., 5., 7., 8., 15., 20., 21., 24., 26., 30., 33. in 45. členu predloga zakona. Slišali
ste obrazložitev predstavnika te komisije. Izvršni svet soglaša z amandmaji te
komisije k 1., 2., 3., 4., 5. in k drugemu odstavku 15. člena, k prvemu odstavku
20. člena, k tretjemu odstavku 21. člena ter k 24., 26., 33. in 45. členu. Izvršni
svet pa ne soglaša z amandmaji Komisije za pravosodje k 7., 8. in 30. členu in
jih odklanja.
Zakonodajno-pravna komisija ni imela pripomb k amandmajem Komisije
za pravosodje k 1., 2., 3., 4., 5., 7., 15., 20., 21., 33. in 45. členu predloga zakona. Ta komisija v bistvu tudi sprejema amandma Komisije za pravosodje
k 24. členu, vendar ga redakcijsko popravlja. Zakonodajno-pravna komisija
ne soglaša z amandmaji Komisije za pravosodje k 26. in 30. členu. Glede na
amandma Komisije za pravosodje je Zakonodajno-pravna komisija z dodatnim
poročilom tudi umaknila svoj amandma k 5. členu. Vprašam predstavnika
Komisije za pravosodje, ali umika amandma komisije k 24. členu, glede na
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redakcijsko dopolnitev, ki jo je predložila Zakonodajno-pravna komisija! Umikate? (Da.) To pomeni, da amandmaja Komisije za pravosodje k 24. členu ni.
Predstavnika Komisije tudi pozivam, da pove, ali Komisija za pravosodje
vztraja pri amandmajih k 26. in 30. členu, s katerimi Zakonodajno-pravna
komisija ne soglaša, prav tako naj pove, ali vztraja pri amandmajih Komisije
za pravosodje k 7., 8. in 30. členu, ki jih odklanja Izvršni svet! Vztraja!
Sedaj lahko glasujemo o amandmajih Komisije za pravosodje. Ker so
stališča različna, moramo seveda glasovati o vsakem amandmaju posebej.
Glasujmo o amandmaju k 1. členu! S tem amandmajem soglašata tako
Izvršni svet kot tudi Zakonodajno-pravna komisija. S tem amandmajem soglaša
tudi pristojni odbor.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je amandma Komisije za pravosodje k 1. členu sprejet
z večino glasov.
Prehajam na glasovanje o amandmaju k 2. členu. S tem amandmajem soglašata Izvršni svet in Zakonodajno-pravna komisija, kakor tudi naš odbor.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Komisije za pravosodje
k 2. členu.
Prehajam na glasovanje o amandmaju k 3. členu. S tem amandmajem soglašata Izvršni svet in Komisija za pravosodje, kakor tudi naš odbor. Kdor je
za, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma Komisije za pravosodje k 3. členu soglasno
sprejet.
Prehajam na glasovanje o amandmaju k 4. členu. S tem amandmajem
soglaša Izvršni svet, prav tako Zakonodajno-pravna komisija, naš odbor pa ne.
Tovariš Florjančič, ah v imenu odbora vztrajate pri tem stališču? Ne vztrajate.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je amandma Komisije za pravosodje k 4. členu sprejet z
večino glasov.
Naslednji je amandma k 5. členu. Z njim soglašata Izvršni svet in Zakonodajno-pravna komisija, kakor tudi naš odbor. Kdor je za amandma, naj prosim
glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 5. členu soglasno sprejet.
Prehajam na amandma k 7. členu. S tem amandmajem Izvršni svet ne
soglaša, pač pa soglašata Zakonodajno-pravna komisija in naš odbor. Kdor je
za, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.)
Se je kdo vzdržal? (3 delegati.)
Ugotavljam, da je amandma Komisije za pravosodje k 7. členu sprejet z
večino glasov.
Prehajam na glasovanje o amandmaju k 8. členu. S tem amandmajem ne
soglaša Izvršni svet in ne soglaša Zakonodajno-pravna komisija. Odbor nima
pripomb. Kdor je za, naj prosim glasuje! (38 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(7 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (14 delegatov.)
Ugotavljam, da je amandma k 8. členu sprejet z večino glasov.
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Prehajam na glasovanje o amandmaju k 15. členu. S tem amandmajem
soglaša Izvršni svet, prav tako Zakonodajno-pravna komisija in naš odbor.
Amandma je identičen z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije. Kdor je
za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma k 15. členu je soglasno sprejet.
Prehajam na glasovanje o amandmaju k 20. členu. Z amandmajem soglaša
Izvršni svet, prav tako Zakonodajno-pravna komisija. Amandma je enak amandmaju Zakonodajno-pravne komisije. Z njim soglaša tudi Odbor. Kdor je za,
naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 20. členu soglasno sprejet.
Prehajam na glasovanje o amandmaju k 21. členu. Z amandmajem soglaša
Izvršni svet, prav tako Zakonodajno-pravna komisija in naš odbor. Kdor je za,
naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 21. členu sprejet z večino glasov.
Prehajam na amandma k 26. členu, ker je amandma k 24. členu umaknjen.
Izvršni svet soglaša, Zakonodajno-pravna komisija ne soglaša, Odbor soglaša.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je amandma Komisije za pravosodje k 26. členu sprejet
z večino glasov.
Prehajam na glasovanje o amandmaju Komisije za pravosodje k 30. členu.
Amandma Izvršni svet odklanja, prav tako odklanjata in ne soglašata z njim
Zakonodajno-pravna komisija in naš odbor. Kdor je za, naj prosim glasuje!
(4 delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (33 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (12
delegatov.)
Amandma ni sprejet.
,Prehajam na glasovanje o amandmaju k 33. členu. Z amandmajem soglašajo Izvršni svet, Zakonodajno-pravna komisija in tudi naš odbor. Kdor je za,
naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Amandma je soglasno sprejet.
Prehajam na glasovanje o amandmaju k 45. členu zakona. Z amandmajem
se strinjajo vsa telesa, to je Izvršni svet, Zakonodajno-pravna komisija in naš
odbor. Kdor je za, naj prosim glasuje. (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 45. členu soglasno sprejet.
S tem smo izčrpali amandmaje Komisije za pravosodje. Glasovati moramo
tudi o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 21., 24. in 40. členu.
Izvršni svet soglaša s temi amandmaji, razen z amandmajem k 24. členu,
ki ga je Komisija prejela šele včeraj. Zato vprašam predstavnika Izvršnega
sveta, če sprejema amandma Zakonodajno-pravne komisije! Nimate pooblastila! To pomeni, da se ne morete izreči.
Ali lahko predstavnik Zakonodajno-pravne komisije pojasni, za kakšen
amandma gre?
Tone Jerovšek: Tovarišice in tovariši delegati! Zakonodajno-pravna
komisija je menila, da kaže v primeru, če Komisija za pravosodje vztraja pri
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svojem amandmaju, izboljšati ta amandma iz redakcijskih razlogov. V amandmaju ni jasno, ali sodi le en sodnik v senatu treh sodnikov oziroma dva sodnika
v senatu petorice. Namreč, dikcija tega člena oziroma te določbe je bila nejasna,
zato predlagamo, da se spremeni, kot je predloženo. S tem se jasno vidi, da
sodijo v senatu trojice vsi trije sodniki oziroma v senatu petorice vseh pet
sodnikov, ne glede na to, ali imajo lastnost delavca v združenem delu v sodišču ali pa izven njega.
Predsednica Mara Ž 1 e b n i k : Hvala lepa. Ker je Izvršni svet v svojem
poročilu navedel, da soglaša z amandmajem Komisije za pravosodje k 24. členu
in ker je predstavnik komisije za pravosodje izjavil, da soglaša z redakcijskim
popravkom Komisije za zakonodajo, vprašam, če odbor sprejema amandma!
(Sprejema). Odbor sprejema. Glasujmo o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 21., 24. in 40. členu. Lahko glasujemo skupaj, ker ni različic. Kdor je
za te amandmaje, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Zakonodajno-pravne
komisije k 21., 24. in 40. členu predloga zakona.
Danes nam je Izvršni svet predložil tudi amandmaje k 7., 25., 39. in 48.
členu zakona ter glede na amandma Komisije za pravosodje k 3. členu še amandmaje k 9., 11., 15., 19., 30., 34., 38., 46. in 49. členu zakona, Ker so bili amandmaji Komisije za pravosodje sprejeti kljub temu, da s posameznimi Izvršni
svet in Zakonodajno-pravna komisija nista soglašala, ali so predloženi amandmaji Izvršnega sveta sedaj v nasprotju z izglasovanimi amandmaji? Prosim!
Menim, da je potrebno, da glasujemo o amandmajih Izvršnega sveta posamično.
Amandma k 7. členu ni v nasprotju z že izglasovanimi amandmaji. Ima
odbor kako pripombo? (Ne.) Komisija za pravosodje? (Ne.) Zakonodaj no-pravna
komisija? (No.) Kdor je za, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je amandma k 7. členu sprejet z večino glasov.
Amandma k 25. členu ni v nasprotju. Ali odbor soglaša? (Da.) Zakonodajnopravna komisija? (Soglaša.) Komisija za pravosodje? (Soglaša.) Kdor je za, naj
prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta k 25. členu sprejet z večino
glasov.
Prehajam na amandma k 39. členu. Amandma Izvršnega sveta ni v nasprotju z amandmaji, ki smo jih doslej sprejeli. Odbor, Zakonodajno-pravna
komisija in Komisija za pravosodje nimajo pripomb. Kdor je za, naj prosim
glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(3 delegati.)
Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta k 39. členu sprejet z večino
glasov.
Amandma k 48. členu prav tako ni v nasprotju z doslej sprejetimi amandmaji. Odbor in Komisija nimata pripomb. Kdor je za, naj prosim glasuje!
(57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta k 48. členu sprejet z večino
glasov.
Glede na amandma Komisije za pravosodje k 3. členu Izvršni svet predlaga
še amandmaje k 9., 11., 15., 19., 30., 34., 38., 46. in 49. členu. Amandmaji so
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redakcijske narave. Ali se odbor z amandmaji strinja? Da. Se strinja Zakonodajno-pravna komisija? Da. Komisija za pravosodje prav tako. Glasujmo o
amandmajih k navedenim členom v celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje! (57
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so amandmaji k 3. členu oziroma še k 9., 11., 15., 19., 30.,
34., 38., 46. in 49. členu, ki jih je dal Izvršni svet, v celoti sprejeti.
Poleg tega sem vas že obvestila o tem, da sta danes predložila amandmaja k
16. členu delegatka Zdenka Jurkas in tovariš Andrej Uršič v zvezi z ustanovitvijo sodišč združenega dela za Posavje in Postojno. Prosim predstavnika predlagatelja, da se izreče o danih amandmajih.
Anton Savinšek: Izvršni svet je že obravnaval pobude, ki so bile
dane med obravnavanjem predloga zakona v skupščinskih telesih, in sicer da
se ustanovi sodišče združenega dela za Posavje v Brežicah in za kraško-notranjske občine v Postojni. Izvršni svet se iz razlogov, ki sem jih že navedel, zavzema
za ustanovitev le osmih sodišč. Ne gre za to, da se ne bi sodišča dejansko kar
se da približala samoupravni bazi, temveč za to, da sedaj ne moremo predvideti
obsega dela teh sodišč. Gre pa tudi za majhni območji, z majhnim številom
samoupravnih organizacij in delavcev v združenem delu. Lažje je ustanoviti
nova sodišča, če se izkaže potreba, kot pa ustanovljena ukiniti. Izvršni svet
meni, da naj ne bi šli v začetku na širšo mrežo sodišč tudi zaradi kadrovskih
težav.
Glede na predlog za sodišče v Postojni bi poudaril, da smo že pri rednem
sodišču v Postojni imeli izredne kadrovske težave. Predsednik sodišča je bil,
čeprav so bila sistemizirana tri sodniška mesta, skoraj pet let sam, kljub
naporom Republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo, da bi dobil
ustrezen kader.
Iz teh razlogov in zaradi tega, ker gre za precejšnja finančna sredstva,
saj bi po računih, ki smo jih pripravili, potrebovali za delo takega splošnega
sodišča I. stopnje za prvo leto, skupaj z opremo, okoli 100 starih milijonov,
Izvršni svet ni sprejel predlaganih pobud in vztraja pri svojem predlogu za
osem sodišč splošne pristojnosti I. stopnje.
Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Hvala lepa. tovariš Savinšek. Pozivam
predstavnika Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, da se izreče
v imenu odbora. Prosim, tovariš Florjančič!
Roman Florjančič: Tovarišica predsednica! Ko je Odbor obravnaval
to zadevo, je v glavnem iz istih razlogov, ki jih je povedal predstavnik Izvršnega
sveta, ugotovil, da ne kaže ustanavljati sodišč, pri katerih obseg dela še ni
ocenjen. Zaradi tega je bil Odbor mnenja, da bi bilo bolje ustanoviti sodišče
pozneje, če se bo pokazala potreba. To je bil eden od razlogov. Nadaljnji razlog
je, kot je bilo že povedano, kadrovske narave.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Florjančič. Prosim
predstavnika Zakonodajno-pravne komisije, da se izreče o predloženih amandmajih!
Tone J ero v, šek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Zakonodajrio-pravna komisija je bila seznanjena s predlogom obeh občin, da
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naj se dodasta k 16. členu še dve točki, vendar je menila, da to vprašanje
ne sodi v pristojnost Zakonodajno-pravne komisije, ampak da naj se o tem
izrečeta Odbor in Komisija za pravosodje. Hkrati je Komisija menila, da se je
v začetku treba previdno lotevati širjenja mreže sodišč, ker nam še ni znano,
kakšen bo obseg zadev in katere zadeve se pravzaprav prenašajo.
Predsednica Mara Ž 1 e b n i k : Hvala lepa. Želi tovariš Pernuš v imenu
Komisije za pravosodje svoje stališče ponovno obrazložiti? Ne. Vprašala bi
predlagatelje amandmajev, če želijo, glede na obrazložitve predstavnikov, še
dodatno obrazložiti svoje amandmaje? Tovarišica Jurkasova!
Zdenka Jurkas (iz klopi): Delegat iz Sevnice je že podrobno obrazložil, za kaj gre, glede financiranja pa nimam stališča.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala! Besedo ima delegat iz občine Cerknica tovariš Tone Kebe!
Tone Kebe: Ker vidim, da bo amandma, ki ga podpira tudi občina
Cerknica, da bi se namreč ustanovilo sodišče v Postojni, zelo trd oreh, predlagam, da se spremeni 16. člen le toliko, da se občina Cerknica črta iz 2. točke
in se vpiše v 16. točko. To pomeni, da bi za občino Cerknica bilo pristojno
sodišče v Ljubljani, ne pa v Kopru. To je lokacijsko neprimerno bližje, pa tudi
ostale ustanove so že v Ljubljani. Bilo bi neprimerno, če bi občina Cerknica
spadala v območje sodišča v Kopru, ki je mnogo bolj oddaljeno kot Ljubljana.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa. Predlagam, da najprej glasujemo o že danih amandmajih, in v primeru, da amandmaji ne bodo izglasovani,
prekinemo sejo zbora, da bi lahko delegat iz občine Cerknica oblikoval amandma, ki je pravzaprav podrejen. To pomeni, če prejšnji amandma ne bo sprejet,
se bo delegat iz Cerknice povezal z našo strokovno službo in dal nov amandma.
Se zbor s takim postopkom strinja? Da.
Prehajam na glasovanje o amandmaju, ki ga je dala delegatka Zdenka
Jurkas iz občine Brežice. Kdor je za, naj prosim glasuje! (13 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (23 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (17 delegatov.)
Ugotavljam, da amandma tovarišice Jurkasove ni dobil potrebne večine.
Prehajam na glasovanje o amandmaju k 16. členu, ki ga je dal tovariš
Andrej Uršič, delegat iz Ilirske Bistrice. Kdor je za, naj prosim glasuje! (14
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (26 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (16
delegatov.)
Tudi amandma tovariša Uršiča ni dobil potrebne večine.
Prosim sedaj delegata iz Cerknice, ki je pozneje dal nov predlog, da se z
našo strokovno službo poveže in pripravi svoj amandma.
Ta čas pa bomo opravili uskladitev prejšnje točke dnevnega reda, to je
predloga zakona o oblikovanju in volitvah delegacij ter delegiranju delegatov
v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki enakopravno sodelujejo
s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti.
Predsednik Družbenopolitičnega zbora me je namreč obvestil, da je Družbenopolitični zbor k temu zakonu sprejel naslednje amandmaje: amandma
Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora k 22. členu,
predlagan v poročilu odbora (ta amandma je identičen z amandmajem, ki smo
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ga sprejeli v našem zboru), nadalje amandma Zakonodaj no-pravne komisije
k naslovu, ki smo ga tudi mi sprejeli, k 19. členu (v tem amandmaju, ki je bil
sprejet pri nas, naj se beseda »uslug« nadomesti z besedo »storitev«; to pomeni,
da gre le za redakcijski amandma), prav tako so sprejeli amandma k 30. členu,
ki smo ga sprejeli tudi mi. Ker gre dejansko za redakcijski amandma, predlagam
zboru, da glasuje o predlogu predsednika Družbenopolitičnega zbora, da se v 19.
členu beseda »uslug« nadomesti z besedo »storitev«. Se naš odbor strinja s tem?
Tovariš Florjančič? Da. Zakonodajno-pravna komisija? Nima pripomb.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je ikdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet z večino glasov. Obvestila od Zbora
združenega dela še nimamo.
Predlagam., da gremo z dnevnim redom naprej in se vrnemo na obravnavo
predloga zakona o sodiščih združenega dela, ko bo delegat iz Cerknice pripravil
ustrezen amandma.
Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije.
Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za
svojega predstavnika določil tovariša Slavka Kocjana, pomočnika sekretarja
Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo. Tovariš Kocjan bo imel tudi uvodno
obrazložitev.
Slavko Kocjan: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! Pred nami
je osnutek zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem.
Pri izdelavi tega osnutka smo izhajali iz izhodišč, da ne bomo ponavljali
določb, ki so o ustavnem sodišču že vsebovane v ustavi, ter da v skladu s 428.
členom ustave urejamo samo postopek, za katerega ustava določa, da naj se
uredi s posebnim zakonom, v okviru postopka pa samo tista vprašanja, ki zadevajo pravni položaj in status udeležencev v postopku, to je njihove pravice
in dolžnosti. Pri tem naj bi se vprašanja postopka, ki ne zadevajo pravic in
dolžnosti udeležencev pri postopku in ki zadevajo notranje delo, uredila v
poslovniku, ki ga sprejme Ustavno sodišče samo.
Strinjamo se s pripombami Zakonodajno-pravne komisije, Komisije za
pravosodje in Odbora tega zbora za družbenopolitični in komunalni sistem,
da naj črtamo 7. poglavje osnutka zakona, ki določa učinke odločb ustavnega
sodišča. Pri tem se v celoti pridružujemo obrazložitvi, ki jo je dala Zakonodajno-pravna komisija, ki pa je ne bom ponavljal. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik:Ktej točki dnevnega reda smo povabili
tudi Ustavno sodišče SR Slovenije.
Osnutek zakona ste prejeli s sklicem 7. seje Zbora občin. Osnutek zakona
so obravnavah: Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem našega zbora,
skupščinska Komisija za pravosodje in skupščinska Zakonodaj no-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. Omenjena poročila ste prejeli.
Želijo predstavniki odbora in obeh komisij še kaj dodati k pismenim poročilom?
(Ne.)
Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Zeli
kdo besedo? Ce nihče, predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
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1. Osnutek zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije se
sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva vse predloge, dane v poročilih skupščinskih teles.
Kdor je za takšen sklep, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.
Ker ugotavljam, da predstavnikov Izvršnega sveta k naslednji točki dnevnega reda še ni, prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za
svojega predstavnika določil tovariša Franca Briclja, pomočnika republiškega
sekretarja za delo.
K tej točki dnevnega reda smo povabili Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije. Uvodno obrazložitev bo imel predstavnik Izvršnega sveta tovariš Franc Bricelj!
Franc Bricelj : Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice delegati!
Julija lanskega leta je Skupščina SR Slovenije sprejela novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katero sta bili med drugim uveljavljeni tudi določbi 14. a in 109. a člena tega zakona. Določbi se glasita takole:
Sedanji 14. a člen: »Pokojninski dodatek se odmeri po zavarovančevem
povprečnem mesečnem osebnem dohodku, doseženem v zadnjih 12 mesecih
pred začetkom izplačevanja pokojnine.«
109. a člen se glasi: »Določba 14. a člena tega zakona se uporablja tudi
za upokojence, ki so zahteve za uveljavitev pravice do pokojnine vložili po
1. januarju 1972. Ze izdane odločbe se uskladijo s to določbo s prvim dnem
naslednjega meseca po uveljavitvi tega zakona.«
Intencija zakonodajalca je bila preprečiti, da skupni znesek pokojnine in
pokojninskega dodatka preseže znesek največjega osebnega dohodka, določenega
z družbenim dogovorom v republiki. Ustavno sodišče pa je odločilo, da sta
določbi 14. a in 109. a člena zakona o pokoj ninsko-invalidskem zavarovanju v
nasprotju s 6. točko prvega odstavka 281. člena ustave SFRJ in drugim odstavkom 207. člena te ustave ter da sta omenjeni določbi tudi v nasprotju z 9.
členom, zakona o temeljnih pravicah imetnikov Partizanske spomenice iz leta
1941. Določba prvega odstavka 9. člena zakona o temeljnih pravicah imetnikov
Partizanske spomenice se glasi: »Imetnik spomenice, ki prejema pokojnino
po predpisih o pokoj ninsko-invalidskem zavarovanju, ima pravico do pokojninskega dodatka, ki je enak razliki med pokojnino in njegovim 100% mesečnim osebnim dohodkom v zadnjih 12 mesecih pred upokojitvijo ali razliki med
pokojnino in 100% pokojninsko osnovo, od katere mu je bila odmerjena
pokojnina, če je to zanj ugodnejše.«
V zvezi z odločitvijo Ustavnega sodišča Jugoslavije je Skupščina SR Slovenije na sejah pristojnih zborov 25. septembra sprejela sklep, da Izvršni svet
do 25. oktobra pripravi in predloži Skupščini predlog zakona o spremembah
zakona o pokojninsko-invalidskem zavarovanju, v katerem naj uskladi določbe
14. a in 109. a člena zakona z ustavo SFRJ oziroma odpravi nasprotje med
določbami in omenjenim 9. členom zakona o temeljnih pravicah imetnikov
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Partizanske spomenice. Zato Izvršni svet predlaga, da se črtata 14. a in 109. a
člen zakona.
Ker s predlogom zakona odpravljamo omenjeni odločbi od dneva, ko sta
začeli veljati, to je od 2. avgusta 1973, bo Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja odločbe, pri katerih so bile upoštevane določbe omenjenih
členov, uskladila s predlaganim zakonom.
Želel bi dati samo še eno dopolnilo oziroma pojasnilo v zvezi s poročilom
Komisije za borce. Pobudo za takratno novelo zakona o pokojninsko-invalidskem zavarovanju je namreč dala Komisija za borce skupščine prejšnjega
sklica. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Bricelj. Predlog zakona ste
prejeli s sklicem za današnjo sejo zbora. Predlog zakona so obravnavali: Odbor
za družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora, skupščinska Komisija
za vprašanja borcev NOV in skupščinska Zakonodajno-pravna komisija, ki so
zboru predložili pismena poročila. Omenjena poročila ste prejeli.
Vprašam poročevalce odbora in obeh komisij, če želijo še kaj dodati k
pismenim poročilom! (Ne želijo.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce
nihče, dajem na glasovanje predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Kdor je za, naj prosim glasuje! (54 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o spremembi zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Ker amandma še ni razmnožen, se vračam na 8. točko dnevnega
r e d a , to je na predlog za izdajo zakona o premijah za pšenico in o zagotavljanju sredstev za izplačevanje teh premij, z osnutkom zakona.
Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Ivo Marenk, pomočnik republiškega
sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo. Predlog za izdajo zakona je skupaj
z osnutkom tega zakona predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Zeli tovariš Marenk dati uvodno obrazložitev ? Besedo ima tovariš Ivo
Marenk!
Ivo Marenk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na včerajšnji popoldanski seji, s
katere ste dobili tudi pismo podpredsednika Izvršnega sveta v zvezi z obravnavo
tega zakona, ugotovil, da gre pri predlogu za izdajo zakona o premiiranju odkupa
pšenice za povsem drugačen primer kot pri mesu. Pri mesu gre za začasno
reševanje položaja, ki je nastal po embargu Evropske gospodarske skupnosti
na uvoz mesa, in v tem trenutku ni druge rešitve kot premiiranje rejcev, da
bi se s tem zadržal enak položaj na tržišču, kot je bil v poletnih mesecih. S tem
se meso vključuje v normalne tržne tokove in izenačujejo rejci, ki so prodajali
meso Zvezni direkciji za rezerve. V tem primeru seveda predstavlja premija za
pitano goved v bistvu regresno potrošnjo za povsem določeno obdobje.
Pri predlaganem premiiranju pšenice pa Izvršni svet nasprotno ugotavlja,
da je^ trajno reševanje stimulacije za proizvodnjo, hkrati pa tudi za odkup,
mogoče in nujno uresničiti predvsem prek normalnega tržišča. Zato je Izvršni
svet sodil, da v primeru, če so utemeljeni razlogi za stimulacijo proizvodnje
in odkupa oziroma če so vremenske razmere v ,zadnjih dveh mesecih v takšni
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meri vplivale na povečanje stroškov pridelovanja, da sedanja garantirana cena
ni več zadosti spodbudna, naj se vprašanje stimulacij za proizvodnjo in odkup
rešuje z ustrezno spremembo garantirane cene.
Izvršni svet tako ni proti spodbujanju proizvodnje in odkupa, kar bo v prihodnjem letu nedvomno še posebej potrebno, temveč se zavzema, da se takšne
in podobne situacije trajno razrešujejo s cenami, ki bodo za proizvajalce dovolj
spodbudne, in sicer v skladu s sistemom in politiko cen. Hkrati je Izvršni svet
na seji ugotovil, da se z reševanjem spodbujanja proizvodnje in odkupa prek
ustrezne spremembe garantiranih cen dejansko vpliva na sprejeto stališče 0'
izvzemanju gospodarskih intervencij iz proračunov oziroma na njihovo zmanjšanje, stroški za stimulacijo pa se v skladu z dejansko potrošnjo pšenice lahko
neposredno prenašajo na porabnike, in sicer dejansko v skladu s potrošnjo, kar
je tudi bilo stališče Republiškega sekretariata v razpravi v skupščini. Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Marenk. Predlog za izdajo
zakona ste prejeli z dopisom od 6. 11. 1974. Predlog za izdajo zakona so skupaj
z osnutkom zakona obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj
našega zbora in Odbor za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela
ter Odbor za finance našega zbora skupaj z Odborom za finance Zbora združenega dela in skupščinska Zakonodajno-pravna komisija. Vsa ta telesa so zboru
predložila pismena poročila.
Poročila ste prejeli. Danes pa smo vam na klop predložili še mnenje Izvršnega sveta, ki ga je ustno posredoval tudi tovariš Marenk. Vprašam poročevalce
odborov in komisije, če želijo še kaj dodati k pismenim poročilom! Odbor za
družbenoekonomske odnose in razvoj? (Ne želi.) Odbor za finance? (Ne želi.)
Zakonodajno-pravna komisija? (Ne želi.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče, predlagam, da
sprejme zbor naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k predlogu za izdajo
zakona o premijah za pšenico in o zagotavljanju sredstev za izplačevanje teh
premij, z osnutkom zakona.
2. K osnutku zakona dane pripombe in predloge odborov, Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije ter neposredno posameznih skupin delegatov naj predlagatelj upošteva pri izdelavi predloga zakona.
Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlagani sklep z večino glasov.
Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o premijah za prirejo pitanih telet in junic in juncev in o zagotavljanju
sredstev za njihovo izplačevanje, z osnutkom zakona.
Predstavnik Izvršnega sveta je prav tako tovariš Ivo Marenk. Predlog za
izdajo zakona je skupaj z osnutkom tega zakona predložil v soglasje Zbor
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. Predlog za izdajo zakona ste
prejeli z dopisom dne 6. 11. 1974.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora, Odbor za družbenoekonomski razvoj
Zbora združenega dela ter Odbor za finance našega zbora, pa tudi skupščinska
Zakonodajno-pravna komisija. Vsi so predložili pismena poročila. Ta poročila
ste prejeli. Danes pa smo vam na klop predložili tudi mnenje Izvršnega sveta.
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Vprašam poročevalce odborov in komisije, če želijo še ustno dopolniti poročila ! (Ne želijo.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Ivan
Vugrinčič, delegat iz občine Lendava!
Ivan Vugrinčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Delegati občine Lendava se s predlogom zakona o premijah za prirejo
pitanih telet, junic in juncev strinjajo, kajti smo nerazvito območje, kjer je
edini tržni presežek živinoreja. Kljub težavam, v katerih se trenutno nahaja
naše kmetijstvo, posebno živinoreja, v pomurski regiji kmetijske organizacije
kot tudi kooperanti niso skrčili reje goved, čeprav so cene v živinoreji padle
v primerjavi z lanskimi. Naj pri tem navedem, da so se cene industrijskim
proizvodom letos zvišale za 30 do 40 fl/o, kmetijskim pa le za 19 '°/o, in še to tistim,
ki jih Slovenija ne prideluje, kot so sladkorna pesa in razne druge industrijske
rastline.
Zato predlagamo, da se v kmetijstvu, posebej pa še na področju živinoreje,
problemi rešujejo sproti, kajti vsaka zakasnitev intervencij v živinoreji lahko
povzroči padec staleža živine. To bi bilo še posebej kritično za naše področje.
Predlagamo, da se v prihodnje v kmetijstvu cene rešujejo enotno in sistemsko,
zlasti v živinoreji. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Vugrinčič. Kdo še
želi besedo? (Nihče.)
Ce ne želi nihče več besedo, končujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k predlogu za izdajo
zakona o premijah za prirejo pitanih telet ter junic in juncev in o zagotavljanju sredstev za njihovo izplačevanje, z osnutkom zakona.
2. K osnutku zakona dane pripombe in predloge Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije in odbora naj predlagatelj upošteva pri izdelavi predloga zakona.
3. Pooblašča se delegacija SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu
zakona o premijah za prirejo pitanih telet ter junic in juncev in o zagotavljanju sredstev za njihovo izplačevanje.
Kdor je za takšen sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Vračamo se na 4. točko dnevnega reda, ker so amandmaji k predlogu zakona o sodiščih združenega dela sedaj razmnoženi.
Tovariš Anton Kebe, delegat skupine delegatov iz občine Cerknica, je
predložil v svojem imenu in v imenu skupine 10 delegatov amandma k 2.
točki prvega odstavka 16. člena, in sicer, da naj se beseda »Cerknica« črta,
v 4. točki pa naj se ta beseda doda. Delegat je svoj amandma že obrazložil.
Vprašala bi predstavnika predlagatelja, če se z amandmajem strinja! Prosim,
tovariš Savinšek!
Anton Savinšek: Mreža sodišč je bila zamišljena po medobčinskih
svetih in po občinskih skupščinah, tako da so posamezne regije, ki so povezane
z gospodarstvom in ki tvorijo posamezne celote, pokrite v celoti z enim sodi-
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ščem. Zato je predlagatelj tudi postavil shemo teh sodišč po območjih medobčinskih svetov. Sedaj vidimo, da se občina Cerknica izloča iz svoje regije in
slišalo se je, da se tudi občina Logatec hoče pridružiti nekakšni notranjski
regiji. Postavlja se vprašanje, če ni to mogoče prezgodaj. Kazalo bi počakati,
da se te nove regije oblikujejo, šele potem pa naj se ustanovi sodišče združenega
dela. To je le pomislek, sicer pa se predstavnik Izvršnega sveta strinja s
predlogom.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa. Vprašam predstavnika odbora,
tovariša Florjančiča, za mnenje odbora!
Roman Florjančič (iz klopi): Nimamo pomislekov glede tega predloga. Motilo nas je samo to, da so se družbenopolitični dejavniki premalo poglobljeno odločali o tem.
Predsednica Mara Zlebnik: Če prav razumem, sprejemate amandma?
Predstavnik Zakonodajno-pravne komisije? (Se strinja.) Komisija za pravosodje?
(Se strinja.) Ugotavljam, da se z amandmajem strinja tako predlagatelj kot
tudi Odbor in Komisija za pravosodje.
Prehajam na glasovanje. Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (54
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je amandma tovariša Antona Kebeta iz Cerknice sprejet z
večino glasov.
O sprejetih amandmajih bom obvestila predsednika Zbora združenega dela
in Družbenopolitičnega zbora.
Sedaj moramo glasovati še o predlogu zakona o sodiščih združenega dela
v celoti. Kdor je za predlagani zakonski predlog, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o sodiščih združenega dela.
Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o
določitvi števila sodnikov pri Višjem sodišču združenega dela SR Slovenije.
Predlog odloka je skupščini predložila v obravnavo njena Komisija za
pravosodje, ki je za svojega predstavnika določila tovariša Jožeta Pernuša.
Zeli tovariš Pernuš predlog odloka še ustno obrazložiti? Besedo ima tovariš Jože
Pernuš?
Jože Pernuš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Po pooblastilu Komisije za pravosodje Skupščine SR Slovenije predlagam,
da zbor sprejme predlog odloka o določitvi števila sodnikov Višjega sodisča
združenega dela, vključno s spremembami v predloženem besedilu.
Odlok je prvi akt, s katerim se začenja izvajanje že obravnavanega zakona o sodiščih združenega dela. Zaradi tega, da bi pravočasno izvedli volitve
sodnikov tega sodišča, je glede na določbo zakona potrebno, da Skupščina
SR Slovenije že na tem zasedanju določi število sodnikov tega sodišča. Pri
tem se sklicujem na obrazložitev odloka in na tam navedene razloge, ki so
vodili Komisijo, da predlaga, da sistemizacija obsega 45 sodniških mest, od
tega pet mest poklicnih sodnikov in 40 mest nepoklicnih sodnikov v tem
sodišču združenega dela.
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Po mnenju Komisije je potrebno sistemizacijo sodniških mest zagotoviti,
da bo lahko to sodišče hitro iii učinkovito opravljalo svojo funkcijo. V skladu
s tem bi bilo po mnenju Komisije primerno, da se že v začetnem obdobju dela,
katerega kasnejšega, trajnejšega obsega še ni mogoče povsem predvideti, izrvolijo vsaj predsednik in dva poklicna sodnika, ob morebitnem povečanju obsega dela pa bi prišli postopoma do volitev še ostalih poklicnih sodnikov,
v skladu s predloženo sistemizacijo.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Tovariš Pernuš, samo eno
vprašanje! Glede na amandma, ki smo ga prejeli k zakonu, bi morali naslov
tega odloka nekoliko popraviti?
Jože Pernuš: Zaradi tega sem omenil obe varianti, saj še ne vemo,
kakšen bo končni naslov zakona. Ta zakon se mora še usklajevati. Zaradi tega
sem rekel ali Višje sodišče združenega dela ali pa po novem Sodišče združenega
dela SR Slovenije. Temu primerno se mora popraviti odlok.
Predsednica Mara Zlebnik: To je pravzaprav redakcija. Predlog
odloka je obravnavala skupščinska Zakonodajno-pravna komisija, ki je zboru
predložila pismeno poročilo. K predlogu odloka nima pripomb. Pričenjam
razpravo. Kdo želi besedo (Nihče.)
Dajem na glasovanje predlog odloka o določitvi števila sodnikov pri Sodišču združenega dela SR Slovenije, z redakcijsko pripombo k naslovu, ki bo
glede na usklađeno besedilo zakona temu primerno prilagojen. Kdor je za
predlagani odlok, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o določitvi števila
sodnikov pri Sodišču združenega dela SR Slovenije.
Odrejam polurni odmor. Čeprav nimamo več dosti točk na dnevnem redu,
je glede na usklajevanje z drugimi zbori primerno, da imamo odmor sedaj,
da ne bi kasneje čakali.
(Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 12.40.)
Predsednica Mara Zlebnik: Nadaljujemo sejo.
Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o financiranju programa graditve stanovanj za delavce in funkcionarje
v organih federacije v času od 1975. do 1979. leta.
Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Marjan Oblak, pomočnik republiškega sekretarja za finance. Zeli tovariš Oblak besedo? (Ne želi.)
Predlog za izdajo zakona je skupaj z osnutkom tega zakona predložil v
soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Predlog za izdajo zakona
ste prejeli s sklicem 7. seje Zbora občin.
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona so obravnavali: Odbor za
družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora in Odbor za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela in skupščinska Zakonodajno-pravna
komisija, ki so zboru predložili pismeni poročili. Omenjeni poročili ste prejeli
danes. Danes na klop smo vam predložili tudi mnenje Izvršnega sveta. Vprašam
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poročevalca odbora in komisije, če želita še kaj dodati k pismenim poročilom!
(Ne.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovarišica Zdenka Jurančič,
delegat v Zboru republik in pokrajin!
Zdenka Jurančič: Tovarišice in tovariši delegati! V razpravah o
osnutku tega zakona se je izoblikovalo naslednje stališče: Primerno bi bilo
dati soglasje za izdajo tega zakona, vendar s pogojem, da v predlog zakona
pride določba o tem, da mora biti sklenjen posebni družbeni dogovor med
republikami in po"krajinama, po katerem bo zagotovljena pravica do participacije pri tem stanovanjskem fondu tudi za našo republiko.
Naslednja pripomba bi bila, da je predlagatelj dolžan dati določene podatke o finančnih obveznostih za republike in pokrajine, ki bodo izhajale
iz tega zakona. Sicer pa je to problematiko potrebno urediti, saj je precej
kritična. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Kdo še želi besedo? (Nihče.) Če nihče,
predlagam da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k predlogu za izdajo
zakona o financiranju programa za graditev stanovanj za delavce in funkcionarje v organih federacije v času od 1975. do 1979. leta, z osnutkom zakona.
2. K osnutku zakona dane pripombe in predloge, ki jih predlaga Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije v svojem mnenju, odbori pa v svojih poročilih
in ki so bili dani v razpravi na seji zbora, naj predlagatelj upošteva pri izdelavi
predloga zakona.
Kdor je za takšen sklep, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep.
prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog sklepa, da
se pooblasti delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFRJ, da glasuje za predlog zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju, ki ga je zboru predložila v obravnavo delegacija iz SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFRJ.
Prosila bi predstavnika delegacije tovarišico Zdenko Jurančičevo, da predlog delegatom našega zbora še posebej obrazloži.
Zdenka Jurančič: O predlogu zakona je Skupščina SR Slovenije
že razpravljala 26. 9. 1974. Takrat je bilo sprejetih več pripomb, na katere je v
času usklajevanja predlagatelj predloga zakona dal pritrdilne odgovore.
V 9. členu je upošteval našo pripombo glede načina razdeljevanja zbranih
sredstev, namreč da se le izjemoma dajejo sredstva kot kredit, sicer pa nepovratno.
V 15. členu je urejeno vprašanje razdeljevanja sredstev tega sklada prek
upravnega odbora, in sicer na ta način, da ima upravni odbor paritetno sestavo.
S tem je zagotovljen vpliv posameznih republik in pokrajin.
Delegacija SR Slovenije se bo tudi v nadaljnjem postopku usklajevanja
prizadevala, da bo zakon sprejet v smislu pripomb, ki so bile dane v tem
zboru v septembru tega leta.
21
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Predsednica Mar a Zlebnik: Hvala lepa. Danes smo vam na klop predložili pismen predlog naše delegacije, ki ga je obrazložil njen predstavnik, in
sklep naše skupščine, ki so ga na svojih sejah dne 25. septembra 1974 ob obravnavi predloga za izdajo zakona in osnutka sprejeli vsi trije zbori.
Na podlagi predloženega gradiva in ustne obrazložitve predstavnika delegacije v Zboru republik in pokrajin pričenjam razpravo. Želi kdo besedo?
Ce nihče, predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
Pooblašča se delegacija SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona
o skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep.
Prehajam na 12. t o č k o dnevnega reda, to je na volitve in imenovanja.
K tej točki dnevnega reda ste prejeli predlog odloka o imenovanju člana
Upravnega odbora Prešernovega sklada, ki ga je predložila Komisija za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. Predstavnik
te komisija-je tovariš Vili Belič.
O predlogu pričenjam razpravo. Kdo želi besedo, prosim? (Nihče.) Ce
nihče, prehajam na glasovanje.
Kdor je za to, da se v Upravni odbor Prešernovega sklada imenuje tovariš
Mitja Mejak, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju člana Upravnega odbora
Prešernovega sklada soglasno sprejet. S tem je tovariš Mitja Mejak imenovan
za člana Upravnega odbora Prešernovega sklada.
Prehajam na 13. t o č k o dnevnega r e d a , to je na vprašanja delegatov.
Po drugem odstavku 166. člena ustave SR Slovenije ima delegat v zboru
pravico obrniti se na Izvršni svet ali na predstojnike republiških upravnih
organov z vprašanji, ki zadevajo njihovo delo ali zadeve iz njihove pristojnosti.
Pri potrditvi zapisnika prejšnje seje zbora je tovarišica Darja Gorše,
delegat iz občine Lenart, že postavila vprašanje, ki smo ga opredelili kot delegatsko vprašanje. Prosim predstavnika Republiškega sekretariata za finance
tovariša Marjana Oblaka, da da odgovor na io vprašanje. Je tovarišica Goršetova navzoča? (Da.)
Marjan Oblak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Delegat Darja Gorše iz Lenarta je v Zboru občin na zasedanju danes,
13. 11. 1974 pri obravnavi zapisnika postavila naslednje vprašanje: »Iz zapisnika
je razvidno, da so bila glede ocene gospodarskih gibanj ter skupne in splošne
porabe v SR Sloveniji v sedmih mesecih 1974. leta sprejeta določena stališča.
V tretjem odstavku 3. točke sprejetih stališč je bil določen rok konec
oktobra 1974, do katerega naj bi občine v skladu s prevzetimi obveznostmi
po posebnem družbenem dogovoru o višini splošne porabe v občinah v SR
Sloveniji v letu 1974 zagotovile izpolnitev svojih obveznosti glede solidarnostnega prelivanja sredstev. Po tem roku naj bi Izvršni svet predložil Skupščini
SR Slovenije poročilo o izvajanju posebnega družbenega dogovora, s pred-
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logom potrebnih ukrepov, pri čemer naj bi po potrebi proučil tudi možnost
za izjemne ukrep« v smislu določb ustave SR Slovenije.
Delegacija ugotavlja, da na dnevnem redu 7. zasedanja Zbora občin ni
poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o tem vprašanju. Delegacija
občine prosi, da se da odgovor na to vprašanje, to je, ali Izvršni svet pripravlja
to poročilo oziroma morebitne ukrepe in kdaj bo poročilo predloženo zboru.-«
Na vprašanje delegata iz skupine delegatov občine Lenart dajemo naslednji
odgovor: Republiški sekretariat za finance je pripravil v roku poročilo o
izvajanju posebnega družbenega dogovora in ga že predložil Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije. Ponovna obravnava tega poročila bo na seji Izvršnega sveta SR Slovenije dne 15. 11. 1974. Ob tej priliki bo Izvršni svet zavzel
svoje stališče do potrebnih ukrepov, ki bodo hkrati s poročilom takoj predloženi Skupščini SR Slovenije v obravnavo.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Oblak. Tovarišica
Gorše, se strinjate z odgovorom? (Se strinja.)
Še kdo želi postaviti delegatsko vprašanje? Vprašanje bo postavil tovariš
Edi Herman, delegat iz občine Mozirje!
Edi Herman: Delegacija za Zbor občin SR Slovenije iz Mozirja je
na seji 12. novembra 1974 med drugim razpravljala tudi o problematiki sladkovodnega ribištva. Po razpravi je delegacija sklenila, da postavi Izvršnemu svetu
SR Slovenije naslednje vprašanje: »Kdaj bo sprejet novi zakon o sladkovodnem ribištvu SR Slovenije, kajti dosedanji je že zastarel, saj je bil sprejet
leta-1958 in ni v skladu z zakonom o vodah SR Slovenije?
To vprašanje naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije čimprej reši, saj
je bil zakon o vodah sprejet v letošnjem letu, ni pa usklađen z zakonom
o sladkovodnem ribištvu.« Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Lahko kdo od predstavnikov
Izvršnega sveta že danes odgovori na vprašanje? Kaže, da ne. Na vprašanje
delegata iz občine Mozirje bo odgovorjeno na prihodnji seji zbora.
Kdo še želi postaviti delegatsko vprašanje? Tovariš Franc Vavpot, delegat
iz občine Slovenj Gradec!
Franc Vavpot: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Ko je naša
skupina za Zbor občin razpravljala o predlogu zakona o sodiščih združenega
dela, ki je danes sprejet, nam ni bilo jasno, ali imajo tudi posebna sodišča,
ki bodo na podlagi tega zakona ustanovljena oziroma, ali bodo imele tudi
odločbe teh posebnih sodišč izvršilno moč. Postavljam vprašanje: Ali bodo
imele tudi odločbe posebnih sodišč združenega dela izvršilno moč? Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Vavpot. Na vprašanje
lahko verjetno že danes odgovori tovariš Savinšek, predstavnik Izvršnega sveta.
Anton Savinšek: Republiški zakon o sodiščih združenega dela vprašanja izvrševanja odločb teh sodišč ne rešuje, ker je celotni postopek pred
sodišči združenega dela v zvezni pristojnosti. Zvezni zakon o sodiščih pa posebej
ne govori o izvrševanju odločb posebnih sodišč združenega dela. Kljub temu
je jasno, da imajo tudi odločbe posebnih sodišč izvršilno moč.

324

Zbor občin

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa. Delegatsko vprašanje bo postavila tovarišica Zdenka Ferčnik, delegat občine Ljubljana-Center!
Zdenka Ferčnik: Naša skupina je ob obravnavanju vprašanja Igorja
Ponikvarja, delegata skupine delegatov za področje državnih organov iz 3.
okoliša za Zbor združenega dela SR Slovenije, o tem, kakšne so realne možnosti,- da bi bile vse šolske knjige v prihodnjem šolskem letu cenejše in v
naslednjih 3 ah 4 letih vsaj za učence osnovnih šol brezplačne, želela, da
postavim dodatno vprašanje, in sicer: Ah Zavod SR Slovenije za šolstvo spremlja in vodi evidenco o tem, kakšne dodatne pripomočke zahtevajo na posameznih šolah pri pouku matematike in pri tehničnem pouku in če so ti dodatni
pripomočki tudi nujno potrebni?«
Skupina meni, da so ti dodatni pripomočki, ki jih na nekaterih šolah zahtevajo od učencev, na nelvuterih pa ne, neracionalno izrabljeni, stroški zanje
pa so pretirani. Skupina predlaga, da naj bi pristojni organi v republiki dosegli stabilizacijo učnega programa in s tem v zvezi izdajali tudi učbenike
trajnejše veljave. Hkrati naj se prouči možnost, da bi učbenike šteli kot opremo
šole in jih kupovali iz sredstev za investicije, zlasti tam, kjer se šole gradijo
s sredstvi samoprispevkov občanov.
Predsednica Mara Zlebnik : Hvala lepa. Ker so ti predlogi oblikovani
kot delegatska vprašanja, bo na ta vprašanja odgovorjeno na prihodnji seji
zbora.
Naprej prosim! Ne žeh nihče več postaviti delegatskega vprašanja? (Ne.) S
tem končujem to točko dnevnega reda.
Čeprav je formalno dnevni red izčrpan, ga nismo popolnoma izčrpali, v
tem smislu, ker moramo ugotoviti, ah smo pri točkah dnevnega reda, kjer je
šlo za zakonske predloge, usklađeni.
Predsednik Zbora združenega dela tovariš Štefan Nemec mi je sporočil, da
so pri obravnavi zakona o sodiščih združenega dela bili sprejeti amandmaji, ki
so bili sprejeti tudi v našem zboru, pri čemer pa je bil v Zboru združenega
dela sprejet že amandma k 50. členu zakona, ki se nanaša na datum, kdaj
stopi zakon v veljavo. Amandma je bil sprejet v tem smislu, da je bilo namesto »osmi dan« sprejeto besedilo »naslednji dan« po objavi v Uradnem
listu SR Slovenije.
Ce se zbor strinja, da o tem amandmaju razpravljamo in glasujemo, bi
predlagala, da to zadevo rešimo takoj. Ali se predstavnik predlagatelja z
amandmajem strinja? (Da.) Zakonodajno-pravna komisija? (Da.) Odbor? (Da.)
Potem bi lahko prešli na glasovanje o amandmaju, ki je bil sprejet v
Zboru združenega dela k 50. členu zakona o sodiščih združenega dela.
Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma Zbora združenega dela k 50. členu v celoti
sprejet.
Zal, v tem trenutku še nimamo poročila, kako je bil ta zakon sprejet v
Družbenopolitičnem zboru in bomo seveda morah počakati na to sporočilo.
Za ta čas prekinjam sejo, prosim pa vas, da se ne oddaljujete, ker računam, da
bomo to kmalu zvedeli.
(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 13.15.)
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Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Tovariši delegati! Sporočam vam, da mi
je predsednik Družbenopolitičnega zbora tovariš Stane Markič poslal pismo o
sprejetih amandmajih v tem zboru, po katerem ugotavljam, da pri zakonu o
sodiščih združenega' dela nismo usklađeni. V Družbenopolitičnem zboru so bili
sprejeti amandmaji skupine delegatov iz občin Krško, Sevnica in Brežice ter
postojnskih občin. Zato predlagam, da oblikujemo komisijo za usklajevanje,
ki bo skušala uskladitev opraviti še danes, da ne bi tega vprašanja prelagali
na prihodnjo sejo zbora.
Predlagam, da iz našega zbora imenujemo v skupno komisijo tri delegate.
Ce dovolite, bi predlagala tovariša Vilija Beliča, delegata iz občine LjubljanaVič-Rudnik, tovarišico Francko Vidovič, delegata iz občine Šentjur in tovariša
Aleša Nemca, delegata iz občine Nova Gorica. Se strinjate s tem predlogom?
(Delegati se strinjajo.)
Omenjene prosim, da se napotijo v sobo 84 v pritličju, kamor bodo prišli
tudi delegati člani komisije iz ostalih dveh zborov, da bi uskladili to vprašanje.
Prosila bi tudi, da se tega sestanka udeležijo predlagatelji prvotnih amandmajev,
predstavnik Izvršnega sveta, po možnosti predstavnik Odbora tovariš Florjančič in predstavnik Zakonodajno-pravne komisije.
Če hočemo to danes uskladiti, moramo počakati. Bodite prosim v bližini, da
bomo lahko sejo takoj nadaljevali.
(Seja je bila prekinjena ob 13.20 in se je nadaljevala ob 14.25.)
Predsednica Mara Zlebnik: Komisija je končala svoje delo. Prosim
predstavnika naše skupine tovariša Beliča, da da poročilo o usklajevanju.
Vili Belič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Postopek za uskladitev besedila 16. člena zakona o sodiščih združenega
dela je bil potreben, ker je Družbenopolitični zbor sprejel predlog zakona v
besedilu, ki je bilo tudi nam predloženo, z amandmajema delegatov tovariša
Uršiča in tovarišice Jurkasove, in sicer, da naj se 16. člen dopolni tako, da
postaneta samostojni območji posavska regija ter območje Cerknice, Ilirske
Bistrice in Postojne. S tem bi se število sodišč združenega dela povečalo od
predlaganih 8 na 10.
V usklajevalnem postopku je bilo obrazloženo, zakaj se Družbenopolitični
zbor zavzema za takšno rešitev. Poudarjeno je bilo, da gre za pravice in pristojnosti, ki jih občani in občine pridobivajo po tem zakonu. Sprejet je bil sklep,
da se predloži vsem trem zborom enoten predlog, da se 16. člen dopolni s tem,
da se ustanovi 10. sodišče za območje Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna
in da se 9. sodišče ustanovi za območje Brežice, Krško in Sevnica.
Predsednica Mara Zle b n i k : Hvala lepa, tovariš Belič. Slišali ste predlog usklajevalne komisije. Naj ponovim, da je usklajevalna komisija po daljši
razpravi prišla do> sklepa, da predlaga zboru, da upošteva amandmaje, ki so
bili sprejeti v družbenopolitičnem zboru, in da razširi mrežo sodišč združenega
dela tudi za kraškoKnotranjsko in posavsko regijo.
Obvestila bi tudi zbor, da predlagatelj, to je Izvršni svet, vztraja pri
svojem prvotnem predlogu, medtem ko se predstavniki ostalih zborov oziroma
člani komisije v celoti strinjajo s predlogom usklajevalne komisije.
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Dajem predlog, ki ga je v imenu usklajevalne komisije dal tovariš Belic, v
razpravo. Zeli o tem predlogu kdo razpravljati? Očitno nihče. Prehajam na
glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (37 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.)
Ugotavljam, da je predlog usklajevalne komisije glede amandmajev k 16.
členu sprejet z večino glasov.
S tem smo predlog zakona o sodiščih združenega dela sprejeli v enakem
besedilu v vseh treh zborih.
Prosim še za dvoje stvari. Obveščena sem, da je Zbor združenega dela k
predlogu za izdajo zakona o premijah za pšenico in k predlogu za izdajo
zakona o financiranju gradnje stanovanj za delavce in funkcionarje v organih
federacije sprejel, poleg sklepov, ki smo jih sprejeli tudi mi, sklep o pooblastilu delegacije SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin, da glasuje o predlogu
zakona v celoti.
Ce se zbor strinja, predlagam, da svoj sklep glede teh točk dnevnega reda
dopolnimo z naslednjim besedilom: »Pooblašča se delegacija SR Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona o financiranju programa graditve stanovanj za delavce in funkcionarje v organih federacije v času od
leta 1975 do 1979 (z osnutkom zakona) v celoti.«
Kdor je za, naj prosim glasuje! (38 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.)
Ugotavljam, da je predlog za pooblastilo delegaciji sprejet z večino glasov.
Pooblastilo v enakem besedilu naj bi dali tudi k predlogu za izdajo zakona
o premijah za pšenico in o zagotavljanju sredstev za njihovo izplačevanje
(z osnutkom zakona).
Kdor je za, naj prosim glasuje! (40 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je dopolnitev sklepa sprejeta z večino glasov.
Tovarišice in tovariši delegati! S tem smo današnjo sejo končali. Zahvaljujem se vam za udeležbo, za sodelovanje in predvsem za potrpežljivost.
(Seja je bila končana ob 14.40.)
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5. seja
(25. septembra 1974)
Predsedoval: Stane Markič,
predsednik Družbenopolitičnega zbora
Začetek seje ob 9.08.

Predsednik Stane Markič: Pričenjam 5. sejo Družbenopolitičnega
zbora.
Odsotnost so opravičili: dr. Majda Strobl, Štefan Strok, Marko Bule in
Zdenko Mali.
Preden preidemo na določitev dnevnega reda, bi vas rad obvestil, da je
naša strokovna tehnična služba ugotovila, da ne more v redu sestaviti zapisnikov zaradi tega, ker so magnetogrami zelo pomanjkljivi in se marsičesa ne
sliši. Zaradi tega naj vsakdo, ki hoče razpravljati, pride na govornico.
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 4. seje Družbenopolitičnega zbora,
2. izhodišča za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih,
3. osnutek zakona o socialnem skrbstvu,
4. osnutek zakona o zdravstvenem varstvu,
5. osnutek zakona o kulturnih skupnostih,
6. osnutek zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni
lastnini,
7. odločba Ustavnega sodišča Jugoslavije o presoji ustavnosti in zakonitosti
1. in 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju Socialistične republike Slovenije,
8. predlog za izdajo zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi deželami
in deželami v razvoju (z osnutkom tega zakona),
9. poročilo o stanju po potresu v prizadetih občinah in poteku solidarnostne akcije za odpravo posledic potresa na Kozjanskem,
10. vprašanja delegatov.
s
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Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k temu dnevnemu redu?
(Nihče.) Ali se s predlaganim dnevnim redom strinjate? (Da.) Ugotavljam, da
je predlog dnevnega reda sprejet.
Prehajam na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 4.
seje Družbenopolitičnega zbora.
Osnutek ste prejeli. Ima kdo kakšen predlog oziroma pripombo k zapisniku?
(Nihče.) Če ne, lahko štejem, da je zapisnik sprejet. Ugotavljam, da smo
zapisnik odobrili.
Obveščam vas, da bomo po dogovoru med predsedniki zborov poslušali
na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora uvodno obrazložitev predsednika Izvršnega sveta tovariša Vladimira Klemenčiča k 2. točki sprejetega dnevnega reda, to je k izhodiščem za
urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbnopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih. Vabim vas, da odidemo v veliko dvorano na
poslušanje uvodne obrazložitve. Po končani obrazložitvi bodo zbori nadaljevali
delo na ločenih sejah. Sejo bomo nadaljevali v tej dvorani.
(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.30.)
Predsednik Stane Marki č: Prehajamo na 2. točko dnevnega
reda, urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov
v samoupravnih interesnih skupnostih.
Izhodišča je predložil Izvršni svet. Celotno gradivo so obravnavali: Odbor
za družbenoekonomske odnose, Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Pismena poročila ste prejeli, prav tako ste slišali uvodno
obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš Janko Cesnik!
Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši! Po izčrpnem ekspozeju in skrbni pripravi gradiva o načelih za oblikovanje interesnih skupnosti so izhodišča,
ki so se izoblikovala, mnogo jasnejša in bodo brez dvoma pomagala pri oblikovanju interesnih skupnosti, ne samo na področjih, kjer se skupščine vključujejo v skupščinski sistem, ampak nasploh pri reševanju pomembnih družbenih
vprašanj na področjih, kjer je uresničevanje pravic delovnih ljudi odvisno od
menjave dela oziroma kjer se rešujejo vprašanja posebnega družbenega pomena.
Izhodišča, ki so pripravljena in ki so sedaj v razpravi, dajejo nekatere
jasne odgovore za formiranje interesnih skupnosti. Odbor tega zbora za družbenopolitični sistem je bil načelno mnenja, da kaže ta stališča vgraditi v zakone,
ki se pripravljajo glede samoupravnih interesnih skupnosti, ki so del skupščinskega sistema. Ta stališča naj bi se vgradila tudi v samoupravne sporazume
in druge akte, s katerimi se bodo oblikovala razmerja v teh interesnih skupnostih. To pomeni, da naj bi imeli ta akt za enotno osnovo, enotna izhodišča
za oblikovanje interesnih skupnosti na vseh področjih družbenega življenja
in dela, bodisi da se ta načela vgrajuj ejol v zakon bodisi da so del samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja in sestavina statutov oziroma samoupravnih sporazumov. Pri tem ostajajo seveda nekatera vprašanja le delno
rešena oziroma niso v celoti popolnoma jasna in precizna. Odbor tudi ni našel
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nekih bolj preciznih izhodišč in določil, žlasti ne glede vprašanja, kako povezovati posamezne samoupravne skupnosti v interesne skupnosti.
Dileme, ki so tu dane, kažejo na dokaj neenotna stališča v posameznih
republikah, pri nas je temeljno izhodišče sicer to, da ne kaže v ta razmerja
do konca vpletati delegacij za družbenopolitični sistem, za skupščine in da ne
kaže v to popolnoma pritegniti delavski svet kot organ upravljanja in najvišji organ samoupravljanja v samoupravni skupnosti, temveč da bi se izoblikovale posebne delegacije, ki naj bi oživljale to neposredno zvezo med samoupravno skupnostjo in med interesno skupnostjo. Do tu je vse v redu; naprej
pa ostane odprto vprašanje, kako naj se posamezne delegacije združujejo, kako
naj se oblikujejo-, ali naj bo ena delegacija za posamezno samoupravno skupnost ali naj bo delegacija za vse samoupravne skupnosti, zlasti za tiste, ki sodelujejo v skupščinskem sistemu, ali naj se majhne organizacije, mislim organizacije z manjšim številom delavcev, vključujejo v skupno delegacijo ali naj
pridemo do tega skupnega zastopstva šele na konferenci delegacij. Ta vprašanja
so odprta. Zelo koristno bi bilo, če bi se v tej razpravi ali vsaj kasneje sporazumeli za enotnejša stališča. To bi nam koristilo pri sestavi zakona, poleg
tega pa bi zelo olajšalo oblikovanje interesnih skupnosti v praksi.
Kot veste, smo tik pred rokom, ko bi morale interesne skupnosti zaživeti.
V skladu z ustavnim zakonom bi se morale konstituirati s 1. 1. 1975. To pomeni,
da nas čaka zelo obsežno in temeljito delo, ki ga po mojem mnenju najbrž nismo
sposobni do roka opraviti. Do tega roka bodo sprejeti šele zakoni o teh skupnostih, kje pa je potem še vse zamudno delo okrog volitev delegacij, združenja
delegacij, sestave statutov, formiranja zveze skupnosti na ravni republike,
sklenitve samoupravnega sporazuma vseh udeležencev in podobno. Marsikaj od
tega se sicer že pripravlja vendar bo končna stališča, končno obveznost, da tako
rečem, dal šele zakon. Delovni ljudje čakajo, kaj bo pravzaprav prinesel zakon
in slišijo se stališča, češ lotili se bomo tega, ko bodo znana končna stališča, ko
bo obveznost določena v zakonu. Taka stališča politično niso v redu, so pa do
neke mere upravičena glede na še nerazčiščena vprašanja.
Pomembno nalogo vidim v tem, da bi z razpravo v zborih in s tem, da bi
skupščina ta izhodišča sprejela, lahko vplivali na pospešeno delo pri oblikovanju interesnih skupnosti. V tem smislu pomenijo ta izhodišča pomembno
bazo pri oblikovanju samoupravnih interesnih skupnosti.
Vrednost teh stališč ni samo v njihovem vplivu in pomenu pri sestavi zakona, ampak tudi v tem, da jih je mogoče uporabljati že pri formiranju delegatskih osnov za delo interesnih skupnosti na novi podlagi, upoštevajoč tudi
razprave v zborih in v okviru drugih organov.
Poudariti je treba, da ni potrebno nobeno čakanje, ker se iz teh izhodišč
dokaj dobro vidi ustavna zasnova interesnih skupnosti, zaradi česar je mogoče
takoj začeti priprave za formiranje teh skupnosti. Seveda je potrebno sprejeti
zakon, ki bo enotno uredil, na podlagi teh izhodišč, delegatska razmerja za pet
skupnosti, ki se vključujejo v skupščinski sistem. S tem zakonom bi določili
volilni postopek in delegatska razmerja, kolikor se seveda to lahko ureja z zakonom, saj bo to potrebno urediti še z drugimi akti, npr. s samoupravnimi sporazumi. Moramo se dogovoriti za postopek, kako izvesti to nalogo-, prav tako
tudi za rok, do katerega mora biti ta naloga opravljena. Najbrž bodo volitve po
posameznih samoupravnih skupnostih na isti dan, čeprav jih razpiše recimo
delavski svet samoupravne skupnosti. Logično bi bilo, da bi se odločili za isti
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dan, da bi te priprave pospešili, da ne bi dopuščali, da bi se te priprave razvlekle na daljši čas.
Vprašanja oziroma zadeve, o katerih bodo samoupravne interesne skupnosti
odločale v skupščini z ustreznimi zbori, so določene že v ustavi, precizirane pa
bodo s poslovnikom skupščine in zborov. Tako ne bo potrebno zakonsko urejanje obsega zadev, o katerih bodo te skupščine soodločale z ustreznimi zbori.
Skušal sem vprašanja, ki jih je obravnaval Odbor za družbenopolitični
sistem in ki so navedena v poročilih, nekoliko dopolniti in razširiti ter opozoriti
na izredno aktualno nalogo, ki je pred nami. Hvala.
Predsednik Stane Markič: Besedo ima tovariš Marijan Brecelj!
Marijan Brecelj: V zvezi z razpravo tovaršia Česnika želim na
nekaj opozoriti. Izražen je bil dvom, če bomo uspeli do konca leta formirati
vse te samoupravne interesne skupnosti, da bodo začele delovati v smislu ustavnih in zakonskih določb. Mislim, da o tem ne smemo dvomiti. Najmanj smemo
dvomiti mi. Naša skupščina je dolžna realizirati te naloge, ker tako določata
ustava in ustavni zakon, in tudi zato, ker je za celotno funkcioniranje našega
javnega življenja to nujno. Bistvo novega sistema, ki ga uveljavljamo, je, da
na te samoupravne interesne skupnosti prenašamo velik del skrbi za vse naloge
tega zelo pomembnega področja, vseh, kot pravimo, družbenih dejavnosti. Potek nalog si takole predstavljamo: danes bomo v vseh zborih opravili načelno
razpravo o izhodiščih, hkrati pa tudi že o osnutkih zakonov, ki naj uredijo
organizacijo in delovanje posameznih samoupravnih interesnih skupnosti. Pričakujemo, da bo naš Izvršni svet lahko v kratkem času predložil Skupščini
predloge teh zakonov. Ne morem natančno reči kdaj, mislim pa, da najkasneje
čez mesec dni, morda pa tudi kakšen teden prej. To pomeni, da moramo v
oktobru v Skupščini definitivno sprejeti vse ustrezne zakonske predpise.
Tudi tovariš Klemenčič je v svojem uvodnem ekspozeju dejal, da akcija
za organizacijo teh interesnih skupnosti že teče. Verjetno še ne zadosti hitro,
vendar pričakujemo od našega Izvršnega sveta, da bo zagotovil vse, kar je
potrebno, da bodo naloge uresničene. Še enkrat poudarjam, da ne smemo dvomiti, ali bodo te naloge v roku izvršene ali ne. Morajo biti! Naša dolžnost in
naša odgovornost je, da to, kar nam predpisujeta ustava in ustavni zakon,
izvršimo.
Predsednik Stane Markič: Tovariš Zoran Polič!
Zoran Polič: Tovarišice in tovariši! Ker so to izhodišča, lahko človek
najbrž nekoliko svobodneje razmišlja o posameznih stališčih. Ne zahtevam,
naj bodo sprejeta moja mnenja in stališča, ampak dajem le v razmislek nekatere stvari. Zdi se mi namreč, da je prav, da si skušamo nekoliko celoviteje
osvetliti situacijo. Gre za dva, tri osnovna vprašanja, o katerih je bilo precej
razpravljanja že v odborih. Gre za formiranje delegacij in še za nekatere
manj pomembne stvari. Najprej bi se dotaknil vprašanja delegacij, posebno
zaradi tega, ker nekatere dileme in nekatere stvari v izhodiščih po mojem občutku niso dosledno postavljene.
Osnovna dilema, ki je razvidna tudi iz materialov odbora, je, ali enotna delegacija ali delegacija za vsako samoupravno interesno skupnost oziroma kakšna
drugačna rešitev. Moram reči, da je za moj občutek izhodišče postavljeno na-
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pačno. Ne gre za to, ali bo ena delegacija ali jih bo več, ampak za to, kako
bodo delovni ljudje prisotni pri odločanju v samoupravnih interesnih skupnostih. Lahko so mnogo bolj prisotni, vzemimo, če sploh ni delegacij in opravlja
to funkcijo delavski svet, ali pa so lahko močneje prisotni, če je veliko število
delegacij v temeljni organizaciji združenega dela. Razčistiti moramo, kako bo
prišel predlog iz samoupravne interesne skupnosti v temeljno organizacijo
združenega dela oziroma nasprotno, kako bo temeljna organizacija združenega
dela prisotna pri odločitvah v samoupravnih interesnih skupnostih. Ta vprašanja je treba rešiti že v statut temeljne organizacije združenega dela oziroma
organizacije združenega dela.
Pomembno je, kako bodo ti dokumenti opredelili vprašanje odgovornosti.
Kako bo urejeno, da bo delegat tisto, o čemer se bo razpravljalo v samoupravni
interesni skupnosti, prenesel do poslednjega delavca v temeljni organizaciji
združenega dela, in narobe, kako bodo potrebe in zahteve, ki se rojevajo neposredno pri samem delavcu, prek delegata prišle do samoupravne interesne
skupnosti. Zato bi postavil problem na to osnovo, to se pravi, kako opredeliti
odgovornost, ne pa koliko naj bo delegacij. Zato sem za to, da podčrtamo prisotnost vseh temeljnih organizacij v samoupravni interesni skupnosti, pri čemer
so verjetno koristnejše skupne delegacije. Opozarjam, da imamo temeljne organizacije združenega dela s sila majhnim številom delovnih ljudi. Če bodo
morah v takih TOZD za vsako samoupravno interesno skupnost voliti posebno
delegacijo, bo to verjetno neracionalno, tehnokratsko-birokratsko. Prepustimo
delovnim kolektivom, da se odločijo, ali hočejo eno skupno delegacijo ali hočejo
za vsako samoupravno interesno skupnost posebno delegacijo. Morajo pa narediti tako povezavo v mehanizmu odgovornosti, da bo zagotovljena sklenjenost
potreb in odločitev. To sledi tudi iz samega materiala, kjer se na primer pri
tako imenovanih svobodnih poklicih odločamo za to, da ista delegacija, ki
delegira v skupščino, lahko delegira delegata tudi v samoupravno interesno
skupnost. Najmanj primerno pa je, da bi delavski svet pošiljal delegate. Ce smo
se odločili za tak razpon možnosti, zakaj potem z zakonom določiti nekaj, kar
lahko povzroči delovni skupnosti težave. Dopuščam možnost, da bi bila taka
rešitev prehodna, obstaja pa nevarnost, da bi se večina odločila zanjo. In kaj
smo s tem dosegli? Mislim, da ravno osnovne stvari, za katero smo se borih, ne.
Druga pomembna stvar v teh izhodiščih je dilema, ki so jo načeli tudi
odbori in pri kateri se je med drugimi Zakonodajno-pravna komisija odločila
za rešitev, s katero se osebno ne strinjam. Gre za to, kdo naj potrjuje statute
samoupravnih interesnih skupnosti. Predlagano je, naj bo to Izvršni svet.
Mislim, da gre tu za tako pomembna delegatska in samoupravna razmerja,
da mora prevzeti odgovornost za potrjevanje statutov organ, ki je sam samoupravno sestavljen, to je skupščina, ne pa da prepušča to Izvršnemu svetu.
S tem ne mislim zmanjševati funkcije Izvršnega sveta. Zdi se mi pa, da je
v našem samoupravnem mehanizmu taka povezanost mnogo bolj koristna oziroma pravilnejša.
Imam še dve, tri drobne pripombe.
Prva je na strani 2 predloga za izdajo zakona, kjer je govor o normiranju
vloge Socialistične zveze. Predlagatelj pravi, naj bi to vlogo normiral zakon
samo za Socialistično zvezo, ne pa tudi za druge družbenopolitične organizacije.
Ta drugi del stavka je čisto brez potrebe in vnaša določeno zmedo. Socialistična
zveza, kot pravimo, je enotna fronta socialističnih sil. Ce govorimo o Sbcia-
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listični zvezi, govorimo o vseh sestavnih elementih. Kaj sedaj to pomeni, da
naj ne velja za druge? To se pravi, ne velja za njene sestavne dele. Najbolj
pa morajo biti prisotni pri tem sindikati, Zveza komunistov in tako dalje.
Najbrž ni dobro te stvari tako postaviti.
Dalje je v izhodiščih na strani 8 rečeno : »odpreti možnost, da uprava pogodbeno opravlja strokovna opravila za samoupravne interesne skupnosti ali pa
da se del strokovnih opravil iz uprave prenese na strokovne službe samoupravne
interesne skupnosti«. S prvim delom se strinjam. Naj samoupravna interesna
skupnost, če je treba, pooblasti za določeno akcijo tudi upravni organ. To bo
pogodbeni odnos. Odločno pa sem proti, da naj uprava prenese na strokovne
službe samoupravnih interesnih skupnosti določene posle, kar je vsebovano v
drugem delu. Kaj to pomeni? Ce je samoupravna interesna skupnost zainteresirana, da neki posel opravlja njena služba, jo bo za to zadolžila tako, da bo
to v interesu samoupravne interesne skupnosti. Če pa bo uprava hotela prenesti na to službo nekaj, kar niti nima pomena niti ni potrebno za to samoupravno interesno skupnost, kaj potem? In kakšni bodo ti posli? Ce ni treba,
da jih kdorkoli opravlja, naj jih ukinejo, naj ukinejo tudi delovna mesta, ki
niso potrebna. Zdi se mi, da se v tem skriva nevarnost za širjenje birokracije
in celo za njeno podvojitev s prenašanjem nekih upravnih funkcij na strokovno
službo samoupravnih interesnih skupnosti. Mislim, da je prav dovoliti samo
možnost, da samoupravne interesne skupnosti sklepajo z upravnimi organi pogodbe za opravljanje določenih poslov. To je v njihovem interesu. Sicer pa ne
obremenjujejo že ob rojstvu neko telo z nalogami, obveznostmi, ki bodo lahko
samo zbirokratizirale oziroma otežile njihovo delo
Mislim, da lahko končam s kratko pripombo k predlogu za izdajo zakona,
bolj v opozorilo zakonodajalcem. Pravijo, da volitve delegacij predvidoma ne
bodo povzročile večjih stroškov. Ali jih bodo povzročile in je zato treba upoštevati finančno plat ali pa jih ne bodo in je treba to jasno povedati, ne pa,
da sprejmemo zakon in kasneje naekrat ugotovimo, da bodo visoki stroški. K
samemu zakonu pa pripombe še kasneje.
predsednik Stane Markič: Hvala lepa. Kdo želi besedo? Tovariš
Gavez!
Stane Gavez: Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, da podkrepim stališča našega Odbora za družbenoekonomske odnose in da skušam
razložiti lastno razmišljanje v zvezi z uresničevanjem delegatskega sistema v
samoupravni interesni skupnosti. Mislim, da zadeva ni tako enostavna, kot
morda na videz zgleda. Dejstvo je, da se vsi zavedamo, da moramo to področje samoupravno konstituirati na delegatskih principih do konca leta tako,
kot nas zavezujeta ustavni zakon in ustava sama. Mislim, da je pri tem treba
iskati ustrezne racionalne metode in oblike, obenem pa tudi zagotavljati resnično odločujoč vpliv delovnih ljudi, njihov avtentični interes tudi na teh področjih samoupravnega organiziranja.
Opozoril bi, da smo temeljne delegacije za delegiranje v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, ko še ni bilo razčiščeno vprašanje, ah bodo temeljne
delegacije lahko tudi delegatska baza za delegiranje v skupščine samoupravnih
interesnih skupnosti, številčno in po strukturi zasnovali tako, da bi lahko pokrivale tudi ta področja. Pri obravnavi tega vprašanja je potrebno pred očmi
imeti tudi to.
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Kolikor smo doslej razpravljali, in to je prišlo tudi do izraza v našem
odboru, je prevladalo mnenje, da bi za interesne skupnosti, ki se vključujejo
v skupščinski sistem, imeli skupne oziroma splošne delegacije, pri čemer pa je
seveda treba zagotoviti tesno povezanost s samoupravnimi organi v temeljnih
samoupravnih skupnostih. Ce to ne bo zagotovljeno, bo nastalo vprašanje
vsebine dela, kako se bosta ta dva subjekta v samoupravljanju srečevala in
tako dalje. Mislim, da bi bilo smotrno in prav, da bi se zavzeli za to, da bi
imeli skupno ali splošno delegacijo v temeljni samoupravni skupnosti za samoupravne interesne skupnosti, ki sodelujejo v skupščinskem sistemu. Gre namreč
za povezovanje; v občinah bo potrebno najti brez dvoma skupen model povezovanja temeljnih in splošnih delegacij v konference in zagotoviti proces resničnega združevanja po interesih in tako dalje. Ne moremo dovoliti, da bi bile te
zadeve popolnoma neusklađene in da bi imeli za vsako samoupravno interesno
skupnost posebno temeljno delegacijo. Zamisliti se moramo, ali bosta sindikat
in Socialistična zveza lahko resnično v družbeni praksi zagotavljala povezovanje
množice teh mehanizmov in zagotavljala resnično smotrno, racionalno delovanje in usklajevanje interesov, da bi zagotovili avtentični interes tako- enega
kot drugega dela v svobodni menjavi dela v samoupravnih interesnih skupnostih.
Specifičen in drugačen je položaj pri drugih samoupravnih interesnih skupnostih. Moram reči, da smo z dosedanjo prakso in pristopom h konstituiranju
nekaterih samoupravnih interesnih skupnosti ustvarili določeno zmedo, saj smo
bili v praksi doslej nenehno pod pritiskom. Celo vrsto teh stvari je treba uskladiti in mislim, da je specifična pot mogoča. Stopnja povezovanja teh subjektov
je tako velika, da se postavlja vprašanje, če bi bilo potrebno tudi za te imeti
posebne temeljne delegacije. Povezovanje na vseh nivojih glede na številčnost
subjektov in številčnost teh skupščin oziroma delegatov je tolikšno, da bi formalno zadostili taki usmeritvi, v praksi pa ne bi uveljavili teh principov in
bi jih bilo tudi nemogoče uveljaviti.
Zavzemam se za splošne delegacije; kar pa se tioe prehodnega določila
glede organa samoupravljanja, podpiram mnenje tovariša Poliča, da taka
ureditev lahko postane praksa. Kolikor ne bomo ustrezno izvolili delegatov,
bomo imeli pri kadrovskem konstituiranju samoupravnih interesnih skupnosti določene težave. Resnično se lahko zgodi, glede na kratek čas, da bo
večina samoupravnih interesnih skupnosti skušala uveljaviti prav to prehodno odločbo. Čeprav mislim, da gre po tem predlogu za obdobje treh mesecev, bi težko pravočasno konstituirali te skupnosti, tudi kadrovsko. Hvala
lepa.
Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? Tovariš Vrtar!
Avgust Vrtar: Tovariši delegati! Podpiram izhodišča kot pomemben
korak k uresničevanju določil ustave. Imel pa bi nekaj pripomb. V izhodiščih
med možnimi subjekti ustanavljanja samoupravnih interesnih skupnosti niso
omenjeni delovni ljudje, zaposleni v oboroženih silah. Prav tako nista omenjena
možnost za oblikovanje in postopek oblikovanja delegacij ter delegiranje delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti od strani oseb, zaposlenih
v oboroženih silah. Mislim, da bi bilo prav, da glede aktivnih vojaških oseb
in civilnih oseb, zaposlenih v JLA, smiselno uporabimo 156. člen ustave Socialistične republike Slovenije, ki določa, v katerih temeljnih samoupravnih
organizacijah in skupnostih oblikujejo delovni ljudje delegacije in pri tem
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v 3. točki posebej navaja aktivne vojaške osebe in civilne osebe v službi v
oboroženih silah SFRJ. Oblikovanje delegacij in pa delegiranja aktivnih vojaških oseb je določil posebni zvezni zakon. Ta je predvidel, da glede na maloštevilnost aktivnih vojaških oseb na posameznih območjih lahko oblikujejo
skupno delegacijo z drugimi delovnimi ljudmi, naštetimi v 3. točki. Verjetno
bi bilo prav, da na podoben način uredimo tudi oblikovanje delegacij in delegiranje s strani vojaških oseb v samoupravne interesne skupnosti. Pomanjkanje predpisov glede samoupravnih interesnih skupnosti nam namreč že sedaj
dela težave. Ustanovitelji skupnosti nas kličejo, naj enakopravno sodelujemo,
naj pristopamo k sporazumom oziroma jih podpišemo, mi pa doslej nimamo
organov niti organizacij, ki bi ta postopek izvajale, in rešujemo to dogovorno,
kar pa verjetno ni v skladu z določili ustave. Še posebne težave nastopijo pri
plačevanju prispevkov. Kakor veste, dobimo sredstva le iz proračuna, plače
so nam določene z uredbo in urejene po klasičnem uslužbenskem sistemu. Pri
taki ureditvi je vsako odvajanje sredstev pogojeno z odobritvijo tistega, ki nam
je sredstva dodelil, to pa je državni organ.
Naj še omenim, da posebnosti organiziranja vojaških oseb ne omenjajo
osnutki zakonov, o katerih danes razpravljamo, razen zakona o -gospodarjenju
s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini. Točno je, da so vojaške osebe
zdravstveno zavarovane po posebnem zakonu o zdravstvenem zavarovanju
aktivnih vojaških oseb. Prav tako je to urejeno s posebnim zakonom glede socialnega in pokojninskega zavarovanja. Ker pa sta ti dve instituciji, to se
pravi socialno varstvo in zdravstveno varstvo sestavni del skupščinskega sistema, se lahko vprašamo, na temelju česa in po kakšnem postopku bodo lahko
aktivne vojaške osebe oziroma naše delegacije prišle v skupščino občine oziroma
republike. Mehanizma do sedaj nimamo, pa bi verjetno bilo prav, da se tudi to
na določen način uredi. Omenil sem te posebnosti glede na nujnost posebnih
določil o aktivnih vojaških osebah in civilnih osebah v službi v oboroženih silah
tudi v izhodiščih in glede na nujnosti, da se ta vprašanja uredijo na zvezni
ravni, z določenimi predpisi, in da se najdejo mehanizmi usklajevanja, da bi
tudi vojaške osebe lahko uresničevale svoje interese v že vpeljanih skupščinskih mehanizmih. Na to problematiko smo že opozorili Zvezni sekretariat za
ljudsko obrambo in obljubili so nam, da bodo to uredili z določenimi predpisi. Prav bi bilo, da se to stori tudi s strani tega telesa. Hvala.
Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? Prosim, tovarišica Danica Jurkovič!
Danica Jurkovič: Današnja uvodna beseda tovariša Klemenčiča
se mi je zdela tako primerno zaokrožena v stališčih, da bi bilo verjetno dobro
predloženi tekst izhodišč vseeno dopolniti z nekaterimi bolj izoblikovanimi mislimi v uvodne besede, čeprav je to verjetno težko delo. Verjetno bi bilo laže,
če bi zbor priporočil, naj uvodna beseda predstavlja sestavni del izhodišč, ker
so stvari že dognane tudi po pripombah.
Podpiram tovariša Poliča glede formiranja delegacij v temeljnih organizacijah združenega dela oziroma krajevnih skupnostih. Ostati moramo, kar je
zapisano tudi v poročilu Odbora za družbenoekonomske odnose, pri tem čimbolj
elastični. Imamo organizacije s tisoč delavci in imamo tudi take z 20—30 delavci. To se pravi, da naj v svojem statutu določijo, katera delegacija oziroma
kako se oblikuje delegacija za pošiljanje delegatov, predvsem v samoupravne
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interesne skupnosti, ki tvorijo del skupščinskega sistema. Kar bomo togo zapisali, bo težko izpolniti tako velikim kot majhnim. Osnovno načelo naj bi
bilo, da gre čimveč delavcev v delegacije in v skupščine samoupravnih interesnih
skupnosti.
V začetku se je tudi meni zazdelo, da bi bila rešitev, ki je nakazana v
prehodnih določbah glede delavskega sveta, primerna, zlasti zaradi roka. Vidim
pa, da imamo tri mesece časa za zbore delavcev in da je bolje, da ustanovimo
skupne, splošne ali posebne delegacije in da ne dajemo možnosti, da bi delavski
svet opravljal njihove funkcije, ker bi tako omejili možnost širjenja delegatskega sistema.
Predsednik Stane Markič : Tovariš Golob!
Ludvik Golob: Podpiram pobudo tovarišice Jurkovičeve, naj bi nekatere zaokrožene misli, zlasti pa bolj domišljene rešitve iz uvodnega referata
predstavljale sestavni del tez za oblikovanje kompletnih rešitev pri ustanavljanju samoupravnih interesnih skupnosti. Moram tudi povedati, da sem imel
dva regionalna posveta, na katerih se nisem mogel ubraniti precej ostre politične
kritike na račun naše počasnosti. To je bilo v Brežicah in Trbovljah, kjer so rekli,
da je od sprejema ustave in od volitev preteklo veliko časa, ko ni bilo nič storjeno za organizirano razreševanje in oblikovanje enotnih stališč na tem področju
samoupravnega urejanja. Zaradi tega opozarjamo na vrsto volilnih, organizacijskih in tehničnih opravil, ki čakajo na terenu, in na to, da je nujno takoj
razviti vse kadrovske priprave. Prav tako opozarjajo', da je v kadrovskih postopkih treba zagotoviti demokratične odnose v združenem delu, v krajevnih
skupnostih, da se kadrovske rešitve ne bi oblikovale v zaprtih forumih. Skratka,
zagotoviti moramo demokratičen postopek, kjer bo v samem političnem snovanju pri ustanavljanju samoupravnih interesnih skupnosti, zlasti pa tudi pri
kadrovskih in političnih pripravah prišel delavec do izraza. Zato bi še posebej
podprl predlog tovariša predsednika Breclja, da bi že prej kot v enem mesecu
v skupščini prišli do predlogov zakonov. Hvala.
Predsednik Stane Markič: Tovariš Beno Zupančič!
Beno Zupančič: Tovarišice in tovariši! Zdi se mi, da uvod tovariša
Klemenčiča in izhodišča predstavljajo dovolj široko osnovo in tudi dovolj
gibčno rešitev za dejanske razmere in dejanske možnosti v temeljnih družbenih
skupnostih in da vse skupaj prispeva k hitrejši akciji. Ker poznam bolj od blizu
razmere v Ljubljani, vem, da so iniciativni odbori že dolgo ustanovljeni, da
delujejo in da imajo marsikatere stvari pripravljene. Vendarle pa čakajo na
zakonska določila, da bi lahko stvari pripeljali do konca, in potrebno bo seveda
še precej dela, da bodo stvari izvedene tako, kot predvideva ustavni zakon.
Pri tem opozarjam na eno stvar, o kateri je bilo tukaj že govora. Namreč na
naloge, ki čakajo družbenopolitične organizacije in organizirane politične sile,
da bi ,se stvari dobro izpeljale, in drugič na to, da z vso dejavnostjo sedaj
ustvarjamo, opravičujem se za besedo, dodaten pritisk na oblikovanje ah novo
ustavno delovanje temeljnih skupnosti, to pomeni, na temeljne organizacije
2druženega dela in tudi na krajevne skupnosti. Precejšen del tega še teče po
starem ali teče po novem bolj formalno kot vsebinsko. Celotno zgradbo pa
naslanjamo na te temelje.
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Mislim, da si pri praktičnih rešitvah, ki so v teh izhodiščih navedene in
ki jih bomo obravnavali ob osnutkih zakonov, ne bi smeli domišljati, da je
vse dokončno rešeno. Mislim, da bi se bilo zaradi nekaterih stvari bolje hitreje
dogovoriti in hitreje opredeliti, kot pa vso stvar pomakniti v bodočnost in dati
argumente tistim, ki bi jo radi preložili še za leto ali dve. Pri tem naj omenim,
da se pa vendarle lahko v precejšnji meri že naslonimo na neke izkušnje, zlasti
v teh skupnostih, ki postajajo del skupščinskega sistema.
Tretjo stvar, ki sem jo želel omeniti, pa je pri enem izmed vprašanj načel
že tovariš Polič, ko je opozoril na ustavni smoter in vsebino in na družbeno
hotenje, ki je bistveno in ki se seveda lahko v mnogih stvareh realizira na
več načinov. Ta trenutek moramo izbrati tistega, ki nam je vsebinsko in seveda tudi praktično najbolj ustrezen. Treba je povedati, da bi se zaradi vseh
teh praktičnih stvari in zaradi časa in zakonov in pritiskov morah ves čas
prizadevati za neko prepričanje, da bo navsezadnje vendarle socialna vsebina
vseh teh reform tista, ki bo odločila zgodovinsko bitko. Organizacija je seveda
pot, ki lahko to omogoči in olajša, nikakor pa ni cilj in namen.
Ena izmed zgodovinskih nalog teh skupnosti je prerasti zgodovinsko nastale
in v marsičem v razredno delitev spremenjene družbene delitve dela. Preraščati
to delitev pa pomeni prizadevati si, da bomo vsi, ki živimo od svojega dela,
od dela svojega uma ali svojih rok, delavci in vsi ustvarjalci, vsi umski in
telesni delavci torej, imeli v družbi tako mesto, da se ne bomo mogli postavljati
drug nad drugega kot sila, kot moč, kot breme ali kot nasilje in podobno.
Prerasti to delitev pomeni prerasti zelo težek razkol, ki je nastal in še nastaja
med ljudmi, prerasti tiste delitve in razlike, ki so najbolj poudarjene ravno
v sferi intelektualnega dela, razredno najbolj zakrite ali zakrinkane in velikokrat tudi umetno prekrite z najrazličnejšimi teorijami in ideologijami o tem,
zakaj morajo nekateri misliti in vladati, drugi pa proizvajati v materialni proizvodnji in biti poslušni.
Ob tem se mi zdi dobro omeniti še eno misel, ki se tiče našega izobraženstva, katerega velik del je zajet v teh skupnostih in sicer na obeh straneh, v
obeh zborih, in njegove zgodovine ter njegovih dejanj v zgodovini. Če se spomnimo nazaj, moramo vendarle reči, da je to izobraženstvo bilo vedno pretežno
obrnjeno k ljudstvu. Cankar je govoril o proletarizaciji slovenskih izobražencev
in kulturnih delavcev, s čimer želim samo povedati, da so delitve na umsko in
telesno delo že same po sebi zamotane, da pa morajo biti pri majhnem narodu,
ki je bil dolga leta ali pa stoletja zasužnjen, drugačen kot mogoče kje drugod.
To je treba upoštevati, kadar se zaradi praktičnih razlogov, ki seveda imajo
svoje utemeljitve, razvrščamo v proizvajalce, porabnike in podobno. Ne negiram
namreč te delitve, vendar samo opozarjam na vsebino in na realizacijo takih
delitev, da ne bi iz takih in podobnih delitev gradili nekega novega plota, s
katerim bi skušali ohraniti tistega, ki ga je zgodovina postavila in ki ga skušamo s pomočjo teh skupnosti prerasti. To pomeni, da je smotrneje preraščati,
ne dehti in ločevati. To moramo imeti kot organizirane politične sile pred očmi
in smoter je seveda enakopravnost delavcev, teh in onih, ki se srečujejo v
skupnem urejanju. To urejanje pa naj bi temeljilo na tistem, kar imenujemo
sporazumevanje, dogovarjanje in podobno; in čim manj na glasovanju, na
preglasovanju, na majorizacijah, na prestižnih bitkah in podobnem, kar je
seveda do določene mere značilno za predstavniški sistem ah pa za druge družbene sisteme. To pa pomeni, ne glede na dejansko zgradbo skupnosti, ki jih
gradimo, priznavanje kar se da malo umetnih hierarhij in kakršnihkoli umet-
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nih ali umetno povzročenih frontalnih dialogov. Teh, seveda starih resnic ne
bi pripovedoval, če ne bi sodil, da so na nek način še zmeraj žive in pereče.
Na svoj način je nanje opozoril tudi tovariš Klemenčič, ko je govoril o izkušnjah dosedanjih skupnosti, ki so bile nekoliko drugačne, kot so sedaj. O tem
govorim zato, ker bi morali kot organizirana politična sila skrbeti za to, da
se nam te posode ne napolnijo z vsebino, kakršne ne želimo.
To se mi je zdelo potrebno povedati zaradi tega, ker sem poslušal razpravo,
bral poročilo odborov in ker mislim, da je bilo izrečenih ob praktičnih pripombah
tudi nekaj misli, ki se hočeš nočeš dotikajo nekaterih vsebinskih stvari, kako
prerasti zgodovinsko situacijo, kako dejansko omogočiti vpliv delovnih ljudi.
To pomeni, da nam ni organizacija, tehnika in mehanizem smoter, ampak sredstvo. Zdi se mi, da bi morali še razmisliti o nekaterih stvareh, ki so v izhodiščih
in zakonih. Mislim, da ni naključje, da je tovariš Klemenčič v svojem uvodu
uporabil termin »izhodiščna skupnost«, kajti nova ustava je izraz »temeljna
skupnost« uporabljala v drugačnem smislu, kot se je uporabljal poprej. Drug
problem je recimo zveza skupnosti, ki se mi zdi utemeljena takrat, kadar so te
skupnosti, ki se združujejo v zvezo, samozadostne, same v sebi zaokrožene.
Ne verjamem pa, da je katera izmed njih taka. Vendar, to ni bistveno. Bistveno
je, da je sedaj med nekaterimi skupnostmi razlika v naslovu, kadar se združujejo v republiško skupnost. To so stvari, o katerih bo treba še razmisliti,
da bomo lahko opravili precejšen del te ne lahke in ne preproste naloge. Hvala
lepa.
Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? Tovariš Klemenčič!
Rad bi še nekaj rekel v zvezi s skupnostjo socialnega varstva, kot peto,
ki soodloča s skupščino in ki je še nimamo. Mislim, da je to odprto vprašanje
in bomo morali videti, kakšna je rešitev s tem v zvezi.
Vladimir Klemenčič: Spisek vprašanj, ob katerih bi morali imeti
enotne poglede, je precej obširen, če vzamemo poročila, ki so bila pripravljena
v odborih, in današnjo razpravo. Obenem pa mislim, da bi bilo dobro, če bi vsaj
nekaj besed rekel tudi o medrepubliškem usklajevanju, ki poteka od včeraj v
Beogradu, na katerem so navzoči odgovorni tovariši iz vseh republik.
Splošen vtis iz včerajšnjega dela te razprave je potrdil tisto našo osnovno
usmeritev, ki je v izhodiščih in ki sem jo skušal tudi danes poudariti, da
namreč samoupravna interesna skupnost ni neka enotna kategorija, da ni neka
šablona, ki bi jo bilo mogoče prenesti na vsak primer. Toliko je raznih specifičnosti v razmerjih, v odnosih, razlike med njimi so tako pogoste in tako velike,
da ne gre samo za težave pri usklajevanju med republikami, ampak tudi za
težave znotraj same republike, če bi hoteli postaviti enoten model samoupravne
interesne skupnosti. Zaradi tega je želja in težnja, ki je bila v medrepubliškem
usklajevanju v začetku vsaj s strani nekaterih zelo navzoča, da bi namreč čimveč stvari poenotili, že na podlagi včerajšnje razprave precej splahnela. Mislim,
da bo rešitev, ki bi tako ah drugače vplivala na naše rešitve, relativno malo,
še posebej, ker so tudi te rešitve, ki smo jih mi predvideli, recimo v osnutku
zakona o volitvah in tako naprej, na liniji tega, kar se je razumelo, da naj bi
bila prvenstvena usmeritev.
Nekatere rešitve naj bi bile urejene skupno v zakonu o organizacijah
združenega dela. Ker bodo za pripravo tega zakona, ki je pravzaprav kodeks,
22
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potrebne še precejšnje razprave in ne bo tako kmalu sprejet, sem še posebej
poudaril, da ne moremo čakati na take rešitve, razen tega bo pa zakon verjetno
zelo malo stvari enotno postavil. Preciziral bo npr. ustavno določbo, ki pravi,
da skupščine samoupravnih interesnih skupnosti formirajo delegate; tu je
recimo še dilema, ali to pomeni tudi delegacije ali samo delegate. Nekateri
so naredili celo teorijo o tem, kako je treba razlagati tisto besedico v ustavi,
Zakon bi recimo lahko jasno rekel, da se delegacije oblikujejo tudi za delo v
samoupravnih interesnih skupnostih.
Nekatere stvari bi se tudi rešile v medrepubliškem dogovoru, ki bi bil
nek političen dogovor, ki pa seveda ne bi do konca obvezoval republike, če
misli, da nikakor ne more določene stvari rešiti drugače, kot si je zamislila.
V zvezi s poročili in pa tudi z današnjo razpravo bi najprej spregovoril
o sodelovanju ljudi, ki so zaposleni v Jugoslovanski ljudski armadi. To vprašanje
je treba vsekakor proučiti, je pa že danes jasno, da njihova udeležba v tistih
skupnostih, kjer ne zadovoljujejo svojih potreb, ni primerna in je tudi ne
moremo predvideti. Tam, kjer pa bodo sodelovali in zadovoljevali svoje potrebe, pa je seveda treba predvideti tudi njihovo udeležbo. To mora biti kriterij.
Ni nekega načelnega enotnega pristopa, ki bi ga uporabil povsod. Tako na primer
na stanovanjskem področju, kjer že potekajo prve priprave za ustanovitev
posebne stanovanjske skupnosti za zaposlene v JLA in zveznih organih uprave,
ne bo prišlo v poštev njihovo sodelovanje, ker bo posebna samoupravna interesna skupnost zadovoljevala potrebe za Jugoslovansko ljudsko armado in
zvezno upravo. Mislim, da je pri otroškem varstvu nekaj podobnega. Ne bi
hotel govoriti na pamet, to je treba proučiti, izhajajoč iz tega izhodišča.
Dobro bi bilo, če bi res lahko sprejeli enotno stališče glede potrjevanja
statutov. Osebno se glede tega pridružujem mnenju tovariša Poliča, in verjetno bo taka rešitev najbolj ustrezna, da bi statute skupnosti, ki sodelujejo
v skupščinskem sistemu, potrjevala skupščina družbenopolitične skupnosti.
Glavni argument za to ni bil načelen, ampak ta, da delegatske skupščine ne
bi preobremenili s stvarmi, s katerimi je bila obremenjena dosedanja skupščina,
ampak da bi čimveč takih stvari, ki jih lahko sami opravijo, prepustili izvršnim
organom. Vendar mislim., da bi za te skupnosti verjetno le morah predvideti, da
jih potrdi Skupščina; za ostale skupnosti pa bi morda res kazalo to prepustiti Izvršnemu svetu.
Glede temeljnih skupnosti se razprava v Beogradu zaenkrat še razhaja.
Mislim, da se bomo v Sloveniji držah tega, kar je zapisano v ustavi. Ustava
govori o temeljnih skupnostih oziroma enotah; tudi iz določb, ki govorijo
o samoupravnih interesnih skupnostih kot pravnih osebah, je jasno razvidno,
da ustava loči med temeljnimi skupnostmi in samoupravnimi interesnimi skupnostmi. To se pravi temeljne skupnosti ali enote niso samoupravne interesne
skupnosti. Tovarši iz Hrvatske, četudi ne vsi, pa želijo ustvariti koncept temeljne
samoupravne interesne skupnosti. Temeljna samoupravna interesna skupnost
je kot kategorija obstajala v osnutku ustave, kasneje pa je kot pojem izpadla.
Temeljne skupnosti ah enote se ustanavljajo v okviru samoupravne interesne
skupnosti, v skladu z 68. členom ustave, za čimboljše uresničevanje samoupravnih pravic znotraj te skupnosti. To se pravi, če je izhodiščna skupnost regionalna, potem se temeljne enote ah skupnosti v občinah ah celo v krajevnih
skupnostih na podlagi samoupravnega sporazuma regionalne skupnosti ah pa
recimo občinske skupnosti organizirajo znotraj te samoupravne interesne skup-
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nosti. Glede tega je ustava popolnoma jasna in mislim, da moramo nekatere
dileme in vprašanja, ki se ob tem pojavljajo, zlasti pri nekaterih zakonih, razjasniti, da ne bi stvari napačno izpeljevali. To je povezano tudi z delegatskimi
razmerji. Iz temeljne skupnosti ah enote ne more iti delegat v samoupravno
interesno skupnost na občinski ah pa višji ravni. Najprej se formira samoupravna interesna skupnost, ki sprejme svoj akt o ustanovitvi, in za to morajo
biti izvoljeni delegati. Ne more samoupravno interesno skupnost konstituirati ne
vem kdo. Konstituirati jo morajo njeni člani, in to je recimo skupnost na
občinskih ali regionalni ravni. Potem se v okviru te skupnosti organizirajo
delegati neke krajevne ,skupnosti ali občine v temeljno skupnost ah enoto za
posamezno področje, in to so prav ti delegati, ki so bili že izvoljeni za skupščino samoupravne interesne skupnosti na občinski ali regionalni ravni, pa še
mogoče nekateri dodatni delegati, ki so potrebni, da bi se obravnavale tiste
specifičnosti, ki jih urejajo temeljne skupnosti ah enote v skladu s samoupravnim sporazumom te izhodiščne skupnosti.
Nekateri bi na vsak način radi vse samoupravne interesne skupnosti vezah
z občinsko ravnijo. Mi ne ustanavljamo občinskih samoupravnih interesnih
skupnosti. Velikokrat bo samoupravna interesna skupnost res na občinski ravni,
ni pa to edina možna rešitev.
Kar zadeva delegatski sistem, bi rad poudaril, da so nekatere rešitve v
zakonu o volitvah in delegiranju delegatov zelo tesno povezane s tem, kako
bomo rešili nekatera vprašanja družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih
interesnih skupnostih. To je tisto izhodišče, iz katerega mora izhajati logika
delegatskih razmerij. V analizi samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja o skupni porabi in splošni porabi, ki je v Izvršnem svetu že pripravljena
in bo relativno hitro lahko prišla v Skupščino, se postavljajo določena vprašanja. V odgovorih na ta vprašanja bo treba poiskati nekatere rešitve za zakon
o delegatskih razmerjih. Če bo namreč sprejeto kot izhodišče, da se o dohodku,
ki ga dajejo temeljne organizacije združenega dela za potrebe izobraževanja,
zdravstva in tako naprej, odloča na podlagi samoupravnega sporazuma za določeno obdobje, potem se bodo konkretne odločitve sicer sprejemale v Skupščini,
vendar v okviru tega dogovora, ki je bil podpisan kot samoupravni sporazum.
O tem bo sklepala skupščina samoupravne interesne skupnosti. Kolikšen bo
pa obseg sredstev, ki jih bodo temeljne organizacije v določenem obdobju prispevale za določene namene, bo pa določeno s samoupravnim sporazumom, tako
kot letos v temeljnih organizacijah. O tem bodo sklepali delavski sveti ah zbori
delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela. Potem bo tudi vloga in
odgovornost delegatov v samoupravnih interesnih skupnostih drugačna, kot če
bi se odločili za tak model, da se v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti dokončno odloča o višini prispevka, o sredstvih, ki jih bodo temeljne
organizacije dale in tako naprej. Ce bi se odločili za ta model, potem je jasno,
da ne bi mogli iti mimo delegatov vseh temeljnih organizacij združenega dela,
ker bi v nasprotnem primeru lahko govorih o odtujevanju dohodka. Tudi ob
sistemu konference delegacij izpade iz sporazumevanja cela vrsta temeljnih
organizacij združenega dela in praktično nekaj delegatov TOZD v imenu celotnega področja podpiše dogovor o določeni prispevni stopnji za nek namen.
Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti se bodo morale dogovarjati, morale bodo oblikovati predloge za prispevne stopnje, za predloge za osnovne
programe dela, potem pa sklepati o konkretizaciji teh programov in o konkret22»
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nih rešitvah in predlogih za porabo teh sredstev, ker je očitno, da ne bo mogoče
vsako leto podpisovati samoupravnih sporazumov v vseh temeljnih organizacijah združenega dela za posamezne namene. To bi bilo po mojem mnenju
preveč komplicirano in bi preveč obremenilo samoupravno bazo.
V zvezi s tem je tudi vprašanje raznih rešitev glede povezovanja delegacij,
skupne delegacije, splošne delegacije ali posebne delegacije in tako naprej.
Očitno je, da delovna skupnost v neki delovni organizaciji, ki opravlja dejavnost,
ki z raziskovalnim delom nima nikakršne zveze, in raziskovalnega dela ne
potrebuje, ne bo formirala svoje posebne delegacije za raziskovalno skupnost,
ker so njene potrebe in interesi na tem področju tako majhni in neizdeferencirani, da ni nobene potrebe, da bi imela posebno delegacijo. Iz tega izhodišča
izhaja zakon. Tista delovna organizacija ali pa TOZD, katere dejavnost je
z raziskovalnim delom zelo ozko povezana, kot je npr. Iskra, pa bo morala
imeti v ta namen posebno delegacijo, ker so njene potrebe na tem področju
tako specifične.
Glede razprave v Beogradu v zvezi z delegatskimi razmerji, bi rad omenil
še to, da je bilo tam potrjeno, da naj bi bile izhodišče posebne delegacije. Ker
so v nekaterih republikah, na primer v Crni gori, že sprejeli zakon, ki predvideva delavske svete kot izhodišča za formiranje delegacij, je bil potem sprejet dogovor, da naj bi bila tudi to možna varianta. Stališče, da bi delegacije
za skupščine družbenopolitičnih skupnosti opravljale vlogo delegacij za samoupravne interesne skupnosti, pa je bilo odklonjeno, čeprav je recimo Makedonija tako stališče sprejela. Pri tem je bilo tudi rečeno, da naj bi bil mandat
za te delegate tudi 4 leta, razen seveda za Crno goro, kjer se mandat povezuje
z mandatom delavskega sveta.
Tudi glede delavskega sveta je bilo rečeno, da ga ne bi izključili kot možno
izhodišče za formiranje delegacij. Ce gre za zadovoljevanje nekih osebnih potreb,
kot je recimo zdravstvo, otroško varstvo in tako naprej, potem delavski svet
vsekakor ni ustrezna podlaga ali pa ne 6i mogel opravljati vloge delegacije
v ustrezni samoupravni interesni skupnosti. Tam gre za osebne potrebe, ki se
solidarnostno pokrivajo, in je lahko posamezen delavec tisti, ki je zainteresiran
za otroško varstvo ah pa ne. Zato naj delavec sodeluje v teh delegacijah. Pri
elektrogospodarstvu, kjer je predvsem prizadet interes delovne organizacije,
ne pa neposredno posameznega delavca v njej, pa bi prišel delavski svet v
poštev kot izhodišče oziroma bi lahko opravljal vlogo delegacije za te samoupravne interesne skupnosti.
Kot ste videli, smo v tem zakonu pustili še varianto, da bi zakon veljal za
vse samoupravne interesne skupnosti, ki opravljajo zadeve posebnega družbenega namena. Vendar sem že v uvodni besedi dejal, da naj bi se zakon omejil
samo na skupnosti, ki sodelujejo v skupščinskem sistemu. To je zaradi stabilnosti in neke analogije s skupščinskim, sistemom potrebno urediti z zakonom.
Glede akcije je treba reči, da že poteka. Ves čas smo vztrajali, da naj se
pripravljajo sporazumi in ustrezni samoupravni akti hkrati z zakoni. Razen
na enem področju, kjer je nekoliko v zaostanku, je ta akcija v bazi že zelo
napredovala. Ponekod smo stvari zadrževali, ker smo v začetku, ko se je to medrepubliško sodelovanje začelo, mislih, da bo zajelo veliko širši krog vprašanj.
Sedaj pa lahko pohitimo, in tudi mislim, da je enotnost pogledov že na ustrezni
višini. Tu bo imela posebno pomembno nalogo Komisija za spremljanje uresničevanje ustave pri SZDL. Ta komisija, regionalne komisije in občinske komi-

5. seja

341

sije so odgovorne, da poteka ta akcija sinhronizirano. Ce bi kar naprej prehajali
pred delovne organizacije z novimi in novimi zahtevami po nekih volitvah,
zborih in tako naprej, bi postala ta akcija formalizem.
Tudi glede skupnosti socialnega varstva moramo čimprej sprejeti stališča.
Za enkrat še ne morem dati nekega poenotenega mnenja Izvršnega sveta. Moje
mnenje glede določbe 59. člena republiške ustave pa je naslednje. Mislim, da
bosta obe skupščini, tako otroškega varstva kot socialnega skrbstva, glede na
probleme, ki bodo obravnavani v skupščini, sodelovali v skupščini družbenopolitične skupnosti, se pravi ne obvezno skupaj, če bo problematika otroškega
varstva tista, o kateri bo sklepala skupščina; če bi pa seveda prišlo do vprašanj, ki zadevajo celotno socialno varstvo, potem pa bi seveda sodelovali obe
skupščini. Poleg -tega bo treba z vidika socialnega varstva vključevati v skupščinski sistem tudi pokojninsko zavarovanje, pa morda še nekatere druge skupnosti, kot npr. skupnost zaposlovanja ali pa stanovanjsko skupnost.
Ob tem je dilema, ali razlagati 59. člen ustave tako, da sta vključeni v to
skupnost samo otroško varstvo in socialno skrbstvo, za vse ostale pa je treba
sprejeti poseben ustavni zakon, če jih hočemo vključiti v skupščinski sistem,
ali pa je socialno varstvo moč razlagati širše, v tem smislu, da tudi invalidskopokojninsko zavarovanje opravlja nekatere vidike socialnega varstva, ne samo
varnosti. Mis'lim, da bo to glede na obseg sredstev in glede na določene probleme socialnega varstva treba tudi storiti. Hvala lepa.
Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Ali lahko
sklepam, da je razprava o izhodiščih s tem izčrpana? Rad bi poudaril, da ta
razprava kaže, da se bomo morali v tem času akcijsko tako organizirati, da
bomo lahko izvedli te zahtevne naloge. Mislim, da je prav, da kot zbor naredimo
vse, kar je potrebno na zakonodajnem področju, da bodo pravočasno sprejeti
ustrezni zakoni, in da kot člani družbenopolitičnih organizacij in vodstev,
kot njihovi delegati storimo vse, da bo stekla potrebna politična akcija, kadrovske priprave ter druge organizacijske priprave, da bi lahko pravočasno opravili volitve, konstituiranje samoupravnih interesnih skupnosti in potem tudi
republiških samoupravnih interesnih skupnosti.
Ker nismo mislili, da bi ta izhodišča predstavljala nek dokument zbora,
ampak v bistvu le dogovor, predlagam naslednje: Izhodišča za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih
interesnih skupnostih, ekspoze predstavnika Izvršnega sveta, pripombe, predlogi in mnenja skupščinskih teles ter pripombe, predlogi in mnenja v razpravi na seji zbora se sprejmejo kot osnova za pripravo zakonov in za urejanje družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih
interesnih skupnostih.
Se strinjate s tem dogovorom oziroma sklepom? (Da.) So še kakšne pripombe ali dopolnila? (Ne.) Ce ne, potem lahko sklepam, da smo se sporazumeli
o teh stališčih.
Predlagam odmor do 12.30.
(Seja je bila prekinjena ob 11.50 in se je nadaljevala ob 12.30.)
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Predsednik Stane Markič: Prehajamo na 3. točko dnevnega
reda, na osnutek zakona o socialnem skrbstvu.
Predlagatelj Izvršni svet predlaga, da se predlog zakona obravnava kot
osnutek.
Osnutek zakona so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose, Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Mislim, da
lahko začnemo razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Tovarišica Šmucova, iz Republiškega sekretariata za zdravstvo!
Marjana Smuc: Tovarišice in tovariši! Zakon o socialnem skrbstvu
je Skupščina SR Slovenije že obravnavala kot osnutek zakona. Na podlagi
danih pripomb in stališč, izraženih tudi v javni razpravi, je bil izdelan predlog
zakona. Ker izhodišča za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih še niso bila dokončno
dogovorjena, je Izvršni svet predlagal, da se zakon ponovno obravnava kot
osnutek zakona.
Področje socialnega varstva, ki je področje posebnega družbenega pomena,
je edino, ki je bilo do sedaj izven samoupravnega sistema interesnih skupnosti.
Dejavnost socialnega skrbstva je urejena z vrsto zakonskih in drugih predpisov, deloma pa se izvaja na podlagi ugotovljene družbene potrebe. Z ukrepi
socialnega varstva varujemo življenjski interes precejšnjega števila občanov
in delovnih ljudi. Gre za populacijo, ki ni sposobna ali je le delno sposobna
skrbeti zase ah urejati svoje socialne, vzgojne in zdravstvene probleme ter
probleme usposabljanja za življenje in delo, zato je družbenopolitično nujno, da
se to področje dejavnosti organizira na samoupravnih osnovah, tako da bo zagotovljeno kompleksno reševanje te problematike, pa tudi povezovanje z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi.
Posebna dejavnost socialnega skrbstva, ki jo opravljajo socialne službe,
doslej ni bila zakonsko urejena in se je izvajala neposredno na podlagi ustavnih
določb. Ze vrsto let se torej kaže potreba po zakonski ureditvi socialnega skrbstva. Temu v prid govori zlasti dejstvo, da ni s predpisom urejen način organiziranja in delovanja socialnih služb; ti razlogi so nas ob ustavni koncepciji
pripeljali do sklepa, da ne moremo uveljaviti principa podružbljenja, ne da bi
opredelili nekaterih osnovnih značilnosti področja. Zato je pripravljen zakon,
ki bo urejal socialno skrbstvo, organizacijo skupnosti socialnega skrbstva in
socialne zavode, ker le s tem lahko strnemo in povežemo dejavnost. Ta bo
torej pomenil temeljni predpis za področje socialnega skrbstva.
Zakonski tekst, ki je pred vami, že upošteva pripombe in stališča, dana v
organih in telesih skupščine *er izražena v javni razpravi. Hvala lepa.
Predsednik Stane Markič: Kdo želi besedo? Tovariš Polič!
Zoran Polič: Zelo kratek bom. Rad bi le opozoril na nekaj stvari,
ker je to osnutek in se stvari dajo še dopolniti.
Gre predvsem za jasnost pri nekaterih stvareh, in če nimam prav, bo
predlagatelj tega zakona tako ali tako odklonil moje pripombe.
Drugi člen pravi: »Občani imajo pravico do družbene pomoči iz prejšnjega
člena, če so nezmožni za delo in nimajo za preživljanje potrebnih sredstev ali
iz drugih razlogov.« Ali ne bi bilo dobro reči: »nimajo za preživljanje potrebnih
sredstev ali če taka sredstva imajo, pa je iz drugih razlogov ogroženo njihovo
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vključevanje«. To so predvsem starejši ljudje, kmetje in podobno, ki sicer
imajo sredstva, imetje itd., pa bi lahko nekdo rekel, češ, saj imaš svoja sredstva, zato nismo dolžni skrbeti zate.
Podobna stvar je v 18. členu. Tudi tu zastavljam vprašanje. Rečeno je, da
»skupnost socialnega skrbstva povezuje skupnosti« itd., in potem v tretji alinei,
»izenačuje pogoje za socialno skrbstvo na manj razvitih področjih«. Ce se
misli tudi na prelivanje sredstev, kar bi po mojem moralo biti, potem bi se
moral ta člen glasiti drugače, npr.: »zagotavlja sredstva in druge oblike za'
izenačevanje pogojev za socialno skrbstvo«. Ce pa se ne misli na zagotavljanje
sredstev, potem pa seveda postavljam vprašanje, kaj pravzaprav pomeni izenačevanje pogojev za socialno skrbstvo na manj razvitih področjih.
Naslednjo pripombo imam pri 21. členu: »Skupnost socialnega skrbstva
ima organ socialnega skrbstva, ki opravlja« itd. Oprostite, ne vem, če je to
dobro. Zdi se mi, da bi bilo pravilneje reči: »Skupnost socialnega skrbstva opravlja javna pooblastila po tem zakonu in drugih predpisih, ki dajejo javno pooblastilo organom socialnega skrbstva«. Kako ta organ to uredi, 'je najbrž njegova stvar. Lahko pa rečemo tudi, da gre to neposredno prek organov, kar
pa seveda ni zakonsko določilo, in je potem stvar te institucije, kako si to
organizira. Ce pa z zakonom obvezujemo skupnost socialnega skrbstva, da
formira poseben organ, se pa zastavlja vprašanje, kakšno je razmerje med tem
organom in skupnostjo, kdo je zdaj pooblaščen, kakšne so pravice skupnosti
socialnega skrbstva itd.
K 41. členu je Zakonodajno-pravna komisija dala pripombo v zvezi s
pogodbo. »Rejništvo je samostojna poklicna dejavnost, če rejnik izpolnjuje
pogoje, ki so določeni s pogodbo«. Mislim, »s sporazumom, ki ga sklenejo
skupnost socialnega skrbstva, skupnost zdravstvenega varstva« itd. Zdi se mi,
da bi bilo prav, če bi 41. člen postal 40. člen, ki definira rejništvo, pri čemer
bi bilo treba reči, da je rejnik občan, ki pa mora skleniti pogodbo itd., da se
tako vidi, da je eno sporazum o rejništvu, drugo pa neposredna pogodba, ki jo
mora rejnik skleniti.
Opozarjam še na 58. člen. Zdi se mi, da ga je treba videti v odnosu do
člena 53, ki pravi: »Skupščina skupnosti socialnega skrbstva se konstituira in
začne z delom najkasneje do 31. decembra 1974«. Tu pa pravimo: »Skupnosti
socialnega skrbstva in zveze skupnosti« itd. »morajo uskladiti akte o ustanovitvi centrov za socialno delo do 31. decembra 1974«. Kaj pa, če še same ne
bodo sestavljene, kako bodo potem rešile to?
V zvezi s predlogom Zakonodajno-pravne komisije k členu 12 opozarjam,
da se poleg 135. člena lahko sklicujemo tudi na 155. člen ustave, ki pa ne samo
omogoča, ampak zahteva potrditev skupščine. Hvala.
Predsednik Stane Markič: Prosim, tovarišica Ivica Znidaršič!
Ivica Znidaršič: Podpiram osnutek zakona o socialnem skrbstvu,
saj z njim urejamo socialno-vzgojna in druga vprašanja za življenje in delo
ljudi.
Predlagam pa, da bi z zakonom uredili tudi vprašanja socialnega varstva
ob elementarnih nesrečah. V zadnjih 30 letih smo bih priče kar 50 različnim
elementarnim nesrečam. Vselej smo zelo pogrešali organizirano varstvo, zlasti
tistih skupin prebivalstva, ki so potrebne še posebne pomoči in varstva, to so
stari ljudje, onemogli, invalidi itd. Tako socialno skrbstvo pa je mogoče izva-
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jati le, če je vnaprej organizirano, tako glede kadrovskih vprašanj kakor tudi
ustvarjanja materialne baze za tako pomoč. Čeprav si najbrž vsi želimo, da
takega skrbstva ne bi bilo treba izvajati, je vendarle prav, da smo nanj pripravljeni. Zato menim, da bi lahko primerno formulacijo o tem dali k 33. členu
osnutka zakona. Hvala lepa.
Predsednik Stane Markič: Kdo želi besedo? Danica Jurkovič!
Danica Jurkovič: Predvsem podpiram pripombe naših odborov oziroma komisije k osnutku. Načelno bi rekla, da je nekaj povezav in miselnih
zvez, ki jih bo treba v besedilu predloga zakona izčistiti, predvsem v tem
smislu, da so vsi členi, ki se nanašajo na iste stvari, v enaki dikciji. Kot primer
naj navedem, da je v prvem izrecno rečeno: »usposabljanje za življenje in
delo«, v šestem pa imamo samo: »za vključevanje v družbeno življenje«, to
pa je lahko dvoumno ali premalo.
K posameznim členom pa naj rečem, da se mi zdi, da se mogoče s samim
nazivom »delavci« ali pa »delovni ljudje«, ob zelo natančnem naštevanju, kdo
vse je tu mišljen, izpuščajo delavci v TOZD. Tako bi na primer v 9. členu
moralo biti verjetno najprej »sodelujejo z delavci v TOZD in s krajevnimi
skupnostmi« itd. Prav tako v 10. členu manjka, da je možna pobuda od delavcev v TOZD. To je verjetno slučajno izpadlo kot posebno našteto, kajti pravimo,
da delavci v TOZD skrbijo ne samo s tem, da dajejo sredstva, ampak tudi s
pobudami itd. Predvsem pa v socialnem skrbstvu ne rešujejo vprašanj zaprti
v organizacijo združenega dela.
V 13. členu je formulacija 6. in 7. alinee nekoliko nerodna.
V 15. členu, kjer se govori o delegatih, je treba formulacijo uskladiti glede
delavcev v TOZD.
K 16. členu: Čeprav se v tem ne spoznam preveč, je verjetno za postopek
usklajevanja v zadnjem odstavku tudi treba nekaj reči. Ali je to tako jasno,
da je usklajevanje že z enim odstavkom rešeno, ali pa je treba to natančneje
opredeliti, ne samo kar zadeva arbitražo.
Glede tega pa, kar je tovariš Polič rekel v zvezi z zagotavljanjem sredstev
za manj razvite, bi predlagal dikcijo »za območje republike«, ker se sicer
lahko razume, da bomo manj razvite izenačili, ne z bolj razvitimi. To se pravi
»zagotavlja sredstva« in tisto, kar je tovariš Polič rekel, »za socialno skrbstvo
na območju vse republike«, ker ne gre samo za manj razvita območja. To je
verjetno pomembno.
V 20. členu bi poudarila »delavci v TOZD s prispevkom«. Namesto: »Občani, ki z osebnim delom«, menim, da naj bi uporabili ustavno dikcijo: »ki s
sredstvi v zasebni lastnini pridobivajo dohodek«.
V zadnjem odstavku 20. člena je treba natančno povedati, to je bilo rečeno že pri prejšnji točki razprave, da na področje socialnega skrbstva posegajo
tudi druge interesne skupnosti in da je pravzaprav pri tem združevanju sredstev treba v zakonu zapisati povezavo z drugimi interesnimi skupnostmi, to je
od pokojninske do področja šolstva itd., kajti tudi na teh področjih imamo na
nek način določene elemente socialnega skrbstva.
V 21. členu naj bi natančneje napisali, kako je s strokovnimi službami,
predvsem pa določili obveznosti združevanja oziroma povezovanja nekaterih
dejavnosti z drugimi, posebno v manjših občinah. Upravne posle, kot je knjigo-
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vodstvo, evidenca, statistika itd., bo treba reševati skupaj, sicer bo narasla
birokracija.
Predvsem podpiram misel, da bi alkoholike zajeli tudi v teh alineah v 23.
členu, ker to dejansko spada k socialnemu skrbstvu. To je predlagal naš odbor.
V 24. členu naj tovariši popravijo »storitve in dajatve«. Dajatev je verjetno
neka obveznost, ne pa to, da dobivaš pomoč.
Strinjam se s tem, da skrb za otroke iz družin delavcev, ki so na delu
v tujini, ah natančneje opredelimo ali pa dejansko' izpustimo iz taksativnega
naštevanja, ne glede na to, da se mora družba posebej zanimati za te otroke
in tudi zahtevati od staršev drugačno odgovornost.
V 25. členu se govori samo o pogojih za družbeno denarno pomoč. Verjetno
je treba reči, da morajo biti za vse storitve in pomoči iz 34. člena določeni
neki pogoji, vsaj neka minimalna obveznost, ker sicer ne bomo uspeli, da bodo
s svojimi sredstvi in tudi z drugo dejavnostjo prispevali tisti, ki so v prvi vrsti
dolžni skrbeti za te osebe, razen če niso popolnoma sami.
Verjetno je v 39. členu drugi odstavek po pomenu izhodiščen, to se pravi,
da je treba določiti delovne in kadrovske normative, potem šele obveznost
strokovnih izpitov itd., ker so logična posledica prejšnjega.
Imam pa še eno načelno pripombo k rešitvi, za katero se trdi, da je dogovorjena, da je tako v ustavi zapisano in rešeno. Ker zadeva vse interesne skupnosti, jo navajam sedaj, velja pa tudi za vse naslednje organizacije. To sta 26.
in 27. člen in analogno potem 33. člen, pri zavodih.
Pri tako organiziranih samoupravnih interesnih skupnostih, kot je bilo
danes rečeno v uvodni besedi tovariša Klemenčiča in v teh izhodiščih, posebno
tistih, ki sestavljajo del skupščinskega sistema, kjer je tudi več predpisanega,
postavljam vprašanje, zakaj imamo tak tristranski ali dvostranski sistem upravljanja organizacije združenega dela na teh področjih. Ali ne zaupamo samoupravnim interesnim skupnostim, katerim dajemo vse: dogovarjanje o programih, o cenah, o priznavanju dohodka, ves nadzor. Kljub temu pa imamo
v vseh teh organizacijah še to upravljanje, ki izvira od takrat, ko nismo imeli
nobenih samoupravnih interesnih skupnosti in drugače ustavno opredeljene
družbenoekonomske odnose. Mnogi opozarjajo, da moramo temeljito premisliti
sistem delegatov in delegacij, da se naim stvari ne bodo preveč prekrivale. Prav
zaradi tega je vprašanje, zakaj je treba v neki organizaciji, ki jo za svojo dejavnost ustanovi samoupravna interesna skupnost, v njihovih organih upravljanja
še posebej zagotavljati poseben družbeni interes. Poleg tega v takih organizacijah ni dosti drugega kot poseben družbeni interes, ker je celotna dejavnost
posebnega družbenega pomena. Menim, da je treba res pomisliti, zakaj tak
način upravljanja.
Prej je bilo govora o enotnem družbenoekonomskem položaju. Ta moja
pripomba je ravno v tem, da bi bilo treba zagotoviti enak družbenoekonomski
položaj delavcev v vseh družbenih dejavnostih; ne mislim samo glede pravice
do dohodka in do delitve, ampak predvsem to, da postanejo delavci samoupravljala. tiste dejavnosti, ki jo opravljajo. V celoti morajo biti odgovorni za
svoje delo, sicer bodo zmeraj nekaj prosili, če se nekaj ne bo izvedlo, bodo
rekli, da ni sredstev, da jim program počasi potrjujemo itd. Samo v tem smislu
je treba razumeti mojo intervencijo in pomislek glede takega načina upravljanja v tistih organizacijah združenega dela družbenih dejavnosti, kjer bomo
imeli ustanovljene samoupravne interesne skupnosti. Tam, kjer pa ne bo nobene skupnosti, bi moral seveda ta sistem obstajati, ker bi bil zavarovan na ta
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način družbeni interes. Predlagam, da o tem premislimo, kajti to je vzeto kot
nekaj popolnoma dogovorjenega.
Predsednik Stane Marki č: Ta razprava posega v nekatere ustavne
rešitve. Namreč v zavodih, ki opravljajo družbeno dejavnost, ki je posebnega
družbenega pomena, družba po ustavnih določbah uredi način uresničevanja
posebnega družbenega interesa. Posledica fake ustavne določbe je, da se lahko
določijo pogoji in način takih dejavnosti, zagotovi soodločanje uporabnikov,
ustanoviteljev, organov družbenopolitičnih skupnosti o uresničevanju skupnih
ciljev o razvojnih programih in o razširjeni reprodukciji in o soglasju k .posameznim določbam splošnega samoupravnega akta organizacije itd. Mislim, da se
družbeni interes avtomatično ne pokriva v celoti s samoupravno interesno
skupnostjo. V njej so samo porabniki in izvajalci in se srečuje njihov družbenoekonomski interes. Ta interes lahko pokriva družbeni interes in verjetno ga bo
v pretežni meri pokril, ni pa nujno. Ker je to tako že opredeljeno v ustavi,
zdaj ob zakonih ne moremo tega problema ponovno odpirati.
Danica Jurkovič: Ne gre za tisto, kar piše v ustavi o družbenem
interesu, ampak kako se formirajo samoupravne interesne skupnosti, kdo je
na strani uporabnikov, kdo sestavlja skupščino uporabnikov, ker točno vemo,
da so to tudi predstavniki družbenopolitičnih skupnosti, ustanoviteljev pa tudi
družbenopolitičnih organizacij. Ob tem pa menim, da gremo pri konkretizaciji
nalog teh svetov tako daleč, da praktično jemljemo tisto, kar bi se moralo
graditi, to je samoupravno odgovornost ljudi, ki so tam zaposleni. Svojo razpravo v tem smislu jemljem nazaj, da je ne bi v bodoče kdo napačno ocenjeval.
Imamo osnutke zakonov, ki so šli pri tem tako daleč, da ne vem, zakaj sploh
obstaja samoupravna interesna skupnost. Obstaja nevarnost, da bodo nekatere
naloge podvojene. Ustavno je bila stvar domišljena jasno in čisto, ampak v
konkretizaciji se stvari zapletajo, kot da ne bi imeli samoupravnih interesnih
skupnosti. To je bolj moja intervencija v tem prikazu, ne glede na to, da je to
v ustavi jasno zapisano. V konkretizaciji in v organizacijski izvedbi pa so hude
napake in v tem smislu je treba razumeti moje pripombe. Mislim, da te skrajnosti v ustavi niso zamišljene, prav gotovo ne, ker bi bilo potem absurdno
dvojno prekrivanje. Posebni družbeni interes pa mora biti verjetno mnogo
bolj natančno določen. Vem, za katere stvari gre, ampak kaj potem dela samoupravna interesna skupnosti in dve skupščini, če je pravzaprav v teh svetih
stvar na drug način rešena oziroma rešena tako, kot da njih ne bi bilo. Hvala
lepa.
Predsednik Stane Markič: Kdo želi besedo? Tovariš Janko Cesnik!
Janko Cesnik: Želel bi tovariši in tovarišice, opozoriti na dve stvari,
za kateri mislim, da sta bistvenega pomena v zvezi z razpravo o interesnih
skupnostih in o zakonih, ki so pred nami, posebno še o zakonu o socialnem
skrbstvu. V zvezi z razpravo tovarišice Jurkovičeve bi pripomnil, da se mi
zdijo njene pripombe pravilne, ko se nanašajo na centre za socialno delo. V
zakonu je razčiščeno, kaj so ti centri za socialno delo. Njihova fiziognomija je
v sedanjih pogojih zelo dobro znana. To so izredno pomembne in koristne
ustanove. V novem zakonu pa to ni razčiščeno, ker se predvideva, da bo poseben organ skupnosti opravljal zadeve, ki so posebnega družbenega pomena.
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To se pravi, da bodo tista javna pooblastila, ki jih je imel doslej center za socialno delo, prešla na neko komisijo, na nek organ skupnosti ali recimo na svet
skupnosti.
Tako se bo po mojem mnenju center za socialno delo preoblikoval v strokovno službo skupnosti. Če bo prišlo do tega, da bo strokovna služba skupnosti,
pa res ni treba v njem niti predstavnikov javnosti niti ni treba, da statut tega
zavoda potrjuje recimo skupščina. Konkretizirati je treba le ustavne relacije,
ki veljajo za delovne skupnosti, ki izvršujejo določena opravila za interesno
skupnost.
Drugo vprašanje, ki je bolj zanimivo in glede katerega bi rad, da bi se
danes dogovorili, je potrjevanje samoupravnih aktov, statutov in drugih samoupravnih aktov. Naša komisija in tudi odbor je bil, ko smo o tem razpravljali,
enotnega mnenja, da bi Izvršni svet potrjeval samoupravne akte interesnih skupnosti oziroma zavodov, ki delajo znotraj teh skupnosti. Vloga Izvršnega sveta
je v novem ustavnem sistemu določena tako, da Izvršni svet odgovarja za stanje
v družbenopolitični skupnosti, torej je njegova vloga precej razširjena. V
resnici je kompleksno postavljen kot izvršilni organ skupščine družbenopolitične
skupnosti, iz česar logično izhaja tudi to, da se lahko po ustavi reče, da je Izvršni
svet odgovoren tudi za stanje zakonitosti oziroma za izvajanje predpisov in
politike skupščine. Zato bi logično spadalo v njegovo funkcijo tudi potrjevanje
omenjenih aktov. To ni niti tako malo pomembno. Skupščina v preteklosti za
to ni pokazala kakšne velike zavzetosti, saj je znano, da imamo nepotrjene
statute visokošolskih zavodov še iz časov veljavnosti prejšnjega zakona.
Postavlja se tudi vprašanje učinkovitosti nekega sistema, ki ga vgradimo
v zakon. Zdi se, da bo delegatska skupščina to nalogo verjetno izredno težko
opravljala. Poleg tega so vsi skupščinski organi nenehno pod pritiskom. Tako
iščemo, kaj skupščina sme delati, kajti skupščina je preobremenjena; sedanja
delegatska skupščina je orientirana na bistvena vprašanja družbenega razvoja,
ker mora določati politiko, ki naj jo izvršilni organi izvajajo itd. Ko smo
iskali, česa naj ne bi skupščina delala, smo se ustavili tudi tu in našli to
rešitev. Mislimo, da je v skladu z novo vlogo Izvršnega sveta, da bi potrjeval
te samoupravne akte in da bi o tem kasneje obveščal Skupščino.
Zato se zavzemam za to, da bi se dogovorili, da bi v vseh nadaljnjih zakonih,
ki se pripravljajo, vgradili enotne rešitve. Gre za statute vseh ustanov, ki
opravljajo oziroma izvajajo zadeve posebnega družbenega pomena. In zato je
seveda stvar širša in izredno pomembna ter bi se bilo treba odločiti, ali bo
imela ta skupščina poseben organ ali pa bo za to z zakonom zadolžen Izvršni
svet. Ustavna možnost je dana, ker ustava pravi, da zakon določa organ, ki
take akte potrjuje. To pomeni, da zakon določi tisti organ, ki ga določi skupščina, ko sprejme zakon.
Naslednje vprašanje se tiče tistega, kar je povedal tovariš Klemenčič na
koncu svoje diskusije pri prejšnji točki, namreč da bomo v skupščini imieli
ne samo pet interesnih skupnosti, ampak recimo 6, 7, 8 ali pa celo 10; to je
vprašanje, na katero interesno področje bo skupščina segla s svojim predpisom
oziroma kakšen predpis bo skupščina sprejemala in o njem razpravljala. Pri
tem je navedel možnost, da v skupščini ne bo sodelovala, kot je po mojem
mnenju predvideno po ustavi, samo skupnost socialnega varstva, temveč posamezno tudi skupnost otroškega varstva, potem skupnost socialnega skrbstva,
skupnost zaposlovanja, skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja in
verjetno tudi stanovanjska skupnost. To je seveda načelno vprašanje, o katerem
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se moramo res dogovoriti. V ustavni debati smo ravno pod pritiskom, da teh
skupnosti ne bi bilo toliko, in ker so vse te skupnosti izredno pomembne
za uresničevanje pravic delovnega človeka, menili, da bi se vse te skupnosti,
ki sem jih naštel, združevale v skupnost socialnega varstva in da bi v skupščini sodelovala samo ta skupnost. Kako naj se ta nova skupnost formira, o
tem še nismo razpravljali. Najbrž bi bilo treba za začetek pripraviti zakon
o ustanovitvi in o integraciji te skupnosti z vsemi naštetimi skupnostmi.
Možnost, da bi bilo v skupščini pri neki razpravi prisotnih toliko skupščin
skupnosti, je bila seveda prisotna tudi v ustavni razpravi: mislim pa, da smo
se odločili, da to ne pride v poštev. Hvala lepa.
Predsednik Stane Markič: Kdo želi besedo? (Nihče.) Rad bi tudi sam
opozoril na nekaj vprašanj. Bilo bi dobro, če bi predlagatelj imel pred očmi, da
bi v vseh treh zakonih v osnovi na enak način uredil vprašanje kontrole: kako
speljati kontrolo v samoupravnih interesnih skupnostih; dalje, kako izvesti
postopek usklajevanja med zboroma, če ne pride do soglasja. O tem je tovariš
Klemenčič v uvodni besedi sicer nekaj rekel, vendar se mi zdi, da imamo zdaj
to različno urejeno ali pa ponekod sploh neurejeno. In tretjič, kako se odloča
v skupščinah teh skupnosti o sredstvih, ki jih delovni ljudje ali porabniki
vlagajo za uresničevanje svojih interesov. Mislim, da ima le zakon o kulturni skupnosti določbo o tem, da o sredstvih, ki se vlagajo v skupnost, odločajo
delovni ljudje, to se pravi porabniki. Drugi pa zagotavljajo enak položaj
kot drugim delovnim ljudjem v temeljni organizaciji združenega dela. Zdi se
mi, da bi morali biti ti trije elementi dokaj enako opredeljeni v teh zakonih.
In še ena pripomba. Verjetno bi morali pregledati roke, ki so navedeni v
členih 54, 55, 58 itd. Gre za vprašanje realnosti teh rokov.
Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o socialnem skrbstvu se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet in ga predloži Skupščini do 25. oktobra 1974.
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet upošteva izhodišča za
urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih, ekspoze predstavnika Izvršnega sveta o izhodiščih in razpravo o njih ter pripombe, predloge in mnenja, dana v poročilih
skupščinskih teles in v razpravi na naši seji.
Kdor je za takšen sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o kulturnih skupnostih.
Predlagam zamenjavo točk, ker je tovarišica republiška sekretarka vezana
na druge obveznosti in prosi, če bi lahko ta zakon obravnavali pred zakonom
o zdravstvu.
Predlagatelj Izvršni svet predlaga, da obravnavamo zakon v drugi fazi,
torej kot osnutek. Ali se zbor strinja s takim predlogom? Ima kdo kakšne
pomislek ali ugovor? Če nihče, ugotavljam, da se zbor strinja, da se zakon
obravnava kot osnutek.
Prejeli ste poročilo Kulturne skupnosti Slovenije. Osnutek zakona pa so
obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in odbor za družbenopoli-
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tični sistem ter Zakonodajno-pravna komisija. Njihova pismena poročila ste
tudi prejeli. Menim, da lahko preidemo k razpravi. Zeli tovarišica Ulrihova za
zavod kaj reči? Prosim!
Ela Ulrih : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Najprej
bi se rada opravičila, da sem izsilila tole prednost pri dnevnem redu — moram
namreč na službeno pot.
Dovolite, da v nekaj uvodnih besedah, ki jih želim spregovoriti ob sprejemanju zakona o kulturnih skupnostih, ugotovim, da smo pred odgovornimi
nalogami uveljavljanja novih družbenoekonomskih odnosov, z eno besedo,
pred uresničevanjem ustave, to je zahteve, ki se je kot refren vlekla skozi vso
ustavno razpravo>, od sprejemanja ustavnih amandmajev do sprejemanja nove
ustave. Delavci so to ustavo sprejeli kot svojo ustavo, pripravljeni, da jo uresničujejo v svojih samoupravnih organizacijah in skupnostih. Na nas vseh skupaj,
ki opravljamo odgovorne družbene naloge, pa je, da postavimo vse tiste organizacijske in druge možnosti, ki omogočajo uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov v optimalni meri.
Tak instrument je tudi zakon, katerega naloga se v samoupravni družbi
močno spreminja. Njegova temeljna družbenopolitična funkcija, tudi funkcija
tega zakona, je, da nudi oporo vsem progresivnim silam, da jih spodbuja za
iskanje novih demokratičnih odnosov, oblik in metod delovanja ljudi in področij
združenega dela, torej odnosov, ki bodo presegli sedanjo predalčkasto organizacijo družbe, zaprtost in izoliranost v posamezna ostro ločena področja združenega dela, pogosto pa na tej osnovi tudi razvita cehovska mišljenja in ravnanja, ter vodili v integrirano', osveščeno družbo proizvajalcev in samoupravljalcev, pri katerih ne bo ideoloških razlik med tako imenovanim fizičnim in
umskim delavcem, med umetnikom in katerimkoli proizvodnim delavcem. Take
razlike zanika že sama tehnološka revolucija. Mi pa imamo tudi globlje ideološke razloge, da jih ne samo zanikamo, ampak da jih tudi resnično odpravimo.
Načelo, da v celotni družbeni reprodukciji odločajo tisti, ki ustvarjajo sredstva zanjo, ima zgodovinski značaj, še posebej za kulturo in delavce v njej.
Od sedanje zaprtosti, odtujenosti, pa tudi vzvišenosti, od cehovske organiziranosti in institucionalizacije kulture mora kultura z odločnim korakom stopiti
v sredo življenja samega, nasproti onim, ki ustvarjajo sredstva za njen razvoj,
nasproti vsem drugim delavcem, ki niso le pasivni potrošniki kulture, marveč
ustvarjalni kritiki umetniških stvaritev, ki ji morajo umetniki prisluhniti, jo
odkriti in jo razumeti enako ali pa morda še bolj, kot razumejo in prisluhnejo
profesionalni kritiki. Vsi delavci v združenem delu so v ugodnih, torej samoupravnih demokratičnih razmerah lahko in tudi bodo oblikovalci kriterijev
za vrednotenje kulturnih in umetniških dosežkov pa tudi neposredni kulturni
in umetniški ustvarjalci.
Kakor je sedanja odtujenost posledica zgodovinskega razvoja, tako teh
novih odnosov ni mogoče doseči na mah. Dosegli jih bomo v procesu razreševanja mnogih nasprotij v družbeni akciji, v kateri bo hkrati, tako pri delavcih
v kulturi kot pri drugih delavcih, dozorevala zavest o integralnem človekovem
življenju in delu, o preseganju vsega, kar označujemo s pojmi proizvodnja,
potrošnja, gospodarsko, negospodarsko, primarno', sekundarno, fizično, umsko
itd., v spoznanju, da je v vsej človekovi aktivnosti prisotno hkrati vse, proizvodnja in potrošnja, ustvarjalno in rutinsko, umsko in fizično, pa zato ni osnove
za delitev, še manj pa za moralno in razredno vrednotenje ljudi, ki je posledica
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razvoja lastninskih odnosov. To je nov pogled na življenje, ki nam ga odpira
ustava in ki je posebnega pomena prav za delavce v kulturi, saj pomeni realni
življenjski optimizem kulturnega delavca in umetnika.
Nikjer na svatu in še nikoli v modernem času se človeška misel ni dokopala
do takega vzpona. Zato pa smo toliko bolj zavezani sami pred seboj in pred
svetovno javnostjo uresničiti ta družbeni smoter, to je, celovito osveščanje
osebnosti, integrirane v demokratično samoupravno družbo.
Nismo naivni utopisti, vemo, da nas čaka ogromno in naporno delo. Vemo,
da naši napori ne bodo vselej kronani z uspehi. Pripravljeni moramo biti tudi na
mnoga nerazumevanja, na moč navad, na internost, pa tudi na primitivizem,
ki nam lahko v tem procesu veliko škodi, in na mnoge druge slabosti, ne nazadnje pa seveda tudi na odkrita nasprotovanja. Na vse to bomo morali biti
pripravljeni in vse bomo zmogli, če bomo šli v borbo vsi, delavci v kulturi
tudi za nove odnose v proizvodnji, in delavci v proizvodnji za nove odnose v
kulturi.
Spoštovani delegati in delegatke! To so bila naša izhodišča pri pripravi
osnutka zakona o kulturnih skupnostih. Povedala sem vam jih kot svojevrstno
obrazložitev, zato da bi presodili, če smo uspeh zasnovati tak zakon, ki bo v
največji možni meri prispeval k uresničevanju tega cilja, pa tudi zato, če to
ni preveč neskromno, da bi vam osvetila zorni kot, iz katerega glejte na osnutek
zakona in nam pomagajte s predlogi za spremembe in dopolnitve, kjer se vam
to zdi potrebno.
Podrobno obrazložitev samega osnutka zakona smo priložili in mislim, da
zadošča, zato ne bom razlagala posameznih členov. Rekla bi rada ob tem le še
to. Od prve zasnove zakona se predloženi osnutek razlikuje v tem, da zajema
samo oblikovanje kulturnih skupnosti, ne pa tudi dejavnosti, kar je bilo prvotno
predvideno. Menimo, da vse pestrosti kulturnih dejavnosti ne moremo zajeti v
tem zakonu, ne da bi močno prizadeli konkretnost zakona. Posamezne vrste
kulturnih dejavnosti urejajo posebni zakoni, nekateri so v postopku, da bi
bili usklađeni z ustavo, nekateri so tudi povsem novi, in ni potrebe, da bi v
tem trenutku posegli še na področje dejavnosti. Ostaja pa nam za prihodnost
seveda naloga, da pripravimo en sam zakon, morda kodeks, ki naj bi zajemal
vso kulturno dejavnost.
Ob koncu bi rada rekla samo še to, da v osnutku manjkajo nekatere določbe, ki izhajajo iz danes sprejetih izhodišč o enotnem urejanju nekaterih vprašanj vseh samoupravnih interesnih skupnosti, ki bodo po novi ustavi vključene
v skupščine družbenopolitičnih skupnosti. Hvala lepa.
Predsednik Stane Markič: Prosim, kdo želi razpravljati? Tovariš
Ciril Cvetko. Prosim!
Ciril Cvetko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Skušal bom
biti kar najbolj konkreten in kar najkrajši. Dogovarjamo se, da bi bile samoupravne interesne skupnosti ono prizorišče, kjer bi razpravljali in odločali o
programu kulture in kulturnih organizacij, o njihovi usmeritvi, o merilih za
njihovo družbeno valorizacijo in kjer bi tudi ocenjevali obseg, vsebino in pomen
sleherne izmed kulturnih dejavnosti. In čeprav je bilo v tej zvezi izrečenih ah
napisanih že toliko tehtnih misli, je pa vendarle treba danes ob tem osnutku
še enkrat ponoviti vsaj nekatera vprašanja, ki so v kulturi odprta že dalj
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časa in ki jih po mojem mnenju predloženi osnutek zakona o kulturnih skupnostih ne obravnava zadovoljivo.
V mislih imam najprej zahtevo, glede katere bi se morah temeljiteje kot
doslej angažirati, da bi preprečevali in preprečili težnjo po komercializaciji in
rušenju vrednot v mnogih območjih, od filma in založniške dejavnosti do radia
in televizije, tiska in najrazličnejših kulturnih organizacij. To zahtevo smo
zapisali in podčrtali, ta zahteva je že dalj časa prisotna v analizah našega
kulturnega trenutka, v osnutku zakona o kulturnih skupnostih pa, kot rečeno,
še ni našla adekvatne formulacije. Naj vas ob vsem navedenem, tovariši in
tovarišice delegati, spomnim na podatke, ki so mi blizu, ker so s področja,
iz katerega izhajam: devet desetin tako imenovane narodnozabavne glasbe,
ki izhaja v Jugoslaviji na ploščah, je po mnenju strokovnjakov šund, nadalje,
na področju proizvodnje gramofonskih plošč ni čutiti neke načrtne, dolgoročne, organizirane kulturne politike glede tega nedružbenega vpliva, skratka,
naša proizvodnja gramofonskih plošč se odvija divje in stihijsko.
Ni primeren čas ne prostor, da bi zdajle iskali vzroke za tako stanje, pri
naštevanju vzrokov zanj pa najbrž ne bi mogli mimo vloge tiska, nebrzdanega
reklamiranja organizatorjev proizvodnje in trgovine in ne nazadnje tudi mimo
naše nesposobnosti in nezainteresiranosti, s katerima pomagamo utrjevati že
kar precej splošno prepričanje, da je kvalitetna, tako imenovana resna glasba
manj zaželena, saj se kot taka mnogo slabše prodaja.
A pustimo ta razmišljanja in ugotovitve za drug čas in drug prostor! Danes
lahko le znova podčrtamo zahtevo po družbenem usmerjanju te in podobnih
dejavnosti, ki naj bi našlo svoje mesto tudi v onem členu osnutka, kjer so
zajete naloge in našteti interesi kulturnih skupnosti Slovenije, to je v 12. členu.
V istem, 12. členu predloženega osnutka bi se kazalo ustaviti tudi pri
predzadnji alinei, kjer je govor o povezovanju slovenske kulture s kulturami
drugih narodov in narodnosti Jugoslavije ter o uveljavljanju slovenske kulture
v svetu. Mislim, da je predložena formulacija pomanjkljiva, predvsem pa
prešibka. Jasno, nedvoumno naj se, namreč vsaj po moji sodbi, zapiše takole:
»Slovenija mora skrbeti, mora biti odgovorna za trajno, sistematično medrepubliško kulturno sodelovanje in izmenjavanje. Nenehno mora ustvarjati pogoje,
po katerih bi se to sodelovanje razvijalo kar najintenzivneje.« Vse javne razprave v zadnjem so potrdile navedeno nujnost, ki vodi ne le k napredku, to je
k bogatitvi našega kulturnega življenja in. utripa, temveč tudi, in ne nazadnje,
k boljšemu poznavanju in povezovanju jugoslovanskih narodov in narodnosti.
Deveta alinea 11. člena v predloženem osnutku zakona o kulturnih skupnostih govori o pospeševanju kulturnih dejavnosti italijanske in madžarske
narodnostne skupnosti v SR Sloveniji, v nadaljevanju pa še o pospeševanju
kulturnih dejavnosti Slovencev zunaj Slovenije in Jugoslavije. Predvsem
menim, da tako pomembnega dejstva, kot je stik matične slovenske kulture S
kulturnimi prizadevanji in sploh s kulturno dejavnostjo Slovencev zunaj Slovenije in Jugoslavije, ne moremo obravnavati v nekem dodatku alinee, mimogrede, površno in rutinsko, pač pa tako, da bo vsem in vsakomur jasno, da
gre za resnično velike tehtne in trajne obveznosti, ki smo jih doslej izpolnjevali premalo resno.
Kdor koli ima namreč živ stik s slovenskimi kulturnimi dejavniki onstran
naših meja, npr. na Primorskem, ta ve, da je bila in da je prešibka povezava
in prepletanje naše in njihove kulturne dejavnosti predmet mnogih in zelo

352

Družbenopolitični zbor

upravičenih kritičnih pripomb, kar bi kazalo v temeljih zdaj spremeniti, začeti pa s takim zakonskim določilom, ki bi nedvomno obvezovalo k temu.
Dovolite mi še nekaj drobnejših pripomb. Menim, da so ugotovitve, po
katerih bi bilo potrebno naloge republike v kulturi kar najbolje precizirati in po
katerih bi kazalo jasneje razmejiti tudi obveznosti in pristojnosti med republiko
in občinami ali pa zvezo občin, pravilne. V iniciativnih odborih samoupravnih
interesnih skupnosti, npr. v Ljubljani, o čemer sem pripravljen spregovoriti še
kasneje, so bile večkrat spregovorjene in ponovljene ugotovitve oziroma želje,
da se že ob samem začetku postavijo kar najbolj jasne osnove, tako glede oblikovanja kulturne politike kot tudi glede investicijskega vlaganja, kar je še posebej nevralgično vprašanje našega kulturnega utripa.
Dovolite mi še tole: v včerajšnjem dnevniku »Delo« smo mogli prebrati
droben zapis, ki je opozoril, da bi kazalo 2. člen predloženega osnutka o kulturnih skupnostih razširiti in vanj vnesti ob splošni formulaciji, ki zadeva varstvo
kulturnih spomenikov, še dodatno formulacijo, ki bi zajela varstvo spomenikov
in spominskih obeležij narodnoosvobodilnega boja. S tem zapisom se strinjam
in ga predlagam za razširitev predlaganega osnutka.
In končno, v predlaganem besedilu bo potrebno, kot že tolikokrat prej,
opraviti nekaj stilističnih popravkov; ker gre za zakon o kulturnih dejavnostih,
bo treba tudi primerno posloveniti stavke in odstavke in jih očistiti pleonazmov. Med primere nerodno formuliranih besedil je npr. šteti tudi zadnji odstavek 13. člena. Hvala lepa.
Predsednik Stane Ma'rkič : Prosim, kdo še želi besedo? Tovariš
Fusilli!
Leo Fusilli: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Predlagam, da
se predvidi možnost ustanovitve kulturne skupnosti za eno ah več občin. Organizacije temeljnih skupnosti ali enot, ki jih predvideva 4. člen za določena
območja ali kulturne dejavnosti, naj se določneje in konkretneje opredelijo.
Predvidena formulacija je nejasna in nedoločna. Ta pripomba izhaja iz dosedanje stopnje organiziranosti kulturne skupnosti in drugih oblik sodelovanja na
obali. Prepletanje in medsebojna povezanost tudi pri delu kulturnih institucij
je namreč taka in tolikšna, da po eni strani zahteva jasno in nedvoumno opredelitev temeljnih skupnosti in enot, obenem pa organiziranost kulturnih dejavnosti na območju obale. Specifičnost obalnega prostora je med drugim razvidna
tudi iz ustavne določbe o ustanovitvi obalne skupnosti.
Predlog za možnost ustanavljanja kulturne skupnosti tudi na območju
več občin utemeljujemo zlasti s tem, da je delo več kulturnih institucij na obali
skupnega, torej obalnega značaja, kar pomeni, da te institucije delujejo na
območju obale kot celote. Menim, da bi opustitev možnosti, da se organizira
kulturna skupnost tudi za območje več občin, pomenila korak nazaj.
Pri opredelitvi položaja temeljnih skupnosti in enot je še posebej pomembno
tudi njihovo vključevanje v skupščinski sistem. Iz osnutka namreč ni razvidno,
kakšni naj bi bih odnosi teh enot in skupnosti nasproti skupščinam družbenopolitičnih skupnosti. Vsekakor so to vprašanja, katerih ureditve ne bi smeli
in mogli prepustiti zgolj urejanju s samoupravnimi sporazumi in statuti.
Obravnavali smo tudi sistem financiranja kulturnih skupnosti in letošnje
izkušnje glede oblikovanja sredstev za potrebe kulturnih skupnosti in menili, da
bi bilo potrebno zagotoviti stabilnejše vire za financiranje teh skupnosti.
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Dvomimo, da je vsakoletno sklepanje samoupravnih sporazumov najustreznejša
rešitev. Mislimo, da ob takem sistemu pridobivanja sredstev ni mogoče zanesljivo in večletno planiranje razvoja na področju kulturnih skupnosti. Ta pripomba vsekakor velja tudi za druge samoupravne interesne skupnosti, zaradi
česar bi bilo verjetno potrebno enotno urediti sistem financiranja teh skupnosti.
Predsednik Stane Markič: Prosim, kdo želi še besedo? Tovariš Jože
Bogovič.
Jože Bogovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Tudi jaz
bi se želel oglasiti glede nekaterih členov predvsem z namenom, da se nekatere
stvari dopolnijo oziroma temeljito razmislijo.
Najprej bi se dotaknil 4. člena, o katerem je že govoril prejšnji govornik,
kjer je govora, da naj se kulturna skupnost ustanovi za območje občine ali
pa po variantnem predlogu, za eno ali več občin. Mislim, da bi morali to nekoliko jasneje zapisati in predvsem dati prednost in možnost organiziranja
na širšem območju. Dosedanje izkušnje nam dokazujejo, da je omejevanje kulture v ozke občinske meje kulturi več škodilo, kot pa koristilo in da so ravno1
številne oblike delovanja zveze kulturno-prosvetnih organizacij in njihovega
povezovanja dosegle največ kvalitetnih in tudi kvantitetnih premikov tam,
kjer je prišlo do dogovarjanja. Seveda ne gre opustiti možnosti za organiziranje
kulturne skupnosti v eni občini, upoštevati pa le moramo zelo različno stanje
kulture v slovenskih občinah, saj imamo nekatere občine, ki imajo samo po eno
profesionalno institucijo, recimo občinsko knjižnico, ali pa še te ne. Seveda
pa imamo druge občine, ki so močno profesionalizirane. Zato naj da zakon dejansko najširše možnosti za krajevnim razmeram in sredstvom najbolj ustrezno organiziranje.
Mislim, da bi kazalo 11. člen dopolniti še s skrbjo za kadre. Vemo, da v
mnogih primerih dobro zamišljen program in mnogokrat tudi razpoložljiva
sredstva niso dala določenih rezultatov ravno zaradi tega, ker ni bilo ljudi,
ki bi to uspešno realizirali. Skratka, nekoliko bolj odgovorno in organizirano
naj bi skrbeli za kadrovska vprašanja v kulturi, kar bi nam lahko dalo pozitivne rezultate.
Pri členu 16 mislim, da bi bilo treba nekoliko natančneje določiti, katere
izvršilne funkcije lahko skupščina poveri izvršilnim organom, ki so ji za svoje
delo odgovorni. Iz preteklosti vemo, morda se zdaj to ne bo ponavljalo, da se
pogosto prenese več ali celo preveč pravic in dolžnosti na izvršilne organe,
skupščine pa se včasih zelo oportunistično razbremenjujejo obveznosti, za katere so v osnovi odgovorne. Zato bi morda kazalo opisati, česa ni mogoče prenesti na izvršilne organe.
Pri členu 18 mislim, da varianta lahko odpade, kar je v skladu s predlogi
odbora.
Želel bi še posebej podpreti stališče Odbora za družbenoekonomske odnose,
da je potrebno v zakonu več pozornosti posvetiti solidarnosti.
Vemo, da kljub čestim dogovarjanjem in političnemu naglaševanju reševanje tega vprašanja, vsaj po mojem mnenju, bolj nazaduje kot napreduje.
Konkretno imam zelo slabe izkušnje iz delovanja komisije za nerazvita področja, ko so često zelo utemeljeni predlogi v skupščini propadli in razlike med
nerazvitimi in razvitimi so se še povečevale. Utemeljeno zato pričakujemo, da
23
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bomo z novim zakonom in z novim poletom, ki nam ga zakon in ustava dajeta,
vsaj v nekem smislu lahko zmanjšali te razlike.
Predsednik Stane Markič: Rad bi opozoril na formulacijo 18. člena,
ob katerem se pridružujem mnenju tovarišice Jurkovičeve, da bi morali dosledno zagotoviti, da sredstva za dejavnost samoupravnih interesnih skupnosti
prispevajo delovni ljudje v TOZD, ne pa v kraju bivanja. Sicer se nam lahko
izmaliči princip menjave dela in bomo kar naenkrat prišli do tega, da bomo
začeli plačevati prispevke za financiranje kulturnih in drugih potreb v krajevnih skupnostih, ne pa v delovnih organizacijah.
Prosim, tovariš Zoran Polič!
Zoran Polič: Samo eno pripombo imam v zvezi z današnjo razpravo.
Mislim, da si je treba tudi pri tej samoupravni interesni skupnosti prizadevati,
da jo kot sestavni del samoupravnega mehanizma čim bolj približamo delovnim
ljudem. To pa pomeni, da je treba zagotoviti, če je le mogoče, da ima vsaka
občina svojo interesno skupnost, za posamezne institucije, kot so knjižnice,
teatri in druge pa naj se občine združujejo, da lahko ena institucija pokriva čim
širše področje. To je pocenitev, hkrati pa tudi kulturno povezovanje delovnih
ljudi med občinami. Mislim, da mora to priti zelo močno do izraza v zakonu.
Predsednik Stane Markič: Še kdo? Tovarišica Ulrihova!
E 1 a U 1 r i h : Tovariš Polič mi je ljubeznivo pomagal in sem zelo hvaležna, da mi tega, kar je rekel, ni treba še posebej poudarjati. Tudi to nas je
vodilo pri koncipiranju tega zakona. In seveda, če zdaj nekoliko polemiziram z
delegatom tovarišem Cvetkom, zato zakon ne more predpisovati meril za vrednotenje kulturnih in umetniških dejavnosti. Saj prav zato organiziramo samoupravno interesno skupnost, tako ono, v dosedanjem pomenu besede temeljno,
kot zvezo na ravni republike, da se bo tu samoupravno oblikovala kulturna
politika. Zato seveda ne bomo mogli sprejeti pobud, da bi bilo treba te stvari
vnesti v zakon.
Glede jezika moram žal ugotoviti, da je še zelo okoren, ko je treba izražati nove družbenoekonomske odnose, ko je treba zapisati vse, o čemer govorimo in kar življenje ustvarja. Zato se opravičujem, če ne morem zagotoviti,
da bomo zelo lepo napisali, kar hočemo napisati. Moram pa zavrniti očitani
pleonazem pri 13. Členu. To ni pleonazem, okorno pa je zapisano, da so delegati skupščine kulturne skupnosti, torej njeni člani odgovorni članom kulturne
skupnosti, torej ustanoviteljem kulturne skupnosti. To je druga kvaliteta. Zal
nismo znali tega lepše povedati, kot je zapisala ustava, kajti to smo pravzaprav
prepisali iz ustave.
Glede 4. člena, ali naj se še posebej zapišejo spomeniki narodnoosvobodilne
borbe, menimo, da ne, ker so tudi to kulturni spomeniki, ki označujejo neko
dobo tako, kot pač vsak spomenik označuje svojo dobo oziroma svoj pomen.
In na koncu še nekaj besed o problemu, ki ga tudi današnja izhodišča
o enotnem urejanju nekaterih stvari na področju samoupravnih interesnih
skupnosti še niso razrešila. To je vprašanje, kdaj je osnova temeljna organizacija združenega dela, kdaj pa krajevna skupnost, ko gre za konstituiranje
samoupravnih interesnih skupnosti. Naš pogled, sklicujem se na sodelavce
v sekretariatu, je ocena, da smo v prizadevanju, da bi uveljavili temeljno
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organizacijo združenega dela in princip dela ter položaj delavcev v združenem
delu, nekoliko zanemarili razvoj in oblikovanje krajevnih skupnosti, kjer se
prav ta delovni človek pojavlja v neki drugi funkciji — v svojem življenjskem
okolju, kjer mora razreševati celo vrsto svojih osebnih interesov, ki pa niso
proizvodni in samoupravljalski.
Prvotna zasnova je bila, da bi interesne skupnosti nekoliko ločevali glede
na to, kje delovni ljudje svoje interese uresničujejo. Kadar so to interesi, ki izhajajo iz dela in zato iz samoupravnega položaja v delu, potem je to temeljna
organizacija združenega dela. Kadar pa delovni ljudje uresničujejo svoje potrebe in interese v življenjskem okolju, torej interese, ki se tičejo otroškega
varstva, šole, kulture, potem naj bi seveda svoje interese, zato pa tudi sredstva,
združevali na tem nivoju.
Priznam, da je to tehnično sila zapleteno, posebej še zaradi tega, ker še
nismo razvili sistema bruto osebnih dohodkov, po katerem bi z ostankom osebnega dohodka, s katerim človek razpolaga, res razpolagal sam in se p^i tem
odločal o enem delu skupne porabe v krajevni skupnosti, o enem delu pa v
delovni organizaciji. To ostaja prej ko slej še odprt problem, ki terja razrešitev,
čeprav seveda sprejemam v tej fazi, ko še nismo sposobni priti do tega cilja,
ki pa bi pomenil končno integracijo človeka, kot rešitev dohodkovni princip,
princip dela in delitve pri viru, kjer se dohodek ustvarja.
Predsednik Stane Markič: Kaže, da lahko končamo razpravo. Želi
še kdo besedo? (Ne.) Potem predlagam naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o kulturnih skupnostih se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet in ga predloži Skupščini do 25.
oktobra 1974.
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet upošteva izhodišča za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih osnov v samoupravnih interesnih skupnostih, ekspoze predstavnika Izvršnega sveta k izhodiščem
in razpravo o njih ter pripombe, predloge in mnenja, dana v poročilih skupščinskih teles in v razpravi na današnji seji.
Prosim, kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo sklep soglasno sprejeli.
Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o
zdravstvenem varstvu.
Predlagatelj Izvršni svet predlaga, da obravnavamo zakon v drugi fazi, torej kot osnutek. Ali se zbor strinja s tem? (Da.) Kaže, da se strinja.
Prejeli ste mnenje Sveta za socialno in zdravstveno politiko Republiške
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Osnutek zakona
so obravnavah: odbora za družbenoekonomske odnose in družbenopolitični sistem, Komisija za vprašanje borcev NOV in Zakonodajno-pravna komisija. Pismena poročila ste prejeli.
Pričenjam z razpravo! Kdo želi besedo? Prosim, tovariš dr. Komadina,
predstavnik predlagatelja!
Dr. Dominik Komadina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Prizadevanja za uresničevanja novih družbenoekonomskih odnosov
na temeljih nove ustave, za utrjevanje samoupravnega položaja delavca v
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združenem delu ter za utiranje novih samoupravnih poti za učinkovitejše zdravstveno varstvo so pripeljala do novega normativnega urejanja zdravstva in
zdravstvenega zavarovanja.
Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu je pripravil Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo v sodelovanju s predstavniki samoupravnih
interesnih zdravstvenih skupnosti, zdravstvenih organizacij združenega dela in
družbenopolitičnih organizacij. Poldrugo leto trajajoče delo je obsegalo analizo stanja na področju zdravstva oziroma zdravstvenega varstva in zdravstvena
zavarovanja ter razpravo o perečih vsebinskih in organizacijskih vprašanjih
in vprašanjih izvajanja zdravstvenega varstva. Na tej osnovi je pripravljen
osnutek zakona za zdravstveno varstvo kot sinteza skupnih razmišljanj in
hotenj.
Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu je zasnovan kot vsebinska celota,
ki vsebuje in ureja področje samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnosti,
zdravstveno varstvo in druge pravice iz zdravstvenega zavarovanja ter organizacijo dejavnosti zdravstvenih organizacij združenega dela. To je tudi razlog, da je tako obsežen — ima 193 členov. Sedaj imamo namreč materijo zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja normativno urejeno v dveh veljavnih zakonih: v zakonu o zdravstvu ter v zakonu o zdravstvenem zavarovanju in obvenih oblikah zdravstvenega varstva. Poslej bomo torei imeli le en
zakon, ki bo urejal celotno problematiko tega področja.
Predhodna obravnava je stekla v zdravstvu in gospodarstvu, torej pri
tako imenovanih izvajalcih in uporabnikih, pa v družbenopolitičnih organizacijah, kjer usklajujemo načela in stališča. Najbolj pa je osnutek zakona spodbudil k razpravi tisto dejavnost, ki ji je predvsem namenjen, to je zdravstveno
dejavnost. Tako zdravstveni delavci v posameznih zdravstvenih organizacijah
združenega dela kot njihova združenja so ga obravnavali in dali vrsto mnenj
in pripomb. Veliko je takih, ki prispevajo k izpopolnitvi in jasnejši izpeljavi
izhodišč in k zboljšanju, zato jih kaže sprejeti in v predlogu upoštevati. To
zlasti velja za vse tiste predloge, ki vodijo k še večji učinkovitosti zdravstvenega varstva, k boljšemu in racionalnejšemu delu, k jasnejši opredelitvi
dolžnosti in pravic, k tesnejšemu sodelovanju v zdravstvu, k enakopravnosti ter
k odpravljanju slabosti in pomanjkljivosti pri izvajanju in zagotavljanju zdravstvenega varstva.
So pa, žal, tudi take pripombe in zahteve, za katere bi lahko dejali, da hočejo, da se nove samoupravne oblike napolnijo s staro vsebino, ki pomenijo
cehovsko zapiranje pred družbo in nekakšno avtonomijo v imenu tradicije in
podobno. Ni naključje, da nekateri posamezniki napadajo ves zakon prav zaradi
tistih določb, ki skušajo skozi neposredno sodelovanje in soodločanje uveljaviti
duh nove ustave in uvajanje novega samoupravnega sistema v samoupravni
interesni zdravstveni skupnosti.
V razpravi smo sprejeli vse konstruktivne sugestije in pripombe za izpopolnitev izhodišč, tako da je osnutek zakona glede na navedeno posledica
skupnih razmišljanj, zbranih predlogov in mnenj ter vsebuje tako sistemske
kot organizacijske rešitve. Vodilne ideje za zakon in temeljna izhodišča, na
katerih smo izoblikovali sistem zdravstvenega varstva v osnutku, so zlasti:
nova ustava SR Slovenije, sklepi 7. in 10. kongresa Zveze komunistov, usmeritveni dokumenti Skupščine SR Slovenije, Socialistične zveze ter Zveze sindikatov, ki so dali osnovna idejnopolitična stališča o dejavnosti zdravstvenega
varstva kot dejavnosti posebnega družbenega pomena.
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Ustava SR Slovenije utemeljuje ustanavljanje in naziv samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnosti. V njih se uresničuje svobodna menjava dela.
Poleg tega je končni smisel zdravstvenega varstva, z denarnimi nadomestili
vred, zdravstvena varnost posameznika in družbe. Na tej osnovi je zgrajen
osnutek zakona in utemeljen njegov naslov.
Osnutek zakona določa le okvirne določbe in načela za organizacijo zdravstvenih skupnosti. Vse nadaljnje določbe o organizaciji in delu teh skupnosti
pa prepušča samoupravnim sporazumom ter statutom.
Osnovna načela glede organizacije zdravstvenih skupnosti so rizična sposobnost in širša geografska zaokroženost. Regionalne zdravstvene skupnosti
morajo namreč biti sposobne zagotavljati zdravstveno varstvo in druge pravice
iz zdravstvenega zavarovanja ter razširjeno reprodukcijo v zdravstveni dejavnosti.
Za kar najbolj neposredno uresničevanje pravic in interesov delovnih ljudi
na področju zdravstvenega varstva izhaja zakon iz regionalne zdravstvene skupnosti, ki je torej izhodiščna formacija zdravstvenih skupnosti, kar pomeni
realizacijo 68. člena ustave SR Slovenije ter predstavlja realno podlago ža
zagotavljanje širše vzajemnosti, solidarnosti, rizičnosti in racionalnosti.
Kot deli regionalne zdravstvene skupnosti so organizirane temeljne skupnosti za območje občine. S tem je delegatski sistem tudi na tem področju izpeljan iz baze. Zveza zdravstvenih skupnosti pa samoupravno povezuje in združuje vse regionalne zdravstvene skupnosti, usklajuje politiko na področju zdravstvenega varstva ter uresničuje skupne interese.
Pri opredeljevanju zdravstvenega varstva v zakonu izhajamo iz definicije
zdravja. Zdravje je stanje popolnega duševnega in telesnega blagostanja, in ne
samo odsotnost bolezni. Zato se definicija zdravstvenega varstva glasi: »Zdravstveno varstvo obsega sistem ukrepov, prizadevanj in dejavnosti za varovanje,
krepitev in povrnitev zdravja, za izboljševanje zdravstvenih razmer, za preprečevanje in zmanjševanje obolenj in invalidnosti, za zgodnje odkrivanje ter
pravočasno in učinkovito zdravljenje bolezni, za rehabilitacijo obolelih in poškodovanih in za razvijanje in utrjevanje vitalne sposobnosti naroda ter obsega
tudi druge pravice iz zdravstvenega zavarovanja.« Zato je sestavni del družbene reprodukcije in važen dejavnik produktivnosti dela ter obrambne sposobnosti naroda ter sodi med pomembne elemente socialne politike in življenjske ravni vseh delovnih ljudi in občanov.
Takšno pojmovanje opravičuje, da v zdravstveno varstvo vključujemo tudi
pravice iz zdravstvenega zavarovanja kot komponento socialne blaginje; zato
nosi zakon naslov: »Zakon o zdravstvenem varstvu«. Zaradi tega sodobna samoupravna družba ne more več govoriti o zdravstvenem varstvu samo v okviru
zdravstvene službe, ker so tudi družbeni, socialni, ekonomski, kulturni in drugi
dejavniki posebnega pomena, ki odločilno vplivajo na zdravje. Zato je zdravstveno varstvo širšega družbenega pomena. Pravica in dolžnost celotne družbene skupnosti je, da z uskladenimi akcijami in ukrepi zagotavlja čimbolj popolno zdravstveno stanje posameznika in družbe.
Poglavje o zdravstvenem zavarovanju izhaja predvsem iz 231. člena ustave
SR Slovenije, ki med drugim določa, da ima vsakdo pravico do zdravstvenega
varstva. Pri teh določbah izhajamo tudi iz na referendumu izjavljene volje
delovnih ljudi in občanov SR Slovenije o združitvi delavskega in kmečkega
zavarovanja o izenačitvi pravic do zdravstvenega varstva.
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Uspešnost zdravstvenega varstva je odvisna od zdravstvenih delavcev, od
razpoložljivih sredstev in od organizacijskih oblik zdravstvene dejavnosti. Predlagana organizacija zdravstvene dejavnosti izhaja iz ustave in iz zakona o konstituiranju organizacij združenega dela ter iz zahtev samoupravne prakse, ki
nakazuje določene potrebe po sodobnejši organizaciji zdravstvene dejavnosti.
Zakon prinaša tu zlasti tele novosti: večjo fleksibilnost doslej precej toge
in determinirane organizacije zdravstvene službe s poudarjeno zahtevo po
funkcionalni integraciji in smotrni delitvi dela; poudarjene možnosti za ustanavljanje temeljnih organizacij združenega dela in njihovo povezovanje v skupnosti temeljnih organizacij združenega dela, sestavljene organizacije oziroma
združene zdravstvene zavode. Intencija zakona je tudi, da se hitreje odpravljajo
preživele organizacijske oblike, da se spodbuja sodobna organizacija in aktivno
zdravstveno varstvo z uvajanjem dispanzerskih metod dela ter da se zdravstvena
dejavnost čimbolj približa delovnim ljudem in občanom, tako da bodo imeli
vsi prebivalci enake možnosti za zadovoljevanje potreb po zdravstvenem varstvu. Takšna organizacijska shema zdravstvenih zavodov pomeni nov, kvalitetnejši premik k večji učinkovitosti, smotrnosti in racionalnosti.
Financiranje zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja oziroma
oblikovanje sredstev za skupno porabo na področju zdravstva je izvajano iz
načel vzajemnosti, solidarnosti, obveznosti in sorazmernosti prispevkov iz osebnih dohodkov delavcev oziroma iz ekonomske moči drugih zavezancev. Sredstva
se zbirajo v regionalnih zdravstvenih skupnostih s samoupravnim sporazumom
v prispevni stopnji za opravljanje dejavnosti zdravstvenih skupnosti, ki temelji
na programu zdravstvenega varstva in na osnovah družbenega dogovora o financiranju skupne in splošne porabe. Načelo dohodka in svobodna menjava dela
zagotavljata delavcem v zdravstveni dejavnosti enak družbenoekonomski položaj, kot ga imajo delavci v drugih organizacijah združenega dela.
Zavedamo se, da vseh vprašanj, ki se pojavljajo v samoupravni praksi,
ni potrebno in ni mogoče zakonsko regulirati. Zato bo potrebno določena pereča vprašanja urejati na samoupravni podlagi s samoupravnimi sporazumi in
družbenimi dogovori.
Od javne razprave pričakujemo, da bo ustvarjalno prispevala k izpopolnitvi in jasnejši izpeljavi nakazanih izhodišč, na podlagi česar bomo lahko izoblikovali dokončno besedilo tega zakonskega predpisa. Potrebno bo vložiti še
dodaten skupni napor za razrešitev nekaterih dilem, ki se nakazujejo, tako da
bo zakon še bolj konsistenten in da bo predstavljal ustrezen normativni akt
za dogovor vseh delovnih ljudi in občanov pri urejanju zdravstvenega varstva.
Predsednik Stane M ar kič : Kdo želi besedo? Tovariš Polič!
Zoran Polič: Tovarišice in tovariši! To je zadnja razprava, v katero,
se vključujem. Zakon je bil temeljito obravnavan in načelne stvari so v glavnem razčiščene; tudi moja delegatska baza se strinja s takimi načelnimi rešitvami, zato se vanje ne bom spuščal. Pač pa se mi zdi, da je nekaj drobnih
stvari, ki bi jih bilo prav v zakonu vsaj razčistiti ali pa morda nekoliko drugače
postaviti, da ne bi ostale nejasne oziroma da ne bi trpela lepota zakona.
Člen 19. Pravimo, da marajo biti regionalne zdravstvene skupnosti sposobne
za zagotavljanje varstva. Oprostite, dovoljujemo, da se najprej formirajo kot
nesposobne, nato pa morajo skrbeti, da bodo počasi postale sposobne. Zdi se mi,
da bi bilo prav, da bi se tekst glasil: »Regionalna zdravstvena skupnost obsega
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območje več občin, za katere mora zagotoviti zdravstveno varstvo.« Sicer bo
najprej boj za sposobnost, potem pa šele za zagotavljanje nekih nalog.
Člen 104. V interesu svojega letnika postavljam vprašanje, ali ne bi bilo
prav, če bi razen za žene, otroke in mladino skrbeli tudi za stare ljudi. Mislim,
da bi bilo prav, da bi občine bolj skrbele tudi za službo, ki naj oskrbuje stare
in onemogle.
Predlagalcem zakona postavljam vprašanje, ali ne bi bilo pametno, glede
na to, da se danes vendarle v precejšnji meri oblikuje cena zdravil v lekarnah,
da. bi ta zakon dal nek princip, po katerem zdravila ne bodo več visoko konjunkturen proizvod, ki daje visoke zaslužke, kar se z nekaterimi zdravili danes
vendarle dogaja. Nimam konkretnega teksta, ker mislim, da mora predlagalec
najprej razčistiti, ali bo to stvar sprejel v zakon ali ne.
Člen 128. Menim, da je treba tu dodati, o katerih vprašanjih odločajo delavci in zdravstvene organizacije same. Vendar pred tem še eno vprašanje. Ali
smo povsem prepričani, da delegati družbene skupnosti ne bodo vplivali na
dohodek? Na osebni dohodek ne bodo, ker fond osebnih dohodkov deli delovna
skupnost. Toda, če resno mislimo na sodelovanje družbene skupnosti po njenih
delegatih, potem bo kakršnakoli njihova odločitev imela svoj učinek tudi na
dohodek. Zdi se mi, da bi bilo bolje govoriti o tem, da delegati družbene skupnosti enakopravno z delavci odločajo o vseh zadevah, razen o medsebojnih razmerjih v združenem delu, ker je to širši pojem, in o osebnih dohodkih, o
katerih odločajo delavci in zdravstvene organizacije same.
Za člen 133 predlagam, da se glasi: »Strokovno instrukcijsko nadzorstvo
načrtno opravljajo klinike in inštituti.« Kdaj bo to časovno omejeno, kdo bo
naročil itd., ni stvar zakona.
Pri členu 140, točka 4, predlagam, da bi pri pomožnih zdravstvenih delavcih
solidneje predvideli njihovo izobrazbo, ker je marsikaj odvisno od njih.
Pri 146. členu bi bilo bolje, da bi o republiškem medicinskem svetu natančno povedali, komu je svetovalen organ, ne pa samo, da je organ Socialistične
republike Slovenije, kajti to je vendarle sila širok pojem.
Pri členu 162 bi bilo lepše, če bi rekli: »Merila za plačila in njihov obseg,
določen v prejšnjem odstavku, odreja .. . itd.« Ce pa hočemo zadržati nomenklaturo, moramo pa povedati, kaj želimo z njo oziroma kaj praktično predstavlja.
183. člen bi črtal, ker mislim, da je to detajl in nima smisla, da o zdravstvenih izkaznicah govori ta zakon.
Predsednik Stane M arkič: Tovariš Janko Cesnik ima besedo!
Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši! Danes imamo toliko pomembnih
vprašanj, da je res potrebno, da se detajlno dogovorimo o izhodiščih za njihovo
bodočo ureditev. Govoril bi o treh vprašanjih, za katera se mi zdi, da še
potrebujejo razpravo, in to tudi potem, ko smo o njih že razpravljali v raznih
sredinah in v raznih skupnostih.
Prvo vprašanje, ki me muči, je realizacija ustavnega načela o prosti izbiri
zdravnika in zdravstvene organizacije. Dlje od načela, ki je prepisano iz
ustave, praktično nismo prišli. V praksi pa vemo, da so predpisi skupnosti
zelo pogosto v nasprotju s tem načelom in da ta prosta izbira praktično ni zagotovljena. Ko sem se pogovarjal z zdravstvenimi delavci, so rekli, da tega
praktično ni mogoče zagotoviti. Tako se bo verjetno treba odločiti, ali naj bo
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to samo ustavno načelo, ki je sicer lepo napisano, nimamo pa zakonske možnosti, da bi ga realizirali, ali pa da je s predpisi samoupravnih skupnosti napačno realizirano. Praktično ni mogoče izbrati, v katero bolnico naj te peljejo
niti h kateremu zdravniku. Prav tako je težko izvedljivo, da bi si izbral, recimo,
nek drug zavod in potem drugega zdravnika. Zato bi prosil, da bi o tej zadevi
še razmislili, kajti nekaj ustavnih sporov smo že imeli in ti so bili rešeni
tako, da so bili uveljavljeni predpisi te ali one skupnosti.
Drugo vprašanje so zadeve posebnega družbenega pomena. Ker imamo
danes v razpravi več takih zakonov, je primerjava laliko zelo nazorna, in mislim,
da ste to tudi vi opazili. Drugi zakoni recimo navajo posamezne zadeve, ki
so posebnega družbenega pomena, in kje delovna skupnost oziroma samoupravni
organi zavoda ali interesne skupnosti morajo posamezno vprašanje reševati
skupaj z družbenopolitično skupnostjo oziroma z njihovo skupščino. V tem
zakonu te zadeve niso naštete, pač pa je rečeno v 128. členu, da zadeve posebnega družbenega pomena našteva samoupravni sporazum. Ker so to precej zamotane stvari, bi verjetno kazalo to bolj precizno postaviti, zlasti še, ker imamo
na področju kulture in socialnega skrbstva ter šolstva drugačno ureditev.
Zadeve posebnega družbenega pomena, vsaj nekatere, bi morali v zakonu čisteje postaviti in navesti, kje je recimo potreba po konkretnem sodelovanju
družbenopolitičnih skupnosti.
Nadaljnje vprašanje, ki je odprto, je zasebna praksa. Mislim, da je to vprašanje izredno težko rešljivo in izredno aktualno, da pa zakon pri tem ne daje
nove rešitve, temveč dejansko prepisuje določbe, ki so bile v stafem predpisu.
Mnenje nekaterih odborov je, da nam zasebna praksa na današnji stopnji razvoja zdravstvene službe ni več potrebna in da naj se zato ukine. Potrebna bi
bila seveda analiza o tem, ali so potrebe po zdravstvenih uslugah res take, da
moramo imeti še zasebno zdravstveno prakso, zlasti ker nekateri navajajo,
da tistih specialistov, ki so bili zasebni zdravniki še pred vojno, praktično ni
več, ampak da sedaj v zasebno prakso silijo mlajši ljudje, ki se izločajo iz
kolektivnega zdravstva in začenjajo na novo, privatno. Razumel sem, da je bila
ta izjema do sedaj za starejše specialiste, ki so vse življenje delali kot zasebni
zdravniki in se jim je bilo težko vključiti v neko novo okolje. Ce je res, da se
sedaj na novo privatizira zdravstvo, pa mislim, da to ni potrebno.
Predsednik Stane Markič : Tovarišica dr. Lidija Čerin-Petrič!
Dr. Lidija Čerin-Petrič: Tovariši in tovarišice! Načelno se strinjam
s poročilom Komisije za vprašanje borcev, predlagam pa, da se 104. členu
zakona o zdravstvenem varstvu doda, da mora imeti zdravstveni dom razen
ostalih tudi službo zdravstvenega varstva borcev in invalidov, to se pravi
dispanzer za borce. Specialistične ambulante za borce se lahko odprejo tudi
v sklopu bolnišnice, zato naj se v petem poglavju o pravicah posebnih skupin
zavarovancev ali na kakšnem ustreznejšem mestu doda, da zdravstveni domovi
in bolnišnice uredijo posebno zdravstveno varstvo borcev NOV. To pripominjam
zato, ker bodo klinične bolnice odprle specialistično ambulanto za borce, ki bo
delala vsak dan, kar je ugodnejše za borce kakor dispanzerji pri zdravstvenih
domovih, ki bodo delali samo ob določenih dnevih in urah. Osebno sem za to,
da se vsa sredstva, ki so določena za ta namen, porabijo predvsem za kurativo.
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Predsednik Stane Markič: Ali želi še kdo besedo? Prosim, tovariš
Ga vez!
Stane Gavez: Samo dve pripombi; prva glede zasebne prakse. Mislim,
da je področje zdravstvenega varstva tako pomembno in občutljivo, da bi
resnično kazalo videti, ali je zasebna praksa na tem področju, če izhajamo iz
ustavne pravice do dela s sredstvi v zasebni lastnini, izvedljiva. Občutljivost
tega vprašanja je toliko pomembnejša, ker lahko koristi taka zdravstvena praksa
le tistimi, ki jo lahko plačajo. To pa je s stališča naše politike in odnosa do so^
cialnega razlikovanja silno občutljivo. Kot vem, je le 19 takih primerov v naši
republiki, zato to ne terja posebne analize in ocene, kaj pomeni za naše zdravstvo, glede na stopnjo razvitosti naše zdravstvene mreže, službe, njene strokovnosti itd. Skratka mislim, da gre za politično odločitev in predlagam, da bi
zasebno zdravstveno prakso ukinili.
Druga pripomba je, da naj bi predlagatelj zakona skušal jasneje opredeliti in razrešiti nekatere probleme, ki nastajajo v obratnih ambulantah delovnih
organizacij. Z njihovo združitvijo v zdravstvene domove je nastala cela vrsta
nerazumljivosti. Primer v mariborski Elektrokovini kaže, da bi kazalo tudi
na tem področju predvideti možnost za konkreten vpliv na urejanje teh problemov tiste delovne skupnosti, kjer določena zdravstvena enota deluje.
Predsednik Stane Markič: Ali želi še kdo besedo? Tovarišica Danica
Jurkovič!
Danica Jurkovič: Posamezni členi so neusklađeni, npr. glede skrbi
za hitrejši razvoj na manj razvitih območjih. Zato uporabimo dikcijo priporočil,
ki smo jo že zapisali v vseh zakonih, ki jih sedaj v osnutkih sprejemamo, torej
»■zagotavlja enake pogoje zdravstvenega varstva v republiki«. Malo je to tudi
bližje dikciji dokumentov kongresa Zveze komunistov.
Ce je še kaj sporno o zasebni praksi, bi se bilo treba v mnogo večji meri
nasloniti na jasna stališča kongresa Zveze komunistov. In še to v premislek
tistim, ki želijo, da ti členi ostanejo: verjetno je zelo protislovno govoriti o
dejavnosti posebnega družbenega pomena, dopuščati pa hkrati tisti dejavnosti
zasebno prakso.
In še glede upravljanja v vseh teh organizacijah. V tej slabi konkretizaciji
prihaja pravzaprav do razlik, na katere je opozoril tovariš Česnik. To je samo
dokaz več, da teh stvari nimamo niti dokončno, v konkretizaciji, niti v ustavnih
načelih domišljenih. Zato menim, da morajo ne samo predlagatelj, ampak tudi
družbenopolitične organizacije mnogo več razmišljati o tem, kako te stvari
organizacijsko postaviti, posebno še v velikih organizacijah, kot so nekatere
zdravstvene.
^Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce ne, mislim,
da lahko strnemo to razpravo oziroma razpravo o treh zakonih, ki urejajo samoupravne interesne skupnosti.
Dve stvari bi rad rekel k temu. Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora je na koncu predlagal, da naj se da ta zakon v široko javno razpravo. Po dogovoru med predsedniki zborov in predsednikom skupščine naj
bi javno objavili predloge zakonov, ki urejajo samoupravne interesne skupnosti,
in verjetno tudi zakon o gospodarjenju s stanovanji v družbeni lastnini. Tako
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bi omogočili, da bi vsi ljudje spoznali to problematiko. Zlasti bi spodbudili
sinidkate in Socialistično zvezo, da bi pospešili celotno razpravo o teh problemih. Zato smo mislili, da ne bi bilo potrebno, da kot zbor, kot skupščina sprejmemo: poseben sklep o javni razpravi.
Druga stvar pa je tale: današnja razprava je odprla veliko problemov;
verjetno bo nadaljnja razprava o teh zadevah navrgla še vrsto drugih vprašanj.
Zato mislim, da bi bilo dobro, da vse to spremljata naša dva odbora, od osnutka
do predlogov, in da se tako organizirata, da lahko ves čas spremljata razpravo,
jo registrirata, se opredeljujeta in se končno aktivno vključita v izdelavo predlogov vseh teh zakonov. Odboroma bi prepustili, da presodita, na kakšen način
bosta to svojo nalogo opravila. Se strinjate? (Da.) Predlagam, da sprejmemo
naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet in ga predloži do 25. oktobra 1974.
3. V pripravi predloga zakona naj Izvršni svet upošteva za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih, ekspoze predstavnika Izvršnega sveta o izhodiščih ter pripombe, predloge in mnenja, dana v priporočilih skupščinskih teles in v razpravi v zboru.
Prosim, kdor je za takšen sklep, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo sklep soglasno sprejeli.
Odrejam kratek odmor za kadilce, ki verjetno že nestrpno čakajo.
(Seja je bila prekinjena ob 14.30 in se je nadaljevala ob 14.40).
Predsednik Stane Markič: Prehajamo na 6. točko dnevnega
reda, to je na osnutek zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v
družbeni lastnini.
Predlagatelj Izvršni svet predlaga, da obravnavamo zakon v drugi fazi,
torej kot osnutek. Vprašam zbor, če se strinja s takšnim predlogom! (Da.)
Osnutek zakona so obravnavah: Odbor za družbenoekonomske odnose, Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Pismena poročila ste prejeli, prav tako ste prejeli poročilo Sekcije za stanovanjska razmerja
pri Republiški konferenci SZDL.
^Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš Boris Mikoš!
Boris Mikoš: Tovarišice in tovariši! Glede na obsežen dnevni red in
na dolgo vrsto govornikov mi dovolite, da bom kratek. Rad bi rekel, da predloženi osnutek zakona predstavlja neposredno realizacijo družbenih intencij,
ki so že bile enkrat verificirane v resoluciji o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva in ki so ponovno izražene v novi ustavi. Zato se je zakon
naslonil samo na nekatera izhodišča, in sicer na to, da naj bi institucionaliziranje samouprave v gospodarjenju s skladom stanovanjskih hiš naslonili na
neposredne uporabnike in upravljalce; da naj bi zakon ne posegal in ne urejal
temeljnih razmerij, ki so jih ustanovitelji stanovanjske skupnosti določili s
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi te skupnosti; da naj bi svoj neposredni interes uporabniki in upravljalci tudi dejansko uresničevali, in ne samo
izražali; da naj bi imeli stanovalci pri gospodarjenju enake pravice in enake
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dolžnosti, tudi če so sami lastniki stanovanja v hiši, ki je v družbeni lastnini;
in na- koncu, da naj bi dosedanje organizacije za vzdrževanje stanovanjskih
hiš v družbeni lastnini spremenile svojo fiziognomijo, jo uskladile z novo strukturo samoupravne organizacije v stanovanjskem gospodarstvu, vendar še naprej
delovale.
Prosim vas, da v razpravi predvsem ocenite, ali so osnovna izhodišča, na
katerih temelji osnutek zakona, realna in sprejemljiva. Hvala.
Predsednik Stane Markič: Kdo želi besedo? (Nihče.) Očitno ni razpravljalcev. Potem predlagam naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni
lastnini se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet in pri tem upošteva pripombe,
predloge in mnenja, dana, v skupščinskih telesih.
Ali se strinjate s takim sklepom? (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo sklep soglasno sprejeli.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na odločbo Ustavnega
sodišča Jugoslavije o presoji ustavnosti in zakonitosti 1. in 5. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Socialistične republike Slovenije.
Odločbo sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in Komisija
za vprašanja borcev NOV; pismeni poročili ste prejeli. Pričenjam razpravo.
Kdo želi besedo? (Nihče.)
Ce nihče ne želi razpravljati, predlagam, da sprejmemo sklep, ki ga je
predlagal Odbor za družbenoekonomske odnose. Se strinjate, da ga ponovno
ne berem? (Da.) Kdor je za sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo sklep sprejeli.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi deželami in deželami v razvoju,
z osnutkom tega zakona.
Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske
odnose, Komisija za mednarodne odnose in Zakonodaj no-pravna komisija; pismena poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Majdič!
Cvetko Majdič: Dodatno k poročilu, ki ga je dal Odbor za družbenoekonomske odnose, bi omenil še eno zadevo1, in sicer predlog, da bi v zakonu
ali kasneje v statutu oziroma v drugih aktih upravnega odbora zapisali, da
sredstva, ki se zbirajo v republikah, ostanejo v republikah toliko časa, da
pride do realizacije sklepov. Se pravi, da naj bi preprečili, da bi zbrana sredstva, morda tudi za daljši čas, ostala neizkoriščena.
Predsednik Stane Markič : Ali želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne,
predlagam sklep:
1. Zbor daje soglasje k predlogu za izdajo zakona o skladu solidarnosti
z neuvrščenimi deželami in deželami v razvoju, z osnutkom zakona.
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2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, ki so navedene v poročilih
skupščinskih teles ter v mnenju Izvršnega sveta in ki so bile dane v razpravi
na današnji seji.
Dajem predlog sklepa o soglasju na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli sklep o soglasju k predlogu za izdajo
zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi deželami in deželami v razvoju, z
osnutkom zakona.
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na poročilo o stanju
po potresu v prizadetih občinah in o poteku solidarnostne akcije za odpravo
posledic potresa na Kozjanskem.
Gradivo je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose; pismeno poročilo ste prejeli. Prejeli ste tudi dodatno poročilo o položaju v kmetijski proizvodnji na območju občin Celje, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in
Slovenske Konjice, ki ga je predložil Izvršni svet.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Mikoš!
Boris Mikoš: Tovarišice in tovariši! Ne glede na to, da smo vam
predložili poročilo, ki je kratko, vendar pa po naši ooeni dovolj strnjeno, mi
dovolite, da vas le seznanim še z nekaterimi stvarmi, za katere menim, da je
prav, da se o njih pogovorimo v tem zboru.
Najprej je prav, da ugotovimo, da je poziv k solidarnosti naletel na izjemno
širok odmev med delovnimi ljudmi Slovenije, tako da lahko rečemo, da doslej
še nikoli v tako kratkem času nismo zbrali toliko sredstev v solidarnostne namene. Te dni končujemo prvi krog solidarnega zbiranja pomoči, pri čemer
lahko ugotovimo, da so se našemu pozivu odzvali predvsem delavci v družbenem sektorju, tako v gospodarstvu kot izven njega. Zaenkrat so se pozivu
mnogo manj odzvali delavci svobodnih poklicev, obrtniki in kmetje. Resnici
na ljubo je seveda treba reči, da je del krivde za takšno stanje nedvomno
tudi v naši pomanjkljivi organizaciji zajemanja teh ljudi v akcijo.
Ta mesec se v akcijo na široko vključujejo vse občine in, kot veste, tudi
vsa gradbena operativa v naši republiki. Odziv je tako širok, da ima teren
kljub strokovni pomoči, ki mu jo nudimo, resne težave s sprejemanjem vseh
iniciativ in z organizacijo dela. Pri oceni te akcije bo treba ta moment upoštevati. Do tega trenutka smo samo za obnovo in popravilo stanovanjskih hiš dali
na voljo samoupravnima stanovanjskima skupnostima v obeh najbolj prizadetih občinah skupno 86 milijonov dinarjev. Računamo, da mora to v tem
trenutku zadoščati za financiranje oziroma kreditiranje nujnih gradbenih posegov.
Prav je, da vam povem, da lahko z zadovoljstvom ugotovimo1, da so prizadeti občani pokazali široko lastno iniciativo za reševanje iz nastalega položaja,
Izhajajoč iz osnovnega stališča, da je tudi v primeru nesreče predvsem vsak sam
dolžan za sebe poiskati primerno in možno rešitev, vodi naš koordinacijski
odbor dosledno politiko, da občanom pomagamo reševati njihov položaj, v katerem so se nepričakovano znašli, vendar tako, da gre pri tem samo za nujno
družbeno pomoč, ki jo solidarno dajemo. Nismo sprejeli in ne sprejemamo stališča, da bi morala družba solidarno sama obnavljati domove prizadetih. Mislimo, da je realna samo tista pot, po kateri občan s pomočjo družbe išče izhod
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iz situacije, v katero je po potresu prišel. Da se bomo prav razumeli, naj podčrtam, da takšno orientacijo sprejema daleč največji del prizadetih občanov.
Z drugim solidarnostnim krogom bomo uspeli zbrati potrebna sredstva
za obnovo uničenega šolskega prostora. Del šolskega prostora bo obnovljen do
te zime, ves ostali šolski prostor pa do pričetka pouka v naslednjem šolskem
letu. V tem trenutku je vsem šoloobveznim otrokom omogočeno1, da obiskujejo
pouk, kar je nedvomno pomemben dosežek pri odpravljanju posledic potresa.
prav tako so vse oskrbovance iz doma počitka v Jelšingradu prevzeli nekateri drugi domovi na začasno oskrbo. Tako je pred zimo rešeno tudi to
vprašanje. Večina sredstev za nov dom je zbranih, manjkajoča pa moramo
zbrati v drugem solidarnostnem krogu.
Pri kreditiranju obnove in gradnje stanovanjskih hiš Koordinacijski odbor
vztraja, da morajo biti družbena sredstva uporabljena predvsem za obnovo ali
zgraditev nosilnih delov hiše, ki zagotavljajo večjo potresno varnost. Samo
tako lahko tudi zagotovimo, da bodo objekti, ki jih sedaj z družbeno pomočjo
saniramo ali na novo gradimo1, ustrezno potresno varni. S tem bomo dosegli na
splošno višjo stopnjo potresne varnosti na tem območju.
Zaenkrat omogočamo občanom, katerih objekti so bih razvrščeni v prvo in
drugo kategorijo, da najamejo običajne potrošniške kredite za nakup gradbenega materiala. Občanom z objekti v tretji in četrti kategoriji pa samoupravne stanovanjske skupnosti odobravajo stanovanjske kredite. Uživalcem
teh kreditov je za odplačilo zaenkrat priznan triletni moratorij in maksimirana
višina kredita. Znotraj, triletnega roka bo vsem jemalcem kredita določen obseg
družbene pomoči, ki je bodo deležni, in določeni bodo podrobnejši pogoji v
zvezi z vračanjem kreditov. V saniranje kmečkih gospodarstev vključujemo
tudi družbeni kmetijski sektor z namenom, da bi dosegli še druge učinke pri
krepitvi razvojnega procesa na tem območju.
Koordinacijski odbor, kot veste, predlaga Skupščini SR Slovenije, da podpre
poziv za ponovitev solidarnostne akcije, da bi na ta način ustvarili realne pogoje,
da bi še pred zimo rešili najnujnejše primere. Hkrati tudi predlagamo, da
sprejmete predlog, da se za odpravo posledic na Kozjanskem za prihodnje leto
pripravi sistemska rešitev. Ta dva ukrepa bi omogočila, da bi se zasnoval natančnejši program obnove družbenih objektov in da bi se izdelal dovolj podroben sistem kreditiranja ter družbene pomoči za obnovo stanovanjskih hiš v
zasebnem sektorju. Hvala lepa.
Predsednik Stane Markič: Ali želi še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne,
predlagam, da sprejmemo naslednji sklep:
Družbenopolitični zbor sprejema poročilo Izvršnega sveta in Koordinacijskega odbora za odpravo posledic na Kozjanskem o stanju po potresu v prizadetih občinah in o poteku solidarnostne akcije za odpravo posledic potresa.
Strinja se s storjenimi ukrepi za odpravo posledic potresa in podpira nadaljnja
prizadevanja delovnih ljudi in občanov, temeljnih organizacij združenega dela,
samoupravnih interesnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij, občin in drugih samoupravnih organizacij ter skupnosti, da se čimprej odstranijo posledice
potresa na Kozjanskem.
Ali predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tega sklepa? (Ne.) Kaže,
da ne. Prosim, kdor se strinja s tem sklepom, naj dvigne roko! (Vsi delegati
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo sklep sprejeli soglasno.
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Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na vprašanja delegatov.
Na vprašanje, ki ga je postavil delegat Zdenko Mali na 4. seji Družbenopolitičnega zbora, bo' odgovoril predstavnik Izvršnega sveta Andrej Ujčie.
Andrej Ujčič: Tovariš Zdenko Mali, delegat tega zbora, je postavil
naslednje vprašanje: »-Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na
osnovi poslanih stališč in razprav poslancev sprejel sklep, ki obvezuje organe
skupščine in druge družbene dejavnike, da opredelijo in uveljavijo trajne sistemske rešitve za mladinski tisk. Tako nalaga prosvetno-kulturni zbor novembra
1972, da se v zakonu o založništvu posebej opredeli položaj mladinskega tiska
ter da se s trajno podporo družbe zagotovi čim širša dostopnost tega tiska
mladi populaciji.
Ugotavljam, da na podlagi sklepa prosvetno-kulturnega zbora Skupščine
SR Slovenije iz novembra 1972 ni bila realizirana niti ena trajnejša sistemska
rešitev v korist mladinskega tiska, pač pa je z odlokom Skupščine SR Slovenije
z dne 18. julija 1973 mladinski tisk dobil regres za papir za leto 1973. Leto
1974 je zato zateklo mladinski periodični tisk v eksistenčno nemogočem položaju.
Cene papirja, ki ni več regresiran, so se dvignile za povprečno 25 %, dvignile
so se tiskarske storitve in režijski stroški, družbena pomoč, ki jo mladinski
tisk dobiva po interesnih skupnostih, pa nikakor ne zadošča.«
Odgovor: Zakon o založništvu, ki je bil kot osnutek predlagan Skupščini
SR Slovenije novembra 1973, obravnava mladinski tisk v svojem 2. členu, ki
pravi: »Družbenopolitične in zainteresirane samoupravne interesne skupnosti
v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi s posebnimi predpisi in družbenimi
dogovori podpirajo in pospešujejo izdajanje in zalaganje publikacij, ki imajo
posebno družbeno, vzgojno-izobraževalno, kulturno, umetniško in strokovno
vrednost, tako, da zanje zagotove ugodnejše materialne in druge pogoje.«
Mladinski tisk v zakonskem besedilu ni posebej oihenjen zato, ker meni
predlagatelj osnutka, da je družbeno koristen mladinski tisk že zajet v besedilu osnutka in da je sama oznaka »mladinski tisk. preohlapna, saj zajema
dobesedno vzeto ves tisk, namenjen mladini, od raznih komercialnih tiskov
dvomljive kvalitete do tistega mladinskega tiska, ki izhaja iz socializmu tujih
idejnih izhodišč. Jasno moramo povedati, da želimo podpirati samo tisti mladinski tisk, ki ustreza normam naše socialistične samoupravne družbe. Besedilo
osnutka določa ustrezne interesne skupnosti kot tisti dejavnik, ki zagotavlja
družbeno podporo tudi mladinskemu tisku v sklopu celotnega kvalitetnega tiska.
Glede dosedanjega sistemskega financiranja mladinskega tiska je treba
povedati, da je mladinski tisk dobil, kot je to pravilno ugotovil tovariš delegat,
regres za časopisni roto papir s skupščinskim odlokom za leto 1973. Dodati pa
moramo, da je na podlagi predloga Izvršnega odbora Republiške konference
Socialistične zveze delovnih ljudi Skupščina SR Slovenije zagotovila regres
za roto papir tudi v letu 1974, in sicer s proračunom SR Slovenije za leto 1974
(Ur. 1. SRS, št. 13/74) v znesku 9 855 000 dinarjev. Do sedaj je bila nakazana
polovica te vsote, in sicer v enakem sorazmerju in istim porabnikom kot lansko
leto, ostanek pa bo izplačan po postopku, ki je predviden v takih primerih.
Ustrezne interesne skupnosti, predvsem Kulturna skupnost Slovenije, Izobraževalna skupnost Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije in Republiška
skupnost otroškega varstva so v letu 1974 namenile za mladinski tisk, to je
za raznovrstno mladinsko literaturo in za mladinske revije, kot so Glasbena
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mladina, Kurirček, Mladina, Otrok in družina, Pionir, Pionirski list, Tabor,
Tim, Proteus, Taborniški vestnik skupno 2 649 200 dinarjev, kar je nekoliko
več kot lansko leto, ko je billo nakazanih 2 150 480 dinarjev. Zelo verjetno je,
da tudi ta sredstva ne bodo zmogla finančno pokriti vseh načrtov založnikov
in izdajateljev mladinskega tiska in da se bo izkazalo, da so premajhna.
Pri tem pa naj poudarimo, da bo potrebno kritično obravnavati kvaliteto
mladinskega tiska v celoti, v posameznih zvrsteh pa tudi racionalnost in odmevnost med mladimi glede na potencialno število bralcev. Vsekakor sodimo, da je
med sistemskimi ukrepi, ki ustrezajo duhu ustave in samoupravnega razvoja
naše družbe, pač najprimernejša dejavnost imenovanih samoupravnih interesnih skupnosti, ki so obenem tudi najbolj primerno zagotovilo za kvaliteto mladinskega tiska. Prav samoupravne interesne skupnosti za področje kulture,
vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti in otroškega varstva bodo tiste,
ki bodo morale ob sklepanju družbenega dogovora o splošni in skupni porabi
zagovarjati in zastopati interese kvalitetnega mladinskega tiska in obenem
selektivno delovati za večjo kvaliteto. Trenutno ne vidimo nobenih možnosti
za drugače zastavljene sistemske rešitve, take, ki bi šle mimo imenovanih
interesnih skupnosti.
Končno je treba omeniti tudi ukrepe, s katerimi odgovorni republiški upravni organ preprečuje množično razširjanje nekvalitetnega mladinskega tiska,
predvsem raznih slikanic za otroke, na podlagi pozitivne zakonodaje z davkom
na promet proizvodov, kar posredno vpliva na plasma kvalitetnega mladinskega
tiska.
Predsednik Stane Mark i č Na vprašanje, ki ga je postavil delegat
Štefan Strok na 4. seji Družbenopolitičnega zbora, bo odgovoril predstavnik
Izvršnega sveta Vlado Tance.
Vlado Tance : Na vprašanje delegata Štefana Stroka, postavljeno na
seji Družbenopolitičnega zbora, ali število gospodarskih prestopkov v resnici
tako narašča, kot je bilo objavljeno v Borbi julija 1974 — namreč da je Služba
družbenega knjigovodstva odkrila v prvih štirih mesecih 41 773 nepravilnosti in
nezakonitosti, kar je dvainpolkrat več kot v istem obdobju lanskega leta —
ali pa so pristojni organi pri odkrivanju gospodarskih prestopkov bolj uspešni
kot v prejšnjih obdobjih, dajemo naslednji odgovor:
Predvsem je treba poudariti, da se podatki, ki jih navaja delegat, nanašajo
na celotno področje Jugoslavije. Ti podatki so bili objavljeni v časopisu »Borba«
10. julija 1974. V Sloveniji je stanje drugačno.
Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva, centrale za SR Slovenijo,
število ugotovljenih gospodarskih prestopkov pada. V letošnjih prvih štirih
mesecih je Služba družbenega knjigovodstva vložila 86 prijav za gospodarske
prestopke, v istem razdobju leta 1973 pa 161.
Tudi Javno tožilstvo SR Slovenije ugotavlja, da število gospodarskih prestopkov pada, kar velja še posebej za gospodarske prestopke, ki jih je odkrila
Služba družbenega knjigovodstva. Javna tožistva so po statističnih podatkih
prejela v letu 1972 1334 ovadb za gospodarske prestopke, od tega 583 od Službe
družbenega knjigovodstva, v letu 1973 pa 1171 ovadb, od tega 377 od Službe
družbenega knjigovodstva. V prvem polletju 1974 je število ovadb še nadalje
kazalo tendenco padanja, saj je Služba družbenega knjigovodstva vložila 170
ovadb, v letu 1973 pa v istem obdobju 200.
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Po podatkih o pripadu obtožnih predlogov za gospodarske prestopke pred
gospodarskimi sodišči v prvem polletju 1974, ki pa se ne vodijo ločeno po vlagateljih ovadb, je število obtožb za gospodarske prestopke poraslo v primerjavi
s prvim polletjem leta 1973 za 5,1 l0/a, in sicer od 489 na 514.
Po ugotovitvah sodnika za prekrške mesta Ljubljana se število predlogov
za postopek o prekrških, ki naj bi jih vložila Služba družbenega knjigovodstva,
ne veča in predstavlja le minimalni del v strukturi finančnih prekrškov.
Iz vsega povedanega torej sledi, da obseg odkritih gospodarskih prestopkov
in prekrškov, ki jih pri svojem delu ugotavlja Služba družbenega knjigovodstva
v SR Sloveniji, ni v porastu.
Predsednik Stane Markič: Ali želi kdo od delegatov postaviti kakšno
delegatsko vprašanje? Prosim, tovariš Majdič!
Cveto Majdič: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Opravičujem se,
ker se o isti stvari že drugič oglašam: 24. julija sem namreč v zboru navedel
probleme in težave, ki nastajajo v občinah pri izvajanju posebnega družbenega
dogovora o višini splošne in skupne porabe. Opravičujem se tudi zaradi tega,
ker mi ni popolnoma jaisno, ali lahko to vprašanje postavim v tem zboru.
Zdi se mi, da gre za vprašanje, ki ni primerno samo za Zbor občin, ampak tudi
za naš zbor.
Na podlagi izhodišč republiške resolucije o družbenoekonomskem razvoju
SR Slovenije, ki določa obseg splošne in skupne porabe v SR Sloveniji za leto
1974, in v skladu z zakonom o določitvi virov financiranja družbenopolitičnih
skupnosti v letu 1974 je Skupščina občine Trbovlje brez pridržka podpisala
posebni družbeni dogovor o višini splošne porabe v občinah v letu 1974 in v tako
določenih merilih obsega porabe sprejela svoj proračun za leto 1974 s 14'Vo
porastom glede na realizacijo v lanskem letu, zmanjšano za odlive interesnim
skupnostim na področju družbenih dejavnosti. Ta sredstva naj bi zbrali z davki
občanov na promet in premoženje in drugimi dohodki in le z 0,20%> udeležbo
davka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja.
Glede na določbo posebnega družbenega dogovora, da občine v letošnjem
letu ne bodo z višjo stopnjo obremenjevale osebnega dohodka, je nastal v
proračunu občine Trbovlje primanjkljaj, ki naj bi se po dogovoru pokrival
s solidarnostnim prelivanjem sredstev. Iz analize uresničevanja posebnega
družbenega dogovora pa je očitno, da tega dogovora občine ne spoštujujejo;
kljub temu, da večina občin presega raven dovoljene potrošnje, sredstev za
solidarnost ne odvajajo, kar povzroča nevzdržno stanje v občinah, ki bi solidarnostna sredstva morale dobiti.
V občini Trbovlje je nastopila ta kritična situacija že v prejšnjih mesecih,
posebno pa v juliju, in traja še danes, saj dohodki ne zadoščajo več za pokrivanje proračunskih potreb in so morala biti uporabljena vsa razpoložljiva
sredstva rezervnega sklada, kar pa je zadoščalo le za izplačilo socialnih pomoči,
priznavalnin, štipendij, dotacij in za izplačilo osebnih dohodkov vseh proračunskih porabnikov. Zaradi tega je Izvršni svet Skupščine občine Trbovlje začasno omejil proračunsko potrošnjo za 10 °/o, kar je bil v dani situaciji edini
možni ukrep.
Izvršni svet občine meni, da je potrebno ponovno opozoriti vse družbene
dejavnike na stanje, ki je nastalo zaradi neizvajanja družbenega dogovora,
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hkrati pa zagotoviti njihovo popolno angažiranost, da bi se ta dogovor pričel
uresničevati.
Predlagam zboru, da pove, ali je to lahko delegatsko vprašanje.
Predsednik Stane Mark i č: Menim, da je to lahko delegatsko vprašanje naslovljeno na Izvršni svet, ker Izvršni svet oziroma sekretariat za finance
vodi akcijo za prelivanje solidarnostnih sredstev med občinami.
Zoran Polič: Tovariš predsednik, mogoče bi kazalo vprašanje dopolniti s tem, kaj namerava Izvršni svet ukreniti, da se bo dogovor uresničil. Na
podlagi odgovora pa potem lahko sklenemo, da začnemo razpravo o teh vprašanjih.
Predsednik Stane Markič: Da, tudi to lahko naredimo. Ali ima še
kdo kakšno vprašanje? Prosim, tovariš Šiftar!
Marjan Šiftar: Vprašanje je naslovljeno Izvršnemu svetu in je v
zvezi z zakonom o visokošolski dejavnosti. Republiška skupščina je namreč
v letošnjem aprilu obravnavala osnutek zakona o visokošolski dejavnosti; potem
je bil osnutek dan v javno razpravo, ki naj bi po takratnih predvidevanjih
trajala maja, junija in julija. Glede na to postavljam vprašanje:
»Kaj je bilo po javni razpravi, ki je bila končana v mesecu juliju, narejeno
v zvezi z zakonom in kdaj bo zakon prišel v republiško skupščino kot predlog?«
Spomladi smo namreč govorili o tem, da bomo zakon začeli postopno
uresničevati že v šolskem letu 1974/75. Ker do sedaj predlog zakona še ni prišel
v republiško skupščino, in po informacijah, s katerimi razpolagamo, je malo
verjetno, da bi bil obravnavan v republiški skupščini še v koledarskem letu
1974, je tudi zelo malo verjetno, da bi zakon začeli uresničevati že v študijskem
letu 1974/75.
Ob tem želim opozoriti še na eno stvar: odsotnost tega zakona tudi zavira
dokončno konstituiranje visokošolskih zavodov oziroma visokošolskih temeljnih
organizacij združenega dela v smislu ustave. Republiška koordinacijska komisija
za spremljanje uresničevanja ustave je sprejela sklep, po katerem naj bi se vse
konstituiranje končalo do 15. decembra. Tega pa tudi zaradi zakona o visokošolski dejavnosti v visokem šolstvu ne bo mogoče izpeljati.
Na to opozarjam predvsem zato, da se ne bi po 15. decembru, čeprav seveda so tudi nekatere subjektivne okoliščine, ki jih bo treba rešiti, ves gnev
zlival na visoko šolstvo, ki bi bilo največji krivec za to, da se ni konstituiralo
v smislu ustave.
Predsednik Stane Markič: Ah še kdo želi postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) Ce ne, smo izčrpali dnevni red in končujem 5. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije.
(Seja je bila končana ob 15,15.)
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6. seja
(16. oktobra 1974)
Predsedoval: Stane Markič,
predsednik Družbenopolitičnega zbora
Začetek seje ob 9.10.
Predsednik Stane Markič: Pričenjam 6. sejo Družbenopolitičnega
zbora Skupščine SR Slovenije.
Odsotnost so opravičili: Marko Bule, Ciril Cvetko, Stane Gavez, Martin
Košir, Henrik Peternelj, Zoran Polič, Metka Smolko, Avgust Vrtar, Beno Zupančič, Ivan Žagar, Ludvik Golob in Jože Božič. Čeprav je odsotnih precej
delegatov, lahko ugotovim, da je zbor sklepčen.
Prehajam na določitev dnevnega reda. Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 5. seje Družbenopolitičnega zbora.
2. Ocena gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe v SR Sloveniji v sedmih mesecih 1974, s predlogom stališč in ukrepov za izvajanje resolucije
o družbenoekonomski politiki SR Slovenije v letu 1974.
3. Osnutek zakona o ukrepih za omejitev trga in svobodnega prometa
blaga in storitev, ki imajo pomen za vso državo.
4. Predlog odloka o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri Vrhovnem sodišču SR Slovenije in pri Okrožnih sodiščih v SR Sloveniji, r
5. Volitve in imenovanja.
6. Vprašanja delegatov.
Ali ima kdo dodatne ali spreminjevalne predloge k predlaganemu dnevnemu
redu? (Ne.) Ugotavljam, da soglašate s predlaganim dnevnim redom.
Prehajam na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 5.
seje odbora.
Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima kdo kakšne pripombe k osnutku zapisnika? (Nihče.) Predlagam, da glasujemo o potrditvi zapisnika. Kdor je za
potrditev osnutka, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
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Ugotavljam, da je zapisnik 5. seje Družbenopolitičnega zbora soglasno
potrjen.
Obveščam vas, da bomo na podlagi dogovora med predsedniki zborov
imeli skupno zasedanje Zbora združenega dela, Družbenopolitičnega zbora
in Zbora občin, na katerem bomo poslušali uvodno obrazložitev tovariša Mirana
Goslarja k 2. točki dnevnega reda, to je k oceni gospodarskih gibanj ter skupne
in splošne porabe v SR Sloveniji v sedmih mesecih leta 1974, s predlogom
stališč in ukrepov za izvajanje resolucije o družbenoekonomski politiki v SR
Sloveniji za 1974. leto. Skupno zasedanje zborov bo ob 9.30 v veliki dvorani
Skupščine SR Slovenije. Predlagam, da prekinemo naše delo zaradi skupnega
zasedanja in da potem nadaljujemo z razpravo v tej dvorani.
(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 11.10.)
Predsednik Stane Markič: Prehajamo na 2. točko dnevnega
r e d a , na oceno gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe v SR Sloveniji v sedmih mesecih 1974. leta, s predlogom stališč in ukrepov za izvajanje
resolucije o družbenoekonomski politiki SR Slovenije v letu 1974.
Oceno je predložil Izvršni svet. Gradivo je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose in predlaga stališča, ki naj jih sprejme Družbenopolitični
zbor. Pismeno poročilo ste prejeli. Uvodno obrazložitev ste pravkar slišali in
predlagam, da preidemo na razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Lojze
Cepuš!
Lojze Cepuš: Tovarišice in tovariši! Želim poudariti, da je ocena
gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe v SR Sloveniji za zadnjih
sedem mesecev zelo realna in nam izredno koristi pri obravnavah v temeljnih
organizacijah združenega dela, v organih samoupravljanja in v sindikatih.
K predlogu stališč in ukrepov za izvajanje resolucije o družbenoekonomski
politiki SR Slovni je v letu 1974 imam tri dopolnilne predloge.
Na strani 24 ocene gospodarskih gibanj pod točko 3 naj za obdobje od
junija do decembra 1974 Služba družbenega knjigovodstva da poročilo o spremembi stanja v primerjavi s prvim polletjem, z navedbo konkretnih ukrepov in
večjih primerov nespoštovanja že sprejetih predpisov o likvidnosti.
Na strani 27 naj se v točki b nadomesti besedilo zadnjega stavka: »ta sredstva se smatrajo kot akontacija uporabnikov na program za leto 1975« z naslednjim besedilom: »ta sredstva se upoštevajo pri izračunu stopenj prispevkov za
leto 1974«.
V zvezi s stavkom v zadnjem odstavku na 28. strani, ki se glasi: »Podatki
kažejo, da se dogovorjene obveznosti ne izpolnjujejo« bi želeli konkretne podatke. Glede na nadaljnji stavek v tem odstavku, ki se glasi: »Če bi se pokazalo,
da sprejete obveznosti tudi v bodoče ne izpolnjujejo zadovoljivo, se postavlja
vprašanje sprejema posebnega zakona«, sprašujem, zakaj šele postavljati vprašanje in zakaj ne takoj sankcionirati sedanjih kršiteljev dogovorov. Menim,
da bo na vseh področjih kršenja sprejetih dogovorov in sporazumov, kot je bilo
danes že v uvodu rečeno, potrebno povečati odgovornost in disciplino pri njihovem izvajanju.
Ko smo včeraj na plenarni seji Republiškega odbora Zveze sindikatov Slovenije govorili o boljšem gospodarjenju in zmanjšanju poslovnih stroškov, so
24*
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naši delegati predlagali, da naj bo ena izmed osnovnih nalog temeljnih organizacij združenega dela zmanjševanje materialnih, režijskih in drugih stroškov
ter splošno varčevanje v proizvodnji in porabi. To seveda velja tako za organizacije združenega dela kot tudi za družbenopolitične skupnosti. Le tako bomo
dosegli relativno zmanjšanje reprodukcijskih stroškov in bolj ekonomično porabo družbenih sredstev tudi izven gospodarstva.
Nadalje je bilo včeraj veliko govora o problemih gradbeništva. Mogoče vse
delegate to ne bo zanimalo, menim pa, da je prav, da tudi na tem mestu spregovorimo o problematiki gradbeništva. Predvsem gre za pomanjkanje betonskega železa. Za gradbenštvo je to življenjskega pomena, za ostale mogoče ne
toliko, posredno pa tudi za te. Nam vsem je znano kronično pomanjkanje
osnovnih gradbenih materialov, kot iso cement, betonsko železo, instalacijski
materiali in drugo v vsem povojnem obdobju. Toda tako katastrofalne situacije,
kot je letos, prav zaradi pomanjkanja betonskega železa, še ni bilo. Poudariti
moram, da je vse to vezano na produktivnost in na gospodarjenje in da ima
tudi neposredno zvezo s samo oceno gospodarskih gibanj. To velja za vso Jugoslavijo, le da je v Sloveniji stanje še mnogo slabše kot v drugih republikah.
Navedem naj, nekaj konkretnih podatkov: čeprav so bile prijavljene potrebe
nad 600 000 ton za leto 1974, je bila v materialni bilanci zreducirana in sprejeta količina le 513 500 ton. Od tega na,j bi jugoslovanski proizvajalci dali
353 000 ton, RMK Zenica bi uvozila 120 000 ton, gradbenštvo pa še manjkajočih
40 000 ton. V domači proizvodnji je najmočnejši RMK Zenica, ki naj bi dobavil
390 000 ton, in sicer 270 000 ton lastne proizvodnje, 120 000 ton pa na podlagi
zamenjave iz vzhodnoevropskih držav za druge svoje proizvode. Na izrecno
vztrajanje RMK Zenica je bil v tem smislu tudi sklenjen družbeni dogovor
o uvozu in zagotovitvi betonskega železa za leto 1974. Treba je pripomniti,
da RMK Zenica v vseh zadnjih letih nikdar ni izpolnil pogodb, sklenjenih
neposredno z gradbenimi podjetji ali z grosisti, temveč je vedno ostal dolžan
najmanj za eno trimesečje nedobavljenih količin. Letos je stanje še veliko
slabše, ker RMK Zenica ni realiziral skoraj ničesar iz zamenjave z vzhodnimi
državami. V domači proizvodnji so nastale še večje težave zaradi pomanjkanja
gredic (polizdelka), ker niti gredic niti betonskega železa ni mogoče po sprejemljivih pogojih kupiti ne na klirinškem ne na konvertibilnem področju.
Za SR Slovenijo je bila za letos predvidena potreba 105 000 ton betonskega
železa, za katerega pa ni bilo mogoče hkrati zagotoviti pokritja. Ko je bilo
ugotovljeno stanje oskrbe ob koncu junija tega leta in še ponovno ob koncu
prvega septembra letos, se je izkazalo, da je od 31 335 ton pogodbenih količin,
sklenjenih s kupci iz Slovenije, RMK Zenica dobavil le 14 316 ton ali 46 odstotkov. ,Pri tem je treba podčrtati, da so slovenske železarne dobavile do konca
septembra okrog 22 000 ton,, kar nas je pravzaprav rešilo, da ni katastrofa še
hujša. Delegacija slovenske gospodarske zbornice, operativna skupina za gradnjo stanovanj, ki jo vodi inž. Valentinčič, je dvakrat obiskala RMK v Zenici,
kjer je bila lepo sprejeta, vendar razen komaj polovično realiziranih obljub iz
prvega obiska ni bilo nobenih rezultatov. Ker Zenica ni realizirala planirane
zamenjave, je zato predvideni kontingent po delih odstopala Svetu za gradbeništvo PKJ, da naj si kakor ve in zna poišče železo v tujini. Jasno je, da je
bilo to sredi najvišje gradbene sezone in pri tako velikem dvigu cen na svetovnem tržišču praktično neizvedljivo. Vendar je treba priznati Metalki v
Ljubljani veliko prizadevnost, da je uvozila že 11 550 ton in celo pred odobritvijo sklenila pogodbo še za nadaljnjih 4680 ton, ki bodo dobavljene do konca
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leta. Iz uvoza bo letos dobavljenih 16 230 ton. Vsekakor pa nam sedaj primanjkuje kakšnih 30 000 ton, za katere letos ni nikakršnih izgledov. Nič boljši niso
izgiledi za prihodnje leto in tudi ne za leto 1976 oziroma vse dotlej, dokler
RMK Zenica ne bo končal s svojimi investicijami in proizvajal predvidenih
600 000 ton letno. Zato je izredno pomembno, da se v republiki in federaciji
kot izredno nujno ukrene vse, da se sedanje stanje in neprecenljiva gospodarska škoda, ki je vsak dan večja, odpravi. Z raznih sestankov, posvetovanj in
iz analiz izhajajo v ta namen naslednji predlogi:
— Za letošnje leto je nujno takoj odobriti še intervencijski uvoz vsaj za
6000 ton betonskega železa za Slovenijo, ki ga Metalka lahko realizira.
—■ Za leto 1975 je treba takoj skleniti pogodbe za uvoz 200 000 ton betonskega železa, kar najbrž ne bo mogoče realizirati v celoti s klirinškega področja in bo potrebno razliko uvoziti tudi s konvertibilnega.
—• Ker po ocenah uvoznikov v letu 1975 na klirinškem področju Evrope
ne bo več kot za 80 do 100 000 ton betonskega železa, naj se zagotovi uvoz
gredic, ki bi jih naše valjarne predelale v betonsko železo.
— Uvoz se ne sme odobravati po delih, temveč naenkrat za vse leto in
tudi tako skleniti pogodbo sedaj, ko so cene najugodnejše, železo pa dobavljivo
v potrebnem asortimentu.
— Slovenska delegacija naj ponovno obišče RMK Zenico in doseže sklenitev realnih in izvršljivih pogodb po enotnih kriterijih in s pogoji, ki bodo
temeljili na sočasnem dogovoru o dolgoročnem sodelovanju slovenskih kupcev
s to železarno. Vsekakor bo v ta namen potrebno v Sloveniji zagotoviti tudi
ustrezna skladišča in podobno.
— V družbenem dogovoru za leto 1975 je treba upoštevati le tiste količine
domačih proizvajalcev, ki so jih sposobni dejansko dobaviti gradbeništvu.
Uvoz naj se v celoti poveri uvoznim organizacijam.
— Železarno Jesenice, Store in tovarno v Batujah je treba pozvati, da si
v letih 1975 in naprej prizadevajo, da dobavijo čimvečje količine betonskega
železa in krijejo primanjkljaje na našem tržišču. V sodelovanju z Združenjem
železarn Slovenije je potrebno, tako kot z Zenico, proučiti vse možnosti za
povečanje proizvodnje betonskega železa in z njimi skleniti konkreten družbeni dogovor za srednjeročno obdobje.
— V prihodnjem letu bomo po oceni potrebovali v Sloveniji 125 000 ton
betonskega železa, Upoštevati moramo namreč, da bomo gradili gigantske
in ključne objekte, kot so energetski objekti termoelektrarna Šoštanj IV, hidroelektrarna Srednja Drava, jedrska elektrarna Krško, dimnik v Trbovljah, cementarna Anhovo, hotelski kompleks Bernardin, avtoceste in tako dalje. Samo
podjetje Gradiš, v katerem delam, bo potrebovalo 23 000 ton betonskega železa.
Upoštevati pa je potrebno še povečano graditev stanovanj in dosedanji normalni obseg gradnje drugih objektov. Iz vsega navedenega izhaja, da je problem
številka ena pri izvajanju investicij zagotoviti zadostne količine in primeren
asortiment betonskega železa, kar pa ni v moči nas gradbincev samih, temveč
je brezpogojno potrebna hitra intervencija republiških in zveznih organov.
Ko sem že tu, mi oprostite, tovariš predsednik, da zastavim še konkretno
vprašanje, katerega rešitev se že predolgo zavlačuje. Prav tako resno oviro
predstavlja za nas, predvsem pa predstavlja oviro za povečanje obsega graditve stanovanj. V mislih imam namreč družbeni dogovor o osnovah racionalizacije gradnje in oblikovanja cen v družbeno organizirani in usmerjeni stanovanjski gradnji v Sloveniji. Razprave v komisiji za pripravo predloga in
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delovni skupini skupne komisije za cene so trajale od 6. 2. do 13. 6. 1974.
Prvotno določeni rok s strani skupne komisije CK ZKS in Republiškega sveta
Zveze sindikatov Slovenije za usmerjanje in usklajevanje družbene akcije za
gradnjo stanovanj je bil 30. 6. tega leta. Kje je torej zadržek, da ta dogovor
še ni sprejet in kdaj bo končno le podpisan in bo s tem omogočeno tudi širše
sklepanje občinskih in regionalnih družbenih dogovorov o graditvi stanovanj?
Hvala lepa.
Predsednik Stane Markič : Hvala lepa. Besedo ima tovariš Roje!
Emil Roje: Tovarišice in tovariši! Predložena ocena gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe v SR Sloveniji ima poleg svojega trenutno
aktualnega značaja tudi svoje daljnosežne politične razsežnosti. Obvezuje nas,
da numerične, strukturne in druge kazalce gospodarskih gibanj in gibanj
skupne ter splošne porabe bolj izostreno in podrobneje osvetlimo, zlasti s kvalitativnega gledišča. Zlasti še, ker menim, da je predloženo gradivo pomanjkljivo pri dajanju odgovorov, kaj doseženi rezultati pomenijo za nadaljnji razvoj, ali dajejo garancijo za trdnejši in stabilnejši jutrišnji dan, ah omogočajo
ali pa morda celo v posameznih primerih ogrožajo nadaljnji razvoj novih družbenoekonomskih odnosov na ustavnih temeljih. V tem smislu želim dati k tej
oceni nekaj dodatnih podatkov, ki bodo govorili v prid njeni razširitvi in
zlasti razširitvi stališč, ki naj bi jih sprejeli v tem zboru.
1. Menim, da bi ob globalnih kazalcih gospodarskega razvoja, ki izgledajo
pozitivni, morah razpolagati s strukturnimi kazalci, ki bi pokazali na vzroke
nestabilnosti, zlasti na vzroke inflacije, tudi v samem gospodarstvu in bi odgovorili na vprašanja, kaj so dale povečane investicije v osnovna sredstva, kolikšna je produktivnost znotraj posameznih panog, kakšna je stopnja izkoriščenosti novih proizvodnih zmogljivosti in drugo. Nesprejemljive so namreč ocene,
ki jih sicer ni v predloženem gradivu, so se pa pojavljale v najvišjih političnoizvršilnih organih, češ da so družbene dejavnosti, kot so šolstvo, kultura in
druge, krive za gospodarsko nestabilnost, pri čemer so vse razprave zadrževali
na tako imenovanih presežkih nekaterih samoupravnih interesnih skupnosti.
2. Enostranost te ocene, delno tudi danes obravnavana, je po mojem mnenju
zlasti v tem, da ne upošteva kot pomemben, če že ne skoraj odločilen faktor
ekonomskih dosežkov, faktor kadrovskih deficitov, s katerimi se srečujemo
na vseh področjih združenega dela. Ko smo v zadnjem času večkrat poslušali
razlage o tako imenovanih črnih točkah naše gospodarske situacije, o kadrovskih deficitih ni bilo govora, čeprav je ravno vzgojno-izobr aževalno področje
v spletu svoje družbenoekonomske pozicije najbolj na tesnem, če že ne naravnost
ogroženo. Spomnim naj se samo na število mladih, ki v tem letu niso dobili
mesta v srednjih šolah, kljub temu, da so uspešno končali osnovno šolo (na 6000
primanjkljaja prostih mest v naših dijaških domovih). Nezdružljivo z ustavno
koncepcijo združenega dela je, če se kadrovski element še vedno izključuje
iz področja gospodarstva in tudi razrešuje le v okviru skupne porabe kot družbena potrošnja. Danes je bila v uvodnem izvajanju tovariša Goslarja prvič
dana dopolnitev ocene o tem vidiku.
3. Nujen je diferenciran odnos do obravnavanja splošne in skupne porabe, tako v situaciji, ko ugotavljamo, kje so presežki, kje pa primanjkljaji,
kot v situaciji, ko se bomo na osnovi sedanjega stanja lotili oblikovanja razvojne koncepcije za prihodnje leto. Očitno je namreč, da vseh družbenih dejav-
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nosti ne bo mogoče več obravnavati linearno, in to če se jim povečujejo sredstva ali če se jim režejo morebitni presežki. Nujno bo postaviti prioriteto, ki
je ta ocena ne nakazuje, bi pa morala biti temeljna vsebina novega družbenega
dogovora o splošni in skupni porabi. O omenjenih vidikih, menim, bi morali
voditi več računa, če želimo oblikovati kompleksnejšo oceno sedanjih gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe.
Kot Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije, pa menim, moramo
opozoriti še na nekatere politične aspekte sedanjih političnih rešitev, ki zaviralno vplivajo na hitrejšo ustavno preosnovo družbenoekonomskih odnosov.
1. Ko ocenjujemo politično-idejne implikacije dosedanjih rezultatov družbenega dogovarjanja o skupni in splošni porabi, je treba ugotoviti nesporno
prve pozitivne rezultate. Ti pa so slej ko prej ogroženi še z odnosi, ki vlečejo
na staro, in s poskusi, da se samoupravno dogovorjene rešitve presežejo preprosto z administriranjem. Nesprejemljivo je, da se izvajanje družbenega dogovora s strani podpisnikov ni sproti spremljalo in ocenjevalo ter sproti usklajevalo z interesi in potrebami združenega dela. Ko pa se ugotove neskladja, nesorazmerja, prekoračitve ali primanjkljaji, pa se še iščejo rešitve mimo združenega dela. Ta slabost se v prihodnje ne bi smela več ponoviti. Zato se osebno
nagibam k varianti c) na sitrani 27, ko je govora o skupni porabi, saj se prekoračena sredstva samoupravnih interesnih skupnosti lahko porazdelijo le z
odločitvami podpisnikov družbenega dogovora, kot je bilo s tem dogovorom tudi
predvideno.
2. V oceni je dan premajhen politični poudarek dejstvu, ki pa ga mora
dati Družbenopolitični zbor in na katerega je tovariš Goslar danes uvodoma
že opozoril, da sistem solidarnosti, čeprav dovolj obligatorno postavljen, ni dal
potrebnih rezultatov, in to, ko gre za zbiranje sredstev financiranja manj razvitih oziroma dopolnjevanih občin ah pa ko je šlo recimo za podpisovanje
novega družbenega dogovora o štipendiranju, ki je še v zaostanku. Predlagam,
da naš zbor da v stališče današnje seje temu problemu, ki ima nedvomno svoje
širše politične posledice, kar najmočnejši poudarek.
3. Kot samoupravni subjekt pri obravnavanju odnosov o skupni porabi
bodo imele nedvomno nove samoupravne interesne skupnosti svojo odločilno
besedo. Te bodo revolucionarna prelomnica pri urejianju družbenoekonomskih
odnosov v negospodarstvu, prek katerih bodo negospodarske dejavnosti v bistvu
prenehale biti negospodarske. Zato je prav, da bi Družbenopolitični zbor v
svojih stališčih z današnje seje opozoril tudi na pomembnost samoupravne politične akcije ob formiranju novih samoupravnih interesnih skupnosti in na
pravočasnost priprav, ali bolje rečeno na intenziviranje priprav za njihovo
konstituiranje v roku, določenem z ustavnim zakonom.
4. Danes, ko je govora o stanju gospodarstva in celotnem združenem delu
v družbenoekonomskih odnosih, ko delamo zaključke za nadaljnje delo, bi v
interesu hitrejšega napredka in hitrejšega premagovanja zastojev in ovir predlagal, da bi tudi v telesih skupščine čimprej1 sprejeli akcijski program za izvajanje določenih temeljnih kongresnih sklepov in obveznosti in da bi se v zvezi
z njim tudi v skupščini ustrezno organizirah. V mislih imam potrebno formiranje določenih delovnih skupin, komisij, začasnih odborov in podobno.
Te moje pripombe so rezultat zadnjih razprav na občinskih konferencah
Zveze komunistov Slovenije, na seminarjih za sekretarje občinskih komitejev
in sestankih osnovnih organizacij, nisem pa jih, žal, zaradi pomanjkanja časa
uspel uskladiti znotraj moje delegacije. Hvala.
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Predsednik Stane Markič : Besedo ima tovariš Dvoržak!

Rado Dvoržak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Naloženo mi je, da v povzetku posredujem vašemu zboru stališča in sklepe
Gospodarske zbornice Slovenije, sprejete na podlagi gradiv in razprave o gospodarskih gibanjih v prvih sedmih mesecih leta 1974. Sklepi so bih sprejeti na
seji Upravnega odbora 8. oktobra 1974. Upravni odbor Gospodarske zbornice
Slovenije v njih ugotavlja:
— da je v gospodarstvu dosežena ugodna rast proizvodnje, oživitev investicij, rast realnih osebnih dohodkov;
— da si organizacije združenega dela prizadevajo uresničevati ustavna
določila na področju konstituiranja temeljnih organizacij združenega dela in v
mnogih oblikah integracij;
•— da kljub temu spreminjanje družbenoekonomskih odnosov počasi poteka,
saj je poleg objektivnih težav v tem procesu prisotne še mnogo stare podjetniške miselnosti, ki v mnogočem daje preveč formalne in premalo vsebinske
spremembe na področju uresničevanja ustavnih določil;
— da dogovorjeni družbeni odnos med gospodarskimi organizacijami združenega dela in drugimi družbenimi dejavnostmi ni zadovoljivo postavljen, kar
omogoča večjo skupno in splošno potrošnjo od dogovorjene;
— da se ob rastoči inflaciji, ki sproti razvrednoti pozitivne gospodarske
tokove, v naglem naraščanju stroškov organizacije združenega dela branijo
s parcialnimi ukrepi, kot so pritiski na zvišanje cen, kopičenje zalog repromaterialov, zahteve po dodatnih kreditih in podobno, kar vse samo po sebi pospešuje inflacijo, zmanjšuje likvidnost in veča deficit v zunanjetrgovinski
bilanci.
Ugotavlja se, da smo v blagovni menjavi s tujino prizadeti z nekaterimi
ukrepi zapiranja tujih trgov, pri čemer se slabša blagovna struktura izvoza,
predvsem se zmanjšuje delež finalnih proizvodov in potrošnega blaga. Ugotavlja se tudi, da pristojni organi v tej situaciji ustrezno ne reagirajo, ne dopolnjujejo zunanjetrgovinskega instrumentarija, še več, tudi obstoječih stimulacij
na primer zvezni organi organizacijam združenega dela ne izplačujejo.
Glede na prednje ugotovitve podpira Upravni odbor Gospodarske zbornice
Slovenije konkretne ukrepe in nakazane smeri reševanja v tekoči gospodarski
politiki in hkrati poziva k hitrejšim korakom pri sprejemanju novih sistemskih rešitev. Za aktivnosti v samoupravno organiziranem gospodarstvu pa
sprejema sledeče sklepe:
1. Prek izvršnih odborov in zborov delegatov panog predlaga delovnim
organizacijam, da kar se da hitro opravijo kritične analize dosedanjih rešitev
pri konstituiranju temeljnih organizacij združenega dela in njihovih integracij.
Pri tem naj posebej pretehtajo, v kakšni meri zagotavljajo sprejete rešitve
poglabljanje samoupravnih odnosov in racionalnejše gospodarjenje, pri čemer
predvsem mislimo na odnos do združevanja sredstev, usklajevanja razvoja, do
skupnih služb, do režije, do solidarnosti in rizikov ter do investicijskih odločitev. Dalje, da vsaka organizacija na temelju lastne analize in programa zagotovi višjo produktivnost, zmanjšuje stroške in veča dohodek; da v programiranju bodoče proizvodnje iščemo v večji meri domače surovine in repromateriale, da se trudimo zmanjševati uvoz, hkrati pa da vztrajamo na utrjevanju
kvalitete in v borbi za pozicije, ki smo jih dosegli na zunanjih trgih. V večji meri
naj bi organizacije združenega dela uporabljale domače znanstvene dosežke in
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imele selektivnejši odnos do nakupa tujih licenc in drugih oblik industrijske
lastnine, seveda skladno s temi, da ustrezno podpirajo in usmerjajo domačo
raziskovalno dejavnost v okviru samoupravnih interesnih skupnosti.
2. Izvršni odbori panog in koordinacijski odbori pri Gospodarski zbornici
naj analizirajo vsebino in rezultate že izvedenih integracij in proučijo ter predlagajo nove možne povezave v vertikalno postavljenih skupnostih temeljnih
organizacij združenega dela, od surovinske proizvodnje do finalizacije in prodaje. Pri tem je zlasti pomembna aktivnost pri povezovanju trgovine s proizvodnjo, ker so doseženi simbolični rezultati. Takšne vertikalne integracije
morajo zagotoviti skladnost razvojnih odločitev, skladnost proizvodnih programov in dohodkovnih razmerij znotraj posameznih faz od produkcije do prodaje,
s predvideno delitvijo rizikov, ostanka dohodka in tako dalje. Takšne vertikalne integracije za posamezne blagovne grup>e, temelječe na samoupravnih
sporazumih, lahko mnogo prispevajo k eleminiranju negativnih posledic, storjenih z neustrezno politiko cen oziroma z neustreznimi razmerji v primarni
delitvi družbenega proizvoda. Analize in predloge v tej smeri bi morali izvršni
odbori panog in koordinacijski odbori pripraviti do konca novembra tega leta.
3. Koordinacijski odbor za plan in razširjeno reprodukcijo naj ob sodelovanju z izvršnimi odbori panog zagotovi poleg rednih priprav na srednjeročni
plan 1975—1980 tudi podrobnejše postopke usklajevanja investicijskih predlogov,
da bi dobile bodoče investicijske odločitve usklađene tako med panogami v Sloveniji kot tudi v panogah jugoslovanskega gospodarstva. Pri tem prevzema
Predsedstvo zbornice obveznost, da prek kontaktov z drugimi zbornicami republik in pokrajin ter prek Gospodarske zbornice Jugoslavije zagotovi določene
usklajevalne postopke, da bi bile investicijske odločitve, sprejete v temeljnih
organizacijah združenega dela, usklađene s širšimi družbenimi interesi.
4. Koordinacijski odbor za napredek gospodarstva in tehnologije sprejema
nalogo, da posebej prouči vprašanje industrijske lastnine v zvezi z uvozom
tehnologije, možnost večjega vključevanja raziskovalnih ustanov v izdelavo in
snovanje investicijskih programov, kakor tudi vprašanja, ki zadevajo surovinsko-energetsko bilanco ter varstvo okotlja.
5. Koordinacijski odbor za trg in cene sprejema nalogo, da v sodelovanju
z bankami in prizadetimi organizacijami posebej prouči vprašanje tako kreditiranja izvoza kot potrošniškega kreditiranja, torej da vidi to kreditiranje
prek proizvodnih organizacij s posebnim oziroma na proizvodne oziroma razvojne programe, družbeni plan, izvozne možnosti, stanje obratnih sredstev in
podobno.
6. predsedstvo zbornice je zadolženo, da pripravi predloge in način povezovanja s sosednjimi republikami na področju surovin in energije (nafta, plin,
električna energija) in da organizira pogovore s pristojnimi dejavniki v teh
republikah.
7. Zbornica si bo odločno prizadevala za ublaževanje nelikvidnosti in bo
zahtevala od delovnih organizacij kar največjo finančno disciplino. Potrebna je
revizija vseh odločitev (finančno kritje tekočih investicij, analize dolžnikov
in upnikov, preverjati je treba odločitve o vračanju sredstev, o izločitvah na
posebne račune, revidirati je treba vse vrste stroškov, še posebno stroške nelojalne reklame in opravljanja reklame za tuje licence). Ravno tako pa zahteva
zbornica finančno disciplino in protiinflacijsko ravnanje tudi od drugih struktur na vseh ravneh. Tako je treba zagotoviti, da bodo družbenopolitične skup-
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nosti dosledno poravnavale svoje obveznosti v zvezi z investicijami, izvoznimi
premijami in podobnim.
8. Gospodarstvo zahteva, da se temeljito preveri gospodarjenje s sredstvi,
ki so namenjena za skupno porabo. Predvsem je treba zagotoviti, da bo imela
vsaka zahteva in vsak program teh dejavnosti ali vsaka nova odločitev že takoj
v začetku popolno finančno konstrukcijo, da se bo videlo^ koliko dodatnih sredstev bo potrebnih in kakšna bo nova obremenitev temeljnih organizacij združenega dela oziroma delavcev. Primanjkljaje oziroma potrebe po dodatnih sredstvih je treba opravičiti, presežek dohodkov nad dogovorjenimi pa vrniti gospodarstvu na način, ki bo sporazumno določen. Predsedstvo je tudi zadolženo,
da organizira pogovore z odgovornimi dejavniki v samoupravnih interesnih
skupnostih in republiških organih s ciljem, da se te zahteve realizirajo.
9. Na področju politike in usmerjanja delitve dohodka in osebnih dohodkov
se bomo zavzemali za uveljavitev načela, da naj osebni dohodki naraščajo v
skladu s produktivnostjo dela, da se poiščejo merila za ustreznejše vrednotenje
boljšega, kvalitetnejšega in strokovne j šega dela. Zavzemamo se prav tako,
da naj vprašanja delitve dohodka na osebne dohodke, skupno in splošno porabo
zajame isti družbeni dogovor.
10. Na področju urejanja ekonomskih odnosov s tujino si bodo organi
zbornice prizadevali po eni strani za nadaljnje dograjevanje zunanjetrgovinskega sistema in uveljavljanje nekaterih nujnih kratkoročnih rešitev, da bi
dosegli ugodnejše trende v teh gibanjih, preprečili izgubo nekaterih težko
pridobljenih tujih trgov, po drugi strani pa nas čaka naloga, da se odločno
lotimo izboljševanja organiziranosti gospodarstva za nastope na tujih trgih.
V politiki plačilne bilance moramo predvsem zagotoviti večjo podporo izvozu,
višji stopnji predelave, v monetarni politiki je treba podpreti kreditiranje
izvoza, doseči povečanje izvoznih premij za finalne izdelke, pri čemer naj bi
bila ta stimulacija "v ravnovesju s carinskimi dohodki in politiko. Doseči je
treba, da se uveljavijo olajšave za izvoznike, za deficitarne surovine in materiale pa bi morali uvesti izvozno stimulacijo. Poskrbeti bo treba za redno poravnanje izplačila izvoznih premij in tečajnih razlik. Odpraviti je treba vse ukrepe,
ki otežujejo in podražujejo uvoz surovin, potrebnih za izvozno proizvodnjo.
Doseči moramo, da se bo vodila smotrna politika nakupov reprodukcijskega'
materiala, ki se ne uvaža centralizirano. Doseči moramo prav tako, da se bodo
grupacije dogovarjale o enotnem nastopu, da bomo izkoriščali tendence padanja
cen na svetovnem trgu (ne pa kupovali materiale takrat, ko so najdražji).
Uveljaviti moramo ustrezne ukrepe, da preprečimo pritiske tujih monopolov
in proučiti vse možnosti, katere materiale bo mogoče v letu 1975 dobivati iz
domačih virov.
11. Predsedstvo zbornice bo v sodelovanju z izvršnimi odbori panog v teh
dneh izdelalo konkreten akcijski program z nosilci nalog in roki, na podlagi
katerega bo zagotovljena realizacija sprejetih sklepov.
V razpravi v Upravnem odboru smo prav tako razpravljali o vprašanju
železnic, železniškega prometa in ekonomskega položaja teh dejavnosti. Sprejeta
je bila sugestija, da naj se problem ekonomskega stanja železnic prouči v sami
interesni skupnosti in da naj se tam izdelajo predlogi za sanacijo, kar je Gospodarska zbornica pripravljena podpreti. Hvala.
Predsednik Stane Markič: Besedo ima tovariš Kropivnik!
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Rudi Kropivnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Strinjam se s stališči, ki smo jih danes dobili na klopi in ki jih predlaga predsedstvo našega zbora v zvezi z oceno gospodarskih gibanj. Napisana so v
skladu z nalogami našega zbora, vsebujejo pa tudi konkretne pripombe, ki so
bile dane. Nimam namena govoriti o gospodarskih gibanjih kot takih, ampak
želim spregovoriti o naših delegatskih težavah, ko razpravljamo o teh stvareh.
Ze julija smo se namreč dogovorih, da je to, kar je pred nami, nadaljevanje
razprave. Ta razprava bo stalna, saj že prehajamo v novo razpravo o osnovah
skupne politike za leto 1975, o financiranju federacije za leto 1975, o republiški resoluciji, o ekonomski politiki in tako naprej. Zaradi tega menim, da
bi bilo treba ugotoviti, kako se delegati znajdemo v tem. Če bi imeli nekatere
ugotovitve, ki jih je navedel tovariš Goslar v efespozeju, tudi v gradivu pri
oceni gospodarskih gibanj, bi nam bilo lažje razpravljati. Nekatere stvari, ki
so bile omenjene v ekspozeju, so take narave, da bi bile lahko tudi že v tej oceni,
kot na primer, kaj pomeni stopnja zaposlovanja za Slovenijo. Kljub ekspozeju so nekatere nejasnosti še vedno prisotne in bodo verjetno še naprej
ostale, kljub stališčem, ki jih bomo danes sprejeli. Zaradi tega tudi želim opozoriti na nekatere zadeve.
Ko smo julija razpravljali o gospodarskih gibanjih, smo tudi sprejeli stališča, tako v republiški kot v zvezni skupščini. Ko sem dobil gradivo k tej točki
dnevnega reda, sem najprej pogledal, kakšen je bil učinek naših delegatskih prizadevanj v teh nekaj mesecih do današnje razprave. Želel sem ugotoviti, ali je bila naša razprava primerna, ali smo se stvari pravilno lotili ali ne. Poudariti moram, da se iz predloženega gradiva tega ne da ugotoviti, kot da je razprava tako
v republiški skupščini kot v zvezni skupščini šla imamo izvršilnih organov. Znano nam je, če ne drugače vsaj iz časopisnih poročil, da so se določene stvari dogajale, vendar ocene o tem nimamo. To poudarjam tudi zaradi tega, ker vemo, da
tekoči ukrepi ponavadi bistveno odstopajo od načelno dogovorjene politike. Recimo, dogovorih smo se, da je treba stimulirati in napeti vse sile, da bi zadržali
dinamično rast gospodarstva. Zvezni izvršni svet je v tem času sprejel ukrepe,
s katerimi uvaja depozit na uvoz. Ce to na hitro ocenim, ne morem reči, da je
to prispevek k dinamični rasti gospodarstva. Menim, da bi moral nekdo dejansko oceniti, kaj to pomeni, da bi potem laže razpravljali in o tem sprejeli stališče. Tako pa lahko vsak o tem razmišlja po svoje.
Ko smo se dogovorili v mesecu juliju, da se bo razprava nadaljevala v oktobru, sem pričakoval, da bo v tem času predlagatelj tega gradiva pripravil
dodatne analize problemov, ki so bih nakazani v juhju, kot na primer vprašanje likvidnosti in tako naprej. Res je v tem gradivu nekaj novih podatkov,
res pa je tudi, da je veliko zadev, ki so bile že v julijskem gradivu, in če bi
hoteli razbremeniti delegate, bi lahko samo pripisali tisto, kar je novega. Nesmiselno je namreč ponavljati in obremenjevati delegate s tako obširnimi gradivi, zlasti ker so te zadeve že znane in jih imamo že nekje shranjene. Zal neke
globlje anahze glavnih problemov, pa naj gre za vprašanje likvidnosti, vprašanje cen kot tudi inflacije, nisem mogel najti v teh gradivih. Ce vzamemo na
primer likvidnost, nam je bilo danes povedano, da je monetarna politika tista,
ki je verjetno v precejšnji meri prispevala k nelikvidnosti. Obstaja sum, da se
ne spoštujejo predpisi o gradnji investicijskih objektov in predpisi, ki se nanašajo na likvidnost podjetij. Iz tega razloga se tu apelira, da je treba zakone
izvajati. Ne vem pa, čemu sprejemati še sklepe, da je treba zakon izvajati,
če je razumljivo, da je treba zakon izvajati že zaradi tega, ker smo zakon spre-
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jeli. Ce dvomimo o tem,, ali se zakon izvaja ali ne, potem je treba enostavno
pristojnemu organu naročiti, da opravi potrebno analizo in da ukrepa, npr. da
Izvršni svet naroči Službi družbenega knjigovodstva, naj ugotovi, kdo so kršitelji teh predpisov. V času od zadnje razprave bi se to vsekakor dalo narediti,
saj inšpektorji Službe družbenega knjigovodstva prav gotovo vedo za glavne
kršitelje predpisov.
V tej oceni manjka predvsem analiza o učinkovanju skupne jugoslovanske
politike na slovensko gospodarstvo, in to ne zaradi tega, da bi se v jugoslovanskem prostoru prepirali med seboj, ampak preprosto zaradi tega, ker sodelujemo pri kreiranju te politike.
Tovariši delegati, seznaniti vas moram s tem, da boste verjetno že prihodnji teden dobili prva gradiva, in sicer »Osnove o skupni politiki za leto
1975«, in tudi gradiva, ki se nanašajo na financiranje federacije. Sprašujem se,
kako se bomo lahko uspešno vključili v razpravo o kreiranju te politike, v
proces odločanja o tem, če pa nimamo nekaterih prepotrebnih analiz. Ko bomo
ta gradiva brali, bomo ugotovili, da so v njem nekatere stvari navedene na
podoben način kot v enakih dokumentih iz prejšnjih let, ne vemo pa, kako se je
npr. izvajal protiinflacijski program, ne vemo, zakaj od jeseni leta 1973, ko nam
je bilo znano, kaj pomeni podražitev nafte za našo zunanjetrgovinsko bilanco,
niso bili sprejeti neki učinkoviti ukrepi, da bi zmanjšali deficit z bolj varčno
porabo ali pa tudi omejitvijo porabe. Računati moramo s tem, kar imamo, ne pa
s tem, česar nimamo. Zato menim, da bo razprava o skupni jugoslovanski politiki zelo težka. Lahko bomo sicer vse skupaj naredili na hitro, nisem pa prepričan, da je to tisto, kar potrebujemo v sedanji gospodarski in tudi politični
situaciji.
V tej oceni gospodarskih gibanj bi bilo treba nekaj več povedati o poteku
konstituiranja združenega dela v skladu z novo ustavo-. Vemo, da bo samoupravno organizirano združeno delo rešilo1 veliko problemov, vemo tudi, da so
velike spremembe na tem področju že narejene, ne vemo pa, kaj pravzaprav
te spremembe za naše družbenoekonomsko življenje dejansko pomenijo. Ne
vemo, kako je združeno delo usposobljeno za prevzem nekaterih funkcij od
države. Pri tej oceni bi te stvari morali upoštevati, če hočemo izhajati iz realne
situacije, in tudi zaradi tega, da lahko planiramo, kaj nam je narediti v prihodnje.
V raznih dokumentih, od ustave prek kongresnih resolucij, pa tudi v tem
gradivu je pisano o odgovornosti, so pozivi k večji odgovornosti. Bojim se, če se
bomo vprašanja odgovornosti lotevali tako, kot se ga lotevamo sedaj, da ne bomo
mogli odgovornosti nikoli razčistiti in uveljaviti. Namreč ob pomanjkanju analize
o tem, kako posamezen ukrep deluje, ker ponavadi sprejmemo nov ukrep prej,
preden ugotovimo, kako stari ukrep deluje, ne bomo mogli ugotoviti, kaj določen
predlagatelj dela. Dokler ne bomo ugotovili, komu koristi in komu škodi določen
ukrep, ne bomo mogli ugotoviti, kdo je za kaj odgovoren. Zato menim, da bi
morali vprašanju odgovornosti v tem gradivu posvetiti več pozornosti, in sicer
tako, da bi bili skupščinski materiali drugače sestavljeni.
Na vse te zadeve sem želel opozoriti predvsem zato, če se že to ne da sedaj
upoštevati, da nam bi bilo to pred očmi v prihodnjem letu, ko se bodo snovali
novi dokumenti. Hvala lepa.
Predsednik Stane Markič: Besedo ima Lojzka Čotar!
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Lojzka Cotar: Tovarišice in tovariši! Svojo razpravo želim povezati
z razpravo tovariša Rojca, in to glede dveh problemov.
K predlogu stališč in ukrepov Izvršnega sveta, ki jih je predložil naknadno
in se nanašajo na oceno skupne porabe, sem imela pripombe že v Odboru za
družbenoekonomske odnose našega zbora, ki pa v poročilu niso omenjene. Pripombo sem imela k omejitvi gibanja skupne porabe. Izvršni svet je nakazal
tri možne variante, končno pa se je omejil na prvo, ki jo je sprejel tudi Odbor
podpisnikov družbenega dogovora splošne in skupne porabe za leto 1974. Zboru
želim prikazati, da je slika posameznih interesnih skupnosti, tu mislim predvsem na interesno skupnost za zdravstveno varstvo, dokaj nejasna, ker vključuje tudi posebne prispevne stopnje, ki jih delovni ljudje na obalnem območju
že dalj časa samoupravno zbirajo. Gre konkretno za gradnjo nove bolnice. Dovolite, da zadevo nekoliko obširneje obrazložim.
Gradnja nove bolnice na obali je postala neodložljiva nujnost, ki se je
zavedajo vsi delovni ljudje šestih južnoprimorskih občin. V ta namen že tretje
leto združujejo na obali po 1 odstotek od bruto osebnih dohodkov. V občinah
Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana pa so do sedaj prispevali po 0,5 odstotka,
od 1. 7. 1974 dalje pa tudi v teh treh občinah po 1 odstotek od osnove bruto
osebnih dohodkov. Sredstva, zbrana po posebni prispevni stopnji 0,5 odstotka
za gradnjo nove bolnice, pa presegajo nivo po družbenem dogovoru dovoljene
porabe, in sicer zaradi tega, ker bo porast družbenega proizvoda v naši regiji
izpod predvidenega in pa zaradi nizke osnove koprske zdravstvene skupnosti
za izračun dovoljene porabe. Prispevna stopnja za zdravstveno1 zavarovanje v
koprski regiji je namreč že vrsto let zaradi postavljenih limitov najnižja v Sloveniji in tudi letos je naša regija skupaj z ljubljansko edina, ki1 je predpisala
redno prispevno stopnjo za zdravstveno zavarovanje v višini republiške orientacijske stopnje 9,75 odstotka od bruto osebnih dohodkov. Osnova za izračun
dovoljene porabe skupnostim s slabim startom se iz leta v leto relativno manjša, ker temelji na enostavnem indeksnem povečanju finančnih sredstev iz
prejšnjega leta, brez upoštevanja vsebine in problematike. Tako seveda krajši
konec potegne tisti, ki je v preteklosti bolj racionalno gospodaril.
Vsebina pa je predvsem v značaju posameznih družbenih dejavnosti in
njihovem vplivu na gospodarski in socialni razvoj. To posebej čutimo na koprskem, kjer se je, kot je znano-, začel razivoj šele po definitivni priključitvi k
Jugoslaviji leta 1954, to je 10 let kasneje kot drugje v Sloveniji. Pa tudi kasneje,
če smo se hoteli izkopati iz zaostalosti, smo nujno morali dajati prednost vlaganjem v gospodarsko področje. Za osvetlitev problema naj navedem le nekaj
podatkov: povprečen delež negospodarskih investicij v skupnih investicijah
je v preteklem desetletju znašal na obali 6,3 odstotka, v Sloveniji 12,6 odstotka.
V obdobju 1961—1971 je na tisoč na novo zaposlenih delarvcev v gospodarstvu
odpadlo na obali 61, v Sloveniji 120 novih delavcev v družbenih dejavnostih.
Struktura in razvoj našega gospodarstva in območja, za katerega je značilna
nadpovprečna stopnja rasti prebivalstva in števila zaposlenih, pa sedaj neizprosno terja tudi ustrezen razvoj družbenih dejavnosti. To je prodrlo tudi v
zavest delavcev, saj so posebni samoupravni sporazumi o dodatni prispevni
stopnji 0,5 odstotka za gradnjo bolnice plebiscitarno sprejeti, to je nad 95
odstotkov. Pri presoji tako zbranih sredstev pri nas po posebnem samoupravnem
sporazumu bi bilo treba nujno upoštevati še naslednje:
—• da se bo s to stopnjo letos zbralo 5 milijonov 800 tisoč dinarjev, vendar
gre dejansko za novo obremenitev gospodarstva le v znesku 2 milijona 500
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tisoč dinarjev, in sicer v občinah Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana, medtem
ko so delovni ljudje v obalnih občinah že sedaj prispevali sredstva za novo
bolnico v enaki višini, le ne prek prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje;
— da v letošnjem letu v naši regiji dogovorno ni bil sprejet poseben prispevek za kritje primanjkljaja zdravstvene skupnosti iz leta 1973 v znesku
5 milijonov 391 tisoč prav zato, da se brez nujne potrebe ne obremenjuje
gospodarstvo;
— da so delovni ljudje že sedaj namensko združevali za gradnjo bolnice
in združili tako 35 milijonov dinarjev, ki jih banka obrestuje le po obrestni
meri 0,5 odstotka, medtem ko so se gradbene cene samo letos do septembra
povečale za 26 odstotkov, kar zmanjšuje prav vrednost zbranega denarja;
— da je Skupščina SR Slovenije v stališčih in sklepih o gradnji in sanaciji
bolnic v obdobju 1971—1976 izrecno ugotovila, da je treba v naslednjih petih
letih dati prednost bolnišničnim centrom v Ljubljani, v Mariboru, v Kopru,
Novi Gorici in Murski Soboti ter da so .vse te bolnice že pred leti začeli graditi, z izjemo koprske in Onkološkega inštituta v Ljubljani;
— da je bil 5. 10. letos začetek del pri gradnji nove bolnice in da celotna
finančna konstrukcija temelji na posebnem samoupravnem sporazumu, kar pomeni, da če se postavi pod vprašaj ta sporazum, se avtomatično postavi pod
vprašaj tudi nadaljevanje gradnje bolnice, pri čemer ne bi smeli prezreti ekonomskih ter političnih posledic takega ukrepa.
Ta dejstva in posebnosti je nujno upoštevati in podobno, kot je republika
letos posebej reševala vprašanje investicij na področju družbenih dejavnosti,
naj se tudi sredstva, zbrana po posebnem samoupravnem sporazumu za gradnjo
koprske bolnice, obravnavajo posebej in v okviru regije ter vštejejo v global
dovoljene porabe.
Ekonomsko in politično bi bilo torej nesprejemljivo, da bi se ta nujna gradnja ustavila ali da bi prispevke delavcev za novo bolnico prenesli na njihove
neto osebne dohodke.
Drugo, kar želim reči, je usklajevanje splošne porabe oziroma prilagoditev
le-te po občinah, po kateri se predvideva povečanje občinskih proračunov od 16,4
odstotka na okoli 22 odstotkov v primerjavi z letom 1973. Predlagam, da se
čimprej naredi globalna ocena, če bo 6-odstotno povečanje tako imenovanih
»bogatih občin« dovolj za pokrivanje odlivanja. To bojazen namreč izražajo
prizadete občine, med njimi na primer tudi Izola, katere občanka sem in ki je
trenutno v dokaj težki situaciji. Izvršni odbor skupnosti občin je sicer sklenil,
da se za prvih 6 mesecev izvede 50-odstotno prelivanje, vendar ostaja odprt
problem za nadaljnje 4 mesece. Verjetno so v tej zvezi neki ukrepi že nakazani,
morda povezani tudi s 6. točko, to je z vprašanjem delegata iz Trbovelj, oziroma
je nekaj dodatnega nakazal že tudi ekspoze tovariša Goslarja. Hvala lepa.
Predsednik Stane Marki č: Besedo ima Jože Globačnik!
Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši delegati! Razpravljati želim
o tem, o čemer je govoril tudi že tovariš Rudi Kropivnik. Gre namreč za vprašanje nosilcev odgovornosti za politiko1, za katero se dogovorimo. Po moji
sodbi smo v resnih težavah, ko gre za to, da bi vendarle kolikor se da konkretno
opredelili nosilce odgovornosti, in to predvsem zato, ker smo v teh dokumentih
po mojem prepričanju opustili dokaj dobro prakso, ki smo jo imeli v prejšnjih
letih v takih dokumentih, ko smo imeli na koncu le-teh še instrumente za iz-
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vajanje politike. Res je bilo to še v obdobju, ko je imela celo vrsto pristojnosti država, ko so ti instrumenti predstavljali predvsem državne ukrepe, nosilec
odgovornosti pa je bil v tem poglavju pravzaprav zelo konkretno opredeljen. V
današnji situaciji to seveda v takem smislu ni sprejemljivo, toda to še ne pomeni, da se lahko v teh dokumentih del tega zreducira samo na parolo, vse
drugo pa na združeno delo. Pri vsem tem pa ne povemo, na katerih področjih je
združeno delo že ustrezno organizirano, da lahko prevzame posamezne naloge,
na katerih področjih bomo do tega časa, ko naj bi začeli ukrepe izvajati, združeno delo ustrezno organizirah, da bo te naloge izpeljalo, na katerih področjih
pa že vnaprej vemo, da smo to zapisali samo kot parolo in bomo stvari v prihodnjem razdobju urejali tako ali drugače.
Zdi se mi, da bi edino na ta način bilo resnično mogoče že v prihodnjem
letu v resoluciji o gospodarskih gibanjih bolj konkretno opredeliti tudi nosilce
odgovornosti in nam bo lažje, ko bomo razpravljali o posledicah neizvajanja
posameznih sklepov in tako dalje. Hkrati pa taka situacija, v kakršni smo sedaj, pomeni tudi določeno politično družbeno praznino. V mislih imam namreč
vrsto problemov glede resnično organiziranega združenega dela od temeljne
organizacije združenega dela navzgor, kjer se pri mnogih stvareh več ali manj
menja samo fasada,, odnosi pa ostajajo takšni, kot so bili, pa do vsega tistega,
o čemer je govoril tudi tovariš Goslar, ko govorimo o sestavljenih organizacijah
združenega dela, kjer se odnosi nič ali pa malo spreminjajo ali pa so vmes
drugi apetiti —< monopolni položaj in tako naprej, ne pa racionalna delitev in
podobno. Torej ob takšni situaciji, ko je združeno delo slabo ali pa ne povsem
organizirano, se mi zdi še toliko bolj nevarno s splošno parolo prenašati družbeno odgovornost enostavno na še neustrezno organizirano združeno delo. Zato
menim, da je osnovno težišče, predvsem subjektivnih političnih sil, prav v tem,
da se znotraj organiziranega združenega dela odnosi spreminjajo, ker šele na
ta način trajno nastajajo tudi pogoji za to, da to delo prevzema vrsto prejšnjih državnih funkcij.
Ko sem prebiral gradiva za današnjo sejo, iz teh pripomb izvzemam današnji ekspoze tovariša Goslarja, sem bil kot delegat v Zveznem zboru zelo v
zadregi in tudi nezadovoljen, in to zato, ker si enostavno nisem mogel tudi
potem, ko sem skušal razmišljati o posameznih formulacijah v teh gradivih,
zlasti v IV. poglavju predloga stališč in ukrepov za izvajanje resolucije v letošnjem letu, ustvariti sliko, kako naj bi deloval v Zveznem zboru na podlagi nekaterih stališč ali pa velikega dela teh stališč ozirom te vsebine. Delegat si niti v
delegaciji niti v Zveznem zboru ne more nič pomagati, če v gradivu ponavljamo
že stokrat ponovljeno ugotovitev, da je situacija izredno zapletena, še bolj pa
jo zapletemo, ko zapišemo, da ima inflacija globoke korenine, ki jih nismo preanalizirali in tako naprej. Sprašujem se, kako to naš politični jezik sploh prenaša. Potem recimo, danes je tovariš Goslar to jasneje povedal, nisem mogel
razumeti, kako je mogoče v gradivih pisati o informacijskem sistemu, ki stanju
samoupravnih interesnih skupnosti ni prilagojen, saj se ta informacijski sistem
ne bo prilagodil delovanju kar sam, zato mora nekdo prevzeti odgovornost.
No, danes je bilo jasno povedano, da so v zvezi s tem akcije že v teku. Po mojem
mnenju smo ogromno časa izgubili zaradi tega, ker ta sistem ni bil prilagojen
in so se predstavniki interesnih skupnosti ure in ure prepirali, kateri podatek
je točen, ali tisti, ki ga ima interesna skupnost ali oni, ki ga ima Republiški
sekretariat za finance oziroma tisti, ki ga ima SDK, in ne vem še kateri subjekti, ki vse te podatke zbirajo.
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Potem se mi zdi popolnoma nemogoča ugotovitev, ki je zapisana v tem
gradivu, da je treba doseči sprostitev cen povsod, kjer je to mogoče. Skušal
sem ugotoviti, kje je ta sprostitev mogoča, pa sem potem razmišljal bolj v
negativnem smislu, kje ni mogoča. Torej ne vem, verjetno morda pri infrastrukturnih cenah, tam, kjer pravzaprav snujemo te posebne interesne skupnosti. Povsod drugod bi pravzaprav teoretično in praktično bila mogoča. Poudariti želim, da če bomo hiteli prevzemati odgovornost — to smo se politično dogovorili in celo v ustavi smo to zapisali, pa tudi celotni politični sistem smo tako
konstituirali v Jugoslaviji, da smo soodgovorni za politiko federacije — potem
seveda ne bomo mogli delegatov pošiljati v ogenj za take, rekel bi, parole. Morali se bomo o teh predlogih bolj konkretno pogovarjati.
Prav tako ni mogoče ostajati pri ugotovitvah, kar je po mojem mnenju
slabost že pretekle razprave, pa tudi sedanje, ni mogoče ostati pri ugotavljanju,
da je recimo politika povračila carin ali pa izvoznih stimulacij neustrezna, kar
že danes ovira izvoz, ne dajati pa takoj akcijskih predlogov. Ta problem je
prisoten že nekaj časa, gospodarstvo ga čuti, združeno delo pa zanemarja. Mi^
slim, da bi v tem smislu morali predložiti konkretne akcijske predloge za posamezne rešitve. Hvala.
Predsednik Stane Markič : Besedo ima Valentina Tomlje.
Valentina Tomlje: K razpravi me je spodbudil ekspoze, ki je
usmerjajoč za leto 1975. Zato se mi zdi prav, da se v zvezi s tem še kaj pove.
Govoriti o splošni in skupni porabi je letos že kar nesimpatično, čeprav
se v glavnem pogovarjamo tisti, ki smo iz splošne ali skupne porabe. Vendar
smo tisti, ki govorimo bolj za skupno porabo, označeni kot potrošniško usmerjeni, tisti, ki pa govbrijo za gospodarstvo, pa kot da čuvajo to osrednjo najpomembnejšo pozicijo naše družbene stvarnosti.
Najprej kar zadeva gradivo, ki je bilo predloženo za sejo! O tem je bilo
že v spomladanski razpravi govora, vendar je treba o tem še govoriti. Gradivo,
ki obravnava splošno in skupno porabo, je naslovljeno samo na dotok sredstev in ima veliko pomanjkljivost, ker nima poroke in ker nima ocene, kakšne
oblike porabe so nastajale zaradi podražitev in ukrepov, o katerih smo tu razpravljali pozno spomladi. In seveda tudi zaradi vseh drugih momentov, ki so v
nestabilnih odnosih nastali tudi na področju družbenih služb. Z eno besedo, ker
imamo poleg Izvršnega sveta samoupravne interesne skupnosti, menim, da bi
lahko podrobneje ocenili situacijo tudi na tem področju: stvari bi lažje usklajevali, in to tako, kot smo se dogovorili za leto 1975. Vendar očitno nismo- bili
vsi za to'.
Naslednje vprašanje se nanaša na ugotovitev, ki se že tri mesece ponavlja
v izjavah v tisku in drugje, in sicer, da gibanja na področju skupne porabe niso
usklađena z rastjo družbenega proizvoda. Predviden je bil porast družbenega
proizvoda za 23'°/», skupna in splošna poraba pa naj bi se povečali za 4 poena
manj kot družbeni proizvod. Ker smo dosegli 31!0/ol povečanje družbenega proizvoda, naj bi obdržali rast splošne in skupne porabe za 4-procentna poena pod
tem. Menim, da s tako tezo ne bomo dosegli družbene integracije med gospodarstvom in negospodarstvom. Kajti če se družbeni proizvod zviša od 23 na
31 odstotkov, se je v tem okviru marsikaj spremenilo'. Glavna postavka v splošni
porabi so vendar osebni dohodki, ki so družbeno in samoupravno dogovorjeni,
ostali režijski stroški pa nastajajo tako, kot nastajajo gibanja na področju go-
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spodarstva. Menim, da so to objektivna dejstva in da ne bi smeli predvideti
takšnega razmerja. Človek dobi včasih občutek, da bomo ustavni institut, ki
smo si ga postavili o tako imenovani svobodni menjavi dela in direktne konfrontacije tistega, ki združuje sredstva, in tistega, ki jih porablja, zelo težko
speljati. Kot da nismo vsi za to, da je to treba izvajati in iti do konca!
Menim, da je v spomladanskih razpravah in sedaj tu v Centralnem komiteju
to prišlo do izraza in da ne kaže tako načenjati bilančnega problema porasta
splošne in skupne porabe. Ocenjujem ga tako, kot sem prej dejala. Vsem nam
je znano, da sta glavna porabnika pokojninsko zavarovanje in šolstvo. Pokojninsko zavarovanje ima svoje težave še iz prejšnjih let. Nezadovoljivo je rešeno spričo cen, spričo porasta osebnih dohodkov in spričo življenjskih stroškov. Drugi največji porabnik je izobraževanje, za katerega je bilo danes ugotovljeno, in že skozi opozarjamo, da ni zadovoljivo rešeno. To se pravi, da
bodo manj pomembni in tisti, ki bodo lahko znižali stopnjo po današnjih predlogih, v bilančnem smislu ohranili zelo malo teh družbenih sredstev pred tako
imenovano porabo. V prejšnjih ocenah so bile te številke še višje. Tako je
bilo navedeno celo 51-odstotno povečanje skupne porabe, česar v tem gradivu
ni. Menim pa, da je na to treba opozoriti, da bi vendarle našli pravo mero
in pravo oceno za probleme, ki nas tarejo-. Namreč s takimi ocenami se bomo
politično zelo težko lotili izpopolnjevanja, sporazumevanja in dogovarjanja na
tem področju, zlasti, ker bomo imeli tudi organizirano gospodarstvo bolj vključeno kot v letošnjem letu, tako na nivoju republike kot na nivoju občine.
Kajti poglejte, kako nesprejemljivo je to, da smo do neke mere v ocenah zadovoljni z nivojem osebne porabe, nismo pa zadovoljni s splošno in skupno porabo, ki sloni na osebni porabi. Saj je vendar osnova tukaj! Torej razkorak
nastaja ob dogovorjenih prispevnih stopnjah. Zato menim, da mora biti gospodarstvo vključeno v družbeno dogovarjanje že v občinah in v republiki bolj,
kot je bilo v letošnjem letu. Ce bi to bolj učinkovito uresničili že letos, ne bi
prišlo do tako burnih razprav.
Potem je tu še ena teza, ki je navedena v ekspozeju in je bila že večkrat
izpostavljena, da bomo namreč rešili to vprašanje s tem, da bodo prenehali
dotekati prispevki, ko bo vsota zbrana. Ce bomo to uresničili, bomo morali
spremeniti sistem osnov, kajti ukinjeni prispevek ne bo vrnjen gospodarstvu,
ampak bo šel v osebno porabo pri sistemu bruto osebnega dohodka. V tem
smislu se tudi ne strinjam z ugotovitvijo v poročilu našega odbora za družbenoekonomske odnose glede vrnitve sredstev gospodarstvu. Pri vseh političnih
stališčih, ki jih imamo in jih hočemo integrirati, ne moremo zahtevati, da naj
sedaj izobraževanje vrne sredstva gospodarstvu. Vsemu temu pa bi se izognili,
če bi bih podpisniki družbenega dogovora disciplinirani in bi pristopili k usklajevanju. Usklajevanja pa bi se morah lotiti že junija. O tem smo razpravljali
in očitno so vsi mislih, da tisti, ki postavljamo zahtevo po usklajevanju, predlagamo to zato, da bi več dobili. Hvala lepa.
Predsednik Stane Marki č: Ali želi še kdo razpravljati? Prosim, tovariš Mlinarič!
Srečko Mlinarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Ekspoze tovariša Goslarja je bil tako kritičen kot tudi optimističen. Predlogi sklepov, ki smo jih danes prejeh in ki so pred nami, dajejo tudi orientacijo, da se
bodo gospodarska gibanja izboljšala, seveda z izpolnjevanjem tistih predlogov,
25
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ki so bili danes v ekspozeju nakazani. Čei pogledamo 4. sklep stališč, ki smo jih
danes prejeli, lahko ugotovimo, da obvezuje vse družbenopolitične in samoupravne dejavnike, da se usmerjajo na ugotavljanje problemov in njihovih
vzrokov, predvsem v svojem delovnem okolju in da za reševanje teh problemov
kar najbolj angažirajo seveda svoje lastne sile. V drugem odstavku je navedeno, da je bistveno za družbeni razvoj ustvarjanje novega družbenega bogastva. Zato naj osnovno prizadevanje velja vprašanjem proizvodnje in storilnosti.
Želim opozoriti samo na en problem. V ekspozeju so bili danes omenjeni
tudi integracijski procesi. Imamo tudi nekaj samoupravnih sporazumov, seveda
lepih, v lepih mapah. Tudi na televiziji smo naredili veliko propagando, kar
menim, da je nujno potrebno. Vendar gre pri tem predvsem za analizo vsebine
' teh integracijskih procesov. Predstavnik Gospodarske zbornice je omenil, kako
se bodo angažirali in organizirali, da bodo analizirali te integracijske procese,
zlasti njihovo vsebino. Ne glede na to, da so nekateri integracijski procesi danes
že zaživeli, teh je sicer nekaj' manj, je pa vrsta samoupravnih sporazumov
samo na papirju (tu vidimo npr. mariborsko kovinsko industrijo, Iskra, Gorenje,
Uniles, čevljarsko industrijo, težave so v tekstilni industriji in še v nekaterih
drugih panogah). Problemu integracijskih procesov je prav tako potrebno posvetiti vso pozornost v zvezi z reševanjem problema inflacije, nelikvidnosti, produktivnost itd. Zato menim, da bi morali 6. točko dopolniti, čeprav je v njej
lepo, deklarativno napisano, da bi vsi dejavniki, ki so odgovorni, predložili
delegatom programe z roki, da bi delegat vedel v svoji sredini odgovarjati,
kako se bodo posamezni problemi razreševali.
S tem končujem. Menim, da bi seveda tudi v tej skupščini, v teh zborih
morali uvesti samoupravno delavsko kontrolo. Hvala.
Predsednik Stane Markič: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Besedo
ima tovariš Vladimir Logar!
Vladimir Logar: Zastaviti želim le vprašanje v zvezi z ekspozejem
tovariša Mirana Goslarja. Na strani 22, kjer se govori o kreditno-monetarni
politiki, je zapisano tole: »Kreditno-monetama politika je bila v letu 1974 v
globalu že restriktivna. Ob ocenjenem porastu nominalnega družbenega proizvoda za 30 odstotkov je bil porast denarne mase za 26-odstotkov, še bolj pa se
je restriktivnost te politike odražala na gospodarstvu, v katero je bilo usmerjenih le 5 odstotkov porasta denarne mase. V zvezi s tem sprašujem, ali lahko
kreditno-monetarna politika vpliva na inflacijo ali ne. Mislim, da j a. Tu
mi nekaj ne gre skupaj. Mislim, da je gospodarstvo — globalno vzeto — ravnalo
racionalno in v skladu s smernicami, ki so bile sprejete v letošnjem letu, in
tudi v okviru protiinflacijskih ukrepov. Naj za primer navedem samo podatek
o produktivnosti dela, o realnih osebnih dohodkih, ki so nižji od produktivnosti
dela. Reči hočem., da so dejansko te analize globalne, premalo konkretne in da
s tem ne zagrabilo bika za roge, kot se temu reče, in ne lokaliziramo žarišč, ker
ne vemo, kje so, na katerih segmentih družbene reprodukcije. Vsega tega jaz
ne vidim. V tem smislu so-razpravljali tudi razpravljalci pred menoj.
Predsednik Stane Markič: Prosim! Besedo ima tovariš Goslar.
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Miran Goslar : Tovarišice in tovariši delegati! Moram reči, da vprašanja nisem dobro razumel. V tem ekspozeju, kar se tiče kreditno-monetarne
politike, sem hotel samo povedati, da so ambicije, ki smo jih imeli na področju
kreditno-monetarne politike v Jugoslaviji, da bomo z restriktivno kreditnomonetarno politiko vplivali na stabilizacijo in zmanjševali inflacijo, nepravilne,
da je ta ideja doživela v dosedanjih gibanjih pravzaprav svojo negacijo, ker
ni dala niti na področju cen niti na področju gibanj v samem gospodarstvu
kakih rezultatov. To je bila osnovna ideja in ta ideja seveda, kakor je bilo
pojasnjeno v ekspozeju, ni v nobenem smislu zadevala racionalnost ali neracionalnost poslovanja v gospodarstvu. To pa seveda ne pomeni, da kreditno-monetarna politika nima nobenega vpliva. Nasprotno, osnovna ideja zakona, za katerega sem mimogrede omenil, da ga predlaga Slovenija in ki je bil tudi predložen
Svetu za družbenoekonomsko ureditev pri zveznem izvršnem svetu, je, da v
bistvu kreacija denarja izhaja iz gospodarstva, ne pa iz emisije Narodne banke,
ker je danes ogromen del kreacije denarja na relaciji Narodna banka—poslovne
banke, medtem ko je naš koncept obraten.
Ce tako postavimo stvari, potem ima pri kreiranju denarja, če izhaja ta iz
samega gospodarstva, mnogo pomembnejši vpliv racionalno ravnanje gospodarstva. To je na primer hitrejše obračanje sredstev v okviru vsake TOZD, kar
bi seveda bistveno vplivalo na razpoložljive potenciale, ki se gibljejo prek
poslovnih bank. S tega vidika je seveda vpliv gospodarstva na obseg kreditne
mase lahko mnogo večji. V dosedanji politiki pa je ta moment zanemarjen, ker
se da mnogo lažje priti do denarja s pritiski na emisijo in prek instrumentov
Narodne banke, kot pa z racionalnejšim gospodarjenjem. In v tem podatku,
da je letos samo 5 odstotkov porasta denarne mase bilo usmerjenih v gospodarstvo, vse ostalo drugam, predvsem prek federacije in tako naprej, kaže na to,
da je pravzaprav ta kreditno-monetarna politika zelo malo prispevala k tisti
svoji osnovni funkciji, ki bi jo morala imeti, to se pravi, da napaja gospodarstvo
s potrebno maso denarja. Ta mora biti vedno nekoliko'pod nominalno rastjo,
ker predpostavljamo, da morajo z ustrezno dinamiko rasti tudi določena racionalistična gibanja. To se pravi, da tako kot vse druge oblike porabe ne sme
prehitevati. Gre torej za vprašanje stopnje, koliko in kaj. To pa je sedaj vprašanje večje ali manjše stopnje stabilnosti. Vendar pa vidimo, da je letos v globalu še vedno prisotna neka ambicija, da bi z restriktivno kreditno-monetarno
politiko držali stvari v rokah, čeprav se je že skozi vsa leta pokazalo, da to
ni res in se to pravzaprav niti ne da doseči. Zato pa imamo večjo nelikvidnost.
In ker nimamo drugega instrumentarija, ki bi deloval takrat, kadar gre za
nespoštovanje pogodb in podobno, da bi tisti, ki ne poravna obveznosti, takoj
padel pod udar, imamo zato opraviti s povečanjem nelikvidnosti in s temi medsebojnimi zadolžitvami, kar vse vodi samo do zastajanja rasti in do velike
škode, ne pa do tega, da bi bil tisti, ki je finančno nediscipliniran, kaznovan,
in to v tem smislu, da ne bi mogel, denimo, izplačevati osebnih dohodkov.
V tem je ta slabost in zaradi tega znova ponavljam, da je smisel te ocene
kreditno-monetarne politike samo v tem, da z njeno restriktivnostjo v bistvu
ne moremo pričakovati nobenega rezultata. Ne vem, če sem odgovoril na zastavljeno vprašanje.
Morda še to: zelo pomembno se mi zdi, da smo v Sloveniji še nekaj let nazaj
imeli vedno pomisleke glede rasti našega gospodarstva. Spominjam se, da so tudi
predstavniki Izvršnega sveta nastopali s tezo, da je v Jugoslaviji interes Slovenije, da je rast gospodarstva čim manjša. To je bila, če hočete, uradna teza
25»
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Slovenije nekaj let nazaj, in v skladu s tem uradna teza Slovenije, da naj bo
kreditno-monetarna politika čimbolj restriktivna.
Sedaj se mi zdi, da smo se že približali taki stopnji, da smo si ta napačni
pristop glede odnosa do rasti najbrž izbili iz glave, v tem smislu, da smo spoznali, da je čim večja dinamika rasti ne samo v jugoslovanskem, ampak tudi v
slovenskem interesu.
Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? Lahko zaključimo
razpravo k 2. točki? Stališča našega zbora v zvezi s to točko ste dobili. Sedaj
je bilo izraženih še nekaj pripomb. V ta stališča smo, ko smo jih pripravljali,
skušali vnesti tiste glavne poudarke, ki naj bi izražali specifičnost našega
Družbenopolitičnega zbora, pri čemer obvezujemo sebe in druge za reševanja
teh vprašanj, ki se odpirajo v zvezi z gospodarskimi gibanji, zlasti z uresničevanjem družbenoekonomskih odnosov in družbenoekonomskega sistema.
Od današnjih pripomb menim, da bi lahko še vključili vprašanje hitrejšega
uveljavljanja samoupravnih interesnih skupnosti na ustavni podlagi. Skupščina
in predlagatelj naj pospešijo zakonodajno dejavnost, zato da se ustvarijo zakonske osnove za formiranje teh samoupravnih interesnih skupnosti. Drugo pa,
da skupaj z vsemi drugimi dejavniki naredimo, kar je največ mogoče, zato se te
samoupravne interesne skupnosti dejansko oblikujejo tako, kot so po ustavi zamišljene, in bodo njihovi notranji odnosi takšni, da bo lahko menjava dela, kot
je ustavno opredeljena, prišla do izraza, saj tudi to lahko odločilno prispeva k
razreševanju problemov, ki jih imamo sedaj na področju skupne porabe, financiranja, presežkov in tako dalje. To se pravi, da bi morali čim hitreje ustvariti
take skupnosti, v katerih se bodo porabniki in koristniki pogovarjali o financiranju nalog, ne pa samo o prispevni stopnji in o problemih, ki izvirajo iz avtomatičnega načina financiranja neke dejavnosti.
Ce se strinjate, bi to dodali k stališčem.
Ob tem samo še informacijo. To, kar je povedal tovariš Goslar v svojem
ekspozeju glede financiranja občin, ki so sedaj v težavni situaciji zaradi pomanjkanja sredstev in neizvajanja družbenega dogovora med občinami, namreč
v zvezi s predlogom zakona, je bil dogovor, namreč da Zbor združenega dela in
Zbor občin v svojih stališčih pozoveta, da se občine čimprej sporazumejo in
med seboj rešijo problem financiranja občin v smislu, kot so se zavezale s svojim posebnim družbenim dogovorom.
Menili smo, da ne bi bilo potrebno, da takšen sklep vnašamo v naša
stališča. Če pa bi šlo za zakon, potem je pa seveda vprašanje sistema in bi
morali razpravljati o sistemski rešitvi oziroma ustavnosti določb take rešitve.
Predlagam, da pooblastite predsednika zbora skupaj z Odborom za družbenoekonomske odnose, da skladno s predlaganim oblikujejo 7. točko. Se strinjate
s tem? (Delegati se strinjajo.) Potem lahko končamo 2. točko dnevnega reda.
(Seja je bila prekinjena ob 12.45 in se je nadaljevala ob 13.25.)
Predsednik Stane Markič: Prehajamo na 3. točko dnevnega
reda, na osnutek zakona o ukrepih za omejitev trga in svobodnega prometa
blaga in storitev, ki imajo pomen za vso državo.
Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose
in Zakonodajno-pravna komisija. Pismeni poročili ste prejeli. Pričenjam raz-
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pravo. Kdo želi besedo? (Nihče se ne javi.) Če ne želi nihče razpravljati, predlagam naslednji sklep:
1. Zbor daje soglasje k osnutku zakona o ukrepih za omejitev trga in
svobodnega prometa blaga in storitev, ki imajo pomen za vso državo.
2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, ki so navedene v poročilih skupščinskih teles in v minenju Izvršnega sveta.
3. Pooblašča se delegacija SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFRJ, da v skladu s predlogi in pripombami v telesih Skupščine
SR Slovenije in v njenem imenu da soglasje k predlogu zakona.
Dajem predlog sklepa o soglasju na glasovanje. Kdor je za, naj prosim
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Duržbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep o< soglasju
k osnutku zakona o ukrepih za omejitev trga in svobodnega prometa blaga in
storitev, ki imajo pomen za vso državo.
Prehajamo na 4. točko dnevnega r e d a , na predlog odloka o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri Vrhovnem sodišču SR Slovenije
in pri okrožnih sodiščih v SR Sloveniji.
Predlagatelj je Komisija za pravosodje Skupščine SR Slovenije. Predlog
odloka je obravnavala Zakonodajno-pravna komisija. Pismeno poročilo ste
prejeli.
pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče se ne javi.) Ce ne želi nihče
razpravljati, lahko preidemo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel odlok o spremembi odloka o določitvi sodnikov pri Vrhovnem sodišču SR Slovenije in pri
okrožnh sodiščih v SR Slovenij.
Prehajam na 5. točko dnevnega reda, na volitve in imenovanja.
Najprej imamo v obravnavi predlog odloka o imenovanju družbenega
pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije.
Predlagatelj je komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
Izvršni svet se s tem predlogom strinja. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Glasujmo
o predlogu odloka o imenovanju družbenega pravobranilca samoupravljanja
SR Slovenije. Kdor je za ta predlog, naj dvigne roko! (Vsi delegatf dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo odlok o imenovanju Vinka Kastelica za družbenega
pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije sprejeli soglasno.
Sledi predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Iniciativnega
odbora za ustanovitev Zveze vodnih skupnosti Slovenije.
Zeli kdo razpravljati o tem odloku? (Ne.) Potem lahko glasujemo. Prosim,
kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo sprejeli odlok o imenovanju predsednika in članov
iniciativnega odbora za ustanovitev Zveze vodnih skupnosti Slovenije.
Sledi predlog odloka o podaljšanju veljavnosti odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svete zdravstvenih delovnih organizacij, ki jih
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imenuje Skupščina SR Slovenije, in določitvi samoupravnih in družbenopolitičnih skupnosti, ki delegirajo svoje predstavnike v te svete.
Zeli kdo razpravljati o tem odloku? (Nihče.) Predlagam, da glasujemo o tem
odloku. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo sprejeli odlok o podaljšanju veljavnosti odloka o
imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svete zdravstvenih delovnih
organizacij, ki jih imenuje Skupščina SRS, in določitvi samoupravnih in družbenopolitičnih skupnosti, ki delegirajo svoje predstavnike v te svete.
Sledi predlog odloka o izvolitvi treh sodnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Predlagatelj je Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
Zeli kdo o tem odloku razpravljati? (Nihče.) Lahko glasujemo? Kdor je za,
naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da smo izvolili za sodnike Okrožnega sodišča v
Ljubljani Alenko Jelenc-Puklavec, Zmago Lukman in Jožeta Pavlica.
Sledi odlok o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega
sodišča v Kopru.
Zeli kdo razpravljati o tem odloku? (Nihče.) Predlagam, da glasujemo.
Kdor je za ta odlok, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo sprejeli odlok o določitvi števila in izvolitvi sodnikov
porotnikov Okrožnega sodišča v Kopru.
Prehajamo na odlok o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru.
Zeli kdo o tem odloku razpravljati? (Nihče.) Potem glasujmo. Kdor je za
ta odlok, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo sprejeli odlok o določitvi -števila in izvolitvi sodnikov
porotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru.
Imamo še eno zadevo, ki jo predlaga Komisija za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve, in sicer predlog odloka o imenovanju predsednika
in članov Upravnega odbora Prešernovega sklada.
predlog odloka ste prejeli danes na mizo. Zeli kdo razpravljati o tem
odloku? (Nihče.) Prehajamo na glasovanje! Mislim, da je v zvezi s tem odlokom potrebna izvolitev še enega člana sklada, ki ga predlaga Društvo književnikov. Zaradi tega bi predlagal — ne vem, če isto misli tudi Komisija
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve — da tega člana izvolimo
kasneje, na naslednji seji in s tem omogočimo Upravnemu odboru Prešernovega sklada, da se čimprej konstituira in začne delati. Predlagam, da v tem
smislu glasujemo tudi o tem odloku. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati
dvignejo roko.) Je kdo proti (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je tudi odlok o imenovanju predsednika in članov Upravnega odbora Prešernovega sklada sprejet.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na delegatska vprašanja.
Na delegatsko vprašanje tovariša Marjana Šiftarja bo odgovoril -podpredsednik Izvršnega sveta dr. Avguštin Lah.
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Dr. Avguštin Lah: Na vprašanje delegata tovariša Šiftarja, kdaj bo
predložen nov zakon o visokem šolstvu, moram povedati, da je bila septembra
končana javna razprava, da je Izvršni svet po dogovoru s Predsedstvom Skupščine imenoval posebno komisijo, ki je zadolžena, da pripravi predlog. Tej
komisiji je bilo že predloženo gradivo, se pravi vse pripombe, ki so prišle k
osnutku zakona o visokem šolstvu. V oktobru mesecu bo komisija pripravila
predlog, ki ga bo potem v novembru obravnaval Izvršni svet, Skupščina pa
bo o njem razpravljala še v letošnjem letu. Hvala!
Predsednik Stane Markič: Hvala! Na delegatsko vprašanje tovariša
Cveta Majdiča bo odgovoril Miro Kert, pomočnik republiškega sekretarja za
finance!
Miro Kert: Tovariš Cveto Majdič, delegat Družbenopolitičnega zbora
Skupščine SR Slovenije je zastavil naslednje delegatsko vprašanje:
Ponovno je potrebno opozoriti vse družbene dejavnosti na stanje, ki je
nastalo zaradi neizvajanja družbenega dogovora, hkrati pa zagotoviti njihovo
največjo angažiranost, da se ta dogovor prične uresničevati. Zanima me, kakšno
je stanje sklada za solidarno prelivanje in kaj bo Izvršni svet ukrenil, da se
bo ta dogovor izvrševal.
Odgovor: Na sestanku dne 7. oktobra s predstavniki občinskih skupščin je
bilo obravnavano tudi vprašanje, zakaj se poseben družbeni dogovor dosledno
ne izvaja. O tem vprašanju, posebej pa še o vprašanju solidarnostnega prelivanja je tekla obširna razprava, v kateri so se nekateri razpravljalci približali
prvotnim izhodiščem, ki so bila s posebnim družbenim dogovorom zadovoljivo
rešena, vsi pa so bili soglasni v oceni položaja občin, ki nimajo zagotovljenih
sredstev za izvajanje svojih nalog.
Po razpravi je bilo dogovorjeno, da bodo občine najpozneje do 11. oktobra
izpolnile polovico svojih obveznosti za solidarnost po računu, ki ga je v skladu
s posebnim družbenim dogovorom pripravil Republiški sekretariat za finance.
Ostala nerešena vprašanja in ugovore pa naj bi reševala Komisija za
ekonomska in finančna vprašanja pri Skupnosti slovenskih občin, ki je prevzela naloge komisije po 20. členu posebnega dogovora. Služba družbenega
knjigovodstva je dne 14. oktobra ugotovila, da občine svojih obveznosti do
dogovorjenega roka niso izpolnile. Zato menimo, da bo verjetno potrebno
vprašanje za zagotovitev potrebnih sredstev za izvajanje proračunov v vseh
občinah v SR Sloveniji urediti z zakonom, ki ga je Izvršni svet že predložil
Skupščini v obravnavo. Ce dovoli tovariš delegat, lahko to ilustriram še s
številko: po stanju 15. 10. je od zbrane solidarnosti bilo nakazanih samo
7 milijonov N dinarjev, in še od tega je 1 milijon nakazala Skupščina občine
Velenje, ki družbenega dogovora ni podpisala. To je rezultat. Hvala lepa!
Predsednik Stane Marki č: Hvala lepa! Se kakšno vprašanje? Si zadovoljen z odgovorom? (Da.) Besedo ima tovarišica Ela Ulrih!
Ela Ulrih: Na vprašanje delegata tovariša Marjana Šiftarja bo Republiški sekretariat za prosveto in kulturo odgovoril pismeno.
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Predsednik Stane Markič : Na zastavljeno vprašanje delegata Marjana
Šiftarja je že odgovoril podpredsednik Izvršnega sveta tovariš Avguštin Lah.
Besedo ima Lojze Cepuš!
Lojze Cepuš: Tovariš predsednik! Ali bom že danes lahko dobil
odgovor na vprašanje glede dogovorov o osnovah stanovanjske gradnje ali
drugič?
Predsednik Stane Markič: Vprašanje bo poslano Izvršnemu svetu,
ki bo dal odgovor na prihodnji seji.
Se kakšno vprašanje? Prosim!
Štefan Strok: Tuji časopisi, predvsem zahodnih držav, pišejo marsikdaj neobjektivno o stanju v Jugoslaviji, kar daje svetu povsem drugačno
sliko, kot v resnici je. Dopisniki večine teh časopisov so na območju Jugoslavije,
od koder tudi poročajo svojim agencijam. Zanima me, ah obstaja pri nas zakonski ukrep proti škodljivi propagandi tujih dopisnikov, ki delujejo na področju Jugoslavije.
Predsednik Stane Markič: Hvala! To je vprašanje, ki ga bomo poslali
Sekretariatu Izvršnega sveta za informacije. Se kakšno vprašanje? (Ne.)
Ce ne, potem smo izčrpali dnevni red in se vam zahvaljujem za udeležbo
in sodelovanje.
(Seja je bila končana ob 13.45.)

7. seja
(13. novembra 1974)
Predsedoval: Stane Markič,
predsednik Družbenopolitičnega zbora
Začetek seje ob 9.05.

Predsednik Stane Markič: Pričenjam 7. sejo Družbenopolitičnega
zbora.
Odsotnost so opravičili tovariši: Rudi Kropivnik, Cveto Majdič, Jože Bogovič, Lojze Cepuš, Stane Gavez, Zoran Polič, Emil Roje, Tina Tomlje. Kasneje
pa bosta prišla še tovariš Marjan Brecelj in Beno Zupančič.
Hkrati bi vas rad obvestil, da seji prisostvuje Vlado Beznik, podpredsednik
Republiške konference SZDL.
Predlagam, da umaknemo 5. točko dnevnega reda, to je informacijo o
obmejnem gospodarskem sodelovanju Socialistične republike Slovenije s sosednjimi državami. Ob obravnavi omenjenega gradiva v Komisiji Skupščine
Socialistične republike Slovenije za mednarodne odnose je bilo namreč sklenjeno, da bo Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije informacijo
dopolnil z novejšimi podatki.
Predlagam, da razširimo dnevni red z novo točko, s predlogom sklepa, da se
pooblasti delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da glasuje za predlog zakona o skladu
solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju.
In končno predlagam še, da tretjo točko dnevnega reda razširimo s
predlogom odloka o določitvi števila sodnikov pri Višjem sodišču združenega dela
Socialistične republike Slovenije.
Tako bi se spremenjeni predlog dnevnega reda glasil:
1. odobritev zapisnika 6. seje Družbenopolitičnega zbora;
2. predlog zakona o oblikovanju in volitvah delegacij ter delegiranju delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki enakopravno sodelujejo s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti;
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3. predlog zakona o sodiščih združenega dela in predlog odloka o določitvi
števila sodnikov pri Višjem sodišču združenega dela Socialistične republike
Slovenije;
4. osnutek zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem Socialistične republike Slovenije;
5. predlog sklepa, da se pooblasti delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da glasuje za
predlog zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami
v razvoju;
6. predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju;
7. dogovor o pripravi programa dela zbora;
8. volitve in imenovanja;
9. vprašanja delegatov.
Ali kdo predlaga kakšno spremembo ali dopolnitev tega dnevnega reda?
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Da.) Torej lahko ugotovim, da je
predlog dnevnega reda sprejet.
Preden preidemo na 1. točko dnevnega reda, bi vas rad obvestil, da morajo zaradi snemanja vsi razpravljalci govoriti samo z govorilnice.
Prehajam na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 6.
seje Družbenopolitičnega zbora.
Osnutek zapisnika ste prejeli. Predlaga kdo kakšen popravek zapisnika?
(Ne.) Če ne, dajem zapisnik na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko!
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli zapisnik 6. seje Družbenopolitičnega
zbora.
Prehajam na 2. točko dnevnega reda, na predlog zakona o oblikovanju in volitvah delegacij ter delegiranju delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki enakopravno sodelujejo s pristojnimi zbori
skupščin družbenopolitičnih skupnosti.
Predlagatelj Izvršni svet predlaga, da zakon sprejmemo po skrajšanem
postopku, to je v zadnji fazi. Ali se zbor strinja s tem predlogom? Ali so
kakšni ugovori? (Ne.) Potem ugotavljam, da se zbor strinja, da zakon obravnavamo v smislu 294. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in
Zakonodajno-pravna komisija. Pismeni poročili in dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije ste prejeli, od Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije ste prejeli tudi predlog za spremembe
in dopolnitve predloga zakona. Odbor za družbenopolitični sistem je predlagal
amandma k 22. členu, Zakonodajno-pravna komisija pa k naslovu, 19. in 30.
členu. Izvršni svet predlaga amandma k 8., 13., 16., 18. in 27. členu.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se s predlaganimi amandmaji strinja,
prav tako Zakonodajno-pravna komisija s predlogom za redakcijsko dopolnitev
22. člena.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Vlado Beznik!
Vlado Beznik: Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da ob priliki,
ko razpravljate in odločate o predlogu zakona o oblikovanju in volitvah dele-
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gacij ter delegiranju delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti v
imenu republiškega vodstva Socialistične zveze in v imenu Volilne komisije
Republiške konference Socialistične zveze Slovenije povem nekaj besed.
Smo pred sprejetjem volilnega zakona, ki naj skupaj z zakoni, o katerih
bo ta skupščina še odločala, skupaj s samoupravnimi sporazumi in dogovori
tistih, ki se v samoupravnih interesnih skupnostih združujejo, predstavljal osnovo in okvir za izvedbo politične akcije v zvezi z volitvami in konstituiranjem
samoupravnih interesnih skupnosti. Velika angažiranost vseh družbenih dejavnikov, zavzetost, da kar najdosledneje in najustrezneje opravljamo naloge v
zvezi z uresničevanjem ustavnih usmeritev in določil, je karakteristika in
značilnost družbene aktivnosti današnjega trenutka. Mednje sodi tudi organiziranje in delovanje samoupravnih interesnih skupnosti, ki je nadaljnji pomembni korak pri graditvi družbenoekonomskega in političnega sistema ter
odnosov v naši družbi.
Spomladanske volitve delegatov in delegacij v temeljnih samoupravnih
skupnostih, ki so osnova novega skupščinskega sistema, že dajejo svoje prve rezultate. Postavljanje delegatskih razmerij v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti in drugih samoupravnih organih omogoča, da delovni ljudje dejansko
vedno bolj postajajo upravljalci pogojev, sredstev in rezultatov svojega dela
ter vprašanj celotne družbene reprodukcije. Čeravno so v zvezi z delovanjem
skupščinskega sistema še vedno oziroma se vedno znova pojavljajo odprta vprašanja, ki jih moramo pri našem nadaljnjem delu še hitreje in uspešneje razreševati, hkrati že imamo delegatska razmerja nove kvalitete pri delovanju
naših skupščin.
Volitve delegacij, ki so pred nami, naj postavijo temelje samoupravnih
interesnih skupnosti, v katerih se bodo medsebojna razmerja urejala tako, da
bo delavcem in drugim delovnim ljudem, ki v njih združujejo sredstva, zagotovljena pravica odločati o teh sredstvih, delavcem organizacij združenega dela,
ki opravljajo dejavnosti na področju, za katero se ustanavlja samoupravna interesna skupnost, pa pravica, da v svobodni menjavi dela uresničujejo enak
družbenoekonomski položaj kot delavci v drugih organizacijah združenega dela.
To pomeni uveljavljanje samoupravnih odnosov na vseh področjih dela in
življenja, to je v tistih samoupravnih interesnih skupnostih, ki smo jih v ustavi
opredelili kot samoupravne interesne skupnosti, ki bodo enakopravno sodelovale in odločale z zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti pri razreševanju vprašanj, ki zadevajo konkretna družbena področja, kot so: področje
vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva. Poleg tega se samoupravne interesne skupnosti oblikujejo tudi
na področjih tako imenovanega posebnega družbenega interesa, kot so na
primer stanovanjska politika, komunalna politika, telesna kultura itd., kakor
tudi na drugih področjih družbenega dela in življenja.
Kot je znano, smo se v naši republiki ob izvajanju spomladanskih skupščinskih volitev odločili, da bomo oblikovanje samoupravnih interesnih skupnosti
domislili, razčlenili in opredelili po izvršenih skupščinskih volitvah. Tako smo
se tega pomembnega dela lotili v drugi polovici tega leta; ugotoviti pa moramo,
da smo kljub obilici dela, ki sta nam ga naložila ustava in reševanje aktualnih
družbenih vprašanj, posvetili formuliranju in opredeljevanju osnovnih izhodišč
za postavitev samoupravnih interesnih skupnosti veliko dela in naše pozornosti.
Razprave o tem so bile v okviru delovnih teles družbenopolitičnih organizacij, v okviru Izvršnega sveta, njegovih organov itd. Razprave so potekale tudi
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izven teh okvirov in so v nekem smislu predstavljale širšo razpravo o tej problematiki. Povedati bi bilo potrebno tudi to, da so se v teh razpravah poleg vsebinskih vprašanj pojavljala tudi vsa vprašanja volilnega sistema, ki je snov
predloga zakona, ki je danes pred vami.
Menimo, da smo v teh razpravah vprašanja dovolj temeljito obravnavali.
Zato smo to fazo imeli za prvo fazo pri sprejemanju zakonskega akta. To je bilo
pogojeno seveda tudi s -časovno stisko, ker moramo to akcijo, kot vam je znano,
opraviti do 31. decembra tega leta. Zaradi tega je upravičen tako imenovani
enofazni postopek pri sprejemanju tega zakona.
V septembru oziroma v začetku oktobra, ko smo oblikovali izhodišča za
politično aktivnost v Koordinacijski komisiji za sprejemanje uresničevanja
ustave pri Republiški konferenci Socialistične zveze Slovenije, smo v Volilni komisiji Republiške konference napravili tudi konkreten akcijski dogovor o izvedbi akcije in v rokovniku časovno določili realizacijo posameznih opravil,
ki jih je treba opraviti v zvezi z volitvami in konstituiranjem samoupravnih
interesnih skupnosti. Vse to smo posredovali vse odgovornim dejavnikom v
občinah.
Na podlagi tako koordinirane in vodene politične akcije smo v organizacijah
Socialistične zveze in Zveze sindikatov pričeli konkretno delo. Ce najbolj na
kratko opredelim glavne faze te akcije, potem zgleda stvar takole:
V mesecu oktobru je potekalo evidentiranje možnih kandidatov za člane
delegacij, kar je pomenilo izvajanje tako imenovanih predkandidacijskih opravil; v novembru mesecu, torej prav v teh dneh, bomo razpisali volitve in izvedli kandidacijske postopke v temeljnih samoupravnih skupnostih; v prvih
dneh decembra, od 1. do 8., bodo neposredne volitve v temeljnih samoupravnih
skupnostih, tako da bi do konca meseca decembra konstituirali skupščine samoupravnih interesnih skupnosti v občinah^ regijah in republiki.
Seveda vsaka od teh faz zahteva celo vrsto konkretnih opravil, ki izhajajo
iz določil predloga zakona, o katerem danes odlopate, in določil volilnega poslovnika oziroma pravilnika Socialistične zveze, ki velja tudi za volitve v tem
primeru.
Dovolite nekaj besed v zvezi s samim zakonom. Najprej moramo ugotoviti,
da je bilo v vseh fazah oblikovanja predloga tega zakona uresničeno plodno
sodelovanje vseh družbenih dejavnikov. Tako smo imeli tudi v družbenopolitičnih organizacijah možnost sproti usklajevati stališča ob upoštevanju izkušenj od
spomladanskih skupščinskih volitev. O tekstu predloga zakona smo razpravljali
na posvetovanju predsednikov in sekretarjev občinskih konferenc Socialistične
zveze in predsednikov medobčinskih svetov Socialistične zveze, ki je bil pred
nedavnim v Postojni, na skupni seji Republiške volilne komisije in Volilne
komisije Republiške konference Socialistične zveze Slovenije in na skupni seji
Predsedstva in Izvršnega odbora Republiške konference Socialistične zveze
Slovenije.
Te razprave so opredelile tudi bistvene pripombe do besedila zakona in
na ta način so nastali predlogi konkretnih dopolnil, ki so vam bili danes posredovani in v katerih so navedeni tudi argumenti, zakaj te spremembe. Zaradi
tega naj ob tej ^priliki ugotovim, da je bila v razpravi v Socialistični zvezi kot
fronti organiziranih socialističnih sil dana vsa podpora družbenopolitičnih organizacij rešitvam, ki jih daje zakon.
Na tej osnovi predlagamo, da zakon sprejmemo s predlaganimi dopolnili
in s tem ustvarimo potrebno osnovo, da bodo- kandidacijski postopki, ki prav te
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dni tečejo, kar najbolje uspeli in da bodo s tem dani pogoji, da bi akcijo pripeljali v določenem času do uspešnega sklepa.
Predsednik Stane Markič: Prosim, kdo želi besedo? Tovariš Vlado
Klemenčič, član Izvršnega sveta.
Vlado Klem,enčič: K predlogu zakona, ki je na dnevnem redu,
pa bi želel reči nekaj uvodnih besed, povezanih tudi z razpravo, ki je potekala
v skupščinskih telesih, in s temi amandmaji, ki ste jih danes dobili.
Predloženi zakon spada nedvomno med prioritetne zakonodajne naloge,
ki izhajajo iz ustave in drugih dokumentov. Zakonsko urejanje te materije
ima več pomenov. Z njim ustvarjamo podlago za postavljanje in uresničevanje
delegatskih razmerij na pomembnih področjih družbenega življenja, v katerih
začenjamo procese uresničevanja določb in smotrov, zastavljenih v ustavi. Zakonsko urejanje teh razmerij ima potemtakem pomemben delež pri graditvi
celotnega delegatskega sistema. Pri povezavi s spremembami v družbenoekonomskih odnosih nedvomno veliko prispeva k oblikovanju novega družbenega
položaja delovnih ljudi.
S tem zakonom, v povezavi z drugimi zakoni, urejamo nekatera vprašanja
delovanja in organiziranja samoupravnih interesnih skupnosti, ki sodelujejo
v skupščinskem sistemu, in omogočamo, da skupščine družbenopolitičnih skupnosti izoblikujejo svojo fiziognomijo v skladu z ustavo. Sele ko bodo na podlagi
teh zakonskih določil izoblikovane skupščine ustreznih samoupravnih interesnih
skupnosti, bodo lahko skupščine družbenopolitičnih skupnosti popolnoma zaživele.
Na novo ustanovljene samoupravne interesne skupnosti na teh področjih
ter vključevanje njihovih delegacij v skupščinski sistem bo omogočilo predvideno organiziranost skupščin družbenopolitičnih skupnosti ter s tem pogojev,
da skladno z interesi ter potrebami porabnikov in izvajalcev opravijo svoje
družbene funkcije na teh področjih združenega dela.
Končno je zakon pomemben tudi za delovanje samih samoupravnih interesnih skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, kulture, raziskovalne
dejavnosti, zdravstva in socialnega varstva. Očitno je, da ima urejanje teh
razmerij širši pomen, glede na to, da so potrebe in interesi tako rekoč vseh
občanov povezani z delovanjem teh samoupravnih interesnih skupnosti.
V Izvršnem svetu smo se odločili, da skupščini predložimo sprejem tega
zakona po skrajšanem postopku. Takšen postopek upravičuje več razlogov.
Dejstvo je, da je bilo v skupščinski razpravi o izhodiščih za urejanje nekaterih
družbenoekonomskih in političnih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih veliko razprave posvečene prav delegatskim razmerjem v teh skupnostih.
Razprava o delovnem osnutku tega zakona je potrdila izhodišče, naj se za omenjene samoupravne interesne skupnosti oblikujejo posebne oziroma splošne
delegacije v temeljnih organizacijah in skupnostih.
Poleg tega so v teh razpravah dobile podporo še nekatere druge določbe,
hkrati pa so bili dani tudi koristni predlogi za izpopolnitve oziroma spremembe
besedila. Več razprav o tej temi je bilo tudi v Svetu za družbenopolitična in
ustavna vprašanja pri Izvršnem svetu, v katerem sodelujejo odgovorni tovariši
iz Skupščine, Socialistične zveze, sindikatov ter drugih organov in organizacij.
Prav tako je bilo več razgovorov o teh vprašanjih, kar je tudi tovariš Beznik
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že poudaril, v okviru Socialistične zveze, ki ima v našem sistemu posebej odgovorno vlogo pri kandidiranju ter volitvah delegacij.
Bolj ali manj hkrati s tem je potekala tudi medrepubliška izmenjava mnenj
ter usklajevanje stališč o teh vprašanjih. V tej razpravi so se na podlagi
idejnih izhodišč, ob upoštevanju razmer v posameznih krajih Jugoslavije, izoblikovala mnenja o tem, katere variantne rešitve o delegatskem sistemu so možne,
in katere izmed njih so za nas nesprejemljive.
Vse te priprave so omogočile sestavo končnega zakonskega predloga brez
formalnega sprejemanja zakonskega osnutka. Znano pa je tudi, da je to potrebno zaradi rokov, ki se nanašajo na ustanavljanje skupnosti. Prav tako
ocenjujemo, da je sedanja razprava o predlogu zakona v delovnih telesih skupščin podprla takšno usmeritev.
Glede mnenj, pripomb in predlogov, ki so se izoblikovali o predloženem
besedilu, tako v delovnih telesih skupščin kot tudi v drugih razpravah, ki so
potekale v zadnjem času, menim, da bi bilo treba opozoriti predvsem na naslednje:
Kljub obširni razpravi in številnim argumentom, ki so se ob tem izoblikovali, je bila tudi v zadnjih razpravah ponekod izražena bojazen, da bo prišlo do
raznih težav, ker se veljavnost zakona omejuje samo na oblikovanje in volitve
skupščin tistih samoupravnih interesnih skupnosti, ki enakopravno odločajo
s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Nekateri so bili
mnenja, da bodo zato potrebne za druge samoupravne interesne skupnosti, ki jih
predlog zakona ne zajema, posebne volitve, kar bi seveda pomenilo, da bo treba
volitve zaradi oblikovanja samoupravnih interesnih skupnosti opravljati večkrat.
Ze v obrazložitvi predloga zakona je poudarjeno, da se predlog zakona
nanaša samo na omenjene samoupravne interesne skupnosti ter je prilagojen
specifičnim funkcijam, ki jih imajo skupščine teh skupnosti. Zato je samo zanje
obvezen. Predlog zakona se s tem neposredno navezuje na vse predloge zakonov
o posameznih samoupravnih interesnih skupnostih, ki so že predloženi skupščini. Vsi ti zakoni predpostavljajo enotno ureditev delegatskih razmerij v tem
predlogu zakona. Predlog zakona je zato v razmerju do teh potreben zaradi
skladnega oblikovanja delegatskih razmerij v samoupravnih interesnih skupnostih, ki so sestavni del skupščinskega sistema.
Velja omeniti, da so bili v začetku navzoči tudi pomisleki druge vrste, namreč, ah prepustiti urejanja delegatskih razmerij v celoti samoupravnim aktom
teh skupnosti, posebej še, ker ustava razen načela ni opredelila delegatskih
razmerij v samoupravnih interesnih skupnostih. Ze prve razprave pa so pokazale, da je treba različno obravnavati posamezne skupine oziroma vrste samoupravnih interesnih skupnosti, ter da jih glede številnih rešitev ni moč enačiti
med seboj. Zaradi obsega in značaja družbenih funkcij, ki jih opravljajo omenjene skupnosti, pa je nujno zakonsko urejanje delegatskih razmerij, ker gre
pri tem tudi za analogijo glede načina urejanja teh razmerij z načinom urejanja
v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti, kjer so delegatska razmerja, kot je
znano, urejena na podlagi ustave z zakonom.
Obveznost uporabe volilnega sistema za omenjene samoupravne interesne
skupnosti pa ne izključuje funkcije splošnih delegacij tudi za skupščine drugih
samoupravnih interesnih skupnosti, ki niso sestavni del skupščinskega sistema.
Vendar je treba za vsako drugo samoupravno interesno skupnost to posebej
pretehtati in sprejeti odločitev. Pri pravilni interpretaciji zakona je splošna

7. seja

399

delegacija, katere številčna in kadrovska sestava naj bi omogočala, da se iz te
delegacije delegirajo delegati v vse samoupravne interesne skupnosti, mogoča
in ni v nasprotju z zakonom. V stališčih in sklepih skupne seje Volilne komisije
Republiške konference SZDL in Republiške volilne komisije z dne 29. 10. je
zavzeto stališče, da moramo v primerih, ko smo se odločili za splošno delegacijo,
zagotoviti takšno kadrovsko sestavo delegacije, da bo mogoče iz nje delegirati
delegate tudi v druge samoupravne interesne skupnosti, npr. v skupnost pokojninsko-invalidskega zavarovanja, skupnost zaposlovanja itd. Zato je prav, da so
delegati zlasti v razvitejših sredinah številnejši.
Predlog zakona torej ne bo imel za nujno posledico posebnih volitev delegacij za vse samoupravne interesne skupnosti, ki v njem niso zajete, ampak
se bodo lahko delavci, delovni ljudje in občani, ki so člani take samoupravne
interesne skupnosti, odločili s samoupravnim sporazumom o njeni ustanovitvi,
ah bo tudi v njeno skupščino delegirala delegate splošna delegacija, ki je bila
izvoljena po tem predlogu zakona. Skratka, v vseh drugih samoupravnih interesnih skupnostih bo treba, upoštevajoč njihove specifičnosti, oceniti, ali bodo
s samoupravnimi sporazumi v večji ah manjši meri prevzele načelne rešitve
v tem zakonu ah pa se bodo delegatska razmerja v njih oblikovala drugače.
Nekatere pripombe in predlogi so povezani tudi z določbo v 11. členu
predloga zakona, po kateri je za posebno delegacijo predvidenih najmanj 5
članov, za splošno delegacijo pa najmanj 10 članov. Po teh predlogih naj bi
zakon uzakonil enotno minimalno število 5 članov za vse delegacije, tako za
posebne kot za splošne. Pri tem se poudarja, da bo za številnejšo splošno delegacijo pri sedanjih razmerah, zlasti v krajevni skupnosti, težko najti ustrezno
kadrovsko zasedbo.
Menimo, da ta predlog ne upošteva dovolj specifičnosti posebnih delegacij
na eni strani in splošnih delegacij na drugi strani. Prav gotovo ne bi ustrezalo,
če bi bila delegacija, ki naj bi delegirala delegate samo v skupščino ene samoupravne interesne skupnosti, številčno enaka delegaciji, ki bi delegirala delegate
v skupščine 6 samoupravnih interesnih skupnosti ali, kot smo videli prej, morda
v 10 ali več samoupravnih interesnih skupnosti.
Predlog zakona je zato glede tega upošteval pripombe iz dosedanje razprave,
ki so kazale na potrebo po diferenciaciji minimalnega števila članov posebnih
in splošnih delegacij. O tem je bilo govora tudi na seji Komisije za spremljanje
in uresničevanje ustave pred približno mesecem dni. Treba je upoštevati, da bo
v številčnejših splošnih delegacijah mogoče doseči večjo uskladitev mnenj in
interesov delavcev, delovnih ljudi in občanov; za izpolnitev vseh teh funkcij
je 10 članov resnično1 minimalno število. Zato bi bilo treba povsod, kjer je
mogoče, predvideti večjo zasedbo za uresničitev funkcij splošne delegacije.
Menimo pa, da je treba upoštevati pripombo, da je v drugem odstavku
11. člena predloga zakona zahtevana struktura delegacij postavljena preozko,
kajti zahteva se, da mora delegacija izražati takšno zastopanost delovnih ljudi,
da se izrazijo interesi vseh delovnih ljudi v delovnem procesu samoupravne
organizacije oziroma skupnosti. Nedvomno se tašna struktura lahko nanaša
samo na delegacije temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, ne pa, na primer, krajevne skupnosti, kjer se razmere ne oblikujejo v
delovnih procesih. Zato je v amandmaju k 2. odstavku 11. člena predlagano, da
naj se iz omenjenega besedila črtajo besede »v delovnem procesu« in da naj se
torej zahteva za vse samoupravne organizacije in skupnosti takšna zastopanost
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delovnih ljudi, da bi se izrazili interesi vseh delovnih ljudi samoupravne organizacije oziroma skupnosti.
Takšna zahteva se nanaša tudi na delegacije krajevnih skupnosti. Vendar
bi želel ob tem opozoriti, da ne bi bilo primerno upoštevati predloge v drugi
smeri, namreč da bi bilo potrebno strukturiranost delegacij še bolj precizirati
v zakonu. Številne pripombe v dosedanjih obravnavah upravičeno opozarjajo,
da bi bilo to v praksi težko izvedljivo.
Nadalje sprejemamo stališče iz razprave, da je treba pri volitvah delegacije
upoštevati specifični položaj enot temeljnih organizacij združenega dela, ki so
zunaj občine, v kateri je sedež temeljne organizacije združenega dela. V skladu
z amandmajem k 8. členu naj bi tudi te enote oblikovale oziroma volile svoje
delegacije. To pomeni, da bi opravljali volitve za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti na sedežu enote, če ta šteje nad 30 delavcev, sicer pa bi opravljali funkcijo delegacije vsi delavci enote.
Vendar dopušča amandma izjemo, kadar gre za takšne enote,, ki imajo
manj kot 10 delavcev. Gre potemtakem za enote, ki nimajo niti toliko delavcev,
kot jih mora imeti splošna delegacija. Zato menimo, da kaže sprejeti pobudo,
da naj bi v takšnih primerih zakon dopustil možnost za alternativno rešitev,
odvisno od konkretnih razmer. Amandma daje enotam možnost, da s svojim
splošnim aktom določijo, da bodo oblikovale enotno delegacijo skupaj z drugimi
deli temeljne organizacije združenega dela, to je v občini, v kateri je sedež
temeljne organizacije združenega dela. Lahko pa se bodo odločili, da bodo
opravljali funkcijo delegacije vsi in se bodo na sedežu enote povezali s sorodnimi delegacijami v konferenco delegacij. Takšne enote, ki nimajo niti 10 delavcev, imajo torej možnost, da se v skladu s svojimi interesi v interesnih skupnostih samoupravno odločijo za en ali drug način oblikovanja delegacije.
V skladu s stališči, ki so prevladovala v razpravi o volitvah in oblikovanju
delegacij, še posebej pri medrepubliškem usklajevanju in izmenjavi mnenj,
je v 16. členu predloga zakona določba, da opravlja funkcijo delegacije delavcev
v temeljnih organizacijah združenega dela, ki delegirajo delegate v zbor izvajalcev skupščine samoupravne interesne skupnosti z njihovega področja, delavski svet ali drug ustrezen organ temeljne organizacije združenega dela.
Predlog zakona pri tem upošteva, da je glede na svojo družbenoekonomsko
vlogo v samoupravni interesni skupnosti, v kateri se določena temeljna organizacija združenega dela pojavlja kot izvajalec, prav delavski svet glavni nosilec
medsebojnih odnosov med temeljno organizacijo in samoupravno interesno
skupnostjo^. Zato je v takšnih primerih logično, da delavski svet opravlja funkcijo delegacije. Skladno s tem predlog zakona izhaja predvsem iz delavskega
sveta kot delegacije za delegiranje delegatov v skupščine tistih samoupravnih
interesnih skupnosti, v katerih določene temeljne organizacije združenega dela
nastopajo kot izvajalci. Pri tem pa dopušča, da statut ali drug splošni akt
temeljne organizacije združenega dela določa, da lahko izvolijo delavci tudi
v teh primerih svojo posebno ali splošno delegacijo. Zaradi pomena delavskih
svetov kot delegacije ni bilo moč sprejeti mnenj, naj bi zakon enakovredno
obravnaval obe možnosti oziroma naj bi normiral popolno alternativnost: ali
delavski svet ali pa izvoljena posebna ali splošna delegacija.
Z amandmajem naj bi v predlogu zakona opredelili tudi vlogo Republiške
volilne komisije kot organa, ki naj ima pri teh volitvah v glavnem tiste funkcije, ki jih je opravljal tudi pri volitvah delegacij za delegiranje delegatov v
skupščine družbenopolitičnih skupnosti. Upoštevati je namreč treba, da moramo
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tudi pri teh volitvah skrbeti za enotno uporabo zakona v vsej Sloveniji in za
zakonito izvedbo "teh volitev, kar lahko zagotovimo z vključitvijo Republiške
volilne komisije med volilne organe.
Končno menimo, da je treba sprejeti pripombo, ki se nanaša na rok veljavnosti zakona. Glede na nedvomno kratek čas, ki preostaja za volitve delegacij,
je očitno, da z začetkom kandidacijskega postopka ne smemo odlašati do uveljavitve zakona in razpisa volitev. Socialistična zveza in sindikalne organizacije
so kandidacijske postopke že začele in zato z amandmajem predlagamo, da naj
predlog vse te postopke verificira kot veljavne, če so izvedeni v skladu z zakonom. Takšno verifikacijsko določbo je imel tudi zakon o volitvah delegacij
za skupščine družbenopolitičnih skupnosti in tudi drugi volilni zakoni, po katerih smo opravljali prejšnje volitve. Ker so določbe o kandidacijskem postopku
povsem enake določbam zakona o volitvah delegacij za skupščine družbenopolitičnih skupnosti, ima taka verifikacija v določeni meri tudi materialno
opravičilo. Gre namreč za znane določbe, ki ne bodo nastale šele z uveljavitvijo
predloga zakona.
Zaradi pomanjkanja časa (celotni volilni postopek po uveljavitvi predloga
zakona bi moral trajati normalno najmanj mesec dni) predlog zakona določa
samo, da morajo biti prve volitve opravljene najpozneje do 8. decembra, nima
pa nobenih posebnih določb o razpisu teh volitev. V okviru svoje funkcije po
3. členu predloga zakona sta SZDL oziroma Zveza sindikatov, kot omenjeno, že
pričeli sklicevati kandidacijske konference; vsem samoupravnim organizacijam
in skupnostim so bila že dana navodila, da morajo razpisati volitve takoj,
ko bo začel veljati zakon.
Ob koncu kaže poudariti, da zakon prinaša predvsem načelne rešitve ter
da pušča vrsto konkretnih odločitev samoupravnemu urejanju v praksi in življenju.
Končno bi rad še omenil, da smo dobili neformalno še predlog od organov
Zveze študentov, da bi v tem zakonu dodali neke določbe, ki bi se nanašale
na vključitev študentov v izobraževalne skupnosti usmerjenega izobraževanja.
Ta predlog je bil poslan Zakonodajno-pravni komisiji, ki o tem ni izoblikovala
svojega stališča, tako da pravzaprav formalno predlog ni predložen za sejo. No,
ne glede na to, mislimo, da bi bilo potrebno vprašanje vključevanja študentov
rešiti v posebnih zakonih, nikakor pa ne v tem zakonu, ki je splošen in velja
za vse samoupravne in interesne skupnosti, ki se vključujejo v skupščinski
sistem. Zato po našem mnenju teh predlogov ne bi kazalo sprejeti v tem
zakonu.
Predsednik Stane Markič: Kdo želi besedo?
Terezija Stefančič:K zakonu nimam nobene bistvene pripombe,
hotela pa bi povedati, da je v zvezi s pripravami na volitve kljub prizadevanjem
Socialistične zveze na terenu še veliko nejasnosti. Tovariš Vlado Klemenčič je
zdajle veliko stvari pojasnil, zato tega ne bom ponavljala. Rada pa bi povedala tole.
V vseh zakonih o samoupravnih interesnih skupnostih za posamezna področja vidimo, da za zakonitost poslovanja samoupravnih interesnih skupnosti
skrbi odgovorni občinski organ v občini. Zdi se mi, da bi bilo treba tu dati natančnejše pojasnilo, kateri organi bodo to delali: ali organi pri Izvršnem svetu
ah poseben upravni organ občinske skupščine.
26
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Prosim, tudi, da bi Socialistična zveza vsa pojasnila v zvezi z zakonom
in volitvami čimprej posredovala občinskim organizacijam.
Predsednik
Cesnik!

Stane

Markič:

Zeli še kdo besedo?

Tovariš" Janko

Janko Česnik: Tovarišice in tovariši! Zakonodajno-pravna komisija
se strinja s predloženimi amandmaji Izvršnega sveta. O njih je vsebinsko že
razpravljala na prejšnjih dveh sejah in je predlagala ustrezno rešitev, ki je
sedaj vsebovana v teh amandmajih. O zahtevi oziroma predlogu študentov je
Zakonodajno-pravna komisija tudi razpravljala in bila mnenja, da bi bilo
mogoče z vidika ustavnih rešitev tudi to dopolnitev sprejeti v ta zakon. Seveda
pa je vprašanje, ali vse rešitve, ki smo jih že sprejeli v zakonu o volitvah
delegacij za skupščine družbenopolitičnih skupnosti, lahko smiselno prenesemo
v ta zakon. Ta zakon namreč ni precizno opredelil teh rešitev oziroma ni
povzel vseh ustreznih določb prvega zakona, temveč je samo bolj smiselno
opredelil, da za te volitve veljajo skoraj enaka načela kot za volitve delegacij
za skupščine družbenopolitičnih skupnosti. Zaradi tega je seveda vsebinsko
in politično vprašanje, ali bomo za volitve delegacij v izobraževalnih zavodih,
zlasti pri usmerjenem izobraževanju, že v zakonu napisali, da morajo biti te
delegacije sestavljene tudi iz ene tretjine študentov oziroma ene četrtine učencev ali ne. To je vprašanje, o katerem bi se lahko dogovorili, če je primerno, na
posebnem posvetovanju. V SZiDL je bilo o tem že govora in takrat je bilo sprejeto stališče, da kakšnih posebnih določb v zvezi s tem problemom v ta zakon
ne bi bilo treba vnašati, temveč da naj velja splošna določba, da mora biti
delegacija sestavljena iz vseh struktur delovnih ljudi, ki sodelujejo v delovnem
procesu.
Kljub temu, da se strinjamo z amandmaji, pa želim opozoriti na problem,
ki izhaja iz 27. člena. Ce bi zbor menil, da je pomemben, bi se kazalo o njem
podrobneje pogovoriti oziroma predlagati ustrezen amandma. Gre za razpis
volitev. Zakon rešuje to vprašanje tako, da razpisujejo volitve organi upravljanja. Ce ti volitev v določenem roku ne razpišejo, opravi to pristojni organ
občinske skupščine. Za prve volitve, ki naj bi jih izvedli do 8. decembra, pa
tega nimamo določenega. Zato kaže v 27. členu o tem nekaj reči, na primer, da
bi te volitve morale biti razpisane v določenem roku, če pa do tega ne pride,
mora volitve razpisati ustrezni organ občinske skupščine.
Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Če ne, lahko
preidemo na glasovanje o posameznih amandmajih.
Sklepajmo najprej o amandmajih Odbora za družbenopolitični sistem! Tu
je amandma k 22. členu, s pripombo Zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za
ta amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Se pravi, da smo amandma Odbora za družbenopolitični sistem k 22. členu
izglasovali.
Tako lahko preidemo na amandmaje Zakonodajno-pravne komisije. Najprej
imamo amandma k naslovu. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne, prosim, kdor je za
ta amandma, naj glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
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Amandma k naslovu srno soglasno sprejeli.
Amandma k 19. členu! So kakšne pripombe?
Danica Jurkovič: Pripomba je redakcijskega značaja: predlagam,
da namesto besede »uslug« rečemo »storitev«.
Predsednik Stane Marki č : Prosim, kdor je za amandma k 19. členu,
ki ga predlaga Zakonodajno-pravna komisija, naj dvigne roko! (Vsi delegati
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) To se pravi,
da smo amandma sprejeli.
Kdor je za amandma Danice Jurkovič, da se namesto »uslug« reče »storitev«, naj glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Glasujmo o amandmaju k 30. členu! Kdor je za, naj glasuje! (Vsi delegati
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Se pravi, da
je amandma soglasno sprejet.
Morah bi se dogovoriti še o amandmaju k 27. členu, ki ga je predlagal
tovariš Česnik.
Janko Cesnik: Predlagam, da se zedinimo za tale tekst k 27. členu
zakona. Prvi odstavek naj se glasi: »Prve volitve članov delegacij morajo biti
razpisane najpozneje do 20. novembra 1974«. Sedanji prvi odstavek pa postane
drugi. To seveda vežemo na določbo drugega odstavka 12. člena, ki pravi, da
v primeru, če volitev ne bi razpisali do tega roka, nastopi občinski organ, ki
ga določi občinska skupščina.
Vladimir Klemen čič: Včeraj smo v ozkem krogu, toda tudi s
predstavnikom Socialistične zveze, ki vodi priprave za kandidiranje in volitve,
razpravljali o tem predlogu. Bili smo mnenja, da ne bi bilo nujno to dodati,
ker bi se lahko tudi s tako rešitvijo, kot je v zakonu, ustrezno opravile volitve,
pa tudi njihov razpis.
Predsednik Stane Markič : Torej predlagaš, da tega ne sprejmemo?
Geza Bačič: Rad bi opozoril, da so Sindikati in Socialistična zveza
v akciji in da smo tako organizirani, da ni tako enostavno določiti 20. november za rok, ko bomo vse uredili. Zato predlagam, da je dovolj določilo, da
bodo do 8. decembra opravljene volitve, vse drugo pa bo kasneje rešeno. Skratka, zavzemam se za to, da se amandma Zakonodajno-pravne komisije ne
sprejme.
Predsednik Stane Markič: Jaz sem razumel, da je problem v nečem
drugem; namreč v tem, da delavski svet ne razpiše voliteiv, zaradi česar mora
po zakonu veljati avtomatični razpis.
Janko Česnik: O tem smo razpravljali v Zakonodajno-pravni komisiji. Predlagali smo Izvršnemu svetu, da to vprašanje prouči, in če misli, da je
potrebno, predloži amandma. Če pa misli, da to ni potrebno, pa ni treba. Mislim,
da se da to zagotoviti tudi z ustrezno politično akcijo, saj vsi vemo, da se
26«
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volitve morajo razpisati in tudi opraviti. Najbrž se tudi ne bo zgodilo, da kdo
tega ne bi naredil.
Predsednik Stane Markič: Se kdo želi o tem razpravljati? Prosim,
tovariš Košir!
Martin Košir: Tudi v našem odboru smo o tem problemu razpravljali, predvsem z vidika praktičnosti. Zakon namreč pooblašča organe samoupravljanja, torej delavski svet in njemu ustrezne organe in krajevne skupnosti oziroma svet krajevne skupnosti, da razpišejo volitve. Bolj smo se nagibali, da bi v tej fazi, ko nas tudi čas in drugo precej utesnjuje, morale občinske
skupščine razpisati volitve; predvsem, ker gre za dograditev skupščinskega sistema. No, ker pa je predlagatelj vztrajal, smo od tega odstopili. Rekli pa smo,
da je treba pohiteti in se prilagoditi programu političnih akcij, ki jih izvaja
Socialistična zveza. Zato ne bi bilo koristno, da bi se zdaj še posebej utesnjevali.
Dovolj je določiti rok in s političnimi sredstvi doseči, da bodo razpisi pravočasno izpeljani, pa tudi vse tehnične in druge priprave za izvedbo volitev.
Predsednik Stane Markič: Prosim, tovariš Beznik!
Vlado Beznik: Samo pojasnilo v zvezi s tem! Včeraj smo, kot je
tovariš Klemenčič rekel, razpravljali o tem amandmaju. Toda dogovor na
posvetovanju z našimi predsedniki, ki je bil pred nekaj dnevi v Postojni, je
bil ta, da spričo tega, ker vemo, da velja rok 30 dni za naprej, ne pa za letos,
ko kasnimo in sprejemamo zakon v času kandidacijskih postopkov, velja politična obveznost vseh občinskih organizacij SZDL in sindikata, da bodo zagotovile razpis volitev takoj po sprejemu zakona. To je tovariš Klemenčič v
uvodu tudi povedal. Menim, da je s tem prevzeta odgovornost za to, da se bo
to izvršilo.
Predsednik Stane Markič: To se pravi, da ni treba 27. člena dopolnjevati.
S tem smo amandmaje Zakonodaj no-pravne komisije izglasovali.
Prehajamo na amandmaje Izvršnega sveta, ki ste jih dobili na mizo.
Najprej amandma k 8. členu. Zeli kdo razpravljati? Ce ne, glasujmo o tem
amandmaju! Kdo je za? (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da smo sprejeli amandma k 8. členu.
Amandma k 11. členu! Zeli kdo besedo? Prosim, kdo je za? (Vsi delegati
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Sprejeli smo
tudi amandma k 11. členu.
Amandma k 13. členu! Želi kdo besedo? Če ne, lahko glasujemo. Kdor je
za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli amandma k 13.
členu.
Ima kdo k amandmaju k 16. členu kakšno pripombo? Lahko glasujemo? Kdo
je za? (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.) Torej smo soglasno sprejeli tudi amandma k 16. členu.
Amandma k 27. členu! Zeli kdo besedo? (Ne.) Lahko glasujemo? (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da smo sprejeli tudi ta amandma.
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S tem smo sprejeli tudi amandmaje, ki jih je predlagala Socialistična zveza
delovnega ljudstva.
Za študente uradnega amandmaja ni. To se pravi, da se moramo zadovoljiti s pojasnili in da se bo ta stvar uredila na primernem mestu. Ima kdo
k temu kakšno pripombo? Prosim, tovarišica Majda Strobl!
Dr. Majda Strobl: Menim, da o stvari ne moremo takoj odločati,
čeprav je bila razlaga ponuđena tukaj. Zakoni, ki naj bi to vprašanje razrešili, zdaj še najbrž ne bodo sprejeti. Sicer pa mislim, da je pri tem vprašanju mogoče uporabljati analogijo in da tudi brez zakona lahko pojasnimo,
kako naj se izvedejo volitve, da bi bili študentje vključeni.
Predsednik Stane Markič: Želi še kdo besedo? Moram reči, da
mislim enako kot tovarišica Stroblova, čeprav se tu vendarle odpira problem,
ali gre samo za samoupravne interesne skupnosti usmerjenega izobraževanja
ali pa za vse skupnosti.
Marjan Šiftar: Čeprav ni formalnega amandmaja, bi vseeno rad
pojasnil, da sta organizaciji Zveze komunistov in Sindikata na Univerzi razmišljali, da bi bilo verjetno potrebno zagotoviti udeležbo študentov v delegacijah za vse interesne skupnosti, ne pa samo za interesno skupnost usmerjenega
izobraževanja. Sicer se strinjam z mnenjem tovarišice Stroblove, da bi morali
s politično akcijo zagotoviti udeležbo študentov v delegacijah, vendar menim,
da bi vendarle morali tudi v zakon nekaj splošnega napisati, podobno kot smo
zapisali spomladi v splošni volilni zakon. Za enkrat je namreč prisotna le
rešitev, da bi bili študentje samo v delegaciji za skupnost usmerjenega izobraževanja, ne pa tudi v ostalih samoupravnih interesnih skupnostih.
Takšne so bile razlage, ki smo jih dobivali na posvetih, taka so bila tudi
tolmačenja na drugih mestih, čeprav hkrati vemo, da interes študentov in
seveda tudi učencev niso saino zadeve in problemi, ki jih bodo reševale interesne skupnosti usmerjenega izobraževanja, ampak tudi drugi, kot na primer
na vprašanje zdravstvenega zavarovanja študentov. Ob tem bi želel opozoriti
tudi na razlage, po katerih študentje, ker pač nimajo statusa delavca, ne morejo biti delegati v vseh ostalih delegacijah.
Torej, če se da ta zakon tolmačiti tudi tako, da so študentje lahko v vseh
delegacijah, se s tem strinjam,; če pa se to ne da, pa ostane seveda to odprto.
Vsekakor pa je o tem vprašanju treba zavzeti stališče, sicer ne na tem mestu,
verjetno pa v okviru Socialistične zveze.
Se na eno stvar bi želel opozoriti: ob spomladanskih volitvah smo reševali
problem udeležbe študentov in učencev v delegacijah v zadnjem trenutku, kar
je povzročilo določene težave pri pripravah in izvedbi volitev za študentski
del delegacij. Opozarjamo, da se to ne bi smelo ponoviti pri jesenskih volitvah.
Predsednik Stane Markič:
predlogu?

Kaj predlagatelj zakona misli o tem

Vladimir Klemenčie: Strinjam se s tem, kar je povedala tovarišica Stroblova. Glede predloga študentov mislim, da se bodo študentje gotovo vključevali v vse samoupravne interesne skupnosti, kjer se dejansko pojavljajo kot uporabniki, in to prek krajevnih skupnosti. Razen tega se bodo
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vključevali pri izobraževalnem procesu tudi v izobraževalne skupnosti, zlasti
prek svetov izobraževalnih zavodov oziroma mogoče tudi po drugi poti. To pa
je treba seveda opredeliti v zakonu o izobraževalnih skupnostih.
Predsednik Stane Mar kič: Besedo ima tovariš Šiftar!
Marjan Šiftar: Rad bi še enkrat ponovil, da pri izobraževalnih
skupnostih to verjetno ne bo problem, ker so se na podlagi političnega dogovora na Univerzi visokošolski zavodi odločili za zakonsko možnost, da bodo
fakultetni sveti oziroma visokošolski sveti opravljali funkcijo delegacije za
te skupnosti. Problem, ki ni rešen, pa je udeležba študentov v ostalih interesnih skupnostih. Njihova vključitev prek krajevnih skupnosti verjetno ne bo
preveč uspešna, saj se lahko vključijo samo tam, kjer imajo stalno prebivališče.
To pa pomeni, da bi bilo tako zajetih le okrog 40 '%> študentov.
Predsednik Stane Markič: Besedo ima Vlado Beznik!
Vlado Beznik: Ko smo razmišljali o predlogu študentov, smo trčili
na problem, ki ni nov, namreč na opredelitev statusa študenta kot enakopravnega delavca v združenem delu. Naj povem, da s tem v zvezi menimo, da bi
bilo treba ta problem drugje obravnavati in drugje reševati. V kontekstu tega
zakona pa je po mojem mnenju mogoče sprejeti le rešitev, da študentje prek
krajevnih skupnosti uveljavljajo svoje pravice kot interesenti, v izobraževalni
skupnosti pa tudi kot izvajalci. Tako se mi zdi, da je problem drugje in ne
pri tem zakonu, saj je popolnoma logično, da se pravice šrtudenta pri volitvah
uveljavljajo tudi pri teh volitvah.
Predsednik Stane Markič: Se kdo želi besedo? Kaže, da ne. Očitno
gre za problem, ki pa ga po mojem mnenju ne moremo prepustiti samo političnemu dogovoru, ampak bi ga morali zapisati v zakon. Zato predlagam, da
bi v zakonu dodali besedilo: »Pri oblikovanju delegacij sodelujejo tudi študenti in učenci.«
Danica Jurkovič: Menim, da bi naš zbor sprejel samo priporočilo,
naj se v politični akciji pri evidentiranju in kandidiranju za vse interesne
skupnosti posebej upoštevajo študenti, da pa tega v zakon ne bi zapisali, ker
bi s tem opredelili neko posebno skupino ljudi v naši družbi.
Predsednik Stane Markič: Ce prav razumem razpravo, je večina
izrazila pomislek do amandmaja; zato svoj predlog umikam. Soglašam s predlogom, ki ga je dala Danica Jurkovič.
Dr. Majda Strobl: To priporočilo bi bilo dobro razširiti s tem, da
se poleg politične akcije zavežemo, da bomo pri sprejemanju posebnih zakonov
o interesnih skupnostih še posebej razmislili: kako bi lahko ustregli predlogu
študentov.
Predsednik Stane Markič: Še kdo želi besedo? Prosim tovariš Klemenčič!
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Vladimir Klemenčii : Strinjam se s predlogom tovarišice Jurkovič. Morda bi bilo prav, če bi organizirali širši sestanek, kjer bi v prisotnosti
študentov, Socialistične zveze in drugih organov razpravljali o tem vprašanju.
Mislim, da bi bilo dobro, če bi taka pobuda prišla tudi od študentov.
Naj še pojasnim, da v predlogu zakona o izobraževalnih skupnostih že
imamo določbo;, kjer so omenjeni študentje. Mislim, da je to tudi njim znano.
Ne vem pa, če bi bilo smiselno tako določbo vnašati tudi v ostale zakone o
samoupravnih interesnih skupnostih.
Predsednik Stane Markič: Priporočilo torej sprejmemo, Volilna komisija Socialistične zveze pa naj čimprej skliče razgovor, da se študentsko
vprašanje razčisti še pred sprejemom zakonov o samoupravnih interesnih
skupnostih.
Lahko končamo razpravo o amandmajih? (Da.) Predlagam, da glasujemo
o celotnem predlogu zakona, upoštevajoč sprejete amandmaje.
Kdor je za zakon, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon sprejet soglasno.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o sodiščih združenega dela in predlog odloka o določitvi števila sodnikov pri
Višjem sodišču združenega dela SR Slovenije.
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija. Pismena poročila in
dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije ste prejeli. Pravkar pa smo
prejeli tudi amandmaje Izvršnega sveta.
Odbor za družbenopolitični sistem predlaga amandmaje k 16., 24. in 33.
členu. Komisija za pravosodje predlaga amandmaje k 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 15.,
20., 21., 24., 26., 30., 33. in 45. členu. K 15. in 20. členu predlaga istoveten
amandma tudi Zakonodajno-pravna komisija. Zakonodajno-pravna komisija
predlaga amandmaje k 15., 20., 21. in 40. členu in redakcijski popravek k
amandmaju Komisije za pravosodje k 24. členu. Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije se strinja s predlaganimi amandmaji, razen z amandmajem Odbora
za družbenopolitični sistem k 16. členu in z amandmaji Komisije za pravosodje k 7., 8. in 30. členu.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga amandmaje k 7., 9., 13., 15.,
19., 30., 34., 38., 46. in 49. členu in k 25., 39. in 48. členu. Menim, da lahko
preidemo k razpravi.
Kdo želi besedo? Besedo ima delegat Martin Košir!
Martin Košir: K predlogu zakona je danih veliko amandmajev, zato
bom v imenu Komisije za pravosodje skušal nekatere stvari pojasniti.
Zakonodajno-pravna komisija ni imela pripomb k amandmajem naše komisije k 1., 2., 3., 4., 5., 7., 15., 20., 21., 30. in 45. členu. Prav tako ni imel
pripomb Izvršni svet k amandmajem k 1., 2., 3., 4. in 5. členu ter k drugemu
odstavku 15. člena, k prvemu odstavku 20. člena, k tretjemu odstavku 21.
člena ter k 24., 26., 33. in 45. členu.
Glede amandmaja k 4. členu želim pojasniti, da je obveščanje že urejeno
v zveznem zakonu. Zato glede na stališče Odbora Zbora občin za družbeno-
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politični in komunalni sistem, ki ne sprejema našega amandmaja, ta zadeva
za nas sploh ni tako pomembna.
V zvezi z amandmajem Odbora za družbenopolitični sistem tega zbora k 16.
členu želim pojasniti, da Komisija za pravosodje ni nasprotovala razširitvi
mreže sodišč, čeprav je bila seznanjena s stališči Izvršnega sveta v zvezi s tem
vprašanjem. Komisija je bila mnenja, da je stališče Odbora pretehtano glede
na možnost odprtosti. Pri tem pa je kljub temu potrebno opozoriti na nekatere
probleme, kot so kadrovski, materialni in prostorski, kajti bili smo soočeni z
nekaterimi kadrovskimi in finančno-materialnimi problemi splošnih sodišč,
gospodarskih sodišč, javnih tožilstev itd. Iz teh razlogov se je Komisija za
pravosodje zavzemala, da ne bi preveč na široko ustanavljali teh sodišč, glede
na to, da moramo v skladu z ustavo in ustavnim zakonom bolj jasno opredeliti
tudi funkcije in naloge splošnih sodišč in gospodarskih sodišč. V tem času pa
bo seveda v praksi marsikaj razčiščeno glede pripada sodišč združenega dela.
Ponovno poudarjam, da Komisija za pravosodje ni nasprotovala tej razširitvi,
ki se ji zdi v osnovi pametna, ima pa pomisleke, ker sodišča združenega dela
še niso začela delati in ker še nismo razjasnili nove funkcije splošnih in
drugih sodišč.
V zvezi z amandmajem k 30. členu Komisija za pravosodje ne gre na nož,
če tako rečem. Gre namreč za nekatere probleme, ki jih moramo na splošno
rešiti, in to glede objave in seveda vrednotenja javne funkcije, ki jo ima sodnik
v našem samoupravnem sistemu. V Komisiji je bilo izrečeno mnenje, da je
sodna funkcija javna družbena funkcija. Ob tem smo bili mnenja, ker je to
javna funkcija, da bi bilo koristno, da bi stalno evidentiranje kadrov veljalo
tudi zanjo. Po 31. členu ima namreč Socialistična zveza delovnega ljudstva
nalogo, da stalno evidentira kadre za javne družbene funkcije. Menih smo,
da bi sistem evidentiranja prek Socialistične zveze uredil zakon o rednih sodiščih, to je tudi za ostale sodnike. Podrobnosti glede postopka pa bi urejevali
poslovniki skupščin družbenopolitičnih skupnosti in Socialistična zveza delovnega ljudstva.
4. odstavek 285. člena ustave določa, da se sodniki, ki sodelujejo pri
sojenju v samoupravnem sodišču, volijo na način, določen z zakonom. Menim,
da je v tem primeru ta problem urejen, čeprav seveda ne do kraja. Mislimo,
da bo potrebno ta problem v celoti proučiti v prihodnjem letu.
Soočeni smo še z enim problemom. Nekateri sodniki združenega dela bodo
namreč v sodiščih združenega dela poklicno, drugi pa nepoklicno. Po zakonu
pa so oboji enakopravni pri sojenju. Zaradi tega smo menili, da najbrž ne bi
smeli imeti dvoje postopkov, in sicer razpis in pa javno evidentiranje. Na seji
Komisije smo menili, da bo prihajalo do nelogičnih situacij v teh sodiščih. Gre
za uvajanje, ustanavljanje sodišč združenega dela, s čimer se začenja proces
podružabljanja funkcije sodišč. Zaradi tega je v nekem smislu tudi spremenjena funkcija porote. Sodniki združenega dela ali pa nepoklicni sodniki niso
porotniki, ampak so enakopravni pri odločanju.
Zato se nam je zdelo, da postopek ni tako bistven, da bi ga morali imeti
v dveh oblikah. Seveda pa poslovnik Socialistične zveze delovnega ljudstva
ah pa organa, ki voli te sodnike, lahko zaostri nekatere kriterije glede strokovnosti. Pri tem gre tudi za poudarek na politični odgovornosti sodnika za
delo v sodišču združenega dela, saj je med razpisom za vodline delavce v združenem delu in med objavo ostalih prostih delovnih mest vendarle razlika. Najbrž ne moremo jemati objave prostih delovnih mest zgolj za način, da se lahko
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javi kdorkoli. Pri tako odgovornem delu je treba upoštevati neka merila,
kadrovska izhodišča. Ti razlogi so nam zaenkrat narekovali predlagano rešitev. Kasneje pa bo treba to vprašanje rešiti v celoti. Zato sedaj ni treba prejudicirati niti tega, kar je niti naše variante. O vseh teh vprašanjih je bila
izredno dolga razprava. Predlagam, da bi tudi Družbenopolitični zbor zavzel
o tem vprašanju stališče. Pojasniti moram namreč, da Odbor za družbenopolitični sistem tega zbora ni zavzel stališča o tem vprašanju, Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela, Zakonodajno-pravna komisija in
Izvršni svet pa so proti amandmaju Komisije za pravosodje k 30. členu. Vsi,
ki so proti amandmaju Komisije, navajajo, da je sodniška funkcija hkrati tudi
poklic in da velja za sodnike načelo reelekcije, da objava predstavlja tudi
element javnosti in prispeva k širšemu evidentiranju strokovnih kadrov ter
da predlog Komisije spreminja sistem volitev sodnikov vseh sodišč. V zvezi
s tem moram takoj pojasniti, da vseh sodišč ne. Ce se bomo odločili v skladu
s postopkom, potem najbrž ne bomo mogli reči, da je funkcija sodnika samo
strokovna, kajti sodnik ima tudi zelo pomembno politično odgovornost.
Kar se tiče 26. člena, glede skupnih sej, smo menili, da v tem primeru
zadostuje ustavna določba, da zakon določa sestavo, organizacijo in način dela
skupne seje. Ta zakon bo urejal tudi vprašanje delegacije Sodišča združenega
dela SR Slovenije na skupni seji.
Še nekaj v zvezi s predlogom odloka o določitvi števila sodnikov pri Višjem
sodišču združenega dela SR Slovenije. Ker je predlagan k 3. členu amandma,
da naj bi se ustanovilo sodišče Združenega dela SR Slovenije, ne vemo pa,
če bo sprejet, opozarjam, da v odloku obravnavamo še Višje sodišče združenega dela. Ce bo navedeni amandma sprejet, potem bomo morali poimenovanje
spremeniti tudi v odloku. Odločili smo se, da glede sistematizacije števila poklicnih sodnikov oziroma nepoklicnih predlagamo skupaj 45 sodnikov, od katerih jih lahko 5 poklicno dela. Ni pa treba, da se mesta že sedaj razpišejo.
S tem bi predvsem poenostavili postopek, ker bi drugače morala Skupščina za
vsako povečanje sprejemati nove odloke. Zato> je v odloku določenih 45 mest,
razpisi pa naj bodo v skladu z dejanskimi potrebami. Hvala lepa.
Predsednik StaneMarkič: Kdo še želi besedo? Prosim! Tovariš Ludvik Golob ima besedo.
Ludvik Golob: Pojasniti želim razloge, ki so narekovali, da se je
Odbor odločil za amandma k 16. členu, po katerem naj bi se tudi za regiji
Spodnje Posavje in za Primorsko organiziralo samoupravno sodišče združenega
dela. V zvezi s tem amandmajem je bila naša razprava precej kritična in menim, da bomo morali biti tudi v prihodnje bolj pozorni do takih problemov
in v svoji metodi dela spremeniti nekatere ustaljene navade, ki uvajajo neke
odnose, ki niso popolnoma v skladu s političnim samoupravnim razpoloženjem
v bazi. Kritični smo bili, ker predlagatelj zakona ni pripravil razprav z medobčinskimi sveti. Menili smo, da bi moral biti interes združenega dela in teh
subjektov v regijah vključen v razprave, pojasnjevanja in skupno dogovarjanje
o možnostih za organiziranje in ustanavljanje samoupravnih sodišč združenega
dela. Predstavnike predlagatelja zakona smo na to opozorili in smo razložili to
zahtevo, ki pa je sicer nismo pismeno oblikovali. Menim, da je tak politični
dogovor jasen in razumljiv, zlasti še, če je predstavnik predlagatelja zakona
prisoten na seji, in ne vidim potrebe še po formalističnem obveščanju, o čem
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smo se dogovorili. Ali ne velja obveznost dogovora, moralna obveznost, ki
je družbena norma, ki se po njej ravnamo? Menim, da smo ugotovili na današnji seji, da predlagatelj zakona ni upošteval tega našega dogovora. Prejeli smo sugestije in spodbude iz teh dveh regij. Razpravljali smo odprto, opozorili, kaj to pomeni v materialnem pogledu, glede financiranja, kadrovskih
rešitev in prostorskih rešitev. Medtem so se predstavniki teh regij dvakrat sestali in sklep teh medobčinskih svetov je bil, da bodo vztrajali, naj se ustanovita sodišči tudi v teh dveh regijah.
Sedaj je odvisno od njihovih delegatov v drugih zborih, če bodo vztrajali,
da se ta amandma sprejme. Menimo, da ni sprejemljivo, da je sedanji pripad
pri rednih sodiščih edino merilo, ki naj bi nekako usmerjalo obseg dela bodočih sodišč združenega dela. Premalo se upoštevajo družbenoekonomski odnosi, ki se odpirajo z novo ustavo, z novimi odnosi v združenem delu in z
novo funkcijo samoupravnega urejanja in družbenega dogovarjanja o vseh
bistvenih vprašanjih ekonomskega in družbenega življenja. Verjetno je zato
tak način obravnave, kajti bile so dileme o tem, ali naj urejajo sodišča združenega dela vse zadeve, ki izhajajo iz združenega dela. Zaenkrat se je zakonodajalec zveznega zakona odločil, da gre samo za delovne spore. Pri nas smo
mislili, da naj bi bili v njihovi pristojnosti tudi odškodninski zahtevki, ki nastajajo ob nesrečah pri delu itd., da bi delavec razreševal tudi te zadeve pred
tem sodiščem, ne pa, da bo za eno zadevo obdržalo pristojnost redno sodišče,
za drugo vprašanje pa jo bo imelo po novem sodišče združenega dela.
Poudariti moram, da se predlagatelj zakona ni prav nič potrudil glede tega.
Ostal je izključno pri usmeritvi, ki jo daje zvezni zakon. Prav nič se ni potrudil,
da bi razširil pristojnosti teh sodišč. Zato smo na seji Odbora tudi kritizirali.
V tej zvezi želim opozoriti na podoben primer pri družbenih pravobranilcih
samoupravljanja. Menim, da bi morali obenem tudi to zakonsko materijo bolj
uskladiti in se lotiti večjih akcij.
To so osnovni politični pogledi in razmišljanja iz razprave v Odboru za
družbenopolitični sistem. In zato smo sprejeli pobudo teh dveh medobčinskih
svetov, Vztrajajo, da morajo imeti svoji sodišči združenega dela, pri tem pa se
seveda zavedajo vseh odgovornosti glede materialnih, kadrovskih in prostorskih
vprašanj, ki jih bodo morali sami urediti. Ponovno poudarjam, da moramo
vendarle imeti bolj izostren politični posluh za to, o čemer se občani pogovarjajo, kaj mislijo in kako nas ocenjujejo pri našem delu.
Predsednik Stane Markič: Kdo še želi razpravljati o tem amandmaju? Prosim, tovariš Klemenčič!
Vladimir Klemenčič: Ne bom navajal razlogov, zakaj je bil ta
amandma zavrnjen, kajti navedeni so v besedilu, ki smo ga dobili danes na
mizo. Rad bi samo rekel, nisem bil namreč seznanjen s predlogom, ki ga je
omenil tovariš Golob, da naj bi predlagatelj organiziral razpravo z medobčinskimi sveti glede mreže sodišč in da mi niso znani razlogi, zakaj do tega ni
prišlo. Menim pa, glede na to, da gre tu nedvomno za novo institucijo, ki jo
uvajamo na podlagi letos sprejete ustave, da bi v zvezi s tem zakonom nedvomno morali v Skupščini dati najpozneje v roku enega leta poročilo o izvajanju tega zakona, in ker do tega sestanka ni prišlo, bi potem skušali tudi ugotoviti, katere morebitne spremembe bi bile potrebne v tem zakonu, tudi morda
glede mreže teh sodišč. Menim, da ta rok ne bi bil prekratek, tudi če upošte-
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varno navedene kadrovske, prostorske in druge težave, ki bi lahko predstavljale tehnične ovire za uresničitev želja na teh področij h. Sicer pa je bilo glede
samega števila sodišč že v razpravi ob osnutku zakona več variant. O tem smo
razpravljali tudi v Svetu za družbenopolitična in ustavna vprašanja. Takrat smo
imeli dve varianti — 8 in 13 sodišč. Ne spominjam se, ali je bil tovariš Golob,
ki je član tega sveta, na tej seji. Izrecno smo poudarili oziroma sprejeli mnenje,
da moramo pri organiziranju teh sodišč izhajati iz organiziranega združenega
dela in da naj se ne lovimo za povezovanje z nekimi administrativnimi okrožji,
regijami ali območji itd. No, izhajajoč iz teh ocen, s katerimi smo takrat razpolagali, smo se opredelili za to rešitev <— osem sodišč združenega dela, obenem
pa predlagali, da naj se v nadaljnjih razpravah tudi o drugih variantah še razpravlja. V osnovi pa smo se opredelili za to rešitev.
Predsednik Stane Markič: Tovarišica Danica Jurkovič ima besedo!
Danica Jurkovič: Različni argumenti, za sprejem in za odlonitev
amandmaja, so verjetno tudi v drugih zborih. Rada bi opozorila le na odmeve
na terenu. Besede tovariša Goloba niso samo besede, ampak vsekakor tudi
mnenje s terena. V tem tednu, ko sem bila na terenu, so mi predvsem tam,
kjer so prizadeti, postavljali vprašanje, kako je mogoče ta sodišča oziroma neko
institucijo, kjer naj bi se uveljavljale samoupravne pravice in novi sistem,
oddaljevati. Tudi če sedaj ne sprejmemo tega amandmaja in podpremo mnenje tovariša Klemenčiča, da je mogoče takoj, če se pokaže potreba, ustanoviti
nova sodišča, moramo le izreči kritiko, da niso bile upoštevane pripombe, ki
^j]q izrečene mogoče tudi bolj iz zelje kot iz resnične možnosti. Razmisliti
je treba o tem, da gre za nova sodišča — samoupravna sodišča, ki jih je treba
čimbolj približati tistim, katerim so namenjena. Zato je potrebno imeti posluh,
ker bodo sicer prizadeti vsi tisti, katerih priporočila niso bila upoštevana. V
zvezi s tem ponavljam, da bi to moralo veljati za vse zakone, ki se se oblikujejo^
posebno ker imamo nov delegatski sistem, da bi morali prisluhniti željam
in porabiti veliko časa, da bi v konkretnih primerih zadeve pretresli in razložili
občanom mnogo bolj, kot pa je bilo v tem primeru, in to ne glede na naglico,
ki nas lovi.
Predsednik Stane Markič: V zvezi s tem problemom moram reči, da
me pravzaprav moti opredeljevanje, kje bodo sodišča združenega dela. Pred
seboj imamo zakon o samoupravnih sodiščih združenega dela, to se pravi o
samoupravnih institucijah. Naše obravnavanje pa je takšno, kot da se pogovarjamo o rednih sodiščih, ne o samoupravnih. V tem postopku se. nismo posvetovali z družbenopolitičnimi skupnostmi, da bi ugotovili, kakšna so njihova
mnenja o teh sodiščih, o njihovem ustanavljanju in medsebojnem povezovanju.
Argumenti so prav gotovo do neke mere pomembni: to so kadrovski,
materialni, finančni in na koncu koncev tudi obseg pristojnosti. Menim pa, da
ne moremo s tega vidika obravnavati obseg pristojnosti. Kakšen bo obseg pristojnosti, se bo še pokazalo. Pristojnost za delovne spore po mojem mnenju
sploh ne more biti merilo za ta sodišča, kajti to je samo en del celotne
pristojnosti sodišč združenega dela. Sedaj gledamo na to z gledišča pravosodnih
institucij, ne pa z gledišča medsebojnih samoupravnih odnosov in razčiščevanj
ali pa reševanj zapletov, ki nastajajo pri uveljavljanju samoupravnih odnosov.
Ce bi s tega stališča gledah, potem bi postavili načelo: samoupravno sodišče
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združenega dela v vsako družbenopolitično skupnost, razen če niso dani pogoji,
da se za samoupravno sodišče združenega dela občine povežejo med seboj.
Redna sodišča imamo na primer v vsaki občini. Ob tem razmišljam, da
dajemo sodiščem združenega dela, v primerjavi z rednimi sodišči, pravzaprav
zelo podrejeno vlogo, kajti odtegujemo jih od samoupravne prakse, od samoupravnega življenja. Tako se mi zdi ves način obravnave zelo zaskrbljujoč.
Pi av s tega gledišča gledam na problem 16. člena. Ce nekatere občinske skupščine hočejo imeti svoje sodišče, jim mi tega ne bi smeli preprečevati. Tu je
amandma, ki je bil poslan Zboru občin, v katerem predlaga Cerknica v imenu
medobčinskega sveta, da naj imajo tri občine, Ilirska Bistrica, Postojna in Cerknica svoje sodišče. Ce ta amandma ne bo sprejet, tudi niso za razporeditev,
ki je predlagana v zakonu, ampak se Cerknica želi priključiti Ljubljani. Mimo
takega energičnega stališča občinske skupščine po mojem mnenju ne bi smeli
iti. Seveda je treba sedaj vso zadevo razčistiti.
Moje mnenje je, da tega, kar je govoril tovariš Ludvik Golob in kar je stališče našega odbora, ne gre podcenjevati. V takih primerih bi morah imeti več
posluha za to, kaj občani mislijo. Ce govorimo o samoupravnih pravicah, in tu
gre za samoupravne pravice družbenopolitične skupnosti (občine bodo imenovale sodnike in financirale sodišča — to so občinska sodišča), zakaj bi šli potem
mimo njihovega interesa?
Zeli še kdo razpravljati? Janko Cesnik ima besedo!
Janko Cesnik: Dolžan sem se izreči še glede amandmajev Izvršnega
sveta, ki jih je predložil danes.
Problematika, ki jo načenjajo ti amandmaji, je bila obravnavana na seji
Zakonodajno-pravne komisije. Komisija se v celoti strinja s temi amandmaji.
Hkrati želim povedati, da bom glasoval za amandma medobčinskega sveta notranjsko-kraških občin, ki so dale konkreten predlog glede organiziranja svojega sodišča. Menda ni treba posebej pojasnevati, da se ta regija šele oblikuje, da imajo ob tem nekatere težave, da so prebivalci te regije prepričani, da
bodo uspeli pri oblikovanju regije, zaradi česar moramo seveda vsako akcijo,
ki bi kazala na to, da se ta regija ne oblikuje tako, kot želijo, obsoditi oziroma
preprečiti. Zelo jasno je povedano, da so bile včasih med njimi nekatere razlike in da še obstajajo meje, ki te občine ločujejo, tudi glede pristojnosti posameznih sodišč. Zato predlagam, da se ta amandma sprejme in da razširimo
mrežo sodišč še za območje te občine. Seveda se strinjam z vsem, kar je povedano glede priprave tega zakona oziroma priprav, da bi se konkretna stališča
občin zapisala v zakon. V osnutku smo imeli dve varianti, osem sodišč in trinajst sodišč, po regijah. Prepričan sem bil, da bodo zakon obravnavale delegacije in da bodo njihova stališča tudi vnesena v zakon. Nesprejemljivo je
namreč, da zakon deluje proti interesu samoupravnih subjektov, v katerih
pristojnosti je ustanavljanje teh sodišč, saj je jasno, da ta sodišča ustanavljajo
občine — po tem zakonu jih sicer ne, ampak bi jih lahko že na podlagi ustavnih določb —. da krijejo stroške za ta sodišča občine same in da se pri njih
rešujejo stvari, ki so izredno pomembne za razvoj dela in samoupravljanja
v občini. Menim, da ni razloga, da bi skušali vsiljevati z nekega sistemskega
republiškega gledišča takšno ureditev, čeprav nihče ne ve, koliko dela bo in
koliko konkretnih zadev pri posameznem sodišču združenega dela. Vsekakor
mislim, če sodišča nimajo dela, je to čisto drugačna stvar kot recimo, če kakšen
drug organ nima dela. Lahko smo tega celo veseli.
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Predsednik Stane Markič : Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima Ivan Žagar!
Ivan Žagar: Na Koroškem se nismo sestali v okviru regije, smo pa
razpravljali o tem zakonu v posameznih občinah. V vseh občinah je bila izražena želja, da se tudi v naši regiji ustanovi sodišče združenega dela, in sicer
zaradi tega, ker smo tako teritorialno kot tudi glede na pogoje združenega
dela zaokrožena celota. Verjetno bodo tudi delegati v Zboru združenega dela
in v Zboru občin postavili to vprašanje. Oblikovali nismo nekega konkretnega
predloga. Vendar menim, da če se odločimo za povečanje števila teh sodišč,
da bi morali pustiti odprta vrata, da se tudi sami organiziramo, če se bomo
tako dogovorili.
Predsednik Stane Markič: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati?
Ker očitno ni več razpravljalcev, prehajamo na glasovanje o amandmajih.
Amandma k 16. členu. Kdor je za amandma Odbora za družbenopolitični
sistem, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 16. členu soglasno sprejet.
Amandma k 24. členu. Zeli o njem kdo razpravljati? (Nihče.)
Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 24. členu soglasno sprejet.
Amandma k 33. členu. Opozorjen sem bil, da je k 33. členu boljši amandma
Komisije za pravosodje, ki vsebuje stališče Odbora.
Dr. Majda Strobl:Cejek istemu členu danih več amandmajev, potem
se glasuje najprej o tistem, ki je najbolj oddaljen, najširši. V tem primeru
je to amandma Komisije za pravosodje. S tem bo odločeno hkrati tudi o našem
amandmaju, zato ni treba, da ga umikamo. Če pa ta ne bo sprejet, potem
bomo predlagali, da se glasuje o našem.
Predsednik Stane Markič: Hvala lepa. Glasujmo o amandmaju Komisije za pravosodje k 33. členu! Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli amandma. S tem je tudi upoštevan
amandma odbora k 33. členu.
Glasujmo še o ostalih amandmajih Komisije za pravosodje!
Amandma k 1. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko!
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Sprejeli smo amandma k 1. členu.
Amandma k 2. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko!
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma k 2. členu je soglasno sprejet.
Amandma k 3. členu. Kdor je, prosim, za amandma, naj dvigne roko!
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma k 3. členu je soglasno sprejet.
Amandma k 4. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko!
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
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Amandma k 4. členu je soglasno sprejet.
Amandma k 5. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko!
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma k 5. členu je soglasno sprejet.
Amandma k 7. členu. S tem amandmajem se Izvršni svet ne strinja, ker
pravi, da je besedilo v predlogu zakona bolj ustrezno. Zeli kdo o tem razpravljati? Besedo ima Martin Košir!
Martin Košir : Skupščina voh sodnika in zaradi tega smo menili, da
je njej odgovoren. Prav tako je to tudi v skladu z 286. členom ustave SR Slovenije, ki za odvzem imunitete sodnikom določa skupščino družbenopolitične
skupnosti in ne organ te skupnosti. Čeprav se razlaga, da je skupščina organ
družbenopolitične skupnosti, moramo govoriti o skupščini. Zato menimo, da je
amandma sprejemljivejši kot pa določba, ki jo predlaga predlagatelj zakona.
Vlado Tance: Izvršni svet je zavrnil amandma, obrazložitev, zakaj
ga zavrača, pa ni točna. Izvršni svet predlaga namreč nov amandma k 7. členu,
po katerem naj bi se ta člen razdelil na dva odstavka. Ob tem pa Izvršni svet
sprejema sugestijo, ki je bila dana k temu členu.
Predsednik Stane Markič: Potem dajem najprej v razpravo amandma
Izvršnega sveta. Zeli kdo razpravljati o tem amandmaju? Če ne, dajem ta
amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma Izvršnega sveta k 7. členu je sprejet. V njem je tudi vsebovan
amandma Komisije za pravosodje.
Amandma k 8. členu. Izvršni svet se ne strinja. Zeli kdo razpravljati o tem
amandmaju? Besedo ima Vlado Tance.
Vlado Tance: Pojasniti želim, da je Izvršni svet ta amandma odklonil,
v Zboru združenega dela pa je bil z večino glasov sprejet.
Predsednik Stane Markič: Glasujmo o amandmaju k 8. členu, ki ga
predlaga Komisija za pravosodje!
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Večina delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma k 8. členu sprejet.
Amandma k 15. členu.
Ima kdo k temu amandmaju kakšne pripombe? Kdor je za ta amandma,
naj prosim dvigne roko! (Vsi delgati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma k 15. členu je soglasno sprejet.
Amandma k 20. členu, ki je istoveten z amandmajem Zakonodajno-pravne
komisije. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma k 20. členu je soglasno sprejet.
Amandma k 21. členu. Kdor je za ta amandma, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma k 21. členu je soglasno sprejet.
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Amandma k 24. členu Predlagan je tudi redakcijski amandma Zakonodajno-pravne komisije. Zeli kdo razpravljati? (Ne.)
Kdor je za ta amandma, skupaj s popravkom, naj prosim dvigne roko!
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma k 24. členu je soglasno sprejet.
Amandma k 26. členu. Izvršni svet se strinja, Zakonodajno-pravna komisija
pa ne. Zeli kdo razpravljati o tem amandmaju?
Janko Cesnik: Gre za problem, ki izhaja predvsem iz obrazložitve
poročila Komisije za pravosodje, kjer je navedeno, da bi morali imeti poseben
zakon o občni seji na Vrhovnem sodišču. Menili smo, da je nemogoče, da bi
imeli poseben zakon o neki seji oziroma o obliki odločanja, temveč da naj bi
to skupno sejo predpisoval zakon o rednih sodiščih, ko bo sprejet. Zaradi tega
smo tudi predlagali, da naj se ta-člen ne črta, ker bo zakon o sodiščih obravnaval pristojnosti, delo in sestavo te skupne seje. Ta zakon pa naj bi povedal,
koliko je sodnikov oziroma kakšna je delegacija sodišča na tej skupni seji.
Tako, da ni izključeno, da bodo na skupno sejo prišle še delegacije drugih
sodišč, Menim, da mora vsako sodišče oziroma vsak akt o ustanovitvi sodišča,
ki mu ta pravica pripada, imeti tudi določbe o tem, kdo pošilja delegate in
koliko na skupno sejo. Mnenja smo, da ni potrebno, da se ta določba črta.
Lahko pa se seveda to tudi prepusti ureditvi v zakonu o rednih sodiščih, pri
tem pa ta zakon ne bi mogel imeti določb, ki se nanašajo na sodišča združenega
dela.
Predsednik Stane Markič: Prosim, tovariš Tance!
Vlado Tance: Čeprav je predlagatelj v prvotnem besedilu zakona
dal tako določbo, se z argumenti, ki jih je navajala Komisija za pravosodje na
svoji seji, v celoti strinja. Amandma Komisije za pravosodje podpira iz naslednjih razlogov:
V zakonu o Zveznem sodišču je v posebnem poglavju urejena skupna seja
Zveznega Vrhovnega sodišča z vrhovnimi sodišči republik in pokrajin. V teh določbah so urejene vse pristojnosti skupne seje in način delegiranja delegatov
vrhovnih sodišč za to skupno sejo. Zato je najbrž pravilneje, da se skupna seja
Vrhovnega sodišča Slovenije in najvišjih samoupravnih sodišč v Sloveniji uredi
na enem mestu. Težko bi bilo namreč sedaj odrejati 3-člansko delegacijo Sodišča združenega dela SR Slovenije. V zakonu o rednih sodiščih, ki bo sprejet
najkasneje junija meseca, pa se lahko postavi širši sestav take skupne seje.
Ce bi na primer Vrhovno sodišče določilo 10 ali 15 delegatov, Sodišče združenega
dela SR Slovenije morda 15, bi potem ta zakon morali spreminjati samo zaradi
teh določb. Menim, da skupne seje Vrhovnega sodišča z najvišjimi samoupravnimi sodišči do sprejema tega zakona ne bo in da ne bo potrebe, da bi do take
skupne seje prišlo. Če pa bi se pokazalo, da jo je treba sklicati pred junijem
1975, ko naj bi bil ta zakon sprejet, se pa lahko neposredno na podlagi ustave
dogovorijo, po kakšnem ključu bodo določeni delegati za skupno sejo. Zato
menimo, da je bolje počakati na enotne rešitve v zakonu o rednih sodiščih,
kot pa zaradi tega zakona spreminjati zakon o sodiščih združenega dela.
Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.)
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Glasujmo o amandmaju. Kdor je za amandma k 26. členu, naj dvigne roko!
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma k 26. členu je soglasno sprejet.
Amandma k 30. členu. Izvršni svet je proti. Zeli kdo razpravljati? Tovariš
Košir je že obrazložil, zakaj se je Komisija tako odločila. Ne vem, če je v
redu, da črtamo razpisni postopek, ker menim, da sta tako razpis kot tudi
celoten postopek prek Socialistične zveze delovnega ljudstva sestavni del enotnega procesa. Težko si je zamisliti, da bi sedaj za delovna mesta sodnikov tekel
samo postopek v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva, ne da bi vedeli,
kdaj je neko sodniško mesto izpraznjeno. To je ena stvar in drugo, ne vem
zakaj naj bi za ta mesta preprečevali, da se lahko vsak občan prijavi na razpisano sodniško mesto*. Seveda pa bi takšen predlog morali vključiti v postopek
Socialistične zveze delovnega ljudstva. To je bilo tudi do sedaj tako. Prejšnjo
prakso, da so se prijavljali na razpisano mesto kandidati in je dalo mnenje
samo sodišče, smo že davno razširili v tem smislu, da se razvija ves postopek
v okviru SZDL v skladu z ustavnim amandmajem o SZDL. Ne vidim razloga,
da imamo dvoje vrst postopkov, in sicer za poklicne sodnike in za nepoklicne
sodnike. Osebno se zavzemam, da bi vsa sodniška mesta razpisali, tudi za nepoklicne sodnike in za sodnike Vrhovnega sodišča. Ne vidim razloga, da ne
bi mogli razpisati teh mest, z izjemo za sodnike Ustavnega sodišča Slovenije.
Besedo ima še Vlado Tance!
Vlado Tance: Ta določba 30. člena bo vplivala tudi na rešitev v zakonu
o rednih sodiščih, ki bo sprejet prihodnje leto. Nemogoče je namreč, da bi
imeli za sodišča združenega dela en kriterij, za redna sodišča pa drugega. Menim, da moramo že sedaj, ko rešujemo ta problem, gledati naprej, predvsem
zato, ker gre tudi za znatno prelivanje kadrov. Napisali smo, da marsikdaj ni
mogoče na določenem ožjem območju evidentirati ustreznih kandidatov. Zato
moramo dati možnost kandidatom, da zvejo, da je mesto prazno, da je objavljeno oziroma razpisano.
Drugo, menim, da bi načelu reelekcije načelo izbire kandidatov nasprotovalo. Dosledno evidentiranje kandidatov je zelo logično in razumljivo pri rotacijskih funkcijah, ker gre praktično za obvezno rotacijo. Sodniška funkcija
pa je družbenopolitična in obenem strokovna funkcija, ki jo sodnik opravlja
od končane fakultete pa do upokojitve. Zato menim, da ne 'bi bilo prav, če bi
onemogočili sodniku, da bi se po poteku mandatne dobe, to je po osmih letih,
prijavil na razpis, na objavljeno razpisano sodniško mesto. Obenem vas želim
seznaniti, da je bil v Zboru združenega dela amandma Komisije za pravosodje
z veliko večino odklonjen.
Predsednik Stane Markič: Želi še kdo razpravljati? (Ne.)
Amandma k 30. členu dajem na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne
roko! (7 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Večina delegatov je proti.) Se je
kdo vzdržal? (1 delegat.)
Amandma ni sprejet.
Amandma k 45. členu. Zeli kdo razpravljati o tem amandmaju? (Nihče.)
Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma k 45. členu je soglasno sprejet.
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Prehajamo na glasovanje o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije.
Amandma k 21. členu. Zeli kdo besedo v zvezi s tem amandmajem? (Nihče.)
Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma k 21. členu je soglasno sprejet.
Amandma k 40. členu. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Kdor je za ta amandma,
naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Amandma k 40. členu je soglasno sprejet.
Prehajamo na amandmaje Izvršnega sveta.
Amandma k 25. členu. Zeli kdo razpravljati? Besedo ima Vlado Tance!
Vlado Tance: Amandma Komisije za pravosodje je razširil 24. člen,
ker določbe glede sestave senata veljajo tudi za Višje sodišče združenega dela.
S tem je povzet samo tisti odstavek, o katerem smo že glasovali.
Predsednik Stane Markič: Kdor je za ta amandma, naj dvigne roko!
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma k 25. členu je soglasno sprejet.
Amandma k 39. členu. Zeli kdo razpravljati? Kdor je za ta amandma, naj
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Amandma k 39. členu je soglasno sprejet.
Amandma k 48. členu. Zeli kdo razpravljati o tem amandmaju? (Nihče.)
Kdor je za ta amandma, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Tudi ta amandma je soglasno sprejet.
S tem so vsi amandmaji k zakonu o sodiščih združenega dela sprejeti, razen
enega. Glasujmo o celotnem zakonu!
Kdor je za zakon, naj prosim dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli zakon o sodiščih združenega dela.
Besedo želi še Vlado Tance.
Vlado Tance: Očitno je, tovariši delegati, da zakon ne bo sprejet v
enakem besedilu v vseh treh zborih republiške skupščine. Ker želimo, da bi
zakon čimprej sprejeli in objavili ter na tej podlagi sprejeli tudi odlok o sistemizaciji mest sodnikov pri Sodišču združenega dela SR Slovenije, bi bilo treba
usklajevanje opraviti še danes. Prosim, da bi računali na ta postopek!
Predsednik Stane Markič: Zakon smo sprejeli; ne vem, kako ga bodo
sprejeli v drugih zborih. Ne glede na to pa lahko razpravljamo o predlogu
odloka o določitvi števila sodnikov pri Višjem sodišču združenega SR Slovenije.
Prosim, želi kdo razpravljati v zvezi z odlokom? Besedo ima Martin Košir!
Martin Košir: Ker je bil sprejet amandma k 3. členu zakona, se
mora spremeniti tudi naslov predloga odloka, tako da se glasi: »Odlok o določitvi števila sodnikov pri Sodišču združenega dela SR Slovenije«.
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Predsednik Stane Markič:Toje razumljivo, ker smo zakon sprejeli.
Ima kdo še kakšne pripombe k odloku? (Ne.) Lahko glasujemo o odloku?
Kdor je za odlok, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli odlok o številu sodnikov pri Sodišču
združenega dela SR Slovenije.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije.
Predlagatelj je Izvršni svet. Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za
družbenopolitični sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija. Pismena poročila ste prejeli. Pričenjam razpravo1. Kdo želi razpravljati?
Ce nihče, predlagam, da sprejmemo naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije se
sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet.
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet upošteva pripombe, predloge in mnenja, ki so bila dana v skupščinskih telesih.
Prosim, kdor je za sklep, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je soglasno sprejet sklep v zvezi z osnutkom zakona o postopku pred ustavnim sodiščem SR Slovenije.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na predlog sklepa, da se
pooblasti delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFRJ, da glasuje za predlog zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju.
;Prejeli ste predlog delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik
in pokrajin Skupščine SFRJ, da se ji da pooblastilo za glasovanje o predlogu
tega zakona. Zeli kdo razpravljati? Tovariš Bule ima besedo!
Marko Bule: Samo kratko pojasnilo. Ko so zbori Skupščine SR Slovenije razpravljali o predlogu za izdajo tega zakona, delegacija ni dobila pooblastila, da glasuje o predlogu zakona, pač pa so imeli zbori dvoje bistvenih
pripomb:
1. da naj se ne bi sredstva dajala kot kredit, kajti na ta način bi se, če bi
bilo vse samo na kredit, ponovno začel ustvarjati državni kapital,
2. da naj bi se doseglo tako upravljanje tega fonda, da bi bilo doseženo
enakovredno zastopanje vseh republik in pokrajin in da bi bil s tem zagotovljen resničen interes republik in pokrajin.
Pri nadaljnji obdelavi predloga zakona se je pokazalo, da so med republikami in pokrajinami nekateri ekstremni pogledi. Naše mnenje je bilo, da ne
sme biti nobeden od teh dinarjev dan kot kredit, mnenje hrvaškega sabora pa,
da naj bi bil kredit pretežna oblika financiranja manj razvitih dežel, itd. V
usklajevalnem postopku smo se zedinili za solucijo, da naj bi se ta sredstva
uporabljala pretežno kot nevrnjena sredstva, lahko pa tudi kot kredit, s tem
seveda, da bi o kreditu odločal upravni odbor, v katerem bi bil predstavnik
iz vsake republike in pokrajine. O takem predlogu bi dokončno odločal zvezni
izvršni svet. Menimo, da je ta rešitev ustrezna. Seveda bo v tej zvezi potrebno še nadaljnje usklajevanje. Nekatere republike so za predlog, ki je bil
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prvotno dan. Menimo, da verjetno ne bi bilo> treba, da bi o- tem ponovno razpravljali še zbori republiške skupščine. Zato bi bilo najbolj ustrezno, če bi za
usklajevanje dobili pooblastilo in bi potem v tem smislu lahko glasovali o predlogu zakona.
Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo razpravljati o tem pooblastilu?
Ce ne, predlagam naslednji sklep:
Pooblasti se delegacija Skupščine SR Slovenije, da da v Zboru republik
in pokrajin Skupščine SFRJ v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju v celoti.
Prosim, kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli ta sklep.
Prehajam na ff. točko dnevnega reda, na predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Predlagatelj je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Predlog zakona so
obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, Komisija za vprašanja borcev NOV in Zakonodajno-pravna komisija. Pismena poročila ste prejeli.
Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima Stane Božič!
Stane Božič: Tovariši delegati, tovariš predsednik! Komisija za borce
NOV je želela, naj predlagatelj pojasni ob predložitvi zakona, kakšen je bil
namen določb, ki so bile sprejete julija 1973. Zato smo dolžni to pojasniti.
Zakonodajalec je želel z določbami 14. a in 9. a člena preprečiti, da bi
skupni znesek pokojnine in pokojninskega dodatka presegel največji osebni
dohodek, določen z družbenim dogovorom v republiki. Tak predlog je dala Komisija v prejšnjem mandatnem obdobju, kar je tudi razvidno iz gradiva, ki je
priloženo k predlogu zakona. V zvezi z določbami teh dveh členov so bile dane
pripombe in pritožbe in sprožen je bil postopek pred Ustavnim sodiščem. Na
podlagi odločbe Ustavnega sodišča SFRJ je 25. septembra tega leta Skupščina
SR Slovenije v pristojnih zborih naložila Izvršnemu svetu, da izdela spremembo
zakona, ki jo danes tudi predlagamo.
Predsednik Stane Markič: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi
nihče, potem dajem predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju na glasovanje.
Kdor je za ta zakon, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel ta zakon.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na dogovor o pripravi
programa dela zbora.
S tem v zvezi bi vas rad obvestil, da smo se na eni izmed zadnjih sej
Predsedstva Skupščine dogovorili, da naj bi zbori in Skupščina v celoti sprejeli
program dela na eni prihodnjih sej — predvidoma 11. decembra. Namreč, da
imamo čimprej program dela zborov oziroma Skupščine, je potrebno iz več
razlogov, in sicer:
1. da se lahko orientiramo in temu ustrezno organiziramo delo v zboru;
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2. da imamo pregled nad tem, kako bomo časovno usklajevali soglasja k
aktom, ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ;
3. ker želijo občine imeti na vpogled program republiške skupščine oziroma
zborov, da bi lahko tudi svoje programe časovno in vsebinsko uskladile s programom naše skupščine oziroma zborov.
Zato je potrebno, da čimprej sprejmemo programe zborov oziroma Skupščine v celoti,
Danes ste dobili na mizo delovno zasnovo programa, ki ga je pripravila
strokovna služba. Strokovna služba je upoštevala program Skupščine SFRJ,
ustavni zakon o izvedbi ustave, program Izvršnega sveta ter celoten program
zakonodajne aktivnosti. Koristno bi bilo, če hočemo to nalogo čimprej opraviti, da bi v našem zboru oblikovali delovno skupino, ki bi pregledala predloženo delovno zasnovo in da bi zboru predložila predlog programa. Hkrati
pa bi dali to gradivo — delovno zasnovo kot preliminarno gradivo vsem družbenopolitičnim organizacijam, da jo njihova vodstva pregledajo in ugotovijo,
če je zajeto vse, kar se mora izraziti v družbenopolitičnem zboru. Kot informativno gradivo bi zasnovo poslali tudi občinskim skupščinam oziroma skupinam delegatov, da bi dobili tudi od njih predloge. Na osnovi vsega tega bi
delovna skupina izdelala predlog programa.
Delovna skupina naj bi bila tako sestavljena, da bi bili v njej tako predstavniki obeh odborov našega zbora kot tudi predstavniki vseh družbenopolitičnih organizacij. Prav tako pa bi sestavljali to skupino delegati obeh zborov
Skupščine SFRJ. Zato bi predlagal, da bi sestavili delovno skupino, v kateri bi
bil poleg predsednika zbora še Jože Božič, podpredsednik zbora, predsednika
obeh odborov našega zbora, to je Viktor Avbelj in Viktor Golob, Janko Cesnik,
ki dela na zakonodajnem področju, Jože Globačnik, ki bi bil hkrati kot delegat
zveznega zbora oziroma predstavnik sindikata, Rudi Kropivnik iz Zbora republik in pokrajin, Zdenko Mali kot predstavnik ZSM Slovenije in Tina Tomlje
kot predstavnica SZDL Slovenije. Vitkor Avbelj hkrati zastopa Zvezo borcev.
Tako je zajeta celotna naša struktura in delegatska baza.
Ce soglašate s takim postopanjem pri izdelavi programa, potem bi se glede
sestave delovne skupine kasneje dogovorili samo še s tovarišema Malijem in
Kropivnikom. Rok za izdelavo programa je seveda kratek, ker bi morali program sprejeti 11. decembra. Pri tem moram povedati, da je veliko dela že opravljenega, saj je narejen izbor vsega tistega, kar smo dolžni storiti mi, kar se
veže na zvezno skupščino itd. Verjetno bo treba najti ustrezne opredelitve teh
tem, videti je treba obsežnost programa, zlasti pa bi morali videti, kaj vse se
nam pod to iniciativo ponuja, da vključimo v program našega zbora, in to iz
baze in iz družbenopolitičnih organizacij.
Besedo ima Majda Strobl.
Dr. Majda Strobl: Čeprav je danes na dnevnem redu samo informacija, bi vseeno želela skupino, ki bo pri tem delala, opozoriti na naslednje: V
programu, ki sem ga na hitro pregledala, je pravilno predvideno, kateri zbori
so pristojni za sprejemanje ali sodelovanje pri tem delu. Menim, da je to prav,
morda pa bi bilo bolj prav, če bi ta program pripravili celo po zborih. Ker pa
gre to tudi v bazo, v občine, je prav, da je prikazana kompleksna slika.
Opozoriti sem hotela še na nekaj drugega. Točne pristojnosti delovnega
področja posameznega zbora še ne poznamo, to je naloga poslovnika. To se
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pravi, da so nosilci, ki odločajo, v programu le začasni. Za nekatera vprašanja
je to popolnoma jasno, verjetno pa ne za vsa. Menim, da še ni niti načelno,
še manj pa podrobno razjasneno vprašanje, pri katerih zadevah sodelujejo
tudi samoupravne interesne skupnosti. Zato bi morda kazalo opozoriti tudi na
morebitne variante glede pristojnosti, in sicer ločeno za zakone, ki bodo letos
obravnavani, ker;, zadoščajo še stališča skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, naslednje leto pa bodo to enakopravni zbori.
predsednik Stane Mar kič: Glede programov smo menih, da bi jih
naredili po zborih. V programu Družbenopolitičnega zbora bi označili, kdo od
drugih zborov soodloča z našim zborom, ni pa potrebno, da bi zajemal vse tiste
teme, ki so v njihovi pristojnosti in se nas tičejo. Ta zasnova je sedaj narejena,
treba pa jo je dati v razpravo tudi občinam, da bi tudi one videle celoto.
Program skupščine pa bi bil sestavljen iz programov zborov, ne da bi delali nek
poseben program.
Kar zadeva pristojnosti, bo potrebno o tem še razpravljati. Takrat ko bomo
o programu razpravljal, bomo morali videti, ali gre res za pristojnost Družbenopolitičnega zbora. Mogoče bi lahko naredili tako, da bi imeli na prihodnji
seji posebno točko dnevnega reda, pod katero bi dajali pripombe k temu
gradivu. Ali pa da bi delovna skupina že do prihodnje seje skušala zbrati
pripombe delegatov našega zbora in pripravila informacijo o njih, program
pa bi sprejemali 11. decembra.
Dr. Majda Strobl: Menim, da bi vsaj načelno moral razjasniti, pri
katerih zadevah bodo interesne skupnosti sodelovale kot enakopravni zbori.
Ne gre le za problem, ki bi se pojavljal pri posameznih interesnih skupnostih,
ampak za celoten program razvoja, za politiko in podobna vprašanja. Zato bi
po mojem mnenju bilo bolje, da bi neka skupna stališča sprejeli že prej.
Predsednik Stane Markič: O katerih zadevah bodo samoupravne
interesne skupnosti soodločale z našimi zbori, je razvidno iz pristojnosti zborov.
Ce pristojnost enega izmed skupščinskih zborov posega na področje samoupravne interesne skupnosti, potem soodloča tudi ista skupnost, če pa sega na
več področij, se poleg matične samoupravne interesne skupnosti pojavijo tudi
druge, kot zainteresirane. V razpravah ob ustavi je bilo ugotovljeno, da o družbenem planu ne soodločajo samoupravne interesne skupnosti, ker so dejansko
vključene v celotno pripravo družbenega plana. Nesprejemljivo bi bilo, da bi o
tem,, o čemer se dogovarjajo in sporazumevajo na znotraj in navzven, potem še
soodločale v skupščini družbenopolitične skupnosti.
Dr. Majda Strobl: To je morda samo podrobnost iz problema, zaradi
katerega vas sploh zadržujem. Bile so namreč razprave o tem, ali naj sodelujejo vse interesne skupnosti pri aktih, ki se tičejo vseh področij in med katerimi
je tudi plan. Tukaj so stališča različna. Eni menijo, da naj sodelujejo, razen
morda o planu, seveda pa samo o tistem delu, ki zadeva njih. Medtem ko je
prevladujoče stališče, po moji oceni, da o tistem, kar se tiče vseh področij
dela, ni treba, da interesne skupnosti sploh soodločajo, ker je dana ta pristojnost Zboru združenega dela, kjer so vsi zbrani in kjer morajo računati o
interesih vseh- Na to opozarjam! Ne kadar gre za eno skupnost, ampak, kadar
gre za sodelovanje več ali pa vseh skupnosti!
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Predsednik Stane Markič : Zeli v zvezi s to informacijo še kdo razpravljati? (Ne.) Ali je mogoče, da bi delegati v enem tednu pregledali program in dali svoje pripo-mbe, ki bi jih delovna skupina zbrala in ugotovila,
kaj je takega, kar bi lahko prišlo pred zbor v obliki informacije? O tem programu bi potem razpravljali 11. decembra. Ce pa se za to ne bi zedinili, potem
bi delovna skupina morala pripombe zbrati in jih upoštevati pri izdelavi predloga tega programa.
Danica Jurkovič (iz klopi): Morda bi kazalo sprejeti sklep, da bi
o programu razpravljala tudi odbora.
Predsednik Stane Markič: Odbora sta o programu že razpravljala.
Danica Jurkovič (iz klopi): V mislih imam to, kar bo pripravila
delovna skupina, da bi o tem razpravljala odbora.
Predsednik Stane Markič: Dobro, ali soglašate s tem predlogom, da
bi o tem delovnem gradivu razpravljala odbora? Priporočal bi, da v vseh
družbenopolitičnih organizacijah, kjer smo vključeni, razvijamo aktivnost tudi
s tem v zvezi, da bodo ti organi razpravi j ah in dali svoje pripombe. Potem
bi pripravila delovna skupina predlog programa. Se strinjate s takim sklepom?
Dogovoriti se moramo za rok, v katerem naj bi delegati dali pripombe. Menim,
da naj bi bilo to vsaj do 20. novembra, da bo lahko delovna skupina pripravila
vse ostalo v zvezi s programom. Besedo ima Janko Cesnik!
Janko Cesnik: K temu programu želim povedati še nekaj besed.
Program je narejen za obdobje do julija 1975. Ce programiramo takole realno,
imamo pred seboj največ 10 sej zborov, na katerih bi morali seveda obdelati
ta program in ga realizirati. Kljub temu, da je bil program prej bolj obširen,
sedaj smo ga skrajšali, marsikatero temo smo združili ali izločili, se mi zdi,
da je kljub temu za to obdobje še preveč obširen. Delegate bi bilo potrebno
usmeriti v to, da bi se dogovorih za nek čvrst program prednostnih nalog,
bodisi v tematskem delu bodisi v programu zakonov, ki pa ga moramo izpeljati,
ker nas obvezujejo ustava, ustavni zakon in zadolžitve prejšnje skupščine, ki
smo jih podedovali.
Izredno dobrodošlo bi bilo, če bi se skušali čimbolj osredotočiti na tiste
naloge, ki morajo biti izvršene v tem obdobju, ker nas priganja čas in ker smo
se že dogovorili, da jih bomo izvršili. To je zelo pomembno, ker je potrebno
tako Izvršni svet kot upravne organe usmeriti na ta področja in zagotoviti,
da bomo ta gradiva tudi dobili in da jih bomo dobili v taki obliki, da bodo
primerna za sprejemanje. Zato se mi zdi potrebno dogovoriti se:
1) da damo pripombe do določenega roka in
2) da bi bilo izredno dragoceno, da kdor ne bi zdaj utegnil, da bi se pripravil
za sejo zbora 27. novembra, na kateri bi skušali razčistiti nekatera vprašanja
in opredeliti res tiste naloge, ki naj bi bile »železni repertoar« za to obdobje.
Predsednik Stane Markič: Ali je realen rok do 20. novembra? (Da.)
Dogovorjeni smo torej, da delegati, ki imajo pripombe, le-te posredujejo do 20.
in sićer tako glede vsebine, glede obsega in pristojnosti in glede prioritete.
Menim, da je dobro imeti vse to pred očmi. Na prihodnji seji zbora pa bomo
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dali na dnevni red pod točko razno kratko informacijo o pripravi tega programa.
Končujem tudi to točko dnevnega reda. Ali se strinjate s predlagano delovno skupino? (Delegati se strinjajo.) Hvala lepa!
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na volitve in imenovanja. Prejeli smo predlog odloka o imenovanju člana Upravnega odbora
Prešernovega sklada.
Predlagatelj je Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
S predlogom Izvršni svet soglaša. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Prosim, kdor
je za ta predlog, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju tovariša Mitja Mejaka za
člana Upravnega odbora Prešernovega sklada sprejet.
Prehajamo na 9.točko dnevnega reda, to je na vprašanja delegatov.
Na vprašanje, ki ga je zastavil delegat Lojze Cepuš na 6. seji Družbenopolitičnega zbora, bo odgovoril predstavnik Izvršnega sveta tovariš Aleksander
Skraban!
Aleksander Skraban: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
delegati! Tovariš Lojze Cepuš, delegat tega zbora je zastavil vprašanje o zadevi
katere rešitev se predolgo zavlačuje, kar predstavlja resno oviro za graditev
stanovanj. Gre namreč za družbeni dogovor o osnovah racionalizacije gradnje
in oblikovanja cen v družbeno organizirani in usmerjeni stanovanjski gradnji
v SR Sloveniji. Razprave v komisiji za pripravo predloga in v delovni skupini
skupne komisije za cene so trajale od 6. 2. do 13. 6. 1974. Prvotno določeni
rok skupne komisije CK ZKS in Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije za usmerjanje in usklajevanje družbene akcije za gradnjo stanovanj
je bil 30. 6. tega leta. Kje je zadržek, da ta dogovor še ni sprejet in kdaj
bo končno le podpisan, s čimer bo omogočeno tudi širše sklepanje občinskih
ali regionalnih družbenih dogovorov o graditvi stanovanj?
Odgovor:
V letošnjem juniju je delovna skupina pri Zvezi sindikatov Slovenije
dala v širšo razpravo osnutek družbenega dogovora o racionalizaciji in oblikovanju cen v stanovanjski gradnji, ki naj bi ga sklenili Gospodarska zbornica
SR Slovenije, Skupnost slovenskih občin, Zveza sindikatov Slovenije, Zveza
samoupravnih stanovanjskih skupnosti Slovenije ter Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije. Ta osnutek ni bil prvi osnutek družbenega dogovora s tega področja. Pred tem je bilo pripravljenih več osnutkov, ki pa zaradi enostranskega
pogleda na obravnavanje problematike niso zadovoljili vseh podpisnikov.
Opravljene razprave pa so bile koristne, ker se je v njih izoblikovalo stališče,
da je potrebno družbeni vpliv na cene stanovanj uveljaviti tako, da se uveljavi
vpliv na stroške sproti, ko ti nastajajo, namesto da se cena stanovanj enostavno sestavlja iz danih cen posameznih udeležencev, ter stališče, naj se v
organizacijskem pogledu takšno urejanje cen nasloni na organizacijo samoupravnih stanovanjskih skupnosti v občini.
V SR Sloveniji so se pojavili prvi poskusi vplivati na cene stanovanj na
ta način že v letu 1973, ko so v nekaterih občinah sklenili prve družbene dogovore o stanovanjski gradnji in cenah stanovanj. Ti sicer ne ustrezajo v celoti
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predpisom o sklepanju in vsebini družbenih dogovorov o cenah, predstavljajo pa
začetek samoupravnega urejanja te problematike. Takšna smer je jasno nakazana tudi v resoluciji letošnjega X. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije,
ki se nanaša na stanovanjsko področje in stanovanjsko politiko. Ta namreč
določa, poleg drugega, naslednje: »Delovni ljudje v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela morajo skupaj s stanovalci oziroma uporabniki stanovanj ter drugimi člani samoupravne stanovanjske interesne skupnosti prek
samoupravne interesne skupnosti vplivati na urbanistične rešitve, projektiranje in gradnjo stanovanj, ceno njihove gradnje.
Na drugem mestu je v tej resoluciji rečeno tudi tole:
»Usmerjanje družbene stanovanjske gradnje moramo uresničevati v sistemu
samoupravnih sporazumov, družbenih dogovorov, načrtov in programov prostorskega razvoja. Ta narekuje sistem sporazumnega oblikovanja cen, urejanja
zemljišča in cen stanovanj.«
Na takšnem konceptu temelji tudi osnutek delovne skupine iz junija 1974,
vendar pa ni dovolj konkretiziran. To je terjalo dodatno proučitev predlogov
za konkretne rešitve za izvedbo takšnega koncepta, zlasti pri že veljavnih
družbenih dogovorih, sklenjenih v občinah, kot tudi proučitev učinkovanja
odloka o ukrepih neposredne družbene kontrole za stanovanja, ki je bil
sprejet v aprilu in dopolnjen v septembru letos. Na podlagi tega ter na podlagi
osnutka iz junija je republiški sekretariat za gospodarstvo pripravil novo
besedilo družbenega dogovora in ga dne 14. oktobra poslal delovni skupini
pri Zvezi sindikatov Slovenije. Ta novi osnutek posebej poudarja izhodišče,
naj o cenah stanovanj odločajo dejavniki stanovanjske graditve v občini s
sprotnimi skupnimi vplivi na stroške, pri čemer naj bodo zastopani tudi kupci
in uporabniki stanovanj oziroma organizacij združenega dela, ki dajejo sredstva za stanovanjsko gradnjo. Natančneje je določena tudi organizacijska stran
takšnega načina urejanja cen v okviru samoupravne stanovanjske skupnosti.
Menimo, da bo po razčiščenju osnovnih vprašanj nadaljnja razprava kmalu
končana in da bi bil lahko družbeni dogovor sklenjen še v tem letu, upoštevajoč pri tem tudi daljši potrebni čas za sklenitev takšnega dogovora pri
nekaterih podpisnikih.
Predsednik Stane Markič: Na vprašanje, ki ga je zastavil delegat
Štefan Strok na 6. seji Družbenopolitičnega zbora, bo odgovoril predstavnik
Izvršnega sveta Ciril Šter!
Ciril Šter: Delegat tega zbora tovariš Štrok je zastavil naslednje
vprašanje: Tuji časopisi (predvsem zahodni) pišejo o stanju v Jugoslaviji
marsikaj neobjektivnega in prikazujejo svetu neresnično sliko Jugoslavije,
od koder poročajo svojim agencijam. Zanima nas, ali obstaja pri nas zakonski
predpis proti škodljivi propagandi tujih dopisnikov, ki delujejo na območju
Jugoslavije.
Odgovor: Pravne okvire za delovanje predstavnikov tujih sredstev javnega
obveščanja daje zvezni zakon o vnašanju in razširjanju tujih sredstev množičnega komuniciranja in o tuji informacijski dejavnosti v Jugoslaviji. Ko gre
za informiranje naše javnosti iz tujih virov, ima zakon pred očmi vnašanje
in razširjanje tujih tiskanih stvari v naši državi. V njih se pojavljajo vsakovrstne informacije o Jugoslaviji ali iz Jugoslavije, ki jih ne pišejo samo tuji
dopisniki, ki so stalno ali občasno v Jugoslaviji. Po načelu, da je izmenjava
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informacij v svetu svobodna, zakon prepoveduje uvoz in razširjanje tujega
tiska samo v primeru, kadar pride do zlorabe svobode obveščanja. 13. člen
navedenega zakona taksativno našteva primere, ko lahko pristojni organ prepove vnašanje in razširjanje posamezne tiskane publikacije. Razlogi za ta ukrep
so dani, če se- s tiskano stvarjo spodkopavajo temelji socialistične samoupravne
družbe, propagira ali podpira agresija ali druga dejanja zoper humanost,
mednarodno pravo ali smotre združenih narodov, ogroža mir ali enakopravno
mednarodno sodelovanje itd.
Prepoved uvoza in razširjanja škodljivih tujih publikacij je eden izmed
ukrepov, ki naj posredno preprečujejo med drugim tudi zlonamerno pisanje
tujih dopisnikov, ki delujejo v Jugoslaviji. Neposredno pa tuje stalne dopisnike
pri nas obravnava navedeni zakon tako, da dopisništva in dopisniki delujejo
na našem območju na podlagi vpisa v register pri pristojnem zveznem organu.
Tedaj imajo pravico pošiljati informacijo brez kakršnegakoli dovoljenja ali
prijave. Na tej podlagi je politična, moralna, etična, profesionalna zrelost in
zavest dopisnika tista, ki determinira vsebino in politično obarvanost njegovih
novinarskih prispevkov iz Jugoslavije.
Zvezni komite za informacije sme črtati iz svojega registra stalnega tujega
dopisnika med drugim v primeru, če se ne ravna po veljavnih jugoslovanskih
predpisih o opravljanju informacijske dejavnosti. To pa pomeni, da je mogoče
tujemu stalnemu dopisniku odpovedati gostoljubje pri nas takrat, kadar krši
naše predpise ali se ne ravna v skladu z mednarodnimi običaji v duhu spoštovanja resnice, človeških pravic in razvijanja miroljubnega sodelovanja med
narodi in državami. V tem duhu pa je potrebno odločati v vsakem konkretnem
primeru posebej v prihodnje prav tako, kot se je v preteklosti.
Še posebej velja poudariti, da je Jugoslavija na široko odprta svetu. Naše
' socialistično upravljanje in politika neuvrščenosti iz takšnih ali druačnih
nagibov nenehno priteguje izjemno pozornost tujih sredstev obveščanja. Kot
sicer je Socialistična federativna republika Jugoslavija na informativnem področju neusahljiv vir neprikritega zanimanja, navdušenja, razumevanja, a tudi
zlonamernih laži in napadov. Tisti, ki se ne morejo sprijazniti z Jugoslavijo,
kakršna je, tudi pri informiranju ne izbirajo sredstev v hotenju, da bi jo
očrnili, diskreditirali.
In kolikor bolj smo uspešni, dosledni in enotni na generalni liniji Zveze
komunistov, toliko bolj se jih loteva nemir, toliko bolj širijo dezinformacijo o
nas. .Prav je, da si zaradi tega ne delamo pretiranih skrbi, kajti ponarejevalci
resnice o Jugoslaviji postanejo slej ko prej smešne figure v očeh napredne,
resnicoljubne svetovne javnosti. Priznati je potrebno, da kroži po svetu veliko
in čedalje več objektivnih informacij o Jugoslaviji, o njenih uspehih, dilemah
in tudi o težavah.
Nikoli nismo želeli in nočemo samo belih slik o nas, lahko se pohvalimo,
da smo država, ki se povsod itn v vsakem času, doma in svetu bori za čimvečje
pretekanje informacij. Smo ena izmed ne tako številnih družb, kjer so predstavnikom tujih sredstev obveščanja na stežaj odprta vrata do virov informacij
in podatkov, ne glede na to, kako pri njih doma pojmujejo in predstavljajo našo
državo in ne glede na njihov odnos do predstavnikov naših sredstev obveščanja.
Naše informativne institucije pa nudijo veliko pomoč tujim novinarjem,
da bi si ustvarili čimbolj popolno in objektivno podobo o naši državi. Hvala
lepa.

426

Družbenopolitični zbor

Predsednik Stane Markič : Zeli kdo zastaviti delegatsko vprašanje?
Prosim!
Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši delegati! Tovariša Cepuša
danes ni tu, mislim pa, da odgovor, ki smo ga dobili na njegovo vprašanje, ne
daje popolne slike, kakšno je stanje na področju družbenega dogovora o racionalizaciji, usmerjanju stanovanjske gradnje itd.
Menim, da je najprej treba ugotoviti, da pri tem dogovoru ne gre za
vseobsežno veljaven dogovor, ki bi se najneposredneje uporabljal, ampak gre
za celo vrsto indikatorjev, ki naj bi bili uresničeni šele v družbenih dogovorih
občin in vseh tistih subjektov, ki lahko v občini vplivajo na dražjo ali cenejšo
stanovanjsko gradnjo. Pri tem je izredno pomemben tak družbeni dogovor, po
katerem bi bile indikativne norme uresničene v dogovorih v občinah. Dan bi
moral biti vpogled v strukturo cene za gradnjo stanovanj in v posamezne
elemente v tej strukturi. Na ta način bi dobili možnost za nenehno preverjanje,
kaj vse se po domače povedano »obeša« na ceno kvadratnega metra stanovanja.
V tem smislu me kot delegata ne zadovoljuje ta odgovor, to toliko bolj, ker
vidim, da je bil kot reakcija na delegatovo vprašanje 14. oktobra predlagan
družbeni dogovor z novimi elementi, različen od prvotno pripravljenega.
Iz vsega tega je razvidno, da gre za pereč problem. Zato bi se morali ne
samo predlagatelji tega dogovora močneje angažirati, ampak bi bilo prav, da
bi bili prav vsi subjekti, vsi podpisniki tega indiaktivnega družbenega dogovora
mnogo bolj aktivni, nestrpni ob tem, da imamo toliko problemov na področju
stanovanjske izgradnje. Menim, da je bil to tudi osnovni motiv tovariša Cepuša,
da je zastavil to vprašanje. Hvala.
Predsednik Stane Markič: Prosim! Besedo ima Danica Jurkovič.
Danica Jurkovič: Menim, da se je vprašanje tovariša Cepuša porodilo iz mnogo bolj pomembih družbenopolitičnih razlogov. Popolnoma jasno je
bilo to opredeljeno s sklepi skupne komisije sekretariata Centralnega komiteja
in Predsedstva Zveze sindikatov Slovenije.
Menim, da bi morali pravzaprav zastaviti novo vprašanje: Kje je zadržek,
da ta dogovor še ni sprejet v nobenem telesu in da kljub sklepom v Centralnem
komiteju in Sindikatih ta stvar ne gre naprej? Kdorkoli se je pritoževal, se
je vedno našel izgovor, da to ni mogoče. Ker smo tu delegati družbenopolitičnih organizacij, menim, da bi morali zastaviti jasno vprašanje, da bi dobili
odgovor ne samo od Izvršnega sveta, ampak od vseh tistih, ki so zadolženi, da
dajo točen podatek o poteku tega dogovarjanja in jasno povedo, kako so
tisti, ki so bili zadolženi, ravnali ali so pospeševali ali pa zadrževali ta dogovor.
Imamo vesti, da se akcija Izvršnega sveta oziroma zakon o cenah praktično
izigrava, da prihaja celo do protiustavnih izsiljevanj glede povišanja cen.
Zadeva je tako pomembna, da bi bilo potrebno ponovno zastaviti vprašanje,
da bi dobili jasno informacijo, ne zakaj dogovora ni, ampak zakaj ga ni po
tolikih mesecih, celo po letu dni, čeprav so bile stvari ostro postavljene. Doma
naj bi tudi informacija, kako je s tistimi, ki so imeli stanovanjsko pogodbo in
so bili na način, ki ga poznamo, prisiljeni pristati na višjo ceno, če so hoteli
dobiti stanovanje. Menim, da bi Izvršni svet s to, širšo informacijo lahko še
enkrat odgovoril na zastavljeno vprašanje.
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Predsednik Stane Markič : Ali postavljaš novo delegatsko vprašanje?
Ravnati se moramo namreč po poslovniku. Ali lahko delegat pove, če je zadovoljen z vprašanjem, če ni zadovoljen ali zastavlja dodatno vprašanje ali pa
predlaga, da se zadeva obravnava v zboru, kot to piše v 29. členu poslovnika.
Drugače bomo to spremenili v splošno razpravo.
Ima še kdo kakšno delegatsko vprašanje? (Ne.) Če ne, ugotavljam, da
smo dnevni red izčrpali. V zvezi z zakonom o volitvah delegacij nismo obveščeni,
da bi bile kakšne razlike, da bi morali usklajevati. Glede zakona o sodiščih
združenega dela pa so nas iz Zbora združenega dela obvestili, da so sprejeli
amandma k 16. členu, ki se glasi: »V tretji vrsti 1. točke, v drugi vrsti 2. točke,
v peti vrsti 4. točke in tretji vrsti 5. točke naj se črta besedilo: in za območje
občine. Pri tem naj se v omenjenih točkah tega člena pri naštevanju občin
upošteva abecedni vrstni red.« To je čisto redakcijska pripomba. Sprašujem,
če soglašate s tem! (Da.) S tem je tudi to usklađeno.
Amandma k 42. členu se glasi: 2. točka tega člena naj se spremeni tako, da
se glasi: »Če je s pravnomočno sodbo obsojen na kazen zapora šest mesecev
ah hujšo kazen«, tako se sedaj glasi to besedilo, doda pa naj se še: »ali na
milejšo kazen za kaznivo dejanje, zaradi katerega bi bil nevreden opravljati
sodniško dolžnost«. Razlog je, da je taka opredelitev tudi pri rednih sodiščih.
Ali lahko glasujemo tudi mi za ta amandma? Kdor je za ta amandma, naj glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
To se pravi, da smo usklađeni.
Zbor je sprejel še amandma Odbora za družbenopolitični sistem Zbora
združenega dela k 50. členu, ki se glasi: »Ta zakon za'čne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu«. Razlog za ta popravek je, da bi s tem pridobili čas
in bi se oblikovanje in kandidiranje lažje opravilo. Kdor je za ta amandma,
naj glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da smo amandma soglasno sprejeli.
Se kdo želi besedo? Miha Ribarič!
Miha Ribarič: Mi smo usklađeni, pač pa glede 16. člena nista usklađena ostala dva zbora. Zaradi tega so v obeh zborih že imenovali po tri člane,
ki naj bi skušali najti skupno rešitev.
Predsednik Stane Markič: Potem predlagam, da izvolimo tudi mi
tričlansko delegacijo. V to delegacijo predlagam tovariša Ludvika Goloba,
Janka Česnika in Martina Koširja. Se strinjate? (Da.) Prosim, da zaradi usklajevanja ne odhajate!
Za ta čas prekinjam sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali, ko se vrnejo
tovariši, ki so imenovani v komisijo.
(Seja je bila prekinjena ob 13.15 in se je nadaljevala ob 14.25.)
Predsednik Stane Markič: Ker Zbor združenega dela in Zbor občin
nista sprejela predloga zakona o sodiščih združenega dela v enakem besedilu,
bomo usklajevali na prihodnji seji.
(Seja zbora je bila končana ob 14.30.)

(25. septembra 1974)
Predsedovala: Mara Zlebnik,
predsednica Zbora občin
Začetek zasedanja ob 9.40.
Predsedujoča Mara 2 1 e b n i k : Tovarišice in tovariši delegati! Začenjam
skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega
zbora, na katerem bomo poslušali skupno obrazložitev predstavnika Izvršnega
sveta tovariša Vladimira Klemenčiča k izhodiščem za urejanje nekaterih
družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih
skupnostih, ki jih je naši skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet.
Po uvodni obrazložitvi bodo zbori razpravo o izhodiščih imeli na ločenih
sejah. Besedo ima tovariš Vladimir Klemenčič, član Izvršnega sveta!
Vladimir Klemenčič: Tovarišice in tovariši! Med pomembnimi
in zahtevnimi nalogami družbenega razvoja, ki jih zastavljajo ustava in drugi
dokumenti, je nedvomno tudi preoblikovanje in ustanavljanje samoupravnih
interesnih skupnosti na novih izhodiščih. Aktivnost za preoblikovanje oziroma
ustanavljanje samoupravnih interesnih skupnosti se je začela po sprejetju
ustavnih amandmajev, po sprejetju ustave pa se je celotna akcija še bolj okrepila, čeprav ne poteka na vseh področjih enako hitro. Pri tej aktivnosti sodelujejo delavci v organizacijah združenega dela, občani v krajevnih skupnostih,
družbenopolitične organizacije, organi, ki pripravljajo zakonske predloge s
teh področij, in drugi dejavniki, kot so različne družbene organizacije, društva
itd. Ta aktivnost se opira na ustavne opredelitve družbenoekonomskih in
družbenopolitičnih razmerij, ki se nanašajo na samoupravne interesne skupnosti, ter na izkušnje iz delovanja skupnosti.
Kot je znano, pa ustava daje le opredelitve temeljnih razmerij, ter je
cela vrsta načelnih, zlasti pa konkretnejših vprašanj o ustanavljanju in delovanju samoupravnih interesnih skupnosti prepuščena delovnim ljudem samim,
da jih urede v samoupravnih sporazumih in drugih aktih, v vsakodnevnih
stikih in dogovorih oziroma da se urede z zakonskimi normami. Zato je bilo
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potrebno po določeni fazi priprav napraviti pregled tistih splošnejših načelnih
vprašanj, ki se pojavljajo pri več ali pri vseh samoupravnih interesnih skupnostih, in pretehtati, katera med njimi je treba zaradi enotnosti sistema urediti enako v vseh ali nekaterih sorodnih samoupravnih interesnih skupnostih
oziroma za katera je treba opredeliti enak načelen pristop k urejanju v
vseh tistih skupnostih, kjer se pojavljajo.
Prav zato so bila na podlagi izkušenj dosedanjih priprav za preoblikovanje
samoupravnih interesnih skupnosti, ob upoštevanju razmer v naši republiki
ter spremljanju snovanj teh rešitev v drugih republikah in izhajajoč iz ustreznih
ustavnih opredelitev, pripravljena izhodišča, ki so predložena za današnjo sejo.
Izhodišča na kratko in zgoščeno prikazujejo nekatere dileme ter dajejo
stališča o njih, tako rekoč brez argumentacij in razlogov, ki so narekovali takšne
opredelitve, ter zato terjajo določena pojasnila. Pri njihovi pripravi so aktivno
sodelovali posamezni odgovorni delavci ter telesa pri Republiški konferenci
Socialistične zveze delovnega ljudstva, Zvezi sindikatov, republiški skupščini
ter Izvršnemu svetu. Stališča o teh vprašanjih pa je sprejela pred počitnicami
tudi Komisija za spremljanje uresničevanja ustave pri Republiški konferenci
SZDL. Stališča so za obravnavo v skupščini še nekoliko dopolnjena in konkretizirana, predvsem kar zadeva obseg zakonskega urejanja te materije.
Poleg poenotenja nekaterih izhodišč pri graditvi sistema samoupravnih
interesnih skupnosti v Sloveniji se je pokazala potreba, da se dodatno, poleg
tega, kar predvideva ustava, uskladijo nekatera izhodišča tudi med republikami
in pokrajinama ter izpelje čim širša izmenjava izkušenj. Prvo takšno usklajevanje na strokovno-politični ravni je bilo junija letos. Usklajevanja se nadaljujejo. Menim, da je takšna izmenjava mnenj zelo koristna, da se je na tej podlagi treba tudi dogovoriti, da se nekatera izhodišča poenotijo' v vsej Jugoslaviji.
Vendar pa je tudi cela vrsta razlogov, ki opozarjajo, da ne kaže preveč razširiti
kroga vprašanj, ki naj bi bila rešena enotno. Nedvomno je precejšen del teh
vprašanj že enotno rešen v zvezni ustavi in republiških ustavah, med katerimi glede tega pravzaprav ni večjih razlik. Dosedanje razprave tudi kažejo, da
se predlogi s tega področja, ki jih pripravljamo v naši republiki, skladajo
s predlogi oziroma možnimi rešitvami, ki naj bi jih vseboval medrepubliški
dogovor o urejanju nekaterih temeljnih vprašanj samoupravnih interesnih
skupnosti oziroma, ki bi bile morda urejene kasneje z zveznim zakonom.
Tu bi verjetno prišel v poštev zakon o organizaciji združenega dela.
Ob tem velja posebej poudariti, da zato ni treba odlašati celotno akcijo
ustanavljanja samoupravnih interesnih skupnosti, ampak da je treba v času,
ki je pred nami to akcijo še pospešiti, kar še zlasti velja za skupnosti, katerih
skupščine so sestavni del skupščinskega sistema. Tudi pri dosedajnih pripravah
zakonskega predloga s tega področja smo dosledno vztrajali, da mora vzporedno
s tem potekati tudi priprava samoupravnih sporazumov o ustanovitvi skupnosti
ter druge priprave za njihovo ustanovitev oziroma preoblikovanje, kajti le
tako' bodo zakoni lahko izhajali iz dejanskih razmer ter s svoje strani pripomogli k uspešnemu delovanju skupnosti.
Samoupravne interesne skupnosti so glede na značilnosti družbenoekonomskih in političnih razmerij, ki naj bi jih v njih uveljavljali delovni ljudje, nova
kategorija v razvoju samoupravljanja. Res je, da so interesne skupnosti obstajale še pred sprejetjem ustavnih dopolnil leta 1971, vendar ne gre samo za
razlike v nazivu, ampak tudi za bistvene vsebinske razlike. Za delovanje
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teh skupnosti je bilo značilno, da so se v glavnem omejile na delitev materialnih sredstev in le na nekaterih področjih so bile tudi pobudniki in nosilci
politike. Prav tako je imela država še vedno velik vpliv na njihovo financiranje,
delovanje in organizacijo.
Predstavniški sistem, skupno z nekaterimi drugimi značilnostmi v sistemu
teh skupnosti je vplival na njihovo cehovsko obnašanje v dveh smereh, Po
eni strani je prihajalo do cehovskega zapiranja znotraj posamezne skupnosti
oziroma ni bilo med njimi dovolj povezovanja ter usklajevanja, po drugi strani
pa so te skupnosti postajale bolj. skupnosti, proizvajalcev storitev kot pa skupnosti enakopravnega vključevanja proizvajalcev storitev ter odjemalcev oziroma
financerjev teh dejavnosti.
Prav zanadi te cehovske naravnanosti, ponekod večje, drugod manjše, v
njih nismo uresničevali vseh smotrov. Tudi ne bi mogli trditi, da so z ustanovitvijo skupnosti delavci v družbenih dejavnostih bistveneje popravili svoj
položaj; uresničili so le nekatere kratkoročne interese, sicer pa so ohranili
relativno avtonomen razvoj teh dejavnosti, brez ustreznega vpliva uporabnikov
teh storitev. Se pravi, v teh skupnostih se niso v zadostni meri uresničili skupni
interesi uporabnikov in izvajalcev, kar pa bi lahko največ prispevalo k napredku teh dejavnosti in družbe kot celote.
Toda ne glede n|a to, da je potrebno kritično ocenjevati delovanje teh
skupnosti, ne moremo mimo tega, da te skupnosti vendarle pomenijo prehodno
fazo pri odpravljanju klasičnega proračunskega financiranja družbenih dejavnosti ter pri postopnem opuščanju državnolastniških odnosov med dvema sferama združenega dela ter s tem podlago za koncipiranje novih samoupravnih
interesnih skupnosti in podlago za uvajanje te samoupravne institucije na
nekatera področja materialne proizvodnje. Omenjanje teh interesnih skupnosti
kot inicialne oblike, iz katere se je razvila sedanja ustavno opredeljena zamisel
samoupravnih interesnih skupnosti, pa ima svoj pomen tudi zato, ker so v
sedanjih resnih prizadevanjih za preoblikovanje interesnih skupnosti opazne
tudi težnje, da se zadrži dosedanje stanje in način delovanja. Pri tem se navajajo različni razlogi, med drugim tudi to, da ustava pravzaprav ni globlje
spremenila dosedanje zamisli teh skupnosti. Tako se tudi na tem področju
uresničevanja ustave — podobno kot na primer pri organiziranju temeljnih
organizacij — srečujemo s poskusi, da bi namesto dejanskih premikov opravili
le formalne spremembe. To poudarjam tudi zato, ker bo treba v tem procesu
prenesti nekatere funkcije in naloge, ki so jih do sedaj v večji ali manjši
meri opravljale nekatere druge institucije, na ustrezne nove preoblikovane
skupnosti, saj očitno spadajo v njihovo področje dela.
Neredko poskusi formalnega spreminjanja razmerij, kakor tudi različni
drugi porrtisleki in nasprotovanja prizadevanjem za preoblikovanje samoupravnih interesnih skupnosti, izvirajo iz premajhnega poznavanja ustavne
zamisli teh skupnosti in nepoznavanja vzrokov, ki so privedli do oblikovanja
te ustavne institucije. Takšne pomisleke podpirajo tudi nekatere začetne težave,
ki se pojavljajo v skupnostih, ki so bile ustanovljene po sprejetju nove ustave.
Iz tega potem izvirajo tudi vprašanja, kot so: ah so te skupnosti res potrebne,
čemu vse te spremembe in podobna. Precejšen del teh vprašanj in pomislekov
nastaja, ker si samoupravne interesne skupnosti šele utirajo pot v življenje in
tudi v zavest naših ljudi. Taka in podobna vprašanja so bolj ali manj spremljala uvajanje vseh novosti v samoupravnem sistemu. Tudi uvajanje prvih
delavskih svetov pred skoraj 25 leti je bilo deležno poleg podpore tudi veliko
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pomislekov in nasprotovanj, medtem ko jih danes — razen odkritih nasprotnikov samoupravljanja — nihče več ne postavlja. Vse to pa med drugim kaže,
kako neogibna so nadaljnja prizadevanja, da se delovni ljudje seznanijo z
novimi ustavnimi rešitvami.
Opredeljevanje zamisli samoupravnih interesnih skupnosti in njihovo uvajanje v družbeno življenje je logična etapa v razvoju samoupravljanja ter je
tesno povezano z drugimi ustavnimi spremembami v samoupravnem sistemu.
Tako ustavne spremembe iz leta 1971, kot ustava, sprejeta v začetku tega leta,
na področju razvoja samoupravljanja izhajajo predvsem iz spoznanja, da je
mogoča graditev zaokroženega, notranje konsistentnega sistema samoupravljanja le, če delavci dobijo ekonomsko in politično kontrolo nad celotnim
ustvarjenim dohodkom, se pravi, tudi nad tistum delom, ki presega sredstva,
potrebna za zadovoljitev njihovih osebnih potreb ter sredstva za obnovo in
razširitev materialne podlage njihovega dela v organizaciji, kjer delajo. Pri
tem se kot eden prvih problemov zastavlja, kako doseči njihov vpliv in kako
zaostriti njihovo odgovornost za porabo tistega dela dohodka, ki ga izločajo
za tako imenovano skupno1 porabo, se pravi za zdravstvo, šolstvo, kulturo itd.
Zamisel samoupravnih interesnih skupnosti pomeni ravno odgovor, kako na
samoupraven način rešiti ta družbena vprašanja.
Samoupravne interesne skupnosti po pravilu sicer niso nastale v družbeni
praksi spontano, njihova zamisel in uvajanje pa vendarle neposredno odsevata
realne življenjske interese vseh tistih, ki dohodek ustvarjajo. To pa je, da
poraba dohodka, ki so ga delovni ljudje ustvarili, poteka v skladu z njihovimi
cilji, potrebami in interesi, brez tehnokratskega ali etatističnega vmešavanja.
Prav tako kot je nesprejemljivo statistično in tehnokratsko urejanje teh razmerij, so nesprejemljive tudi težnje po nekakšnem avtonomnem razvoju teh
dejavnosti zunaj ostalega združenega dela in družbe kot celote.
O tem pravi tovariš Kardelj v knjigi »Temeljni vzroki in smeri ustavnih
sprememb« naslednje: »-Bistvena sprememba, ki jo hočemo utrditi tudi z ustavo,
je pravzaprav tale. Odnosi med porabniki izobraževalnih, zdravstvenih in drugih storitev, kakor tudi vseh kulturnih vrednot po eni strani, ter delovnih ljudi,
ki te storitve nudijo, po drugi, naj bodo v največji možni meri stvar samoupravnega sporazumevanja in združevanja delovnih ljudi, stvar države pa
samo, če gre za njeno z ustavo in zakonom določeno regulativno funkcijo.
Gre za bistveno spremembo v odnosih med delovnimi ljudmi pri zadovoljevanju vseh njihovih delovnih, življenjskih ter kulturnih potreb.
Ob tem je treba upoštevati uvajanje samoupravnih interesnih skupnosti
še na nekaterih drugih področjih, zlasti v nekaterih dejavnostih materialne
produkcije, kjer se poskušajo uresničiti v bistvu enaki smotri. Gledano s tega
zornega kota postaja še bolj očitno, da je celoten mehanizem vseh ustanovljenih
in predvidenih samoupravnih interesnih skupnosti nadvse pomemben vzvod
za uresničitev ustavne koncepcije dohodkovnih odnosov oziroma da je ta
mehanizem najtesneje povezan in v soodvisnosti z drugimi ustavnimi spremembami, ki utrjujejo samoupraven družbeno ekonomski položaj delovnjih
ljudi. To so hkrati nedvomno tudi vzroki, zaradi katerih so v ustavi samoupravne interesne skupnosti uvrščene v del o družbenoekonomski ureditvi.
Nemogoče je namreč uresničiti samoupravno razpolaganje delavcev, organiziranih v temeljnih organizacijah, z dohodkom, če na tako pomembnem področju, kot je trošenje dohodka za skupno porabo, ne nastopimo proti sistemu
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državnolastniških in tehnokratskih odnosov oziroma proti zamisli nekakšnega
avtonomističnega razvoja teh dejavnosti zunaj združenega dela.
Institucija samoupravnih interesnih skupnosti je tesno povezana tudi s kategorijo tako imenovane svobodne menjave dela. Glede tega je opaziti pri snovanju samoupravnih sporazumov in tudi sicer dokaj zmotnih mnenj in poenostavljanj. Med njimi je nedvomno tudi to, da se načelo svobodne menjave dela
veže izključno sna samoupravne interesne skupnosti, kot da svobodna menjava
ne more potekati tudi zunaj samoupravnih interesnih skupnosti. To ni skladno
z ustavno koncepcijo svobodne menjave ter tudi ne ustreza razmeram v praksi.
Takšno izhodišče je prav tako zgrešeno, kot če bi samoupravne interesne skupnosti vezali izključno na svobodno menjavo dela, kot da je to edina oblika
možnih odnosov v vseh samoupravnih interesnih skupnostih. Konec koncev je
tudi ustava glede tega dovolj jasna, saj opredeljuje in utemeljuje kategorijo
svobodne menjave ločeno od dela, ko govori o samoupravnih interesnih skupnostih. Svobodno menjavo dela uresničujejo delavci družbenih dejavnosti neposredno z delovnimi ljudmi, katerih potrebe zadovoljujejo, ali po njihovih
organizacijah združenega dela in samoupravnih interesnih skupnostih oziroma
v okviru samoupravnih interesnih skupnosti. Določena vrsta svobodne menjave
dela poteka prav tako znotraj organizacij združenega dela. V nekaterih gospodarskih organizacijah delujejo raziskovalni inštituti, vrsta izobraževalnih ustanov za posamezne kadrovske profile, organizacije, ki opravljajo zdravstvene
storitve itd-, ki menjujejo svoje delo z delovnimi ljudmi znotraj iste organizacije združenega dela. Seveda pa te oblike menjave ne bodo odpravile potrebe
po ustanavljanju samoupravnih interesnih skupnosti. Poleg že nekaterih omenjenih idejno-političnih vzrokov je še več drugih razlogov, ki opredeljujejo
nujnost njihovega delovanja.
Čeprav je treba spodbujati organizacijsko vključevanje raziskovalnih,
zdravstvenih in drugih organizacij v proizvodne organizacije združenega dela,
ker je takšnih povezav še vedno premalo, se tega vseeno ni moč lotevati mehanicistično. Vrsta znanstvenih, kulturnih in drugih ustanov opravlja pomembne
funkcije za širok krog porabnikov ter bi njihovo organizacijsko vključevanje
v eno samo organizacijo združenega dela lahko zaprlo dostop do njihovih
storitev drugim porabnikom in interesentom. Poleg te nevarnosti skupinskolastninskega zapiranja in monopoliziranja določenih storitev so možna še druga
podobna izigravanja. Nekatera so se v primerih enostavnega vključevanja teh
dejavnosti v gospodarske organizacije tu in tam v praksi tudi pojavila, kot je
npr. zniževanje kriterijev pri ocenjevanju učnih rezultatov pod družbeno še
sprejemljivo mejo in podobno. Po drugi strani pa je očitno, da družbeni napredek terja čedalje večjo prepletenost in usklajevanje med različnimi dejavnostmi združenega dela. Čim manj bo sporadičnih stikov, tem bolj bo naraščal
obseg trajnih, dolgoročno planiranih odnosov med različnimi področji in organizacijami združenega dela. Pri tem pa imajo samoupravne interesne skupnosti v sedanjih razmerah zelo pomembne naloge. Ti odnosi se morajo očitno
uveljavljati kot zaokrožen, v številnih elementih notranje usklađen sistem. Se
pravi, glede vrste ustanov, glede njihove optimalne teritorialne razporeditve,
nadalje kar zadeva kakovost storitev v različnih ustanovah, planiranja njihovega razvoja itd. To je hkrati tudi pozitivna alternativa za tržno menjavo med
družbenimi in drugimi dejavnostmi združenega dela. Tržni odnosi na tem področju so nesprejemljivi, ne samo zaradi družbenopolitičnih opredelitev, na katerih temelji samoupravni socializem, se pravi zato, ker bi tržna stihija na tem
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področju bolj ali manj izključila širok krog delovnih ljudi z nižjimi dohodki
od uporabe teh storitev, ker bi tak sistem v veliki meri onemogočil solidarnost
med delovnimi ljudmi oziroma bi bila marsikatera storitev teh dejavnosti namenjena le ozkemu krogu izbrancev, ker takšen sistem ne bi vodil o osvobajanju človeka itd. Za zavračanje klasične tržne menjave so prav tako pomembni
družbenoekonomski vzroki, povezani s stopnjo razvoja proizvajalnih sil pri nas
ter specifičnosti v produkciji teh storitev. Narava delovnega procesa je v veliki
večini teh dejavnosti takšna, da ne dopušča naglih oscilacij pri ponudbi oziroma
povpraševanju po teh storitvah, kar je sicer ena od značilnosti tržnih odnosov itd.
jFunkcijo skrbi za skladen razvoj družbenih dejavnosti prav tako ne morejo
prevzeti državni organi. To je bilo mogoče v času, ko so bile te dejavnosti
znatno manj razvite in so bili tudi pretoki kadrov, znanja, sredstev itd. med
družbenimi dejavnostmi in gospodarstvom ali pa občani veliko skromnejši ter
je bila hkrati s tem tudi stopnja racionalnosti povezav celotnega družbenega
dela nižja. Skratka, tudi dosežena raven razvoja proizvajalnih sil danes preprečuje, da bi nekaj ljudi v državni upravi lahko uspešno vzpostavljalo številna in zapletena razmerja, ki jih medsebojno snujejo delavci v družbenih
in gospodarskih dejavnostih, družbene dejavnosti z občani, pa tudi delavci
znotraj samih družbenih dejavnosti.
Čeprav smo pri graditvi našega sistema zavrgli tako tržni kot etatistični
koncept odnosov na tem področju, to ne pomeni, da svobodna menjava dela
ne vsebuje nekaterih elementov tržne menjave in da se ne razvija pod vplivom
delovanja zakona vrednosti, pa tudi ne, da se lahko razvija izolirano in brez
določenih posrednih in neposrednih vplivov družbenopolitičnih skupnosti. V
združenem delu nasploh se poleg odnosov svobodne menjave vzpostavlja cela
vrsta tržnih odnosov in potemtakem tudi zakonitosti tržnega gospodarjenja,
kjer prihaja do medsebojnega vpliva. Znano je, da npr. v zdravstvu odpade
približno 50% stroškov na nakup reprodukcijskega materiala, katerega cene
so pod močnim vplivom logike tržnega gospodarjenja, s tem povezane inflacije
itd. To nedvomno vpliva potem tudi na t. i. svobodno menjavo med zdravstvom in njegovimi porabniki oziroma na cene zdravstvenih storitev. Kljub
temu pa je očitno, da ima cena za storitve, ki se oblikuje v svobodni menjavi,
tako po tem, kako nastaja, kot po elementih svoje strukture in še zlasti po
funkcijah, ki jih ima, v marsičem drugačne značilnosti, kot jih ima cena v neki
tipični gospodarski dejavnosti.
Prav tako svobodna menjava dela ne more potekati brez vsakršnega posrednega ali neposrednega vpliva družbenopolitičnih skupnosti. Gre pa seveda
samo za tiste regulativne funkcije, ki so predvidene z ustavo ter zakonom.
Pri tem je podlaga za uresničevanje te vloge družbenopolitičnih skupnosti najprej ugotovitev, ali organizacije združenega dela na tem področju opravljajo
dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbenega pomena. Na tej podlagi se
lahko interes družbe pri opravljanju teh dejavnosti oziroma zadev uresničuje
s tem, da se določijo način in pogoji za njihovo opravljanje, zagotovi soodločanje ustanoviteljev, organov družbenopolitičnih skupnosti in organizacij o temeljnih pogojih pridobivanja dohodka in poslovanja, o cenah, o načelih in
merilih v kadrovski politiki itd. Poleg tega je v primeru, da samoupravne interesne skupnosti opravljajo nekatere dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbenega pomena, mogoče, da družbenopolitične skupnosti z zakonom uredijo
vprašanje njihove ustanovitve, medsebojna razmerja v njej, obveznost plače28
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vanja prispevkov itd., kar posredno ali neposredno vpliva tudi na t. i. svobodno menjavo dela.
Izhajajoč iz načela svobodne menjave dela poteka menjava tudi med nekaterimi dejavnostmi materialne produkcije ter njihovimi porabniki. V dejavnostih, kot so energetika, vodno gospodarstvo itd., se prav tako lahko ustanovijo
samoupravne interesne skupnosti, v katerih potem ponudniki teh storitev ter
njihovi uproabniki uresničujejo skupne interese, združujejo sredstva, vplivajo
na oblikovanje cen, skratka urejajo vrsto medsebojnih razmerij, ki spadajo v
sklop menjave proizvodov dela, le da so posamezni elementi delovanja zakona
vrednosti tržno bolj objektizivirani in v manjši meri kot v družbenih dejavnostih plod dogovorov.
Poleg teh t. i. mešanih samoupravnih interesnih skupnosti, kjer so na eni
strani proizvajalci oziroma ponudniki storitev, na drugi strani pa njihovi porabniki, obstajajo še tako imenovane solidarnostne, včasih se imenujejo tudi
čiste samoupravne interesne skupnosti, kot npr. skupnosti zaposlovanja. V
njih delovni ljudje z združevanjem sredstev v skupne sklade in z drugimi
oblikami pokrivanja potreb uresničujejo skupne interese po načelih vzajemnosti
in solidarnosti.
Uresničevanje načela solidarnosti in vzajemnosti pa je zelo pomembna
funkcija tudi v tako imenovanih mešanih samoupravnih interesnih skupnostih.
Svobodne menjave dela in podobnih oblik menjave ter združevanja sredstev
ni moč obravnavati ločeno od načela vzajemnosti in solidarnosti. Svobodna menjava dela — v okviru katere porabniki storitev, na podlagi dogovorjenega
programa, plačujejo prispevke ter združujejo sredstva, proizvajalci oziroma ponudniki pa v skladu z dogovorjenimi standardi ta program izvajajo — je določena vrsta družbenoekonomskih odnosov, ki naj poleg drugega omogoči delavcem ponudnikom storitev enak družbenoekonomski položaj, kot ga imajo
delavci v drugih organizacijah združenega dela. Se pravi, predvsem dvoje: da
tudi delavci v teh organizacijah pridobivajo dohodek odvisno od velikosti in
kakovosti rezultatov svojega dela, pri čemer se soočajo s svojimi porabniki,
ne pa z državo, in da prav tako neposredno vplivajo na odločitve o razširjeni
reprodukciji. Temelj te menjave pa je, da delovni ljudje porabniki prispevajo
in združujejo sredstva za razvoj teh dejavnosti na podlagi načel vzajemnosti
in solidarnosti ter da prav tako upoštevajo to načelo pri zadovoljevanju svojih
osebnih in skupnih potreb in interesov, to je pri razdeljevanju teh dobrin
oziroma storitev.
Skladno s tem je treba izpeljati ali pa najti rešitve za celo vrsto konkretnih
vprašanj, ki naj zagotovijo uresničevanje omenjenih načel. Temu je na primer
treba prilagoditi organizacijske oblike in medsebojno odvisnost med skupnostmi na različnih ravneh, ustrezno opredeliti vlogo družbenopolitičnih skupnosti pri določanju osnov, meril in obveznikov za plačevanje prispevkov skupnostim, ki opravljajo dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbenega pomena,
izpeljati načelo financiranja dejavnosti na podlagi programa dela namesto financiranja ustanov, konkretizirati v ustavi opredeljeno splošno bilanco sredstev, ki naj pokaže možne okvire in prioritetne obveznosti do različnih vrst
skupne in splošne porabe, itd. Na podlagi izkušenj letošnjega samoupravnega
sporazumevanja in družbenega dogovarjanja ter prav tako prvih izkušenj v
skupnostih iz sfere materialne produkcije je treba čimprej izoblikovati sistem
financiranja v vseh skupnostih, ki opravljajo zadeve oziroma dejavnosti posebnega družbenega pomena.
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Razen navedene kategorizacije samoupravnih interesnih skupnosti, katere
namen pa ni, da bi se v praksi oblikovale interesne skupnosti šablonsko, je
mogoča delitev samoupravnih interesnih skupnosti še po drugih značilnostih.
S stališča obsega zakonskega urejanja razmerij v samoupravnih interesnih
skupnostih je pomembna druga delitev, in sicer v tri tipe teh skupnosti:
V prvo skupino spadajo skupnosti na področju vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva, ki skladno s 175. členom republiške ustave odločajo enakopravno s pristojnimi zbori skupščine družbenopolitične skupnosti.
To vključevanje v skupščinski sistem pa je treba razlikovati od možnosti,
ki je dana z določbo 70. člena republiške ustave, kar pa se pogosto zanemarja.
Po tej določbi lahko zakon oziroma odlok skupščine družbenopolitične skupnosti
določi, da se posamezne odločitve o zadevah, ki so posebnega družbenega pomena, sprejemajo v soglasju s skupščino družbenopolitične skupnosti. Ker se
ta določba nanaša na vse interesne skupnosti, ki opravljajo zadeve oziroma
dejavnosti posebnega družbenega pomena, je s tem dana široka možnost, da se
v odločanje o teh zadevah na podlagi zakona ali odloka vključijo skupščine
družbenopolitičnih skupnosti.
Vsekakor je zaradi širših družbenih funkcij, ki jih poleg samoupravnih
opravljajo skupnosti z omenjenih petih področij, ter zaradi stabilnosti skupščinskega sistema nujno širše zakonsko urejanje vprašanj, ki se nanašajo na
njihovo ustanovitev, organiziranje, medsebojna razmerja v njih in podobno.
To velja poudariti tudi zato, ker se še vedno pojavljajo mnenja, da naj bi
tudi v teh primerih imeli zakone z nekaj členi, vse drugo pa naj bi uredili
ustanovitelji s samoupravnimi sporazumi. Za te skupnosti je v izhodiščih
predvidena tudi taka rešitev glede njihove ustanovitve, in sicer, da naj bi že
zakon določil obveznost njihove ustanovitve. Pomen te norme je bolj v tem,
da se da ustrezen poudarek stabilnosti delovanja teh skupnosti, ki bodo nedvomno morale opravljati zelo pomembne družbene funkcije. Med drugim gre
pri njih predvsem za reševanje oziroma zagotavljanje pomembnih ustavnih
pravic in dolžnosti občanov in delovnih ljudi.
Drugo skupino samoupravnih interesnih skupnosti predstavljajo tiste skupnosti, ki prav tako opravljajo zadeve oziroma dejavnosti posebnega družbenega
pomena, vendar ni predvideno' njihovo sodelovanje v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti. Očitno je, da je obseg zakonskega urejanja v teh skupnostih
praviloma manjši, pa tudi vsebina tega urejanja je deloma drugačna. Obveznost ustanovitve z zakonom pri teh skupnostih ni predvidena kot pravilo, čeprav bo v nekaterih primerih treba uporabiti to normo, zlasti v povezavi z
obveznostjo, da se z zakonom zavežejo tudi vsi potencialni partnerji, da postanejo njihovi člani, kar je v nekaterih primerih neogibno.
Vendar tudi v primeru, da je z zakonom določena obveznost ustanovitve
take skupnosti, to ni nikakršen razlog, da ne bi cele vrste medsebojnih razmerij uredili delovni ljudje sami s samoupravnimi sporazumi. Menim, da je
potrebno poudariti to izhodišče, kajti pri snovanju nekaterih samoupravnih
sporazumov in zakonskih predlogov so se pojavili pritiski in težnje, da bi
določena razmerja v skupnostih te vrste uredili z zakonom, se pravi z državno
pomočjo, namesto s sporazumevanjem med partnerji. Drugače povedano, proizvajalci oziroma ponudniki storitev so v teh primerih želeli z državno pomočjo
doseči ustanovitev take skupnosti, namesto da bi k snovanju skupnosti in k
pripravljanju njenih aktov pritegnili čim širši krog porabnikov. Ob tej kritiki
28»
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pa velja pristaviti, da so pri oblikovanju nekaterih skupnosti potencialni porabniki njihovih storitev pokazali resnično premajhno zanimanje in pripravljenost za ustanovitev teh skupnosti, kar je v bistvu še vedno odraz zastarele
miselnosti in neopravičenega zanašanja na državno pomoč.
Pri formiranju skupnosti, v okviru katerih se opravljajo dejavnosti oziroma
zadeve posebnega družbenega pomena, velja glede na ito, da je ponekod opazno
napačno tolmačenje ustave, opozoriti na naslednje: dejstvo, da so nekatere
dejavnosti oziroma zadeve samoupravnih interesnih skupnosti posebnega družbenega pomena, je ustavna podlaga, da se določena razmerja in vprašanja
v takšni skupnosti uredijo z zakonom.
Drugo vprašanje pa je, če neka gospodarska ali druga organizacija opravlja
dejavnost oziroma zadeve posebnega družbenega pomena. To, da nekatere
organizacije opravljajo takšno dejavnost oziroma zadeve, še ne pomeni avtomatično, da je treba na takšnem področju ustanoviti samoupravno interesno
skupnost. To je le ena od možnih, čeprav dokaj pogosta oblika vpliva porabnikov na delovanje takšnih organizacij.
Skratka, potrebno je ločiti, tako kot je to konec koncev storjeno tudi v
ustavi, med splošnimi pogoji, ki so podlaga, da se z zakonom določene zadeve
ali dejavnosti organizacij združenega dela razglasijo kot dejavnost oziroma zadeve posebnega družbenega pomena, ter med splošnimi pogoji, ki so podlaga
za oblikovanje samoupravnih interesnih skupnosti.
•
V določenih mejnih primerih sicer nastaja nevarnost, da se brez ustreznih pogojev skušajo določene zadeve oziroma dejavnosti samoupravnih interesnih skupnosti razglasiti kot dejavnost posebnega družbenega pomena ter
potem potencialni partnerji obvezno povezati v skupnost, kot da ne bi bilo
mogoče ustanoviti samoupravne interesne skupnosti, ki ne opravlja dejavnosti
oziroma zadev posebnega družbenega pomena. Seveda pa v tem primeru ni
moč z zakonom urejati vprašanj, ki zadevajo njeno delovanje.
Ta vrsta samoupravnih interesnih skupnosti, ki ne opravljajo zadev oziroma dejavnosti posebnega družbenega pomena, predstavlja tretji tip skupnosti. Medsebojna razmerja v teh skupnostih bodo njeni člani uredili izključno
s samoupravnimi akti. V praksi je že precej pobud za ustanavljanje skupnosti
te vrste, ki zaslužijo vso podporo. Seveda pa pri tem ne gre enačiti te vrste
samoupravnih interesnih skupnosti s poslovnimi interesnimi skupnostmi, ki so
ena od oblik poslovnega združevanja po zakonu o poslovnem združevanju iz
leta 1972, ali pa z neko drugo organizacijsko obliko povezovanja. Pri teh pobudah je treba resnično izhajati iz splošnih pogojev za ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti, predvidenih v ustavi, ker se lahko sicer tudi z nedomišljenim ustanavljanjem skupnosti v dobršni meri kompromitira ta zamisel.
V dosedanjih pripravah za preoblikovanje interesnih skupnosti so prišla
na dan tudi številna vprašnja, povezana s problematiko delegatske osnove oziroma sploh delegatskih razmerij v samoupravnih interesnih skupnostih. V primerjavi s samoupravljanjem v organizacijah združenega dela ter z delegatskimi
razmerji v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti je vprašanju samoupravljanja, in še zlasti delegatskim razmerjem v samoupravnih interesnih skupnostih
v ustavi odmerejno resnično malo prostora. Tudi to je eden od razlogov, da smo
pri nas v začetku omahovali, ali naj sploh z zakonom opredelimo delegatska
razmerja za nekatere oziroma vse skupnosti ali pa naj to v celoti uredijo na
samoupraven način delovni ljudje v samoupravnih sporazumih o ustanovitvi
skupnosti.
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Pri odločanju o tem, da naj se takšen zakon pripravi, kot tudi o tem, kaj
naj bo njegova vsebina, je pomembnih več razlogov. Na to je najprej vplivalo
proučevanje razmer v Sloveniji pa tudi izkušenj in rešitev v drugih republikah.
Nekatere republike so namreč že sprejele zakone, ki urejajo volitve delegatov
ter delegacij v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti. V Bosni in Hercegovini so sprejeli zakon marca 1973, v Makedoniji februarja 1974, v Črni gori
pa aprila letos zakon, ki poleg teh vprašanj ureja tudi druga vprašanja medsebojnih razmerij ter načela za organizacijo samoupravnih interesnih skupnosti.
Razen tega smo pri predlaganem urejanju teh vprašanj imeli pred očmi
tudi približno število skupnosti, v katere naj bi delavci v temeljnih organizacijah in skupnostih pošiljali delegate. Skupnosti, ki opravljajo dejavnosti ali
zadeve posebnega družbenega pomena, za katere so že izpeljane ali pa še tečejo
priprave, je že sedaj 18: poleg skupnosti, ki sodelujejo v skupščinskem sistemu,
še skupnosti na področju zaposlovanja, gozdarstva, cestnega gospodarstva in
prometa, elektrogospodarstva, stanovanjskega gospodarstva itd. Upoštevati je
tudi treba, da organizacije združenega dela pošiljajo oziroma bodo pošiljale
delegate tudi v gospodarske zbornice, banke, zavarovalnice, sklade skupnih
rezerv gospodarstva itd. Zato mora biti celoten mehanizem tudi racionalno zgrajen ter mora omogočati, da temeljne organizacije in skupnosti v okviru danih
načel in usmeritve izberejo svojim razmeram ustrezne rešitve.
Besedilo delovnega osnutka zakona predvideva, da bi delavci in drugi delovni ljudje v temeljnih samoupravnih skupnostih in organizacijah oblikovali
posebne delegacije zaradi sodelovanja in pošiljanja delegatov v skupščine določenih samoupravnih interesnih skupnosti, se pravi teh, ki sodelujejo v skupščinskem sistemu.
Vendar je dana tudi možnost, da bi skladno s statutom ali drugim splošnim
aktom člana skupnosti ter s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi skupnosti
delovni ljudje in občani v samoupravnih organizacijah in skupnostih volili
za več sorodnih ali celo za vse skupnosti eno delegacijo. Slednje pride seveda
v poštev le tam, kjer niti možnosti niti potrebe po posameznih dejavnostih
niso toliko razvite.
Predloženi delovni osnutek zakona o oblikovanju in volitvah delegacij ter
delegiranju delegatov v skupščine določenih samoupravnih interesnih skupnosti je že doživel nekatere dopolnitve in spremembe ter je o njem tekla razprava v različnih telesih, tako da bo lahko kmalu pripravljen za obravnavo
v Izvršnem svetu. Med vsebinskimi pripombami iz teh razprav bi želel opozoriti
na to, da bi zakon moral bolj upoštevati družbenoekonomske odnose, ki nastajajo' v teh skupnostih, kar se zlasti nanaša na določbe o delegiranju delegatov
na konferenci delegacij, pri čemer bi bilo treba ustrezneje zagotoviti sodelovanje delavcev iz vseh organizacij članic skupnosti.
V tem smislu bomo proučili tudi vse pripombe, ki so bile dane k delovnemu
osnutku v dosedanji razpravi v skupščinskih odborih. Pri izpeljavi delegatskih
razmerij v skupnosti pa bodo tudi precejšnje razlike, ki so med drugim pogojene tudi s funkcijami in vlogo skupnosti na posameznih ravneh ter njihovo
organizacijo, ki je s tem povezana.
V vsakem primeru bodo seveda delegatska osnova delegacije v temeljnih
organizacijah in skupnostih, se pravi v TOZD in krajevnih skupnostih. Vendar
je na primer v elektrogospodarstvu zaradi enotnosti sistema izhodiščna skupnost na republiški ravni, medtem ko so pristojnosti regionalnih skupnosti ome-
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jene le na nekatera vprašanja distribucije. Takšni razdelitvi pristojnosti in
organizaciji teh skupnosti so prilagojena tudi delegatska razmerja. Drugačno
je na primer stanje v skupnostih otroškega varstva. Tam so izhodišče skupnosti
na občinski ravni, ki se potem povezujejo naprej. Skladno s tem se tudi delegatska razmerja gradijo naprej do občinskih skupnosti, le-te pa pošiljajo delegate v skupščino zveze skupnosti.
Za uspešno delovanje samoupravljanja v skupnostih je pomembna tudi
sestava skupščin in oblikovanje njenih organov. V izhodiščih je skladno z
resolucijo VII. kongresa Zveze komunistov Slovenije zavzeto stališče, da naj se
v tako imenovanih mešanih skupnostih oblikujejo skupščine z dvema zboroma,
z zborom izvajalcev in zborom porabnikov ali celo več zbori, če so tako oblikovane interesne skupine članov. Že iz ustave izhaja, da ni moč formirati takšnega enotnega zbora, v katerem bi se odločitve sprejemale z večino, kar bi lahko
pripeljalo do enostavne majorizacije bodisi izvajalcev bodisi porabnikov njihovih storitev. Načela o dvodomni skupščini pa ne gre razumeti togo, formalno.
Nedvomno bo razprava o številnih zadevah potekala na skupnih sejah obeh
zborov in tudi s hkratnim odločanjem. Vendar mora biti vedno dana možnost,
da lahko določeno število ene ali druge strani delegatov terja ločeno glasovanje,
če menijo, da bi bih lahko s tem prizadeti njihovi interesi.
Skupno delo obeh zborov pa ni pomembno le zaradi racionalnosti, dela,
temveč naj prav tako prispeva k čimboljšemu medsebojnemu seznanjanju s
potrebami, interesi in možnostmi enih kot drugih partnerjev v skupnosti ter
končno tudi k preseganju ločevanja med umskim in fizičnim delom, zlasti na
nekaterih področjih družbenih dejavnosti.
,Po tej poti bi potemtakem ustvarili v sistemu delovanja teh skupnosti
pogoje za uresničitev ustavnega načela, da v njih tako eni kot drugi delavci
enakopravno in skupno odločajo o upravljanju teh dejavnosti. Pri takšnem
delovanju skupščine je treba predvideti tudi postopek usklajevanja različnih
stališč obeh zborov. Če tudi po usklajevanju v zborih ne pride do soglasja, je
v primerih, ko gre za bistvena vprašanja delovanja skupnosti, ki opravljajo
zadeve posebnega družbenega pomena, možno, da skupščina družbenopolitične
skupnosti v skladu z zakonom začasno uredi takšno vprašanje. Če pa gre za
materialna nestrinjanja glede višine prispevkov in podobnega, potem je, kot
je že v ustavi zapisano, zbor združenega dela v skupščini tisti, ki je končni
arbiter za vse skupnosti s področja zadev ali dejavnosti posebnega družbenega
pomena.
Za delovanje samoupravnih interesnih skupnosti so nedvomno tudi zelo
pomembna razmerja, ki jih bodo skupnosti na različnih področjih postavljala
med seboj zaradi skladnega razvoja med dejavnostmi, preprečevanja cehovskega zapiranja in podobnega, nadalje s krajevnimi skupnostmi, družbenopolitičnimi organizacijami ter organi družbenopolitičnih skupnosti.
V celotnem spletu teh razmerij so prav gotovo aktualna tudi vprašanja
povezovanja, sodelovanja in delitve dela med strokovnimi službami v skupnostih ter med njimi in strokovnimi službami upravnih organov. Vsekakor se je
treba zavzeti, da se zagotovi skupnostim sodelovanje in racionalna delitev dela
ter prav tako združevanje strokovnih služb, glede na predmet dela, posodabljanje njihovega dela, ustanavljanje skupnih služb centrov, ki na podlagi samoupravnega sporazuma in pogodbe opravljajo strokovna opravila za več uporabnikov, itd. Skratka, treba je preprečiti paralelizem pri delu, hkrati pa te
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službe usposobiti, da bodo lahko zagotovile izvajanje samoupravnih odločitev
in tudi odločitev, ki imajo širši družbeni pomen.
V tem okviru se zastavljajo podobna vprašanja in dileme tudi glede strokovnih služb skupnosti na republiški ravni ter ustreznih republiških upravnih
organov, katerih fiziognomija se bo v marsičem spremenila na podlagi novega
zakona o republiških organih uprave. Nedvomno se bodo morali upravni organi
veliko tesneje povezati oziroma se odpreti samoupravnim interesnim skupnostim
ter drugim številnim samoupravnim subjektom, po drugi strani pa očitno
tudi nasprotno skupnosti, ki sodelujejo v skupščinskem sistemu, pa tudi druge,
ki opravljajo dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbenega pomena. V
skupnostih, ki sodelujejo v skupščinskem sistemu, bi verjetno pri reševanju
vprašanj družbenega razvoja prišlo do težav, če bi strokovne analize ter priprave predlogov potekale po dveh ločenih tirih ter bi prišlo do usklajevanja
šele na ravni skupščin. Prav tako bodo službe te skupnosti odgovorne za izvajanje sklepov, ki jih je sprejela skupščina interesne skupnosti z ustreznim
zborom v skupščini družbenopolitične skupnosti. Pri vseh predlogih rešitev je
vsekakor treba upoštevati, da ne smejo zavreti razvoja samoupravljanja, po
drugi strani pa je seveda pri teh skupnostih treba jasno postaviti odgovornost
strokovne službe interesne skupnosti do organov družbenopolitične skupnosti,
kajti ta služba mora biti organ družbe.
Ob koncu bi želel poudariti, da pri ustavnem preoblikovanju samoupravnih
interesnih skupnosti in ustanavljanju novih ni pomembno samo poiskati pravilne načelne odgovore, ki so pomembni zči graditev sistema .samoupravnih
interesnih skupnosti. Prav tako je potrebna organizirana akcija, da se ta načela
izpeljejo v življenju, ne formalno, pač pa v skladu z njihovo vsebino. Ob tem
se moramo še posebej zavzeti, da bo ta akcija potekala sinhronizirano1, da bi
tako delovni ljudje v temeljnih organizacijah in skupnostih lahko dejansko
uresničili svoje samoupravne pravice.
Predsedujoča IVI ara Žlebniki Hvala lepa, tovariš Klemenčič. S tem
končujem skupno zasedanje in prosim delegate Zbora občin, da gredo nazaj
v malo dvorano, kjer bomo nadaljevali sejo, delegate Družbenopolitičnega zbora, da gredo v dvorano Centralnega komiteja, delegate Zbora združenega dela
pa, da ostanejo v tej dvorani.
(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10.20.)

Skupno zasedanje
(16. oktobra 1974)
Predsedoval: Stane Markič,
predsednik Družbenopolitičnega zbora
Začetek zasedanja ob 9.45.
predsedujoči Stane Markič: Pričenjam skupno zasedanje Zbora
združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora, na katerem bomo
poslušali uvodno obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta tovariša Mirana Goslarja k oceni gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe v Socialistični
republiki Sloveniji v sedmih mesecih 1974. leta, s predlogom stališč in ukrepov
za izvajanje resolucije o družbenoekonomski politiki Socialistične republike
Slovenije v letu 1974, ki jo je naši skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet.
Po uvodni obrazložitvi bodo zbori razpravo o oceni imeli na ločenih sejah.
Besedo ima tovariš Miran Goslar.
Miran Goslar: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati!
Gospodarska gibanja v letošnjem letu so že nekaj mesecev v središču pozornosti vseh dejavnikov našega družbenega življenja. Potem ko je Skupščina
Socialistične republike Slovenije preliminarno razpravljala o gospodarskih gibanjih že v juliju, je stekla v jesenskih mesecih razprava v organih Izvršnega
sveta, skupščinskih odborih, Gospodarski zbornici, Socialistični zvezi in Zvezi
sindikatov. Z zadnjimi sejami Predsedstva CKZKJ in Predsedstva CK ZKS,
ki so bile posvečene aktualnim družbenoekonomskim gibanjem v vsej njihovi
razsežnosti, pa postaja jasno, da se družbena pozornost odločilno osredotoča na
gospodarska vprašanja. Sklepi Predsedstva CKZKJ, po katerih uresničevanje
nalog pri gospodarski stabilizaciji postaja poglavitna družbena in politična obveznost tudi vseh članov, organizacij in vodstev Zveze komunistov, so pomembno zagotovilo, da smo trdno odločeni preobrniti stvari na bolje, saj bi bila sicer
ogrožena vsebina družbenoekonomskih odnosov, ki jih vzpostavljamo z ustavo.
Sklepi obvezujejo, da vsi nosilci odločanja na vseh ravneh takoj izdelajo svoje
programe uresničevanja teh sklepov. Tudi nekateri predlogi iz današnjega ekspozeja pomenijo začetek uresničevanja te naloge.
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V tem ekspozeju ne mislimo ponavljati številnih podatkov, saj ste jih dobili v oceni gospodarskih gibanj v sedmih mesecih letošnjega leta, kajti tudi
naslednji meseci niso bistveno spremenili podobe teh gibanj. Gre za to, da
bi današnja razprava v Skupščini opredelila stališča do nekaterih ukrepov v
letošnjem letu, obenem pa že pomenila začetek snovanja politike ekonomskega
in socialnega razvoja v prihodnjem letu. Naša razprava sovpada z razpravo o
izhodiščih za novi srednjeročni plan Slovenije in Jugoslavije, kot tudi z razpravo o osnovah skupne politike družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije.
V bistvu kratkoročnih in dolgoročnih elementov ni mogoče ločevati, saj vsakoletna ekonomska politika nujno vsebuje splet dolgoročnih, srednjeročnih in
kratkoročnih ciljev in nalog.
Kratek opis letošnjih gibanj.
Težišče politike družbenoekonomskega razvoja Slovenije v letu 1974 je bilo,
na kratko povzeto, usmerjeno predvsem na:
1. krepitev samoupravljanja in materialnega položaja združenega dela in
akumulativne sposobnosti gospodarstva,
2. pospešitev gospodarske rasti in razreševanja osnovnih strukturnih problemov, predvsem na področju energetike, prehrane in prometa, v sklop prioritetnih naložb pa je bila uvrščena tudi avtomatizacija in modernizacija proizvodnje, in
3. zagotavljanje večje stabilnosti z intenzivnejšim povezovanjem združenega
dela v celotnem reprodukcijskem procesu.
Pozitivni rezultati pri uvajanju novih odnosov so doseženi pri organiziranju temeljnih organizacij združenega dela in postopnem uveljavljanju novih
družbenoekonomskih odnosov v teh organizacijah: ustanovljene so nove samoupravne interesne skupnosti v gospodarstvu, zbornica se je konstituirala na
novih osnovah in prvi rezultati se kažejo tudi pri organiziranju in poslovanju
bank. Zelo počasi pa se spreminjajo odnosi izven neposredne proizvodnje,
zlasti pri povezovanju med trgovino in proizvodnjo, pa tudi v zavarovalnicah,
stanovanjskih podjetjih in v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih
dejavnosti.
Vse analize letošnjih gibanj so si enotne v oceni, da je ekonomski položaj
protisloven: nekateri cilji se uresničujejo, drugi delno, vse pa kvari izredno
visoka inflacija. Znano je, da so gibanja gospodarske rasti, v primerjavi z istim
obdobjem preteklega leta, ugodna. V devetih mesecih je industrijska proizvodnja
v Sloveniji za 9,6 °/o večja, v vsem letu pa bo predvidoma višja za okoli 9,5 %,
torej za več, kot je bilo planirano. Tudi v celotni Jugoslaviji prevladujejo ocene,
da bo rast industrijske proizvodnje znašala okoli 9 "/o. Ta gibanja so ugodna
kljub temu, da so dosežena ob padajoči trendni stopnji rasti. Kaže pa, da se ta
že približuje svoji najnižji točki, zato lahko pričakujemo v samem začetku
leta 1975 začetek ponovnega vzpona cikličnih trendov. Relativno visoka gospodarska aktivnost pa temelji predvsem na intenzivnem domačem povpraševanju
na vseh področjih. Zato je marsikje že presegla materialne in finančne možnosti,
okvire plačilne bilance, kar že vpliva na poslabšanje strukturnega in globalnega
ravnotežja, ki se kaže v povečani inflaciji, porastu deficita plačilne bilance in v
poslabšanju likvidnosti gospodarstva. Ti problemi so se še posebej zaostrili ob
visoki rasti cen in zmanjševanju konjunkture na mednarodnih tržiščih.
Nedvomno sodi visoka stopnja gospodarske aktivnosti med osnovne naloge,
saj le ob sorazmerno visoki rasti proizvodnje in dohodka nastaja prostor za
reševanje strukturnih in drugih problemov na področju gospodarstva in druž-
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benih dejavnosti. Toda osnovni problem naše ekonomske politike je, kako zagotoviti, da bi dinamična gospodarska rast vse bolj temeljila na večji učinkovitosti celotnega gospodarjenja in vse manj na ukrepih, ki poglabljajo inflacijske procese.
Kljub porastu gospodarske aktivnosti pa v strukturi ne bomo dosegli tistih
odnosov, ki so bili zastavljeni z resolucijo. To je tudi glavni razlog, da bo rast
sredstev amortizacije in ostanka dohodka za sklade po sedanjih ocenah le malo
nad rastjo družbenega proizvoda, medtem ko je bilo predvideno, da bodo ta
sredstva zrasla znatno hitreje (za 7-odstotnih točk). Na takšno stanje so v precejšnji meri vplivale podražitve surovin in energetskih virov in pomanjkanje
obrambnih mehanizmov proti njim.
Od vseh oblik uporabe družbenega proizvoda v letošnjem letu pa vendarle
najhitreje naraščajo prav investicije v osnovna sredstva, ki bodo letos po predvidevanjih nominalno večja za okoli 45 %, realno pa za okoli 16%. To je
ugodno, saj gre za premik v razmerju do lanskoletne zelo nizke ravni. Kažejo
pa se že tudi prvi znaki preusmerjanja investicijskih naložb v Sloveniji. Z
intenzivnimi vlaganji v infrastrukturo in v še nekatera prioritetna področja
naj bi prispevali k zmanjševanju strukturnih nesorazmerij, ki so se nakopičila
zaradi neustrezne politike v preteklih letih. Tako je delež gospodarskih investicij
v skupnih investicijah v letošnjem 1. polletju porastel od 66,2 na 69,1 industrije
od 33,8 na 36,2, energetike od 3,8 na 5,7, proizvodnje surovin in repromateriala
od 7,8 na 8,1 in kmetijstva od 3,7 na 4,7.
Ce pa želimo ugotoviti nekaj dolgoročnejših premikov, ki kažejo na spremembo v proizvodni usmeritvi Slovenije k urejanju strukturnih problemov,
so nam na razpolago podatki Ljubljanske banke, ki gotovo izražajo prevladujočo
investicijsko usmeritev bank. Od leta 1971 do leta 1974 se je delež industrije
v skupnih gospodarskih investicijah povečal od 47,9 ®/o na 62,4 l0/o, kmetijstva
od 2,1 % na 9,1 %, delež trgovine in gostinstva pa je padel od 21,4 "/» na 9,5 %>.
Se večji premiki se bodo pokazali že v prihodnjem letu, saj je bila letos zastavljena vrsta velikih investicij v prioritetne objekte.
(Porast realnih osebnih dohodkov v letošnjem letu bo v skladu s predvidevanji v resoluciji. V letu 1974 bodo realni osebni dohodki na zaposlenega
za okoli 2,5 °/o do 3 % večji, kot so bih lani; prav tako bodo pod rastjo produktivnosti. To pa je le globalna slika, kajti iz podatkov o dinamiki osebnih dohodkov po posameznih kvalifikacijskih kategorijah lahko ugotovimo, da so v zadnjih letih zaostali predvsem osebni dohodki visoko kvalificiranih ter srednje
in visoko strokovnih delavcev. Vsekakor so v politiki osebnih dohodkov pred
nami tri velike naloge: dograditi sistem delitve dohodka in osebnih dohodkov
kot prva, zadrževati rast osebne porabe pod rastjo družbenega proizvoda kot
druga, in kot tretja, z novimi samoupravnimi sporazumi zagotoviti resnično in
stimulativno nagrajevanje po rezultatih dela in po prispevku k dohodku.
Druga naloga, ki se nanaša na globalne odnose, naj da pri delitvi družbenega
produkta več možnosti za modernizacijo proizvodnje, tretja pa, ki se nanaša
na interno delitev, pa naj prepreči uveljavljanje uravnilovskih teženj. Gre za
takšno orientacijo, pri kateri z istim številom delavcev ustvarimo večjo proizvodnjo in večji dohodek, na tej podlagi pa možnosti za višje individualne osebne
dohodke. Skrbi za standard in problematike najnižjih osebnih dohodkov ni mogoče ločiti od obveznosti delavcev v vsaki temeljni organizaciji združenega dela,
da dobro gospodarijo in ustvarjajo dovolj dohodka, s katerim bi lahko zagotovili
tudi ustrezno raven tako imenovanih najnižjih osebnih dohodkov. Naše obvez-
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nosti, da še posebej ščitimo standard delavcev z najnižjimi osebnimi dohodki,
ne bomo mogli uresničiti s stalnimi prerazpodelitvami, pač pa predvsem s povečanjem dohodka, še posebej pa seveda s prenosom te zaščite v sfero družbenega standarda (družbena prehrana, otroško varstvo, otroški dodatki, solidarnost v stanovanjskem gospodarstvu).
Na področju skupne porabe sta obseg izdatkov in priliv dohodkov višja,
kot sta bila dogovorjena z družbenim dogovorom, in s samoupravnimi sporazumi, tudi če upoštevamo valorizirani, to je povečani obseg izdatkov zaradi višje
rasti nominalnega družbenega proizvoda. Zato je Izvršni svet kot eden izmed
podpisnikov družbenega dogovora tudi predlagal, da v zadnjih dveh mesecih
samoupravne interesne skupnosti, ki imajo presežke, ustrezno znižajo stopnje
prispevkov.
Največji presežki, vendar z zelo diferencirano problematiko, so pri samoupravnih interesnih skupnostih na ravni občin oziroma pri vseh tistih, ki se
financirajo s prispevki iz osebnega dohodka. Ker še vedno nimamo izdelanega
mehanizma usklajevanja, je uresničenje te naloge, t. j. znižanje stopenj prispevkov, stvar politične odgovornosti podpisnikov družbenih dogovorov. Ustrezne sklepe o tem je že sprejel tudi odbor podpisnikov družbenega dogovora splošne in skupne porabe. Težave, ki se pri tem pojavljajo, dokazujejo, da v samoupravnih interesnih skupnostih še nimajo besede uporabniki in plačniki stroškov, ki bi morali dosledno uveljaviti zahtevo, da obveznost plačevanja prispevkov preneha, ko je dosežen s samoupravnim sporazumom predvideni obseg
izdatkov za izpolnitev programa določene dejavnosti. Tudi v primerih, ko upravičeni razlogi terjajo valorizacijo predvidenega obsega sredstev, je treba vztrajati, da tega ni mogoče izvesti brez odločitve uporabnikov.
V naslednjem kratkem poglavju je obravnavana pomanjkljivost našega
informacijskega sistema. Tega ne bom bral, ker boste, upam, med sejo dobili
besedilo celotnega ekspozeja. Opozoril bi samo na to, da v tem poglavju ugotavljam, da je naš sistem evidence, statistike in družbenih računov v marsičem
zastarel. Opozarjam, da so v zvezi s tem Zavod za planiranje, Zavod za statistiko
in Služba družbenega knjigovodstva zadolženi, da uskladijo in metodološko
poenotijo spremljanje družbenoekonomskih gibanj in ustrezne predloge čimprej
predložijo v razpravo.
Nekaj besed o boju proti inflaciji. Največje odstopanje od ciljev, ki jih je
nakazala letošnja resolucija, je gotovo na področju stabilizacije. Občutno so se
razširila žarišča inflacije, posebno zaradi neizpolnjevanja strateških nalog v
politiki cen, pa tudi vefika strukturna neskladja so še nadalje pospeševala njeno
rast. Res je sicer, da so spremembe v cenah na svetovnem tržišču vplivale na
gibanja pri nas in prispevale k povečanju intenzivnosti inflacije. Vendar so
glavni problemi inflacije pri nas samih: v strukturi proizvodnih sil, nizki učinkovitosti, slabem izkoriščanju zmogljivosti, v preveliki porabi. Te globje vzroke
inflacije ni mogoče obvladati s klasičnimi prijemi tekoče ekonomske politike,
kot so na primer ukrepi kreditno-monetarne politike ali ostra restriktivna politika na področju vseh oblik porabe. Takšni ukrepi namreč lahko le začasno
omilijo nekatere učinke inflacije, ki pa se pozneje pojavljajo v še ostrejših
razmerjih.
Od bitke z viri inflacije ne pričakujemo hitrih in spektakularnih rezultatov.
Inflacija ni samo ekonomski problem. V še mnogo večji meri je stvar našega
ravnanja, začenši od posameznika do temeljne organizacije združenega dela in
struktur na vseh ravneh, od občinskih in republiških do zveznih. Boj proti infla-
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ciji mora zato prerasti v družbeno akcijo, ki ne more mimo nikogar, pač pa
zavezuje sleherni družbeni subjekt, da analizira in sprejme ukrepe za racionalno
ravnanje in varčevanje, pa tudi za odpoved, omejitve in disciplino.
Prednost našega samoupravnega sistema je prav v tem, da ni mogoče
samo od državnih organov pričakovati ukrepov in rešitev, pač pa je ključ
v odgovornosti samoupravnih nosilcev na vseh ravneh. Politično bistvo uspešnosti ali neuspešnosti našega boja proti inflaciji je v stopnji naše odločenosti,
da bomo zdržali odpore, obvladali konflikte in da ne bomo popuščali pritiskom,
ki pot iz težav iščejo z izsiljevanjem državnointervencijskih ukrepov in v preporazdelitvi dohodka. Tega pa je v naši praksi žal še mnogo.
Pomen racionalnega gospodarjenja v OZD.
Ko analiziramo gibanja posameznih elementov celotnega dohodka, pritegne
našo pozornost izredno visok porast, relativni in absolutni, nabavne vrednosti
blaga in materiala ter materialnih in drugih proizvodnih stroškov, ki nastajajo
v gospodarstvu. Tu gre za porast, ki bo od leta 1973 na leto 1974 presegel
50 milijard novih dinarjev. V tem visokem znesku se zrcali porast cen zaradi
inflacije doma in zunaj, s tem pa tudi vsi notranji in zunanji premiki v primarni delitvi med samim gospodarstvom, v odnosih znotraj slovenskega gospodarstva, pa tudi med njim in tujino in med njim in gospodarstvi drugih
republik.
Ne glede na vse to pa je to sfera, v kateri se odraža ves splet gospdoarjenja
OZD in njihovih odločitev, racionalnih ali neracionalnih, uspešnih ah neuspešnih. To je tisto področje, ki bi pri vsakodnevnem proizvodnem in upravljavskem
delu vsakega delavca in vsake TOZD moralo biti vedno analizirano. To je sfera
produktivnosti, funkcionalnosti organizacije in tehnologije dela, stopnje izkoriščanja produkcijskih faktorjev, kapacitet, delovne sile in delovnega časa,
možnosti prihrankov, zamenjave materialov, bolj ekonomičnega razpolaganja s
sredstvi, povečanja koeficienta obračanja sredstev, poslovnega povezovanja za
stabilno oskrbo in zanesljivejšo prodajo, analize tržišča itd. Tu so naše velike
rezerve in naše velike možnosti, ki so v rokah delavcev v OZD.
Produktivnost dela se je v našem gospodarstvu po statističnih kazalcih
sicer povečala: v industriji je letos v osmih mesecih porastla za okoli 6 odstotkov, v zadnjih treh letih v povprečju za okoli 4 odstotke. Kljub temu pa
na splošno še vedno močno zaostajamo za doseženo produktivnostjo dela v razvitih državah, čeprav so razlike med panogami in organizacijami zelo očitne.
Organizacija proizvodnega procesa, kot tudi internega poslovanja nasploh, je
pogosto še zaostala in premalo racionalna. V mnogih delovnih organizacijah
ugotavljamo visok odstotek režijskih ur in razne oblike odsotnosti z dela, kar
povišuje ceno in zmanjšuje konkurenčnost na domačem in tujem tržišču. Prepočasi uvajamo nove tehnološke postopke, pri čemer se ponekod pojavlja tudi
odpor proti novi tehnologiji, ker bi zahtevala spremembe v že utečenem delu
in poslovanju.
V nadaljevanju navajam nekatere podatke zveznega komiteja za energetiko
in industrijo, ki se nanašajo na porabo energetskih virov in surovin. Komite
ugotavlja, da gre pri gospodarjenju v naših organizacijah združenega dela za
trikrat manjšo učinkovitost, kot je na tem področju v nekaterih razvitih državah.
K neracionalnemu načinu dela in k nenormalno "visokemu deležu režijskega
dela v delovnem procesu nemalokrat prispevamo tudi sami z neproučenimi
ukrepi državne regulative, ki so posledica bodisi nepoznavanja problemov, ki
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jih obravnavajo posamezni predpisi, bodisi brezbrižnosti do vprašanja racionalnosti pri poslovanju. Tipičen primer za to je na primer sistem plačevanja prispevkov iz osebnih dohodkov, ki se nakazujejo po bivališču delavca in se morajo
kljub mnogim opozorilom organizacij združenega dela še vedno nakazovati v
milijonih virmanskih nalogov neposredno na plačilne račune pri Službi družbenega knjigovodstva, ki je pristojna za sedež prejemnika nakazila. Tak način
plačevanja povzroča veliko jalovega dela in brez potrebe povečuje režijo v organizacijah združenega dela. Ta in podobni primeri kažejo, da problema racionalnega poslovanja ne morejo reševati samo organizacije združenega dela, ker
je to tudi problem uprave, bank, SDK in drugih dejavnikov, ki bolj ali manj
neposredno določajo način poslovanja organizacij združenega dela. Izvršni svet
se je odločil za predlog, s katerim bo od pristojnih zveznih organov in Službe
družebnega knjigovodstva Jugoslavije zahteval, da se ponovno uvede plačevanje
teh prispevkov prek prehodnih zbirnih računov, kar poenostavlja poslovanje.
Hkrati predlagamo, da bi se pri Gospodarski zbornici Slovenije oblikovala posebna strokovna delovna komisija in služba, ki naj bi temeljito in stalno proučevala celoten kompleks poenostavitve organizacije poslovanja, predvsem zaradi
neživljenjskih in zapletenih zahtev ki jih vnašajo nekateri predpisi, izvedbeni
akti in navodila raznih organov.
Integracije v gospodarstvu.
2e dolga leta poudarjamo, da je naše gospodarstvo vse preveč razdrobljeno
za učinkovitejše poslovanje. Investicije so pogosto neusklađene, finančni učinek
ne zadošča za razširjeno reprodukcijo in modernizacijo proizvodnje, zato je
nujna reorganizacija gospodarstva, da bi s povezovanjem in združevanjem
dela in sredstev dosegli enega izmed pogojev za učinkovitejši razvoj. Integracijski procesi naj bi omogočili predvsem takšno poslovanje, ki pomeni koordinacijo razvojnih programov, delitev dela, modernizacijo proizvodnje, uvajanje
velikih serij, skupni marketing in skupno financiranje pomembnejših investicij.
Določene rezultate pri uresničevanju integracijskih zamisli, v katerih se zavzemamo za odprtost do sorodnih podjetij v Jugoslaviji in za poslovno sodelovanje
na podlagi skupnih interesov, že imamo. Zlasti v letu 1974 smo napravili doslej
najhitrejši korak pri povezovanju gospodarstva, saj se uresničuje nekaj zamisli,
ki so velikega pomena.
V nadaljevanju naštevam s posameznih področij v našem gospodarstvu
največje integracije in kaj vse se snuje. Toda mnoge integracije doživljajo
začetne težave in določila samoupravnih sporazumov o združevanju se izvajajo
le postopoma. Ne smemo podcenjevati mnogih tendenc, da bi se integracije
formalno izvedle, vsebinsko pa bi ostalo vse po starem. Poleg tega je treba
vztrajati, da bo združevanje preseglo meje ožjih regij in da bomo dosegli predvsem vertikalne integracije v celotni tehnološki verigi, od proizvodnje surovin
in reprodukcijskih materialov do finalne proizvodnje. Prav v integracijah se
mora še posebej uveljaviti ustavno načelo o družbeni lastnini proizvajalnih
sredstev in o družbenem značaju dohodka. V integracijskih gibanjih je zlasti
za povezovanje z gospodarstvom drugih republik zaenkrat še premalo storjeno.
Ta integracija pa zaostaja tudi zaradi tega, ker zamujamo pri pripravi programov razvoja posameznih panog, kar povzroča prekrivanje zmogljivosti, težave pri oskrbi s surovinami in nelojalne nastope na trgu. Medrepubliški dogovori o razvoju posameznih panog bodo omogočili načrtnejše pristope k povezovanju v jugoslovanskem merilu.
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Pomen organiziranja združenega dela v različnih oblikah integracij je tudi
ta, da se usposobi, da bo samo vodilo bitko za napredek celotnega sistema.
Predvsem se morajo pokazati prednosti velikih integracij v tem, da bodo sposobne urejati in usmerjati notranje odnose med primarno proizvodnjo in predelavo. Nase morajo prevzeti kompleksno planiranje, povezovanje z znanostjo itd.,
da bi tako razbremenili ukrepanje države, ki je pač ponavadi obremenjeno s
staro in preživelo logiko in navadno deluje linearno ter dostikrat prizadene
tudi tiste, ki uspešno delujejo. Tako združeno delo mora organizirati tudi lastni
inflacijski program, s katerim bo sposobno amortizirati zunanje pritiske in v
katerem bo država v interesu združenega dela le eden od dejavnikov za obvladovanje teh nevšečnosti.
Graditev sistema družbenoekonomskih odnosov.
V boju za racionalnejše gospodarjenje in sodobnejše programe razvoja je
seveda še posebnega pomena graditve družbenoekonomskega sistema na novih
ustavnih temeljih. Oblikovanju novega sistema smo dali pri nas v Sloveniji
politični, idejni in strokovni pomen, kakršnega zahteva nova ustava, saj gre za
nadaljevanje procesa uresničenja ustavne ureditve. Nekatere pomembne sistemske zakone, kot veste, smo že sprejeli, prezreti pa ne gre tudi celotnega spleta
družbenih in samoupravnih norm, ki smo jih sprejeli v družbenih dogovorih,
samoupravnih sporazumih in drugih samoupravnih aktih na različnih področjih
družbenoekonomskega življenja, ki smo jih pred kratkim še urejali z zakonskimi normami in drugimi državnimi akti. Res pa je tudi, da smo več storili
pri tistih sistemskih kompleksih, za katere smo po novem ustavnopravnem in političnem kriteriju odgovorni v republiki, kot pa pri tistih, ki jih moramo po
zvezni ustavi skupno sprejemati v federaciji zaradi enotnega jugoslovanskega
trga in za katere niso odgovorni le zvezni organi.
Potem navajam, kaj se je v Sloveniji pri tem največ napravilo. Kot veste,
gre zlasti za predlog za izdajo zveznega zakona o denarnem in kreditnem sistemu, za nov sistem planiranja in razvojne politike z ustreznim načrtom izdelave
družbenega plana, h kateremu pristopamo, in tudi za prvi osnutek izhodišč za
pripravo družbenega plana razvoja v letih 1976-1980, ki je že pripravljen.
Tudi v vseh pristojnih organih na zvezni ravni so sprejeti vsi organizacijski ukrepi, zagotovljeno pa je tudi sodelovanje najvidnejših družbenopolitičnih in strokovnih delavcev v delovnih grupah za obdelavo vseh pomembnih
kompleksov družbenoekonomskega sistema za Jugoslavijo kot celoto. Končni
cilj tega dela je sprejem ustreznih sistemskih zakonov. To delo se bo seveda
potegnilo še v letu 1975. Prav gotovo bomo morali medtem sprejeti vrsto tekočih
sistemskih ukrepov začasnega značaja. Toda tudi te kratkoročne ali tako imenovane prehodne ukrepe moramo še posebej strogo ocenjevati, zlasti z vidika
uresničevanja ustavnih izhodišč. Dejstvo, da še nimamo kompleksnih in zaokroženih sistemskih rešitev, torej ne sme nikomur biti v opravičilo za sprejemanje odločitev, ki bi pomenile nadaljevanje starega in preživelega sistema.
Ključna vprašanja ekonomske politike v letu 1975.
Problemi, s katerimi se srečujemo v letošnjem letu, nas čakajo tudi v prihodnjem. Tudi zaradi tega povezujemo že danes tekoča gibanja s pogledom
naprej.
V leto 1975 stopamo z razmeroma neugodnimi tendencami: prenos inflacije
bo izredno visok v primerjavi s prejšnjim letom, nelikvidnost ima širši obseg,
deficit v plačilni bilanci pa bo znašal skoraj milijardo dolarjev. Ekonomska politika v letu 1975 bo zato morala omiliti ta splet neugodnih okoliščin in vzdr-
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ževati ravnotežje v družbeni reprodukciji. Združeno delo mora vse bolj prevzemati funkcije, ki jih predvideva ustava, tako v organizacijah združenega
dela kot v njihovih integracijah ter v povezavi s samoupravnimi interesnimi
skupnostmi na področju gospodarstva in v družbenih dejavnostih, da bo zagotovljen dejanski vpliv delavcev v združenem delu pri vseh oblikah združevanja
sredstev in uporabe dohodka.
Ekonomska politika bo tudi v naslednjem letu usmerjena v visoko stopnjo
gospodarske aktivnosti, okoli 7 u/o, ker lahko le tako postopoma rešujemo strukturne probleme v gospodarstvu in družbenih dejavnostih, vendar z ustrezno
zadržano rastjo osebnega. in družbenega standarda delovnih ljudi. Glede na
vse te probleme ni pričakovati, da bi kljub zelo intenzivni družbenopolitični
aktivnosti, naporu samih organizacij združenega dela, graditvi gospodarskega
sistema in dogovorom v gospodarski strukturi lahko že v letu 1975 razrešili
vsa neskladja. Ekonomska politika bo morala v danih okvirih te probleme omiliti in omogočiti boljši start za naprej.
Naša ekonomska politika je pogosto bolehala zaradi poskusov, da bi vse
probleme rešili hkrati, izrekajoč se obenem za visoko stopnjo rasti, za odpravljanje nelikvidnosti, za zmanjšanje inflacijske stopnje, za zmanjšanje deficita
in uravnovešenje plačilne bilance in za visoko porabo. Dobro pa je znano, da
vsi ti cilji med seboj niso komplementarni. Zato je stvar najširšega družbenega
dogovora, da opredelimo prednostne naloge. Obenem pa je tudi nujno, da spoznamo neizpodbitno resnico, da bo boj za odpravo strukturnih neskladij, s tem
pa tudi za gospodarsko stabilizacijo^, dolg.
V svetu se še ni zgodilo, da bi preprosto in hkrati odpravili številna žarišča
inflacijskih gibanj. Ce si namreč prizadevamo doseči zadovoljivo stopnjo rasti
in odpraviti nelikvidnost, si hkrati zmanjšujemo možnost, da bi v dani strukturi
gospodarstva in delitve družbenega proizvoda dosegli uspehe pri zmanjšanju
inflacije in ravnotežju plačilne bilance. Ker pa smo se odločili, da bomo temeljito
spremenili strukturo gospodarstva, je zato dinamična gospodarska rast edina
alternativa, ki mora imeti prioriteto v naši tekoči ekonomski politiki in razvojnih načrtih. Vendar, temeljiti mora predvsem na povečani produktivnosti, na
izvozni dejavnosti in na investicijah, ne pa na enostranski ekspanziji vseh
drugih oblik domače porabe.
Zaradi tega postajajo problemi plačilne bilance in njene sanacije ter potreba
po večji usmeritvi gospodarstva na izvoz blaga in storitev osnovno izhodišče
pri oblikovanju ekonomske politike za leto 1975. Pri tem je treba upoštevati,
da upadanje izvozne rasti v letošnjem letu in zmanjševanje konkurenčnosti
našega gospodarstva plačilno-bilančne probleme v letu 1975 lahko zaostri do
takšne mere, da bi primanjkljaj v plačilni bilanci lahko ogrozil hitrejši gospodarski razvoj. Zato mora biti izvoz osnovni dejavnik dinamične rasti proizvodnje.
Prizadevanja gospodarstva v tej smeri je treba podpreti z ustreznejšo politiko
spodbujanja izvoza. Odločilnega pomena za uresničevanje nalog v zvezi z ekspanzijo izvoza predvsem na blagovnem sektorju je politika realnega tečaja
dinarja. Tečaj dinarja je treba stalno prilagajati gibanju odnosov med notranjimi in zunanjimi cenami.
Poleg tega je treba gospodarstvo razbremeniti vseh tistih stroškov in obremenitev, ki jih svetovno tržišče ne priznava. Izpopolniti je treba sistem povračila carin pri izvozu blaga, tako da se namesto sedanjih enotnih stopenj povračil po posameznih panogah uvedejo diferencirane stopnje po posameznih
proizvodnih grupacijah.
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Zvezni proračun bo mogoče razbremeniti dela izdatkov za izvozne stimulacije, če bo proizvodnja za izvoz, za razliko od proizvodnje za domači trg,
znatno manj obremenjena z raznimi družbenimi dajatvami, tudi tistimi, ki jih
predpisujejo republike in občine. Pri tem velja posvetiti posebno pozornost
proizvodnji finalnih izdelkov za izvoz, ker je le-ta najbolj obremenjena z raznimi dajatvami. V zvezi s tem proučuje Izvršni svet tudi možnost, da bi v
okviru potreb za povečanje izvozne stimulacije povrnili izvoznikom tudi del
plačanega davka od dohodka temeljnih organizacij združenega dela in ta instrument vgradili v zakon o davku za prihodnje leto.
Posamezne grupacije in kompleksi združenega dela se morajo ustrezno organizirati in ob sodelovanju gospodarskih zbornic formirati ustrezne samoupravne
sklade, ki bodo prevzeli vodenje dolgoročne regionalne politike izvoza, predvsem
pa pospeševanje ekonomskega sodelovanja z deželami v razvoju. V tem smislu je
treba del sredstev zveznega proračuna prenesti na združeno delo. Izvozno usmeritev moramo podpreti tudi z investicijsko politiko in z večjimi olajšavami pri
uvozu opreme stimulirati rekonstrukcijo in modernizacijo proizvodnje za izvoz.
V kreditno-monetarni politiki bomo vztrajali, da se zagotovijo večja sredstva za kreditiranje izvoza in za pripravo proizvodnje za izvoz, pri čemer morajo poslovne banke svojo poslovno politiko kreditiranja maksimalno prilagoditi
potrebam izvoza, ki naj ima prednost pred drugimi plasmaji.
Skladnejše odnose v plačilni bilanci je treba zagotoviti razen s tem, to se
pravi razen s pospeševanjem izvoza, tudi s prilagoditvijo uvoza plačilnobilančnim možnostim. Potrebno je, da se sklenejo dogovori o ukrepih za zmanjševanje uvoza industrijskih finalnih izdelkov, izdelkov investicijske in široke potrošnje, predvsem pa za zmanjševanje uvoza hrane.
Prav tako se je treba dogovoriti, da ne bomo pretirano izvažali tistih surovin in reprodukcijskih materialov, ki so potrebni za predelavo doma. To pa
seveda zahteva uveljavitev novih trajnih odnosov med proizvajalci surovin
in finalisti.
Poleg izvozne ekspanzije so za dinamično gospodarsko rast velikega pomena
tudi investicije. Tudi zaradi tega sta krepitev reprodukcijske sposobnosti gospodarstva in premik v strukturi delitve družbenega proizvoda v korist investicij
tako pomembni nalogi.
Glede osnovne usmeritve v investicijski politiki seveda ostajamo pri tistih
nalogah, ki smo jih že opredelili: energetika in, promet, izboljšanje surovinske
osnove naše proizvodnje in manjša odvisnost od uvoza, proizvodnja hrane, pa
tudi avtomatizacija in modernizacija kapacitet, ki jih imamo, za kvalitetnejše
in višje stopnje predelave in za proizvodnjo tehnično zahtevnejših izdelkov, s
poudarkom na izvozno usmeritev.
Velike investicijske obveznosti, ki smo jih že sprejeli, zlasti v infrastrukturi, bodo seveda zahtevale velik obseg združevanja sredstev za skupne akcije
vsega gospodarstva, ki se v infrastrukturnih dejavnostih združuje v samoupravnih interesnih skupnostih za železniški in luški promet, za elektrogospodarstvo,
za cestno gospodarstvo in za nafto in plin. Vendar se tu le počasi premikamo
od združevanja sredstev po sili zakona do samoupravnega združevanja sredstev,
ki mora zaživeti v vseh teh skupnostih. Verjetno bodo samoupravne skupnosti
pri samoupravnem združevanju sredstev zadržale dosedanje oblike in osnove
za prispevke tem skupnostim. Le za ceste bo zaradi neustreznega dotoka prispevkov od bencina, in da bi nadomestili izpad dela temeljnega davka od
prometa proizvodov, ki smo ga doslej usmerjali v cestno skupnost, potrebno
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proučiti možnost za uvedbe prispevka od posesti motornih vozil (kot dohodka
občinskih cestnih skupnosti) in prispevka od dohodka temeljnih organizacij
združenega dela (za republiško cestno skupnost).
Velike obveznosti združevanja sredstev za prioritetne naloge in skupne
akcije v investicijah pa narekujejo toliko bolj premišljeno in racionalno odločanje pri vseh novih naložbah. To še posebej velja za disciplino pri zagotovitvi sredstev, za upoštevanje realnih možnosti dohodka in zadolževanja doma
in v tujini, za oceno usklađenosti z nalogami družbenih planov in za oceno,
ali investicija res odpravlja strukturna neskladja. Organizacije združenega dela
se morajo pri svojih odločitvah in pri odločitvah, ki jih sprejemajo v bankah,
odpovedati investicijam, ki obremenjujejo plačilno bilanco in neracionalno povečujejo zaposlovanje, saj je rast zaposlovanja po stopnji 4,5 za Slovenijo
očitno previsoka.
V okviru povečane investicijske aktivnosti sta pomembna tudi bolj odločna
stanovanjska graditev in ustrezen razvoj kapacitet industrije gradbenih materialov in gradbeništva. S še ugodnejšimi kreditnimi pogoji je stanovanjska
gradnja sposobna pritegniti velika sredstva prebivalstva, še posebej tudi devizna sredstva zdomcev. Znano je, kako multiplikativne učinke ima stanovanjska gradnja na vrsto drugih industrijskih dejavnosti. Morali bi upoštevati, da
standarda delavcev ne gre meriti samo z osebnimi dohodki, pač pa tudi s stanovanjskim standardom, z možnostjo najemanja potrošniških kreditov in drugih
kreditov, itd.
Nekaj o cenah in o sistemu cen. Čeprav je na videz paradoksalno, trdimo,
da bi lahko prispevala precejšen delež k omilitvi inflacije delna sprostitev kontrole cen, saj je v zadnjih letih bistveno vplivala na inflacijsko ravnanje v
gospodarstvu. Organizacije združenega dela so v takšnih razmerah vodile politiko cen brez pravih tržnih meril, ker je bila večina cen povezana z administrativnimi soglasji in dovoljenji. Takšna politika cen je osiromašila pobude
za izboljšanje kvalitete, za prilagajanje ponudbe povpraševanju, obenem pa je
odprla vrata stihijskemu uvozu, kajti nekateri proizvodi so bili izločeni iz proizvodnih programov zaradi zakovanih cen. Škoda, ki nastaja zaradi takšne
politike, ima svoj delež pri inflaciji.
V sistem družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja o
spremembi cen je treba vgraditi ukrepe za oblikovanje cen na določenih področjih, ki so pomembna za celotno družbeno reprodukcijo. To so energetika,
osnovne surovine, kmetijstvo in določeni proizvodi, pomembni za življenjski
standard, npr. stanarine, komunalne storitve in zdravstvene storitve.
V sistem cen je treba nujno vključiti vse elemente, ki so bistveni za raven
in medsebojna razmerja v cenah, kot sestavni del dolgoročne politike poslovnih
odnosov. Na področjih, kjer bodo organi družbene skupnosti zadržali neposreden
nadzor nad gibanjem cen, pa ni dopustno nikakršno odlašanje v spremembah
cen, če so potrebne zaradi skupne razvojne politike. Izgube, ki zaradi takšnih
odlašanj nastajajo, tu mislim predvsem npr. na elektrogospodarstvo in železniško gospodarstvo, prav tako na koncu in često še bolj boleče plača vse gospodarstvo. Seveda pa je treba pri cenah energično izločiti vse elemente, ki so
značilni za monopolistične dogovore in sporazume, kot tudi za lokalistično
zapiranje.
Pri snovanju družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov o cenah
je treba odločno vztrajati, da se bodo pogoji oblikovanja cen oblikovali in obravnavali v celotni tehnološki vertikali, da bodo torej temeljih na objektiviziranih
29
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kriterijih družbeno usmerjenega trga. Z vsebinsko preosnovo teh družbenih
dogovorov in samoupravnih sporazumov in s hitrejšim uresničevanjem ustavnega določila o povezovanju proizvodnje in trgovine bodo dani pogoji, da se bo
lahko bistveno skrčila državna regulativa na področju cen, s čimer bo združeno
delo postalo na široki fronti odgovoren dejavnik v borbi za stabilizacijo trga.
Ta koncept pomeni združevanje proizvodne in trgovinske sfere in vzpostavljanje zaokroženih gospodarskih sektorjev, ki prevzemajo vso odgovornost za
celoten blagovni promet, oskrbo in cene na svojem področju. Če je hitrejša
gospodarska rast postavljena kot imperativ v ekonomski politiki v letu 1975,
potem je jasno, da bo uresničitev take gospodarske rasti zahtevala tudi aktivnejšo politiko v kreditno-monetarni sferi, s katero bi odpravili sedanje že zaostrene probleme nelikvidnosti.
Kreditno-monetarna pplitika je bila letos v bistvu, globalno gledano že
restriktivna. Ob ocenjenem porastu nominalnega družbenega proizvoda za 30'%
je bil porast denarne mase 26 %. Pri tem pa je treba upoštevati, da je bilo od
tega porasta samo 5 %> usmerjenih v gospodarstvo, vse ostalo pa v družbenopolitične skupnosti in druge faktorje, kar pomeni, da se je restriktivnost te
politike primarno odražala na pogojih poslovanja gospodarstva. V zadnjem času
je vendarle tudi pri nas prevladalo spoznanje, da z restriktivno kreditno-monetarno politiko ne moremo vplivati na omejevanje porasta cen, čeprav so
oblikovalci kreditno-monetarne politike pri nas to često hoteli. Pri tem pa niso
nikdar povedali, koliko potencialnega družbenega proizvoda smo medtem zaradi
zmanjšane rasti izgubili. Zadržano rast denarne mase smo pozneje seveda tako
ali tako povečali. To je bilo gašenje, kar pa, škode ni moglo več nadomestiti.
Kreditno-monetarna politika bo torej morala imeti predvsem za nalogo
obdržati likvidnost v mejah, ki ne bo preprečevala dinamičnega razvoja gospodarstva. Očitno je, da je praksa stalnega kopičenja obveznih rezerv poslovnih
bank pri Narodni banki in odtekanje primarne emisije prek drugih kanalov
postala svojevrsten anahronizem v sistemu. To bo treba v letu 1975 radikalno
popraviti.
In končno je treba poudariti pomen politike potrošniških kreditov. Na potrošniške kredite se pri nas gleda predvsem z vidika pomoči določenim industrijskim panogam ali celo posameznim podjetjem, ki so zašla v težave, namesto
da bi jih uporabili predvsem kot instrument, ki mora biti intenzivno uporabljen
zlasti v obdobju, ko dohodki prebivalstva rastejo počasneje. Zato je ekspanzija
potrošniških kreditov v prihodnjem letu zelo pomembna. Obenem pa je treba
ponovno poudariti tudi nujnost temeljitih sprememb v sistemu potrošniških
kreditov, njihovo usmerjanje prek poslovnih bank, da bi preprečili svojstveno
zapiranje enotnega jugoslovanskega trga. Sistem potrošniških kreditov ne sme
favorizirati posameznih proizvajalcev, potrošnik mora imeti možnost za izbiro
in nakup blaga kjerkoli.
Nekaj o premikih v strukturi delitve družbenega proizvoda in načela za
družbeno dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje.
Osnovno izhodišče pri delitvi družbenega proizvoda mora biti tudi v prihodnjem letu krepitev akumulativne in reprodukcijske sposobnosti gospodarstva.
Z ustrezno organiziranostjo delavcev v organizacijah združenega dela in njihovih asociacijah, še posebej pa z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi, ki bodo urejali gibanje sredstev za osebno, splošno in skupno porabo,
moramo končno zagotoviti, da ta razmerja ne bodo odstopala od predvidevanj
v dokumentih o ekonomski politiki. Politika stabilizacije v naslednjem letu ne
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more biti uspešna, če naraščanje sredstev za osebno, splošno in skupno porabo
ne bo pod rastjo nominalnega družbenega proizvoda — računamo, da se bo tudi
prihodnje leto povečal nekako za 30 "/o, nominalno. Intenzivnost stabilizacijske
politike je torej povezana s tem, za koliko procentnih stopenj bodo te oblike
porabe pod rastjo nominalnega družbenega proizvoda. Dogovor o tem bo treba
doseči ob sprejemu resolucije za prihodnje leto.
Pri delitvi dohodka morajo organizacije združenega dela zagotoviti, da bo
rast sredstev za razširjeno reprodukcijo hitrejša od rasti sredstev za bruto
osebne dohodke. To pomeni, da mora biti rast osebnih dohodkov pod rastjo
doseženega dohodka, kot tudi pod rastjo dosežene produktivnosti dela. Zaradi
tega pri resničnih naporih za stabilnejša gibanja ni mogoče računati, da bi
v letu 1975 lahko pomembneje dvignili realni osebni standard. Takšna politika
delitve osebnih dohodkov pa v ničemer ne preprečuje organizacijam združenega
dela, da ne bi v novih samoupravnih sporazumih o merilih za razporejanje
dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke upoštevale načela, da se
vsako delo in delovni prispevek mora meriti, da bo osebni dohodek vsakega
delavca sorazmeren s količino in kvaliteto opravljenega dela, z odgovornostjo
za izvršitev delovnih nalog in z vsemi tistimi elementi, ki pomenijo resnično
spodbudo za boljšo proizvodnjo, produktivnost in poslovni uspeh.
Skupna poraba.
Na področju skupne porabe smo v letu 1974 s sklepanjem družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov dobili dragocene izkušnje, ki nam bodo
pomagale, da bomo ta sistem, v prihodnjem letu še bolj utrdili, poleg tega pa
vnesli nekatere izboljšave, ki so nujno potrebne.
Globalno gledano moramo tudi obseg izdatkov skupne porabe zadržati pod
nominalno rastjo družbenega proizvoda, vendar tako1, da bo upoštevana diferencirana politika prioritet, selekcija in opredelitev za najpomembnejše naloge.
V sistem družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja o
skupni porabi kot izhodišče za prihodnje leto moramo vključiti selektivno obravnavanje programov samoupravnih interesnih skupnosti. Prednostne naloge
bo potrebno določiti najprej v procesu družbenega dogovarjanja in nato v
procesu samoupravnega sporazumevanja, želje pa uskladiti z realnimi možnostmi delavcev, ki te prispevke plačujejo.
Simo že v fazi, ki so samoupravne interesne skupnosti objavile svoje orientacijske predloge programov. Zidaj nas čaka najtežja naloga, naloga globalnega
in medsebojnega usklajevanja. Upoštevati moramo, da nismo sposobni pospeševati vse dejavnosti na najširši fronti, zato se moramo usmeriti na prednostne
smeri, med katerimi je šolstvo nedvomno na prvem mestu. Tu ima prednost
učinkovitejša skrb za pridobivanje in usposabljanje strokovnih delavcev, ki jih
najbolj primanjkuje, pa tudi tiste nove naložbe za odpiranje novih oddelkov in
dijaških domov, ki to lahko zagotovijo, ter štipendiranje.
Posebej bi morali proučiti možnost za graditev dijaških domov s sredstvi,
ki jih združujejo organizacije združenega dela za stanovanjsko graditev. V ta
namen bi morale izobraževalne skupnosti skleniti s stanovanjskimi skupnostmi
posebne sporazume, s katerimi bi za graditev dijaških domov svoja sredstva
združevale s sredstvi, ki se zbirajo za graditev stanovanj in združujejo v solidarnostnih skladih. Letos bo zbranih približno 600 milijonov dinarjev samo
v solidarnostnih stanovanjskih skladih v Sloveniji. Akcija bi morala zajeti vso
Slovenijo, ker je to problem, ki zadeva vse občine in ne le tiste, na katerih
ozemlju bodo dijaški domovi zgrajeni.
29*
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V družbenih dejavnostih se morajo začeti nekateri globlji premiki. Moramo
se čim bolj angažirati za presnovanje samoupravnih interesnih skupnosti v
družbenih dejavnostih na ustavnih načelih z oblikovanjem ustreznih organov
in z vplivom in skupnim odločanjem delavcev v družbenih dejavnostih in delavcev uporabnikov teh storitev. Odpravljati moramo zaostajanje in v marsičem
že preživelo usmerjenost izobraževalnih oblik in organizacij.
Pri raziskovanju moramo zahtevati povezavo v močnejše ustvarjalne skupine, ki bodo raziskovale bistvena vprašanja našega gospodarskega, tehničnega
in družbenega razvoja. Svojevrstno sliko o razmerah na tem področju daje
podatek, da je bilo v letošnjem letu financiranih 890 novih raziskovalnih
nalog, o katerih ni jasno, kakšne rezultate so dale. To kaže, da delimo sredstva po institucijah in raziskovalcih, s čimer vzdržujemo sedanjo strukturo,
namesto da bi spodbudili tista gibanja, ki so nujna, da bi nam naša raziskovalna sfera dala, kar od nje pričakujeta gospodarstvo in družbena skupnost.
Kako se bomo dogovarjali in kakšne programe v družbenih dejavnostih
bomo sprejeli, je torej sedaj v rokah odgovornih dejavnikov 247 samoupravnih
interesnih skupnosti, ki jih imamo v Sloveniji. Odbori za izvajanje družbenega
dogovora, politični dejavniki in v prvi vrsti delavci v temeljnih ogranizacijah
združenega dela, v gospodarstvu in v družbenih dejavnostih, imajo tu velike
in odgovorne naloge. Še ta mesec in v novembru moramo nove programe medsebojno uskladiti, finančno ovrednotiti ter uskladiti s predvidevanji resolucije o ekonomski politiki za prihodnje leto, tako na ravni republike kot tudi
v občinah, da bi lahko v decembru sklenili družbene dogovore in samoupravne
sporazume.
Kot instrument planiranja in usklajevanja na tem področju so zelo pomembne bilance splošne, skupne in druge porabe, ki so jih dolžne izdelati republike
in občine. Predpis o metodologiji za izdelavo teh bilanc je bil pred kratkim
sprejet, tako da tudi po tej strani ni več ovir za bolj organizirano in poenoteno
spremljanje teh gibanj.
Poleg navedenega je potrebno v družbeno dogovarjanje in samoupravno
sporazumevanje o obsegu skupne porabe za prihodnje leto vgraditi tudi naslednja načela:
1. Udeleženci se morajo obvezati, da bodo pri sklepanju družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov spoštovati osnovna razmerja v delitvi
družbenega proizvoda, ki jih bo predvidela resolucija o ekonomski politiki
za leto 1975.
2. Podpisniki bodo upoštevali specifičnost in prioritete programskih nalog
posameznih samoupravnih interesnih skupnosti v skladu z določili družbenih
planov in z odločitvami delavcev, kar pomeni, da bo dinamika porasta izdatkov
posameznih samoupravnih interesnih skupnosti različna, vendar v okvirih skupnega globala, ki ga bo predvidela resolucija.
3. Ce bodo nominalna gibanja rasti družbenega proizvoda drugačna od
predvidenih, je treba predvideti možnost za valorizacijo prvotno predvidenih
izdatkov obsega skupne porabe, vendar tako, da bodo v odnosu na nova gibanja družbenega proizvoda ohranjena ista razmerja, kot so bila predvidena
v resoluciji.
4. V vseh družbenih dogovorih in samoupravnih sporazumih je potrebno
predvideti metodologijo in kriterije za valorizacijo obsega izdatkov, če bodo
gospodarska gibanja drugačna od predvidenih. Pri tem mora biti jasno razvidno, kakšen porast osebnih dohodkov in drugih izdatkov je bil sprva planiran
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in zagotovljen, kakšno povišanje nad tem pa narekujejo nova gibanja. Pri
tem je mogoče uporaba različnih kriterijev: nominalni porast družbenega
proizvoda nad predvidenim, dvig osebnih dohodkov, ki je upravičen, ni pa bil
kalkuliran, dvig cen, pomembnih za posamezno družbeno dejavnost, in drugi
kriteriji ali njihova kombinacija.
5. Ko bo planirani ali valorizirani obseg sredstev za posamezne samoupravne interesne skupnosti na podlagi samoupravnega sporazuma in določene
prispevne stopnje dosežen, preneha obveznost za plačevanje prispevkov ali pa
se stopnje že prej ustrezno znižajo. S tem bi tudi dokončno odpravili stalne
razprave o usodi presežkov :in njihovem vračanju gospodarstvu, kajti če
bomo sproti ukrepali, presežki ne bodo' mogli nastati. To pomeni, da bistvo
samoupravnih sporazumov ni višina prispevne stopnje, ki jo je treba pojmovati
kot akontacijo in se torej pozneje obračuna, pač pa skupni znesek izdatkov,
potrebnih za izvedbo dogovorjenega programa.
6. Programske naloge, ki jih delavci pokrivajo' direktno iz svojih neto
osebnih dohodkov, npr. samoprispevki, lahko presegajo okvire ekonomske
politike in družbenega dogovora.
7. Strokovne službe samoupravnih interesnih skupnosti in SDK bodo
morale spremljati dotok sredstev in tako omogočiti zboru uporabnikov v vsaki
samoupravni interesni skupnosti, da bo glede na gibanja sproti, najmanj pa
vsake tri mesece ustrezno ukrepal.
Glede osnov, virov in oblik prispevkov za posamezne družbene dejavnosti
za prihodnje leto ,ne predvidevamo bistvenih sprememb. To bomo uredili v
posebnem zakonu o osnovah, virih in načinu plačevanja prispevkov samoupravnih interesnim skupnostim za skupno porabo. Tako teh določil ne bo
potrebno več vnašati niti v družbeni dogovor niti v samoupravne sporazume.
To bo zagotovilo tisto enotnost tehnike in poslovanja, ki je nujno> potrebna
tudi zaradi možnosti za sistematično' spremljanje gibanja in podatkov, brez
katerih upravljalci v samoupravnih interesnih skupnostih ne morejo odločati.
Posebno skrb bo potrebno posvetiti tisti solidarnosti in vzajemnosti, ki
imata v družbenih dejavnostih odločilen pomen za enakomeren razvoj družbenega standarda v vsej republiki. Za solidarnost v vzgoji in izobraževanju
moramo doseči tesnejšo povezanost med temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi
in republiško izobraževalno skupnostjo pri izvajanju nalog celotnega procesa
vzgoje in izobraževanja. To velja tudi za njihovo finančno povezanost. Uresničevanje programa solidarnosti, za katerega se bomo dogovorih v tistih temeljnih izobraževalnih skupnostih na nekaterih območjih v SR Sloveniji, ki so
potrebne pomoči, je potrebno zagotoviti z enotno stopnjo prispevka (v okviru
določene stopnje prispevka za osnovno izobraževanje), ki jo bodo nato plačevale
vse temeljne izobraževalne skupnosti.
Na podobnih načelih je potrebno v zdravstvu s skupno akcijo vseh zdravstvenih skupnosti uresničiti vzajemno gradnjo najpomembnejših skupno dogovorjenih zdravstvenih objektov v Sloveniji.
Z družbenim dogovorom naj bi prav tako določili enotno stopnjo prispevkov za realizacijo programa v republiški kulturni skupnosti in v republiški
telesnokulturni skupnosti, ki jo bodo združevale in plačevale vse temeljne
skupnosti teh dveh družbenih dejavnosti.
Se nekaj o splošni porabi.
Trend splošne porabe v republiškem proračunu in v občinskih proračunih
se v primerjavi s povečanjem družbenega proizvoda v zadnjih nekaj letih
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stalno zmanjšuje. Takšna politika bo zagotovila, da bo dinamika rasti proračunske porabe v letošnjem letu za 9 točk pod nominalno rastjo družbenega proizvoda.
Kot je znano, so občine s posebnim družbenim dogovorom letos sklenile,
da bodo prelivale del svojih proračunskih sredstev kot solidarnost tistim
občinam, ki nimajo možnosti, da bi zagotovile ustrezno raven proračunske
porabe na podlagi svojih lastnih dohodkov. Ta sistem solidarnosti pa se slabo
izvaja, in ugotoviti moramo, da občine ne izpolnjujejo obveznosti, za katere
so se same sporazumele. Izvršni svet meni, da moramo obseg solidarnosti, ki je
bil dogovorjen, izpolniti. Zaradi tega je že predložil Skupščini predlog zakona
o usmeritvi preseženih proračunskih dohodkov občin v letu 1974. Ta zakon naj
bi omogočil realizacijo solidarnosti.
V prihodnjem letu bo seveda tudi za obseg proračunske porabe na vseh
ravneh, to je v federaciji, republiki in občinah, potrebno zagotoviti njeno zaostajanje za nominalno rastjo družbenega proizvoda. Posebno težki so problemi zveznega proračuna, ki je letos, upoštevaje predlog za rebalans, za 43,2 %
večji, kot je bil v lanskem letu, kar je več kot 10 % nad rastjo družbenega
proizvoda. Tako velika dinamika zveznega proračuna je posledica avtomatizma,
vgrajenega za zagotavljanje sredstev za obveznosti, ki so bile sprejete v federaciji. To ima seveda posledice, zlasti za prispevek republik in pokrajin v zvezni
proračun, tako da Slovenija že letos v celoti uporablja temeljni davek od prometa proizvodov, ki je bil še pred nekaj leti pomemben vir dohodkov republiškega proračuna, skoraj samo za kotizacijo v zvezni proračun — nekaj malega
tudi za razvojne premije za kmetijstvo in majhen del za samoupravno interesno
skupnost za ceste. Ce bo v prihodnjem letu temeljni davek od prometa
proizvodov ponovno vir za kotizacijo republik, potem bo tega dohodka premalo
za pokrivanje potreb zveznega proračuna.
Določene premike, čeprav je bil največji del opravljen že v letošnjem letu,
nameravamo predlagati za prihodnje leto tudi glede republiškega proračuna
in občinskih proračunov, pri tem gre za prenos nekaterih gospodarskih investicij z republike na občine.
Velike razlike, ki so v občinah zaradi različnega ekonomskega potenciala,
narekujejo tudi za prihodnje leto usklajevanje obsega občinskih proračunov
v tistih občinah, ki imajo izjemno velike, z zakoni določene obveznosti, izjemno
nizko raven splošne porabe na prebivalca in ki so izjemno slabo ekonomsko
razvite. Pri. tem se odpira možnost, zlasti zaradi slabih izkušenj pri letošnjem
uresničevanju posebnega družbenega dogovora, da se bomo dogovorili o merilih
in kriterijih dopolnilnega financiranja nekaterih potreb splošne porabe v prizadetih občinah, in sicer tako, da bi vse občine v ta namen združevale po enaki
stopnji del enega od svojih izvirnih dohodkov, npr. občinskega prometnega
davka ali kakega drugega dohodka, do višine skupnega obsega potrebnih solidarnostnih sredstev.
Po drugi varianti bi bilo mogoče ta cilj doseči s prelivanji prek republiškega proračuna. To pomeni, da bi nekatere naloge, ki jih sedaj financirajo
občine, seveda samo v tistih občinah, ki bi izpolnjevale merila in kriterije
dopolnilnega financiranja, zagotovili na ta način, da bi jih financirali prek republiškega proračuna in sredstev za ta prelivanja zagotovili s premiki med dohodki republiškega in občinskih proračunov.
Za prihodnje leto bo treba skleniti tudi poseben družbeni dogovor med
občinami o tem, katere davke bodo občine predpisale za splošno porabo,
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zlasti pa, katere od teh davkov bodo predpisale v enakih stopnjah zaradi izenačevanja pogojev gospodarjenja, katere pa lahko tudi v različnih stopnjah, da
bi upoštevali specifičnosti in raznolikost potreb v občinah.
Rešiti bo treba tudi vprašanje nadaljnjega obstoja davka na osebni dohodek
kot vira občinskih proračunov in proučiti možnost, da bi bil davek od dohodka
TOZD tudi kot vir občinskih proračunov osnova za pokrivanje tistih razlik
v obsegu porabe v posameznih občinah, na katere naj bi delavci v združenem
delu in v občinskih zborih združenega dela imeli odločilen vpliv, ko bodo odločali o obsegu splošne porabe v občini, kjer delujejo njihove temeljne organizacije združenega dela.
Tovarišice in tovariši delegati!
Kot vidite se v politiki, poleg ukrepov, ki zadevajo letošnja družbenoekonomska gibanja, usmerjamo v veliki meri že v prihodnje leto. Pri tem nas
vodi prepričanje, in upamo, da ga bo potrdila tudi današnja razprava v skupščini, da je naloga nas vseh, da začnemo takoj in na vseh ravneh in sektorjih
razreševati vse tisto, kar smo ugotovili kot nujno, ne da bi zaradi kratkoročnih
ukrepov zanemarjali ali opuščali tisto, kar je bolj dolgoročnega značaja.
Pri pripravi nekaterih dokumentov, ki opredeljujejo družbenoekonomsko
strategijo Jugoslavije in Slovenije v naslednjih planskih obdobjih, to je družbeni plan za obdobje od leta 1976 do leta 1980 in temelji skupne politike dolgoročnega razvoja Jugoslavije do> leta 1985, bo Izvršni svet posvetil posebno pozornost analizi uresničevanja družbenega načrta razvoja Socialistične republike
Slovenije za obdobje 1971—1975, pri čemer bo analiza, ki jo pripravljamo za
razpravo ob resoluciji, korak naprej v našem prizadevanju, da bi hitreje in
učinkoviteje ukrepali. Naš pogled bo segel globlje v strukturne^ in globalne
odnose v našem gospodarstvu. Izvršni svet je obenem že zadolžil vse republiške organe, da v najkrajšem času oblikujejo programe konkretnih nalog, s
katerimi bi izvajali sklepe Predsedstva CK ZK Jugoslavije o uresničevanju
politike ekonomske stabilizacije. Ukrepi, ki jih danes predlagamo, so torej
izhodišče za ustvarjalno dejavnost v organizacijah združenega dela, v krajevnih
skupnostih, v samoupravnih interesnih skupnostih, v občinah in v republiki,
pri čemer ponovno poudarjamo, da je boj za stabilizacijo naš skupen boj na
vseh ravneh. Ukrepi na vseh področjih družbene reprodukcije, še posebej v
organizacijah združenega dela in na področju osebne, skupne in splošne porabe,
nam morajo biti vsem izhodišče za obsežnejše programe varčevanja, za katere
obvezujejo vse nosilce družbenega in gospodarskega odločanja sklepi Predsedstva CK ZK Jugoslavije.
Izvršni svet bo v skladu s svojim operativnim programom predložil Skupščini že v mesecu novembru izhodišča za sestavo resolucije o družbenoekonomski politiki za leto 1975, v kateri bomo še konkretneje opredelili družbenoekonomsko strategijo za naslednje obdobje.
Prosimo vas, da podprete v ekspozeju nakazano usmeritev. Hvala.
Predsedujoči Stane Markič: Hvala lepa! (Ploskanje!) Obveščam vas,
da predlaga Komisija za mednarodne odnose Skupščine Socialistične republike
Slovenije, naj sprejmejo vsi zbori na skupnem zasedanju izjavo o nasilju zoper
slovensko narodnost na Koroškem.
Prosim predstavnika komisije Livia Jakomina, da prebere predlog izjave
o nasilju zoper slovensko narodnost na Koroškem.

Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
Livio Jakomin: Izjava o nasilju zoper slovensko narodnostno skupnost v Avstriji.
V avstrijskem parlamentu in koroškem deželnem zboru zastopane socialistična, ljudska in svobodnjaška stranka so sklenile, brez volje Slovencev v
Avstriji, da bodo izvedle kot pogoj za uresničitev še odprtih manjšinskih vprašanj preštevanje prebivalstva posebne vrste. Delegati vseh treh zborov Skupščine Socialistične republike Slovenije ugotavljajo, da se je s tem poslabšal položaj slovenske narodnostne skupnosti v Avstriji. Po skoraj 20 letih od podpisa
državne pogodbe o vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije niso uresničena določila, ki se nanašajo na pravice in zaščito slovenske in hrvaške narodnostne manjšine v Avstriji.
Slovenska narodnostna skupnost je še vedno izpostavljena raznarodovalnemu pritisku in brutalni gonji velikonemških šovinističnih in neonacističnih
sil. Nedvomno je izraz takšnega stanja dogovor treh vodilnih avstrijskih političnih strank o preštevanju posebne vrste, ki ni le novo nasilje nad Slovenci v
Avstriji, ampak tudi poskus revizije določil avstrijske državne pogodbe.
Jugoslavija je kot sopodpisnica državne pogodbe že večkrat prek zveznega
sekretariata za zunanje zadeve opozorila, da je Avstrija dolžna na osnovi te
pogodbe zagotoviti posebno zaščito slovenske in hrvaške manjšine na Koroškem,
Štajerskem in Gradičanskem, ne glede na številčnost manjšine. Uresničitev
zahtev o preštevanju slovenskega prebivalstva je nadaljnja spodbuda šovinističnim in nacionalističnim silam, ki so zainteresirane za vzdušje nacionalne
nestrpnosti in ki so sovražno razpoložene do narodnih manjšin in Jugoslavije.
Te sile izkoriščajo zahtevo po preštevanju posebne vrste za najbolj grobo obliko pritiska na manjšine. Nedopustno je, da so osnovne človečanske pravice
predmet in sredstvo medstrankarskega manipuliranja avstrijskih strank, ki so,
kot dokazuje njihov dogovor o preštevanju, pripravljene kapitulirati pred nemško nacionalističnimi in šovinističnimi silami, kar ne more ostati brez posledic
za demokratičen razvoj avstrijske družbe.
Delegati vseh treh zborov opozarjajo, da je prišlo do odločitve glede zahteve po posebnem preštevanju, kljub odločnemu nasprotovanju slovenske narodnostne manjšine, ki je izključena iz odločanja in reševanja vprašanj, ki
življenjsko zadevajo njen obstoj in usodo.
Se posebej zaskrbljuje dejstvo, da se pri tem javno in nemoteno odvija
teror šovinističnih in pronacističnih sil, pri čemer zlasti prednjači koroški
Heimatdienst, ki deluje ne samo za to, da bi odvzeli slovenski narodnostni
skupnosti tistih nekaj pravic, ki si jih je priborila, ampak da bi Slovenci v
Avstriji kot narodnost izginili. Avstrijska vlada dopušča takšno početje, čeprav
bi morali obstoj in tako delovanje organizacij, ki so dediščina nacistične preteklosti, prepovedati, saj državna pogodba kot sestavni del avstrijske ustave
izrecno prepoveduje dejavnost organizacij, ki težijo za tem, da se hrvaškemu
in slovenskemu prebivalstvu odvzame njihov manjšinski značaj ali manjšinske
pravice. Takšna politika avstrijske vlade ter političnih strank, ki so zastopane
v avstrijskem parlamentu, je v nasprotju z njihovimi izjavami o željah po
dobrih sosedskih odnosih in po širšem sodelovanju z Jugoslavijo1.
Socialistična federativna republika Jugoslavija je svoj interes za razvoj
vsestranskega sodelovanja z Avstrijo še dokazala. Delegati prav zaradi tega
opozarjajo, da uresničitev dogovora o preštevanju koroških Slovencev ne bo
v prid poglabljanju zaupanja med jugoslovanskimi narodi in avstrijskim na-

16. oktobra 1974

457

rodom niti ne v prid razvoja jugoslovansko-avstrijskim narodom, niti v prid
razvoja jugoslovansko-avstrijskih odnosov in da je nasprotna duhu evropskega
prizadevanja za mir in medsebojno sodelovanje in sožitje med narodi.
Delegati, zbrani na skupni seji zborov Skupščine Socialistične republike
Slovenije, izražajo zaradi odločitve avstrijskih strank o preštevanju posebne
vrste globoko zaskrbljenost ter podpirajo pravični boj Slovencev v Avstriji in
demokratične sile v tej državi, ki se zavzemajo za uresničitev pravic slovenske
in hrvaške narodne manjšine. (Ploskanje.)
Predsedujoči Stane Markič: Mislim, da navdušeno ploskanje potrjuje, da smo delegati vseh treh zborov soglasno sprejeli to izjavo.
Končujem skupno zasedanje in prosim delegate Družbenopolitičnega zbora,
da gredo v dvorano Centralnega komiteja Zveze komunistov, delegati Zbora
občin v malo dvorano, delegati Zbora združenega dela pa da ostanejo v tej
dvorani.
(Skupno zasedanje je bilo končano ob 11. uri.)
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