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1. seja
prvega sestanka
(15. decembra 1953)
Predsedoval: Jože Petejan, po letih najstarejši
poslanec Republiškega zbora.
Zapisnikar:

Tine Remškar.

Začetek seje ob 16,15.
Jože Petejan : Tovariši in (ovari.šice ljudski poslanci! Dovolite mi,
da kol najstarejši poslanec toga zbora pričncm prvo sejo s tem, da prečitam
odlok o sklicanju Ljudske skupščine k prvemu sestanku. Odlok se glasi:
Na podlagi 59. in 60. člena ustavnega zakona o družbeni in politični
ureditvi in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije v zvezi z 2. členom
zakona za izvršitev ustavnega zakona
sklicuj e m
za 15. december 1953 ob 16. uri prvi sestanek ljudskih poslancev, ki so bili
pri volitvah od 22. do 24. novembra 1953 izvoljeni v Republiški zbor, in
Ijndskili poslancev, ki so bili izvoljeni v Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije.
Prvi sestanek Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev bo v Ljubljani, Trg revolucije št. 1. Predsednik Ljudske skupščine LRS: dr. Ferdo
Kozak I. r.
Tovariši ljudski poslanci! Dovolite, da vas kol najstarejši med vami
prav iskreno pozdravim in želim največjega uspeha v dobrobit našemu
ljudsivu in v prospeh Ljudske republike Slovenije Ш Ljudske republike
Jugoslavije s tovarišem Titom na čelu. (Dolgotrajno in navdušeno ploskanje.)
Tovariši ljudski poslanci! Prosim predlogov za izvolitev zapisnikarja
današnje seje. (K besedi se prijavi ljudski poslanec dr. Milni Potočnik.)
Dr. Miha Potočnik: Predlagam, da za zapisnikarja današnje
seje izvolimo ljudskega poslanca Tineta Remškarja.
Predsedujoči Jože Petejan^' Ima še kdo kak drug predlog? Če ne.
dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za to, da se za tajnika izvoli
tovariš line Remškar, naj dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala.
Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je ta predlog soglasno sprejet in
prosim tovariša Remškarja, da zavzame svoje mesto. (Poslanec Tine Remškar pride k predsedniški mizi.)
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Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. oddaja poiidil o izvolitvi;
2. sklepanje o postopku pri verifikaciji poslanskih mandaiov:
3. volitev verifikacijskega odbora.
Ima kdo kak drug- predlog? (Nihče.) Ce nihče, dajem ta predlog na glasovanjq. Kdor je za predloženi dnevni red, naj prosim dvigne roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je
dnevni red soglasno sprejet.
S tem bi takoj prešli k prvi točki dnevnega reda. in sicer k oddaji
potrdil o izvolitvi ter prosim ljudske poslance, da vsakdo, ki bo poklican,
prinese potrdilo k predsedniški mizi in ga odda tovarišu tajniku. (Zapisnikar Tine Remškar poimensko kliče poslanec, ki se odzivajo in izročajo
potrdila o izvolitvi.)
Tovariši ljudski poslanci! Preidemo k drugi točki dnevnega reda. in
sicer k sklepanju o postopku pri verifikaciji poslanskih mandatov. Ker
Republiški zbor še nima poslovnika, predlagam naslednji osnutek za sklepanje. I a osnutek se glasi:
I. Volitev

v e r i f i k a c i j s k e g a od b 0 r a

1. Verilikaci jski odbor Republiškega /bora ima II članov.
2. Verifikacijski odbor se voli po kandidatnih listah.
3. Pravico predlagati kandidatno listo ima vsak poslanec.
4. 0 predlaganih kandidatnih listah se glasuje javno z dviganjem rok.
5. Izvoljeni so kandidati s tiste kandidatne liste, za katero je bilo
oddanih največ glasov. Če je dvoje ali več lisi dobilo največje enako
število glasov, se volitve ponovijo.
(). Verifikacijski odbor izvoli izmed sebe predsednika in tajnika.
II. Verifikacija

poslanskih

mandatov

1. Poročevalec v crilikaci jskega odbora da poročilo.
2. Predsednik verifikacijskega odbora da poročilo Kepnbliškcmu zboru
v obravnavanje in odločanje.
3. Obravnavanja predloga in odločanja 0 njem se lahko udeleži vsak
poslanec, dokler njegova izvolitev ni razveljavljena; ne more pa glasovati
0 svoji lastni izvolitvi, če se o njej posebej glasuje.
4-. O predlogu verifikacijskega odbora se glasuje v celoti ali posebej
za vsakega poslanca ali za posamezne poslance, kakor to določi zbor.
■>. Izvolitev poslanca 86 potrdi ali razveljavi ali pa se odločitev o potrditvi izvolitve odloži in se odredijo potrebne poizvedbe.
(). Glasuje se javno z dviganjem rok. Sprejet je predlog, za katerega
je oddanih največ glasov.
7. Za preiskavo spornih vprašanj lahko izvoli zbor posebni (revizijski)
odbor treh članov po enakem postopku, kol je bil i/.voljcu verilikaci j sk i
odbor. Revizijski odbor poroča zboru na eni prihodnjih sej o izidu preiskave.
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8. Ce se izvolitev ljudskega poslanca razveljavi, odredi Ropubliški
zbor ponovne volitve po 2. odstavku 154. člena zakona o pravicah in dolznostih ter o volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev Ljudske skupščine LRS.
III. Rrieeg a ji o s I a n t- e v
Poslanci, katerih izvolitev je bila potrjena, prisežejo najprej ustno
takole:
»Jaz (ime in priimek) prise/.em pri svoji časti iu pri časti svojega
naroda, da bom dolžnosti ljudskega poslanca opravljal zvesto in vestno,
dii se bom držal ustave in zakonov ter da hom vse svoje moči posvetil
nadaljnji graditvi socializma, razvoju Ljudske republike Slovenije ter
neodvisnosti in napredku Federativne ljudske republike Jugoslavije.«
Nato poslanci besedilo prisege podpišejo.
Tovariši ljudski poslanci! Dajem ta predlog v razpravo in prosim
ljudske poslance, ki imajo kako pripombo ali predlog, da se javijo. (Ne
javi se nihče.) Ker se nihče ne javi k besedi in ker ni nobenega drugega
predloga, dajem ta predlog na glasovanje in prosim ljudske poslance, ki
se s tem predlogom strinjajo, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je osnutek soglasno sprejet.
Preidemo k tretji točiki dnevnega reda. k volitvi verifikacijskega odbora. Prosim za predloge. (K besedi se javi ljudski poslanec Viktor Kovač.)
Viktor Kovač: Tovariši in lovarišice ljudski poslanci! Predlagam, da se za člane verifikacijskega odbora izvolijo naslednji poslanci:
Zalka Božičnik. Albin Dujc. Franc Kimovec. Miran Košmelj, dr. Heli Modic.
Franc Novak. Janez Pirnal. Vinko Sumrada. Anton Šušteršič, Janez Vipolnik in Alberi Jakopič.
Predsedujoči Jože Petejan: Slišali ste predlog za člane verifikacijskega odbora. Ima kdo še kak drug predlog? (Nihče.) Ce nihče, dajem
ta predlog na glasovanje. Kdor je za pročitani predlog, naj dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala, je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da
je lista za izvolitev verifikacijskega odbora soglasno sprejeta.
Prosim izvoljeni verifikacijski odbor, da se umakne v stranske prostore in da se konstituira. Za čas konstituiranja tega odbora odrejam
kratek odmor. (Seja je bila prekinjena ob 16,25 in se je nadaljevala
ob 16.50.)
Tovariši ljudski poslanci] Nadaljujemo sejo. Verifikacijski odbor je
-poročil, da se je konstituiral takole: Za predsednika je bil izvoljen ljudski
poslanec Albert Jakopič, za tajnika pa dr. Heli Modic.
Prosim predsednika verifikacijskega odbora, da prevzame poverilnice
s priporočilom, da se Čimprej izvede verifikacija mandatov, da bi mogli
jutri sejo nadaljevati.
Končno obveščam tovariše- ljudske poslanci', da bo druga seja Republiškega zbora jutri 16. I. m. predvidoma ob U). uri dopoldne. I o sejo bo
sklical in vodil predsednik verifikacijskega odbora.
Ker je s tem dnevni red izčrpan, zaključujem prvo sejo.
Seja je bila zaključena ob K),55.

>

2. seja
prvega sestanka
(16. decembru 1953.)
Predsedovala: Albert Jakopič, predsednik
verifikacijskega odbora in
Vlado Maj h e n , predsednik
Republiškega zbora.
Zapisnikar:

Dušan Bole.

Začetek seje ob 10,15.
Predsedujoči Albert Jakopič: Tovariši in lovariŠice ljudski poslanci! Pričeiijam drugo sejo prvega sestanka Republiškega zbora Ljudske
skupščine Ljudske republike Slovenije. Sporo&un zboru obvestilo iovarišice Mire Svetinovc, da se opraviči njen izostanek zaradi bolezni. Preden"
preidemo na dnevni red. prosim tovariša zapisnikarja Tinela Иешнкагја,
da prečita zapisnik 1, seje. (Zapisnikar Tine Remškar prečita zapisnik prve
seje.)
Tovariši in lovarišice! Ima kdo kako pripombo k zapisniku? C'e nima.
se zapisnik odobri in podpiše. Za današnjo sejo predlagam naslednji

dnevni red:
1. poročilo verifikacijskega odbora in sklepanje o njem:
2. prisega poslancev:

5. sklepanje o postopku pri volitvi predsednika, podpredsednika in treh
zapisnikarjev Rcpuhliškega zbora:
4. volitve predsednika, podpredsednika in ireli zapisnikarjev;
5. predlog posiopka za volitve komisije za pripravo poslovnika Kcpubliškcga /hora:
(). volitve komisije za pripravo predloga poslovnika.
Ima kdo kakšen drug predlog ali pripombo k predlo/enemu dnevnemu
redu':' (Ne javi se niliče.) Ker se niliče ne javi. dajem predlagani dnevni
red na glasovanje. Kdor je za predlagani dnevni red. naj prosim dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Niliče.) Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejel.
Prehajam na prvo točko dnevnega reda. to je na razpravljanje in
sklepanje O poročilu verifikacijskega odhora in prosim poročevalca tovariša
dr. Helija Modica, da da poročilo. (Ker se poročevalec dr. Udi Modic ne
javi. ugotovi predsedujoči po krajšem premoru, da poročevalec ni navzoč.)
ker poročevalec dr. lleli Modic ni navzoč, ho poročilo prebral ljudski poslanec line Remškar.
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(T i u c R e in š k а г čita poročilo do predloga, da se podelijo mandati in v poročilu navedeni poslanci razglase za Ijuclsko poslance Rcpubliškega zbora Ljudske skupščino LRS, ko se k besedi prijavi ljudski
poslanec Vlado Krivic.)
Vlado Krivic: Predlagam, da se imena poslancev ne čitajo, ker
imamo pred seboj natisnjeno poročilo.
Predsedujoči Albert Jakopič: Ali se zbor slrinja s tem predlogom? (Se strinja. K besedi se javi ljudski poslanec dr. Miha Potočnik.)
Dr. Miha Potočnik: Glede na to. da poročevalec ni navzoč, bi
bilo prav, da se verifikacijski odbor znova sestane in določi za čitanje
poročila drugega poročevalca.
Predsedujoči Albert Jakopič: Ali smatra Republiški zbor za
potrebno, da znova izvedemo oelotno proceduro, ali pa se strinja z naknadno
določenim poročevalcem Tinelom Remškarjem? (Zbor se slrinja s predlogom, da čita poročilo ljudski poslanec- Tine Remškar.) Hvala. Prosim ljudskega poslanca Tineta Remškarja. da nadaljuje s čitanjem poročila, (line
Remškar prečita še zaključek poročila.)
Predsedujoči Albert Jakopič: Slišali ste poročilo verilikacijskega odbora. Prehajam na razpravo 0 tem poročilu. Kdo želi besedo!' (K
besedi se prijavi ljudski poslance dr. Marijan Brecclj.)
Dr. Marijan Brecclj : Tovariši in tovarišice! V zvezi s poročilom verifikacijskega odbora, ki smo ga slišali, je prav, da tu v skupščin!
poudarimo nekatera dejstva, ki so pomembna za oceno izvršenih volitev
in pomembna za značaj, ki ga ima la najvišji predstavniški organ v naši
republika. Razumljivo je. da oslaja našim političnim organizacijam in njihovemu vodstvu naloga, da izvršijo politično analizo volitev in da posebej
ocenijo dobre in slabe strani naših organizacij, ki so se pokazale v njihovem delu za te volitve. Toda dejstvo, da smo z izvolitvijo zvezne skupščine in republiških skupščin dobili vrb naše ljudske oblasti v laki organizacijski obliki, ki nam omogoča izvršiti naloge novega družbenega in političnega sistema, kakor ga je usvojil ustavni zakon, to dejstvo nam nalaga
posebno dolžnost, da z vidika rasli socialistične demokracije v predstavniških organih ljudske- oblasti na kratko ocenimo politični pomen izvršenih
v olitev.
Zakon o političnih in družbenih temeljih in o organizacij i oblasti, ki gaje
sprejela zvezna skupščina letos januarja, in enaki ustavni zakoni v republikah so tako odločno posegli v vse- naše družbeno in državno življenje,
da smemo označiti prav letošnje- leto za najpomembnejše razdobje- v naših
povojnih naporih. Re-volucionarni ukrep, s kalerim so bila izročena sredi
leta 1950 proizvajalna sfcedsiva v upravo delovnim kolektivom, je v dveh
letih rodil tako bogate- izkušnje- in tako globoko posegel v vse- naše- politično, gospodarsko in družbeno življenje sploh, da so se nam pokazale
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jasne oblike celotnega družbenega sistema, ki naj ga uveljavimo na vseh
področjih javnega odejetvovanja. Te izkušnje in pa izkušnje, ki so nam
jih dali ljudski odbori od časa, ko so bili pred enim in pol letom uveljavljeni novi zakoni o lokalnih organih ljudske oblasti, vse to nam je približalo fiziognomijo ljudske oblasti, v kateri se morajo najhitreje in mijpopolneje uresničiti načela socialisličnc demokracije. Principi samoupravljanja BO ee pričeli uveljavljati na področju prosvete in kulture, zdravstva,
socialnega skrbstva in na mnogih drugih področjih, povsod tam, kjer more
že na današnji slopnji aaiega maieiialuega razvoja odločali delovni človek
sam o svojih lastnih demokratičnili samoupravnih oiganih. Ta jasna perspektiva ljudske samonpiave je postala vodilo našemu političnemu delu,
postala je etvama orientacija ne samo vodstvenim organom V ljudski
oblasti in v političnih organizacijah, ampak — kar je pomembno in obrabnijoče dejstvo — je postala stvarna pobuda prizadevanjem najširših
Ljudskih množic na vseh področjih njihovega dela. V letošnji predvolilni
kampanji je bila enotna sodba vseh šlevilnih poliiičnih delavcev, ki so
vztrajno in požrtvovalno posegli \ to delo. ta. da se je politična zavesi
in zrelost našega ljudstva izrazito dvignila^ Enotne sodba je bila v tem,
da je bila povsod na tisočih sestankih in zborovanjih razprava stvarna,
bodisi da se je izražala V priznanju doseženih uspehov \ la/iimev anj n
izvršenih sprememb v našem političnem in družbenem življenju, konstruktivnem in obširnem sodelovanju pri pripravah novega ekonomskega eistem i. bodisi v kritikah, ki so bile iznesene na račun poslovanja organov
ljudske oblasti, državne uprave, lokalnih razmer, nepravilnega odnosa
do obče ljudske imovine Ltd. Skoraj bi bilo odveč omenjati liste /clo redke
in osamljene poskuse sovražnih izpadov, ki so jih pa ljudje sami s pravilnim čutom odgovornosti lako do naše države kot celote, kakor do v seli
listih ljudskih organizacij v njihovih okrajih in občinah, ki služijo koristim
skupnosti, v kali preprečili. .Skratka, treba je ugotovili, da so temelji
političnega in družbenega reda. kakor ga je uveljavil ustavni zakon, sprejeti od najširših množic delovnega ljudstva. Zalo sinemo nadaljevati s
popolno vero v našo bodočnost, tako nadaljnjo graditev naše oblasti, kakor
izpolnjevanje celotnega našega družbenega sistema prav na teh osnovah.
Posebej je treba poudariti, da je politika Jugoslavije v mednarodnih odnosih in njeno dosledno in požrtvovalno prizadevanje ohranitve in utrditve
miru v svetu doživela tako cnodnšno priznanje in podporo med vso volilno
Kampanjo, kot še nikdar doslej. Vprašanje I rsla. ki je padlo v sredo
volilnih priprav, je cnotnosi jugoslovanskih narodov in odločno pripravljenost vsega delovnega Ijndsiva. branili pravice našega življa in dosledno
varovali svobodo in neodvisnost J ugoslav i je. lako nlrdilo, da je poslala
la naša nolranja politična enolnosl v mednarodnem svetu tako resen
Činitelj, ki so ga hočeš nočeš morale ponovno upoštevati ludi velike sile.
ki so hotele na svojevoljen način in v podporo imperialisi ičnih tendenc
oškodovati naše inlerese in s leni inlerese v seli progresivnih sil v svetu.
To dvoje: resnično ra/n me v a n je in podpora nolranjemu poliličncmn in
gospodarskemu razvoju v smeri utrjevanja Bocialističnih odnosov in pa
popolna enolnosl v varovanju inleresov J ngoski v i je kol erlole navzven,
to dvoje je doka/, lake politične zrelosli in resnične privrženosti stvari
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socializma, ki jiam je omogočilo doseči sedanjo stopnjo razvoja in ki mi m
odpira možnost razvoja samo po poti doslednega uresničevanja načel socialistične demokracije v notranji in zunanji politiki.
Letošnje volitve v zvezno skupščino in v republiške skupščine so imele
Se svojo posebno značilnost. Ne le prvič pri nas, ampak prvič sploh v zgodovini delavskega gibanja so stopili v državni parlament zbori proizvajalcev kol neposredni predstavniški organi delovnega ljudstva, ki mu je
zaupano upravljanje proizvajalnih sredstev. Neposredni proizvajalci prevzemajo kot taki nalogo soodločanja v obči državni politiki in posebej
v ekonomski politiki. V okrajnih in mestnih ljudskih odborih so zbori proizvajalcev poslovali že nekaj časa. Zato je njihov pomen delavcem in nanieščeiicem v proizvodnji, trgovini in prometu poznan že iz prakse. Ker je
sedanji volilni zakon predpisal drugačni način kandidiranja in posredni
način volitev v zvezni zbor proizvajalcev in v republiške zbore proizvajalcev, zato je bilo prav, da so okraji in mesta ponovno volili svoje zbore
proizvajalcev, čeprav tem zborom proizvajalcev še ni potekla mandatna
doba. To se je izkazalo kot potrebna politična odločitev in dokaz temu je
dejstvo, da je bilo predvolilno delo v tovarnah, zadrugah, v podjetjih in
v vseh drngili gospodarskih organizacijah zelo obširno in eama udeležba
na teh volitvah zelo visoka. Številke so bile naši javnosti priobčene in
zato mislim, ni treba, da jih tu ponavljani niti ne, da dajem podatke
o sestavi in številu okrajnih zborov proizvajalcev, ki so bili izvoljeni
pred občimi državnimi volitvami. Republiški zbor proizvajalcev naše skupščine ima od svojih 72 članov 59 članov iz skupine industrije, obrti in
trgovine, 13 pa iz kmetijske skupine. Po poreklu je od njih 45 delavcev
in !-!■ iiaineščeiicev v prvi skupini, v drugi pa je poleg dveh inženirjev
agronomov in enega sindikalnega iimkcionarja 10 kmetov.
Pomembno poliiično merilo, ki nam kaže uspeh volitev, je sama udeležba. Naša javnost je že obveščena, da so letošnji volilni rezultati, kakor
so jih objavile pristojne volilne komisije, tako imenovani čisti rezultati.
to se pravi: letos tiiso v teh rezultatih upoštevani upravičeno odsotni, to
je vsi tisti, ki se niso mogli udeležiti volitev. To so predvsem naši državljani, ki živijo v inozemstvu, ki so na potovanju, ki služijo kadrovski rok.
ki so na orožnih vajah, in prav teh je bilo v času naših zadnjih volitev
v zvezi z zadnjimi ližaškimi dogodki več kot sicer, ki so na sezonskem
delu, bolni itd. Vsi ti niso imeli možnost udeležiti se volitev v republiško
skupščino, kajii volilni postopek je omogočil volitve v inozemstvu in volitve
v vojski le za /.vezne volitve, ne pa i udi za republiške volitve. Rezultati za
volitve v Republiški zbor povedo, da je od 976.522 volilnih upravičencev
volilo S5.92 %. Neveljavnih glasovnie je bilo 5.99%. C'e primerjamo te
rezultate Z zadnjimi volitvami v republiško skupščino marca 1951, kjer
so se pri objavi volilnih reznliatov odšteli upravičeno odsotni volivci,
moramo zaključili, da je bila volilna udeležba letos od vseh dosedanjih
volitev največja. 1'ii takratnih volitvah, ko smo še imeli črno skrinjico,
je vanjo glasovalo nekaj manj kot 4 0/o vseh volivcev. Letošnjo številko
neveljavnih glasov - nekaj manj kot 6% — pa ne moremo v celoti Šteti
kol nasprotne glasove, ker so bile mnoge glasovnice proglašene za neveljavne, ne da bi bil na njih kakršen koli izraz nasprotnega glasovanja.
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Iz poročil volilnih komisij je razvidno, da sro za najpogostejše primere
neizpolnjenih glasovnic v tistih volilnih enotah, kjer je kandidiral en sam
kandidat in kjer niso volilni odbori dovolj točno pojasnili postopka. No,
pa ne glede na to je treba ugotoviti, da so ti rezultati realni in točni,
kakor smo slišali iz poročila veri likati j skega odbora, in da tias moraju
v tem pogledu dejansko zadovoljiti. Treba je omeniti še to, da je volilna
udeležbe v posameznih okrajih v primeri z našimi zadnjimi republiškimi
volitvami znatno boljša, znatno boljša po tem. ker je bila volilna udeležba
v vseh okrajih enaka, to se pravi, da je bila volilna udeležba v vseh okrajih
okrog 86%, med SO in 90%, da imamo seveda posamezne okraje, ki izrazito izstopajo, kot na primer Maribor mesto, ki ima udeležbo skoraj 95 0/o,
nekateri primorski okraji, na čelu okraj Sežana, eelo 93%. Trbovlje čez
93%. Treba je tudi omeniti, da so se šlajerski okraji in prekmurski okraji
odzvali v mnogo \ečjem številu kot pri prejšnjih volitvah.
Za presojo političnega položaja pa je morda še pomembnejša ocena,
ki nam jo daje potek kandidiranja. Prvič je naš volilni zakon predpisal
kandidiranje po zborih volivcev. Ta odločitev, ki je izročila najpomembnejše dejanje v volilnem postopku v roke tem osnovnim demokratičnim
organizacijam ljudstva, je bila sprejela z izrednim interesom in velikim
političnim razumevanjem. Dejetvo samo. da naj volivci Z enako pravico
odločajo pri postavljanju kandidatur kakor pri samem glasovanju, je dalo
našemu volilnemu sistemu novo podobo. Moramo ugotoviti, da je prav
kandidiianje po zborih volivcev vneslo v predvolilno kampanjo neposredni
interes, ki je poglobi] celoluo politično delo v zve/.i /, volitvami. Razumljivo je. da ni šlo tudi tu brez napak in da so iu da bodo še morale naše
politične organizacije prav v tem pogledu točno presodili delo njihovih
organizacij. Za 122 volilnih enot, kolikor je poslancev v našem republiškem
zboru, je bilo veljavno poatavljenib 174 kandidatur. V vseh volilnih enotah,
razen v eni. so bile kandidature po /boru volivcev, v dveh pa poleg njih
Se dve kandidaturi, ki sta bili vloženi po listah državljanov. V republiški
zbor proizvajalcev je V 39 volilnih enotah prve skupine kandidiralo 107
kandidatov, v 13 volilnih enolah kmelijslva pa 20 kamlidalov: torej je bilo
za 72 poslanskih mest skupaj 127 kandidatov. Te številke kažejo, da so
v večini primerov bile dvojne ali trojne kandidature neposredni izraz presoje zborov volivcev in da smo lahko prvič govorili o volilni borbi v smislu
izbire kandidatov. Namreč, ne borbe med /asiopnik i ra/ličnih polilirnih
smeri, ampak borbe« med predstavniki naši- enotne vseljudske politične
organizacijeSocialistične /veze delovnega ljudstva Slovenije, zakaj vsi
kandidati so bili pristaši naših skupnih polinčnih slremljenj. Prešli smo
tedaj že na tako slopnjo Splošnega političnega razvoja, ko ogromna večina
našega delovnega Ijudslva ra/nmeva volitve v predstavniške organe ljudske
oblasti le kol odločitev 0 izbiri kandidatov i/, vrsi /astopnikov in pobornikov socializma, ne pa odločitev med takimi ali drugačnimi političnimi, ideološkimi ali družbenimi na/iranji.
Mislim, da ni potrebne in ne /načilna aiuili/a Mirialnega seslava republiškega zbora, ker je bil kriterij, ki je odločal lako pri kandidaturah kol
pri glasovanju, kriterij jasne pri v r/.enosl i sociali/mn. sposobnosli in delavnosti. Morda je prav pripomnit] samo tO, d.i je v našem rcpubIKkem /boru
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po poreklu 55 delavcev in 4 kmetje, 20 iz področja obrti in trgovine, 2(i
s področja nameščencev, 7 iz učirteljske stroke in 29 intelekhmlcev. Sedaj
so to, kar je razumljivo, v večini javni politični delavci, ki so na čelu
v organih ljudske oblasti, političnih oiganizacijali. gospodarskih organizacijah in drugih naših družbenih ustanovah.
Pravilno se mi zdi še posebej-poudariti, da smo tudi v tehniki volitev
napravili znatni napredek in da so dobre volilne priprave omogočile izvršiti
volivcem pismene volil ve. ki smo jih seda j prvič uvedli pri volitvah v zvezno
in republiško skupščino hrez vsakih težav. Le v eni stvari je treba priporočiti ljudskim odborom večjo skrb, to je vodenje volilnih imenikov.
Čeprav je tudi v tem pogledu napredek, vendar so posamezni primeri
jasno pokazali, da je nujna potreba voditi in nadzorovati delo rednih
volilnih imenikov in delo pri izpiskih z večjo vestnostjo.
Skrb za zakonitost volilnega postopka je bila letos mnogo večja in
doslednejša. Mislim, da smemo v tem pogledu izreči priznanje vsem volilnini organom, ki jim je bila poverjena naloga, skrbeti za zakonit volilni
postopek, predvsem okrajnim volilnim komisijam in republiški volilni
komisiji. Dokaz točnega poslovanja in budnosti naših državnih organov
za zakonitost volilnega postopka je primer v ЗЗ. volilni enoti, za katero
predlaga na osnovi poročila republiške volilne komisije tudi naš verifikacijski odbor razveljavitev. Te primer dokazuje, da bo ljudska oblast varovala zakonitost, ne glede na to. ali poteka kandidatura od strani zbora
volivcev ali po listi državljanov, ker bi bilo napačno, da bi dopuščali
zlorabo zakona tam. kjer je na mestu odkrita politična akcija in na osnovi
nje svobodna presoja volivcev. Izjavljam, da se v celoti strinjam s poročilom verifikaoijskega odbora in z njegovim predlogom za potrditev mandatov, prav iako pa tudi s predlogom, da se v 33. volilni enoti volitve razveljavijo in razpišejo nove volitve. Zato bom za to poročilo in za ta predlog glasoval. (Dolgotrajno ploskanje.)
Predsedujoči Albert Jakopič:
se prijnvi ljudski poslanec Albin Duje.)

Želi še kdo besedo? (K besedi

Albin Duje: Tovariši ljudski poslanci! K poročilu verifikacijskega
odbora bi Želel dali nekaj pojasnil iz tolminskega okraja, ki nam povedo,
kako močno je narasila socialistična zavest množio in kako globoko so se
volivci zavedali važnosti zadnjih volitev ter pomena in vloge ljudske skupščine v nadaljnjem razvijanju ljudskega samoupravljanja.
Ce površno pogledamo volilne rezultate, ki jili je ngotovila volilna
komisija v Tolminu, bi si mogli ustvarili predstavo, da so te volitve bile
morda nekoliko slabše od prejšnjih. Od 27.<>7() vpisanih volivcev je glasovalo
/a republiški zbor 24.I77 ali dobrih 85 0/o. Ce pogledamo rezultate za zvezni
zbor. Ugotovimo, da je glasovalo 25.780 ali okoli 91 "/o volivcev, kar pomeni,
da je bilo skoraj t> "Ai volivcev na orožnih vajah ali na rednem odsluženju
vojaškega roka. 0 Čemer je že poprej govoril tovariš Brecelj. Ako pa z
volitvami prejšnjih led primerjamo opravičeno odsotne pri sedanjih volitvah, tedaj vidimo, da je bilo leh sedaj za nekaj odstotkov manj. Imeli smo
celo lake primere, da so prišli na volitve ljudje, ki so pri prejšnjih volitvah

|2

Republiški zbor

vedno abstinirali. prišli pa so tudi starčki, stari od 80 pa tudi do 100 let.
Za primer bi navedel, kako je prišel v Bovcu na volitve nasmejan in v
praznični obleki stoletuik in zavedajoč se pomembnosti volitev, rekel, da
se čuti ponosnega, da laliko voli najvišje predstavnike naše države in da
je tudi naša država lahko ponosna, ko prihajajo na volišče celo stoletniki.
kajti s takimi primeri se prav gotovo ne more ponašati nobena druga
država. Zelo redki so bili primeri, da niso prišli na volišče ljudje, ki bi
laliko prišli. Takih je po naši analizi v celem okraju komaj 144 ali 0,47%.
Pa tudi odstotek opravičeno odsotnih bi bil lahko precej manjši, če bi bili
volilni imeniki iii izpiski urejeni. Priznati pa moramo, da je bilo glede
tega pri nas v nekaterih občinah precej zmešnjave. Navedel bom samo
en lak primer, in sicer iz občine Tolmin. Tu je bilo dvakrat vpisanih v
enem volilnem imeniku, in takili. ki so bili vpisani v dveli občinah. 98 ljudi.
Takih pa. ki so se odselili in so bili vpisani, ker se niso pravočasno odjavili,
pa je bilo 101. Prav gotovo je to vplivalo v precejšnji meri na odstotek
udeležbe pri volitvah. Imeli pa srno v nekaterih občinah tudi take primere,
ko SO bili v volilnih imenikih ljudje, ki so že mrl vi iu taki, ki so v inozemstvu, in zato seveda niso mogli voliti. Ti podatki nam povedo, da abstinence praktično pri nas ni bilo.
Cc pa analiziramo izid volitev po neveljavnih glasovnicah, moramo
ugotoviti visoko politično zavest ljudstva ter njihovo predanost socializmu.
Za republiški zbor je bilo \ 116. volilni enoti, ki obsega Bovec. Kobarid
in Breginj, od 6.290 volivcev, ki so glasovali, samo 317 neveljavnih glasovnic.
V 117. volilni enoti, ki obsega Tolmin, Most na Soči, Grahovo, Tribuša. je
bilo pri S.600 volivcih 581 neveljavnih glasovnic, v lis. volilni enoti, ki
obsega Idrijo. Spodnjo Idrijo in Cerkno, od 9.287 volivcev 815 neveljavnih
glasovnic. Za zvezni zbor pa je bilo od 24.177 volivcev, ki so glasovali.
1.713 neveljavnih glasovnic ali 3.2 Vo.
K. leni rezultatom bi še pripomnil. d;i je bilo prav gotovo okoli 90 "/o
takili glasovnic neveljavnih, ko volivci niso bili do podrobnosti seznanjeni
/, načinom volitev. To so bili stari ljudje ali pa taki. ki so po nekaj ur
oddaljeni od središča svoje vasi. Bili pa so Indi taki primeri, ko BO volivci
izrazili volilni akl s podčrlan jem ali s kljukico, ne pa z obk rožanjem
zaporedne številke- kandidata in SO volilni odbori lake glasovnice razveljavili. Prav redki pa SO bili primeri namerno uničenih glasovnic. V glavnem so bile glasovnici- prazne. Prav tako na glasov nicali nismo opazili
sovražnih parol ali pripomb.
I i podatki in analize nam povedo, da kljub lemu. da so bili volilni
rezultati pri sedanjih volitvah v zvezni in republiški zbor zelo dobri, še
vedno niso dejanski izraz političnega razpoloženja ljudi, in to prav zaradi
tehničnih slabosti, in je razpoloženje boljše- kakor pa ga kažejo sami volilni

rezultati.
Po vseh občinah in vaseh nam pripovedujejo, da še nobene volil v e
niso tako dobro uspele kot sedanje. Prav gotovo je tO posledica velikih
uspehov, ki smo jih dosegli v naši notranji in zunanji politiki. V naši
notranji politiki so bili doseženi laki uspehi, da smo se lahko zoperslavili
pritisku italijanskega imperializma in sklepu od K. oktobra glede Iržaškega
vprašanja. Vprašanje svobode in neodvisnosli naše social islične domovine.
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ki je prišlo zlasti v primeru Trsia še posebej do izraza, je iak monicuf,
ki je naše ljudetvo in narode še tesneje povezal z našim državnim in poliiičnim vodstvom s tovarišem Titom na čelu. To je bil tudi eden važnih
momentov za tak rezultat sedanjih volitev. V zvezi s tem pa je bilo tudi
mnogo drobnega političnega dela, ko so se z volivci obravnavala ta in druga
vprašanja. Saj je bilo samo v našem okraju okoli 90 sej in posvetovanj
občinskih forumov in aktivov, čez ЗОО zborovanj in množičnih sestankov,
97 zborov volivcev itd. lake politične aktivizacije pri prejšnjih volitvah
prav gotovo ni bilo.
Volivci so bili zlasti zadovoljni, da so skoro vse njihove vasi obiskali
kandidati, in žele, da hi tudi v bodoče pogosteje bili njihovi poslanci med
njimi.
To sem želel povedati za naš okraj k verifikacijskemu poročilu in
izjavljam, da bom za io poročilo tudi glasoval.
Predsedujoči Albert Jakopič: Želi še kdo od ljudskih poslancev
besedo? Besedo ima ljudski poslanec Jože Tramšek.
Jože Tramšek: Tovariši ljudski poslanci! Izjavljam, da se z veseljem pridružujem besedam tovariša Marijana Breclja. To, kar je rekel,
je popolnoma točno in velja tudi za naše štajerske predele. Tokrat so se
tudi naši ljudje v enaki meri pridružili veličastnim manifestacijam vsega
našega slovenskega ljudstva in pokazali neomajno enotnost v borbi za nadaljnjo izgradil jo naše socialistične družbe. Mislim, da je potrebno posebej
poudariti velik uspeh, ki smo ga tokrat pri volitvah dosegli na Štajerskem.
In ne mislim toliko na odstotek udeležbe. Ta odstotek je bil več ali manj
zadovoljiv tudi pri prejsnjib volitvah. Tisti, ki delamo na terenu že več
let, vemo, kako so potekale volitve v prejšnjih letih in kako sedaj.
Medtem ko so pri prejšnjih volitvah k volilnemu rezultatu prištevali
opravičeno odsotne, o čemer je govori] že tovariš Brecelj, tokrat tega ni bilo.
Zaradi tega so bili rezultati pri sedanjih volitvah mnogo boljši, zlasti če
upoštevamo, da smo pri prejšnjih volitvah dosegli z opravičeno odsotnimi
največ 60% udeležb^. Tokrat pa je bila, tovariši in fcovarišice ljudski poslanci, udeležba pri volitvah 80 do 85% in so se delovni ljudje našega okraja
in kakor mi je znano, tudi v nekaterih drugih štajerskih okrajih, udeležili
volitev, ne da hi jih moral kdorkoli posebej opozoriti na volitve. To je za
nas velik uspeh, ki pomeni za štajerske kraje pravo prelomnico. V našem
okraju smo do treh popoldne dosegli že'85% udeležbo. Šele po tej uri so
pričeli naši aktivisti opozarjati tisti majhni odstotek ljudi, ki do tega časa
še ni volil.
Glede odstotka neveljavnih glasovnic pa je treba reči vsaj za naš okraj.
Čeprav znaša komaj 6,5%, da gre m v veliki veČini za ljudi, za katere sicer
ne hi mogli trdili, da so sovra/no razpoloženi, temveč za ljudi, ki se iz
tega ali onega razloga ne strinjajo z nekaterimi našimi ukrepi. V našem
primeru so neveljavne glasovnice oddajali več ali manj ljudje, ki pridejo
pod udar zakona 0 zemljiškem skladu oziroma pod udar zakona o odprav!
viničarskih in podobnih razmerij. Da je temu tako. nam kaže razmerje
med neveljavnimi glasovnicami za zvezne in republiške volitve. Pri zveznih
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volitvah, kjer je bil en sam kandidat in bi človek pričakoval, da bo zaradi
tega vee neveljavnih glasovnic, je teh bilo samo 300 več kakor pri republiških volitvah. Po mojem mnenju so vsi tisti ali pa vsaj velika večina
tistih, ki so oddali neveljavne glasovnice, bodisi da so jih prečrtali ali pa jih
oddali prazne, napravili to zavestno in hoteli s tem izraziti neko svoje
negodovanje. To ugotovitev potrjuje tudi primerjanje med posameznim]
občinami glede neveljavnih glasovnic lako je bilo na primer v ormoški
in gorišniški volilni enoti, kjer imamo največje število ljudi, ki so prizadeti
s Lem ali onim zakonom, 100/o neveljavnih glasovnic Medtem ko je v najbolj
zaostalih predelih našega okraja, ki so pri prejšnjih volitvah zelo slabo
volili, bilo sedaj komaj 4 do največ 4,5% neveljavnih glasovnic. To kaže,
da so nezadovoljneži in reakcionari i podvzeli tokrat drugačno taktiko.
Še več, trdil bi, da so bili celo prisiljeni podvzeti drugačno taktiko. Šli so
sicer na volitve, toda oddali so neveljavne glasovnice.
Cemn so šli na volitve? Po mojem mnenju eo šli na volitve zaradi lega.
ker so tokrat v borbi proti naši oblasti in našim ukrepom ostali izolirani.
ker jih velika večina delovnih ljudi na vasi ni podpirala. Da ne bi bili
osramočeni, jim ni preostajalo drugega kakor iti na volitve in na zunaj
pokazati solidarnost /. drugimi delovnimi ljudmi, aa glasovnicah pa izraziti
svoje nezadovoljstvo. Kdo pa je prizadet s temi zakoni? S temi zakoni
so prizadeti, koi vam je znano, razni vaški bogataši, se pravi večinoma
ljudje, ki so imeli to deloma še imajo vpliv aa svojo okolico, kar je glede
njihove gospodarske zmogljivosti razumljivo. Toda lokral so zaradfl intenzivnega političnega dela in vse večje in naraščajoče za/esti naših delovnih
ljudi ostali kljub svojemu nekdaujeinn vplivu osamljeni. Menim, da je to
velik korak naprej v naši borbi za večjo politično in socialistično zavest
našega delovnega ljudstva. S tem ne mislim reči, da v bodoče s temi ljudmi
ne bomo imeli nobenega opravka več. Pokazalo pa 86 je. da je naša politična borba proti tem ljudem uspešna, da naši napori rodijo uspešne sadove
in da se nam odpira lepa perspektiva pri nadaljnjem razvijanju zavesti
našega delovnega ljudstva in njih zavestnega vključevanja v borbi za nadaljnje socialistične pridobitve ne samo v našem okraju, temveč po vsej
Štajerski.
Prav gotovo je točno tudi dejstvo, ki ga je omenil tovariš Brecelj, da je
tržaško vprašanje v mnogočem prispevalo k tej manifestaciji. Za nas na
Štajcrsl. cm je lo še bolj razveseljivo. Vsi vemo. da je bilo vprašanje patriotiizma na štajerskem v preteklih letih velik problem, kar ni čudno in Je
brez dvoma razumljivo glede n.i dolgotrajen raznarodovalni pritisk, ki se
je izvajal na tamkajšnje ljudstvo. To dokazuje, da so delovni ljudje na
Štajerskem, osvobojeni tega pritiska in da so sposobni krepiti in dvigati
svoj socialistični palriolizem, lo dokazuje, da ise naši delovni ljudje na
Štajerskem zavedajo svoje narodnostne svobode in neodvisnosti ter so in
bodo pripravljeni ob vsaki priložnosti z vsemi našimi delovnimi ljudmi
širom naše republike braniti ramo ob rami z drugimi Jugoslovanskimi
narodi našo svobodo in neodvisnosi.
lovariši! Navedeni naj še en podatek, za katerega menim, da je izredno
pomemben ш ki ima svoje korenine prav v socialističnem patriotizmu,
0 katerem sem pravkar govoril. To je namreč dejstvo, da je med tistimi.
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ki niso \ulili. i/.icdno majhen odstotek žena. Žene so iokrat pri nas v
mnogo inaii.jšcni itevilu abstinirale kakor kdaj koli jioprcj. Pri volilni
abetinenci je bilo mnogo več moških kakor pa žena. Mislim, da se v tem
lcaže nuli liolcn.jt'. da ol) vsaki priložnosti pokažemo našo enotnost, ki mora
prispevati k borbi za mir in odstranjevanju vojne nevarnosti na naših nujah
in podobno.
Mislim, da lahko ugotovimo, da se socialistična zavest naših delovnih
Ljudi neprestano dviga, da narašča socialistični patriotizem v severnih
predelih naše domovine, da se reakcija vse bolj in bolj izolira od delovnih
množic, da vpli\ vaških bogatašev vse bolj in 'bolj slabi in da navsezadnje
vpliv naših osnovnih političnih organizacij, predvsem pa vpliv organizacij
Socialistične zveze nenehno narašča ter vse bolj in bolj postajajo pravi
politični voditelji iti usmerjevalci politične zavesti naših delovnih ljudi.
Pri takšni zavesti naših delovnih ljudi lahko z vedrim čelom gledamo v
bodočnost in nam ne bo težko delati pri izgradnji lepšega in boljšega življenja za vse delovne ljudi. (Ploskanje.)
Predsedujoči Albert Jakopič: Želi še kdo besedo? Ker nihče.
prehajamo na glasovanje o poročilu verii'ikacijskcga odbora, pri tem pa
predlagam, da bi zaradi jasnosti pri sklepanjtt o v erifikacijskeni poročilu
zbor sprejel kiuijši sklep v naslednji obliki:
Republiški zbor Ljudske skupščine LRS sprejme
sklep
I. Potrdijo se mandati ljudskih poslancev, ki'so navedeni v predlogu
poročila verifikacijskega odbora z dne 15. decembra 1953 V vseh volilnih
enotah, razen mandat Bajca Martina v 33. volilni enoti.
II. Zaradi nepravilnosti pri volitvah v 33. volilni enoti se mandat Bajca
Mulina, trgovskega poslovodje Poslovalnice Triglav . Brežice, razveljavi
in se v tej volilni enoti na podlagi 5. točke 151. člena zakona o pravicah
in dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev ljudske skupščine LRS odredijo ponovne volitve.
Republiška volilna komisija LRS določi po 2. odstavku 155. člena zakona
o pravicah in dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev
Ljudske skupščine LRS dan ponovnih volitev.
Ima morda kdo kako pripombo k temu predlogu? Ce ne. prehajamo na
glasovanje iti prosim, da listi, ki se strinja s tem sklepom, dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam,
da je predloženi sklep soglasno sprejet.
Prehajamo na drugo točko dnevnega reda. to je na prisego poslancev.
Prosim tovariše ljudske poslance, da vstanejo iti izgovarjajo za menoj
besedilo prisege, ki ga bom prečital: Jaz (predsednik opozori poslance, da
vsak izgovori svoje ime iu priimek) prisegam pri svoji časti in pri časti
svojega naroda, da bom dolžnosti ljudskega poslanca opravljal zvesto in
vestno, da se bom držal ustave in zakonov ter da bom vse svoje moči
posvetil nadaljnji graditvi socializma, razvoju ljudske republike Slovenije
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ter neodvisnosti in napredku Federativne ljudske republike Jugoslavije.«
(Poslanci podpišejo natisnjeno besedilo prisege.)
Prehajamo na tretjo točko dnevnega reda, io je sklepanje o postopku
pri volitvah predsednika, podpredsednika in treh zapisnikarjev Republiškega zbora. Ker skupščina kot Republiški zbor še nima svojega poslovnika,
predlagam zboru naslednji predlog sklepa o volitvah predsednika, podpredsednika in treh zapisnikarjev Republiškega zbora:
1. vsak poslanec lahko predlaga po enega kandidata za predsednika,
podpredsednika in vsakega zapisnikarja Republiškega zbora;
2. najprej se voli predsednik, nato podpredsednik in nazadnje trije zapisnikarji;
5. o predlaganih kandidatih se glasuje javno z dviganjem rok;
4. izvoljen je tisti kandidat, za katerega je bilo oddanih največ glasov;
5. če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako največje število glasov,
96 volitve ponovijo.
Ima kdo od poslancev kak drug predlog ali spremembo k temu predlogu?
(Nihče.) Ker nihče, dajem (a predlog na glasovanje in prosim, kdor je zanj,
naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti';' (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog o postopku pri volitvah predsednika, podpredsednika in treh zapisnikarjev Hepnhliškcga zbora soglasno sprejet in prosim za
predlog predsednika Republiškega zbora.
Olga Vrabič; Tovariši in tovariške! Za predsednika Republiškega
zbora naše 1 j ndske skupščine predlagam tovariša Vlada Majhna. (Ploskanje.)
Predsedujoči Albert Jakopič: Slišali ste predlog tovarišice Olge
Vrabič. Ima kdo še kak drug predlog? (Nihče.) Ker nihče, prehajamo na glasovanje o predlogu tovarišice Olge Vrabič in prosim, kdor je za, naj dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) I hala. Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam,
da je predlog tovarišice Olge VrabiČ soglasno sprejet.
Prosim za predlog za podpredsednika Republiškega zbora.
Olga Vrabič: /a podpredsednika Republiškega zbora predlagani
ljudskega poslanca Angelo Ocepek. (Ploskanje.)
Predsedujoči A I b e P i Jak o p i Č : Ima kdo še kak drug predlog? (Ne
javi se nihče.) Ker nihče, daj'! m (,i predlog na glasovanje. Kdor je za la
predlog, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti?
(Nihče.) Ugotavljam, da je predlog za podpredsednika Republiškega zbora,
toje za tovarišice Angelo Ocepek. soglasno sprejet.
Prosim predlogov za tri zapisnikarje RepubliSkegfl zbora.
Olga Vrabič; Za zapisnikarje Republiškega zbora prodlagara naslednje ljudske poslance; Dušana Bolela. Л nčko ( dobačnik in Aniona Pelerirclja. (Ploskanje.)
Predsedujoči Albert Jakopič: Ima kdo kak drug predlog ali izpreminjevalni predlog? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, dajem la predlo;; na
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glasovanje Kdor je za ia predlog, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
loko.) Hvala. Je kdo proli? (Nihže.) Ugotavljam, da so za zapisnikarje izvoljeni Dušan Bole. Ančka Globačnik tO Anton Petcrnelj.
lOvariši in iovarišiee ljudski poslanci) Ker je s tem delo predsednika
verifikacijakega odbora opravljeno, prosim, da izvoljeno predsedstvo zavzame
svoje meslo. (Med navdušenim ploskanjem pridejo izvoljeli! členi picdsedsn ,1
k predsedniški mizi in zavzamejo svoje mesto.)
Predsednik Vlado Majhen: Tovariši ljudski poslanci! Dovolile, da
■e v svojem imenu kakor tudi V imenu vseh drugih tovarišev najtopleje zahvalim za izkazano zaupanje. Naš zbor ho imel nedvomno veliko nalogo, ker
Stopamo po novem ustavnem zakonu v novo obdobje izgradnje naš.' ljudske
oblasti in mislim, da bi bilo prav, če bi to povezanost z ljudstvom, ki smo jo
Čutili ob teh volitvah, nadaljevali poslanci tudi po volitvah. Prav bo. ve bomo
\ naši skupščini razvili široko in temeljito razpravo o vseh problemih« s katerimi nas bodo zadolževali naši volivci iti da bomo prenašali težnje in želje
naših Volivcev na našo ljudsko skupščino, obenem pa je potrebno, da bomo
na naše volilne enote dosledno prenašali tudi vse tisto, kar bo naša skupščina
koristnega uredila za naše delovno ljudstvo. V tej smeri, tovariši, naj bi naš i
skupščina delala v bodočem obdobju.
lovariši ljudski poslanci! Prešel bi na peto točko dnevnega reda. in sicer
na sklepanje o predlogu postopka za volitve komisije za pripravo poslovnika
Republiškega zbora. Najprej bi, tovariši poslanci, prečital predlog postopka
za volitev komisije za pripravo predloga poslovnika, ki se glasi:
1. komisija za pripravo predloga poslovnika Republiškega /bora ima

П članov;

2. naloga te komisij; je. da pripravi predlog poslovnika in predlog sklepa
o postopku pri sprejemanju poslovnika:
3. komisija se voli po kandidatnih listah. Kandidatno listo lahko predlaga vsak poslanec;
■i. o kandidatnih listah se glasuje V celoti z dviganjem rok:
5. izvoljeni so kandidati s liste kandidatne liste, za katero je bilo oddanih
največ glasov. Ce je dvoje ali več kandidatnih list dobilo enako največje
število glasov, se volitve ponovijo.
Pričenjam razpravo o predloga postopka za volitev komisije za pripravo
predloga poslovnika. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) K;r nihče, dajem
lil predlog sklepa na glasovanje, kdor je za sprejem lega sklepa, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proli? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog sklepa O volitvi komisije za pripravo predlog.)
poslovnika Republiškega zbora soglasno sprejet.
Prešli bi na šesto točl.o dnevnega reda. in sicer na volilve komisije za
pripravo predloga poslovnika Republiškega zbora. Ali ima kdo izmed ljudskih poslancev predlog za sestavo te komisije. Predlog ima ljudski poslanec
Boris Kocijančič.
Boris Kocijančič: \ komisijo za pripravo predloga poslovnika
Republiškega zbora predlagan naslednje ljudske poslance: Branka Babica.
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Miho Berčiča. Ivana Bratka. dr. Marijana Bieclja. Milka Goršiča, Vinka Hafnerja, Alberta Jakopiča, tir. Helija Moclica. inž. Gašperja Muho, dr. Miho
Potočnika in Miro Svetina.
Predsednik Vlado Majhen: Tovariši poslanci! Slišali ste predlog
ljudskega poslamca Borisa Kocijančiča za izvolitev komisije za pripravo predloga poslovnika. Ima morda kdo kak izpreminjevalni psedlog? (Ne javi se
nihče.) Ce nima nihče nobenih pripomb, potem dajem predlog ljudskega poslanca Borisa Kocijančiča na glasovanje. Kdor se strinja s tem predlogom, naj
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da so v komisijo za pripravo predloga poslovnika bili izvoljeni
naslednji ljudski poslanci (predsednik ponovi predlagani sestav komisije).
Tovariši ljudski poslanci! Ker je s tem dnevni red današnje seje izčrpan,
zaključujem drugo sejo prvega sestanka Republiškega zbora in vas obveščam.
da bo po krajšem odmoru v tej dvorani skupna seja obeh zborov.
Seja je bila zaključena ob 11,30.

1. seja
(16. decembra 1953)
Predsedoval:

Vlado Majhen, predsednik
Republiškega zbora.

Zapisnikar:

Л n ik a

(i ! o h a č и i k.

Začetek seje ob 15,15.
Predsednik Vlado Majhen: Tovariši ljudski poslanci! Pričenjam
prvo sejo Republiškega zbora in predlagam naslednji dnevni red seje:
Volitev desetih poslancev, ki jih v Zvezni zbor voli Republiški zbor.
Ima kdo kako dopolnilo k predlaganemu dncvnenui redu? (Ne javi se
nihče.) Ce ne, dajem predlagani dnevni red na glasovanje. Kdor je za prečitani dnevni red, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je dnevni red prve seje
soglasno sprejet.
Tovariši ljudski poslanci! Preden preidemo na dnevni red. mi dovolite,
da prečitam i/ zveznega zakona o volitvah zveznih poslancev člene, ki
zadevajo postopek, po katerem moramo izvesti volitve. To so členi od 133.
do vključno 13l). člena. (Predsednik prečita izvleček :z zakona o pravicah
in dolžnostih, o volitvah in odpoklica zveznih poslancev.)
lovariši! Po določilih 133. člena, ki v svojem drugem odstavku govori
o tem, da volitve poslancev vodi predsednik zbora s tajnikom in dvema
članoma zbora, ki ju določi zbor. mi dovolile, da vam predlagam, da za
pomoč pri volitvah sodelujeta ljudska poslanca Ivan Janžekovič in Cvetka
\ odopivec.
Ima kdo Se kak drug predlog? (Ne javi se nihče.) Dajem ta predlog
na glasovanje in prosim, kdor se s tem predlogom strinja, naj dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala, je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam,
da je ta predlog soglasno sprejet.
Po določilih 134.. člena vprašam ljudske poslance, ali ima kdo izmed
njih predlog, da v imenu skupine poslancev predlaga poslance za /vezno
skupščino. Besedo ima ljudski poslanec Kan Novak.
[van Novak: Tovariši ljudski poslanci! V imenu skupine poslancev, in sicer tovarišev: Andreja Babnika, Mihe Berčiča. Ivana Herlonclja,
Vladimira Bračiča, Ivana Bralka. Jožeta Gričarja, Alfonza Grmeka, Matevža
llaceta. 1'fanca llojnika, Alberta Jakopiča. Rudolfa Jatihube. Albina jensleila. Staneta Kopriv nikarja. Janeza l.esjaka, Alojza Lukača, Aniona
Ovčariča, Jožeta Petejana, Aniona IViernelja. Janeza Pdrnata, Franca Pod\talnika, Franca Skoka, Lojzke Stropnik. Mire Svetina. Martina Zuglja
in Ivana Novaka, ki so predlog podpisali, predlagam, da. Republiški zbor
2«
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Ljudske skupščino Ljudske republike Slovenije izvoli naslednjo desetčlansko delegacijo v zvezno skiipščiiio. in sicer: Jožeta Borštnarja, dr. Marijana Breclja, Borisa Kraigherju, Vlada Krivica. Ivana Mačka. Vlada
Majhna, Zorana Poliča, Nika Šililia, Josipa Vidmarja in Olgo Vrabič,
(Ploskanje.)
Predsednik V I a d o M a j li e n : Tovariši ljudski poslanci! Po določilih
134. člena vprašam Republiški zbor, ali obstaja še kak predlog za zvezne
poslance. (Ne javi se nihče.) O'e ne. vprašam, ali žele morda še posamezniki
dati kak predlog k listi. (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo o predlog'U in dajem predlog, ki ga je v imenu skupine
poslancev dal ljudski poslanec Ivan Novak, na glasovanje. Kdor je za ta
predlog, naj prosim dvigne roko. (\*i poslanci dvignejo roko.) rivala.
Je kdo proti? (Nihče.)
Pristopamo k volitvam in prosim, da ostanete na svojih mestih, dokler
se volilni listi ne razdele. Tovariše poslance prosim, da oddajo glasovnice
v glasovalno skrinjico. Hkrati odrejam krajši odmor, med katerim homo
izvedli volitve.
(Seja je hila prekinjena ob 13,25 in se je nadaljevala ob 13.40.)
Predsednik Vlado M a j li e n : Tovariši ljudski poslanci! Na osnovi
139. člena zakona o volitvah zveznih poslancev objavljam rezultate
volitev za zvezne poslance. Na današnji skupščini je od 122 prisotnih
120 poslancev. Dva sla opravičeno odsotna. Za predlagane poslance za
Zvezno skupščino je glasovalo ll(> poslancev, proli ni glasoval nihče, eden
pa se je glasovanja vzdržal.
Posamezni kandidati pa so dobili naslednje število glasov: od II'.* glasiiv so dobili Jože Porštnar I IM glasov, dr. Marijan Brecelj 114 glasov.
"Boris Kraigher 11^ glasov, \ lado Krivic 117 glasov. Ivan Maček ll() glasov, Vlado .Majhen ll() glasov. Zoran Polič II') glasov, Niko Šilih I l(>
glasov. Josip Vidmar ll'> glasov. Olga Vrabič II') glasov.
S tem so predlagani kandidali dobili potrebno večino glasov in so
izvoljeni kol poslanci v Zvezno skupščino. (Ploskanje. K besedi se prijavi
ljudski poslanec dr. Marijan Brecelj.)
I ) P. M a r i j a n B t e C e I j : Pripomniti moram, da sla od 122 poslancev
opravičeno odsotna dva poslanca ter je bil Ugotovljeni kvorum 120 poslancev. Dejansko pa je kvorum 119 poslancev, ker nismo potrdili mandata
poslancu v 33. volilni enoti ler se na la način nihče ni vzdržal glasovanja.
Predsednik \ lado Majhen:
lov ariše, ki so bili izvoljeni v
zvezno skupščino, prosim, naj se po seji /glasijo pri predsedniški mizi, da
dobe poveriluice, S tem je dnevni red prve seje Republiškega zbora izčrpan in zaključujem sejo.
Seja je bila zaključena ob 13,45.

2. seja
(21. januarja 1<Ј")4)

Predsedoval:

Vlado Majhen, predsednik
Republiškega zbora.

Zapisnikar:

Anion

Peternelj.

Začetek seje ob 9,20.
Predsednik
Vlado Majhen: Pričenjam 2. sejo Republiškega
zbora Ljudske sknpšeine I.RS. ki jo je sklical na podlagi 60. elena iisia\Oega zakona predsednik l.jndskc sknpšeine \.\\S. Zapisnik današnje seje
l)u rodil ljudski poslanec Anion Peternelj.
Preden preidemo na nadaljnje delo. prosim zapisnikarja, da prečita
zapisnik L seje. (Zapisnikar Ančka Globačnik prečka zapisnik«!, seje.)
lina kdo od lovariše\ poslaner\ kako pripombo k temu zapisniku:'
(Nihče.) Ce niliee, Bnuvtram, da je zapisnik odobren in se podpiše (Predsednik in zapisnikar podpišeta zapisnik.)
Tovariše poslance obveščam, da je Republiški zbor sprejel naslednje

zadeve:
1. dopis oziroma poročilo komisije za pripravo predloga poslovnika
Republiškega zbora ljudske skupščine LRS, da je končala svoje delo s
predlogom za postopek pri sprejemanju poslovnika in s predlogom tega
poslovnika;
2. odpoved mandain poslancem Republiškega zbora Alojza Benka in
Štefana Sabjana, ki jo bo reševal Republiški zbor.
Ima kdo od tovarišev poslancei kako vprašanje, ki >c nanaša na
dnevni red. ki ga bo obravnaval Republiški zbor na današnji seji? Ce
ne. predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red:
1. sklepanje o predlogu komisije za pripravo predloga poslovnika
Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS O postopku prj sprejemanju
poslovnika Republiškega zbora ljudske skupščine:
2. obravnava in sklepanje o predlogu poslovnika Republiškega zbora
Ljudske skupščine LRS;
3. volitev stalnih odborov in komisij in
4. odpoved mandalu poslancev Alojza Benka in Štefana Sabjana.
Ali ima kdo od poslancev kak spremin jev alni ali dopolnilni predlog
k dnevnemu redu današnje seje? Ce nima. Ugotavljam, da je dnevni red
današnje seje sprejet. Obenem Ugotavljam, da je v dvorani navzočih v eč
kot ()2 poslancev Republiškega zbora, s čimer je*zbor sklepčen.
Prehajamo na i. točko dnevnega reda, to je tm sklepanje o predlogu
komisije za pripravo predloga poslovnika Republiškega zbora Ljudske
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skupščine LRS o 'postopku pri sprejemanju po.slovnika Republiškega zbora
Ljudske skupščine LRS.
Prosim poročevalca komisije, da da poročilo in predlaga postopek.
Vinko Hafner: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Za postopek pri sprejemanju poslovnika Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS ima komisija za pripravo poslovnika naslednji predlog postopka:
1. Predlog poslovnika Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS Republiški zbor javno obravnava in o njem sklepa, če je na seji navzočih
večina poslancev Republiškega zbora.
2. Obravnava predloga poslovnika je hkrati načelna in podrobna.
Zbor laliko sklene, da bo obravnaval predlog po posameznih delili
idi členili predloga.
3. Obravnava predloga poslovnika se začne s poročilom poročevalca
komisije za pripravo pretiloga poslovnika RopuMiškega zbora.
Poročevalec prebere predlog poslovnika. Ce je zbor sklenil, da bo
obravnaval predlog po posameznih delih ali členih, ga bere poročevalec
po posameznih delih oziroma členih.
Zbor lahko sklene, da se poslovnik ne bere ali da se berejo samo
posamezni deli ali členi predloga.
4. Pri obravnavi predloga poslovnika ima vsak poslanec pravico govorili in predlagati amandmaje.
Amandmaji se lahko predlagajo, dokler ni dan predlog poslovnika mi
glasovanje. Ce se obravnava predlog poslovnika po delili ali členih. 86
lahko predlagajo amandmaji, dokler ni dan na glasovanje uslie/.ni del ali
Člen predloga.
Predsednik da poslancem besedo po vrsti, kol so se priglasili za besedo.
5. Amandma, ki ga predlaga poročevalec komisije, poslane seslav ni
del predloga.
Prav Iako poslane sestavni del predloga amandma, ki ga predlaga
kakšen drug poslanec in ga poročevalec komisije sprejme,
Ce poročevalec amandmaja ne sprejme, ga da predsednik na glasovanje. Ce ji" bilo k islemii členu predlaganih več amandmajev, jih da
predsednik na glasovanje po vrsti, kol so bili predlagani, ali pu lako, km

je bolj smotrno.
Amandma, ki ga zbor sprejme, poslane sestavni del predloga.
(>. Predsednik konča obravmivo, koje lista govornikov izčrpana. Nalo
se 0 predlogu glasuje. Glasuje se javno z dviganjem rok in v celoli, če
/.bor ne sklene dingače.
Ce je bil obravnavan predlog poslovnika po posameznih delili ali
členih, da predsednik na glasovanje poeamezita dele ali člene predloga,
ko je obravnava O njih končana. V tem primeru se glasuje na/adnji
.
enkial 0 predlogu v celoti.
7. Poslovnik je sprejel, če je glasovala za predlog večina na seji navzočih poslancev Republiškega /bora.
Predsednik Vlado Majhen: Pričenjamo razpravo o predlogu po
slopka za sprejem poslovnika in prosim tovariše, ki žele govorili, naj B<
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javijo k besedi. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce se nihče ne oglasi k besedi,
zaključil jem razpravo in preidemo na glasovanje. Kdor je za to. da se
predlog sklepa o postopku pri sprejemanju poslovnika Republiškega
zbora Ljudske skupščine LRS sprejme v predlagani obliki, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (\ilice.)
Ali se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog
soglasno sprejet. S iem smo izčrpali prvo iočko dnevnega reda in predajamo na drugo točko, lo je na obravnavo in sklepanje o predlogu poslovnika Republiškega zbora ljudske skupščine LRS po pravkar sprejetem postopku.
Pono\no ugotavljam, da je v dvorani navzočih več koi 62 poslancev
Republiškega zbora. Prosim poročevalca komisije, da da poročilo.
Vinko Hafner: Poročilo komisije za pripravo poslovnika Republiškega zbora se glasi:
Komisija za pripravo poslovnika Republiškega zbora je na svojih
sejah 23. in 24. decembra ter 15. in 16. januarja sestavila in sprejela
predlog poslovnika, ki je danes na dnevnem redu seje Republiškega zbora.
Prvi predlog poslovnika z dne 24-. decembra. 1953, ki je bil poslancem
že pred časom dostavljen, ni bil clefinitiven. Na zadnji seji komisije je
doživel znatne spremembe, ki so povečini plod razpravljanja v zveznih
komisijah o predlogih poslovnikov zvezne ljudske skupščine in zveznih
domov. Prvotno je bilo zamišljeno, da bodo prejeli poslanci le spremembe
in dopolnitve samo v obliki dodatka k prvotnemu predlogu. Ker je pa
število teb sprememb in dopolnitev zelo veliko in, bi bila zato obravnava
novega predloga s tem otežkočena, je bilo izdelano prečiščeno besedilo
novega predloga in novi predlog v obliki prečiščenega besedila dostavljen
poslancem. Predmet obravnavanja bo torej predlog v obliki prečiščenega
besedila in ne prvolno besedilo predloga. Opozoril bom posebej na bistvene razlike med prvim in med sedanjim predlogom.
Ker je bilo že na skupni seji obeh domov podano obširno poročilo
komisije za pripravo skupščinskega poslovnika, ne bom ponavlja] lega.
kar je bilo že poudarjeno V poročilu le komisije. Tudi pri izdelavi poslovnika Republiškega zbora se je držala komisija načel, ki SO postavljena v predlogih poslovnika Zveznega zbora, v nekaterih podrobnostih in
formulacijah pa je komisija sprejela drugačno rešitev, kot jo ima predlog
poslovnika Zveznega /bora. Da se izognemo ponavljanju tega, kar sie že
slišali v poročilu komisije za pripravo predloga skupščinskega poslovnika,
se hočem v nadaljujem omejili samo ua prikaz glavnih značilnosti poslovnika Republiškega /bora.
Po ustavnem zakonu ima vsak dom ljudske skupščine svoj poslovniki
ki ga sprejme sam. ljudska skupščina pa ima za skupne seje obeh domov
svoj poslovnik, ki ima poleg določb, ki se nanašajo na delo skupščine na
skupnih sejah domov, tudi še določbe 0 lu ukeiona r j ih skupščine in o njeni
adminislraciji.
Iz rti/ličnosti nalog skupščine kol Celote in vsakega njenega doma koi
njenega seslav nega dela i/haja temeljna razlika v strukturi skupščinskega poslovnika in poslovnika vsakega doma. Medlem ko so V skupščin-
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skeni poslovniku obdelane predvsem določbe o delu na skupnih sejali.
0 volitvah skupščinskih funkcionarjev, Izvršnega sveta, sodnikov vrhovnega sodišča in skupščinske administracije, so v poslovnikih obeh domov
obdelane predvsem določbe o sejah doma. o njegovih odborih ier o pravicah in dolžnostih poslancev vsakega doma.
Med poslovnikom Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev pa v
strukturi ni nobene razlike, ker je delo obeli domov v bistvu enako, razlika je le v tem, da je delovno področje Republiškega zbora obsežnejše
kot delovno področje Zbora proizvajalcev glede na to, da v zadevah, o
katerih ne odločata po ustavnem zakonu oba doma enakopravno ali na
skupnih sejah, odloča Republiški zbor sam kot ljudska skupščina, na primer o vprašanjih s področja prosvete, zdravstva itd.
Upoštevajoč potrebo, da so v. enotni skupščini določbe enake, kolikor
gre za ureditev enake materije, na primer dela na sejah, volitev itd., je
bilo delo vseli treh komisij za pripravo predloga ozko koordinirano. Zali)
so določbe, ki urejajo enako snov, v vseh treh predlogih poslovnikov ne
samo načelno in stvarno, temveč tudi po besedilu popolnoma enake. Kar
se Tiče razmerja med poslovnikom Republiškega zbora in /bora proizvajalcev, je treba pripomnili, da je besedilo predloga obeli poslovnikov
doslovno enako, razen na tistili redkih mestih, kjer je bila glede na različnost delovnega področja, ki izhaja iz ustavnega zakona, taka razlika
potrebna. V glavnem gre tu za razliko pri sestavi odborov.
\ 1. poglavju (Splošne določbe) so prevzete ustaviu- določbe o
stalnosti zasedanja Republiškega /bora in o načinn njegovega dela. (Ločene seje, skupne seje obeh domov, delo v odborih in komisijah, pristojnost.) To poglavje je ostalo v prečiščenem besedilu nespremenjeno,
Tudi II. poglavje (Prvi sestanek in verifikacija mandatov) je
ostalo v prečiščenem besedilu stvarno nespremenjeno, le v 7.. 11.. П. in
14. členu so majhne stilistične oziroma sistematične spremembe. Določbe
tega poglavja 80 v bistvu enake kot v poslovniku prejšnje ljudske skupščine.
III. poglavje1 (Predsednik, podpredsednik in zaipisnikarj i zbora)
ureja pravice in naloge teh funkcionarjev /bora. (davna sprememba V
prečiščenem besedilu Je ta, da BO naloge; predsednika in podpredsednika
zbora podrobneje1 določene in da je določeno, da predsednik tudi predstavlja zbor. Druge razlike so stilistične in sistemal ične naravi1. (Na primer I?.. 17., 18. člen prvega predloga.)
\ skladu s sisiematiko skupščinskega poslovnika BO določbe o sejah
zbora (po prvem predlogu V. poglavji1) postale i V. poglavje, določbe o odborih (po prvem predlogi] IV. poglavje) pa BO poslale V. poglavje.
IV. poglavje (Seja Republiškega zbora) obravnava sklicevanje in
javnost sej. začetek sej in dnevni red. govore, sklepanja, vzdrževanje
reda na sejah in konec sej. V pričiščenrm besedilu je to poglavje dopolnjeno z. nekaterimi tehničnimi določbami o vodstvu sej in o glasovanju.
Na tem mestu je treba opozorili na tri bistvene razlike nasproti prvemu
1)red logu.

2. seju
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Рг va : Po prvem predlogu je imel vsak poslanec pravico samo enkial
govoriti o isti stvari: zbor mu je lahko dovolil, da govori večkrat. Po
novem predlogu je to pravilo obrnjeno, število govorov po poslovniku ni
omejeno. Zbor pa lahko omeji govore glede na trajanje ali število govorov
o isti stvari.
Druga: Prvi predlog je dovoljeval samo javno glasovanje, in to
praviloma z dviganjem rok, poimensko pa v nekaterih primerih obligatorno (na primer sklepanje o spremembi'ustave, glasovanje pri volitvah,
če je več kandidatnih list ali kandidatov), ob določenih pogojih pa tudi
fakultativno. Po novem predlogu velja še vedno načelo, da je glasovanje
javno in z dviganjem rok, zbor pa lahko sklene, da se glasuje tajno;
poimensko se glasuje, če to odredi predsednik ali pa če to zahteva 10
poslancev.
Tretja: Po prvem poslovniku je za veljavnost sklepanj potrebna
večina glasov, pri tem se pa ne upoštevajo poslanci, ki so se vzdržali glasovanja. V drugem predlogu je prevzeto to načelo, vendar s to načelno
korekturo, da predlog propade, če se vzdrži glasovanja več poslancev,
kot pa jih glasuje »za« in »proti«, z drugimi besedami, če se vzdrži glasovanja več kot polovica na seji navzočih poslancev.
Razen tega pa je treba v tej zvezi opozoriti še na naslednjo bistveno
razliko med predlogom poslovnika Republiškega zbora ter med predlogom poslovnikov za oba doma zvezne ljudske skupščine. Po teh dveh
poslovnikih je predvideno, da sklicuje predsednik zvezne ljudske skupščine seje domov samo takrat, kadar se delo domov (period rada) zaključi za daljši čas, medtem ko sklicuje seje med delovno periodo predsednik zbora. V tej točki komisija stališča zveznih poslovnikov ui mogla
sprejeti, ker je protiustavno iz dveh razlogov: prvič, ker skupščina in
s tem tudi njena doma stalno zasedata: z uvajanjem delovnih period se pa
z drugačno označbo povrača na staro delitev dela skupščine na več zasedanj (period): drugič, ker daje ustavni zakon samo predsedniku skupščine
pravico in hkrati dolžnost, da sklicuje seje domov. V našem predlogu
poslovnika je postavljeno načelo: en dnevni red — ena seja; seja se ne
sme končati, dokler dnevni red ni izčrpan; če se pa seja istega dne ne
more končali, dovoljuje poslovnik, da se seja prekine; dan za nadaljevanje
prekinjene seje določi v takem primeru predsednik zbora. To se pravi,
da dnevni red za posamezno sejo ne bo smel biti preobširen.
V V. poglavju (O odborih in komisijah zbora) so bistveno spremenjene in dopolnjene naslednje določbe:
a) določbe o stalnih odborih. »Odbor za notranjo politiko in upravo«
(prvotni predlog) je preimenovan v »odbor za organizacijo oblasti in
uprave«. Sestava odborov je določena v poslovniku tako, da je določeno
samo minimalno število članov posame/.iiih odborov. Določbe o namestnikih članov odborov so v novem predlogu črtane;
b) določbe o volitvah in razrešitvah so dopolnjene z ustreznimi določbami iz skupščinskega poslovnika; dodani so členi 63. do 70. Judi na
tem mestu je uveljavljeno načelo, da predlagani kandidati niso izvo-
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IjcMii in da so potrebne ponovne volitve, če se je vzdržalo glasovanja več
poslancev, kot pa jih je glasovalo za predlagane kandidate in proti njim:
c) med določbami o sejah sta dodani določbi, da je treba sklic odborove seje objaviti v dnevnem časopisju, in da so seje mandatno-iinunitetnega odbora in odbora za predloge in pritožbe praviloma tajne, razen
če sklene odbor, da so javne;
č) bistveno so spremenjene in dopolnjene določbe o delovnem področju
posameznih stalnih odborov /.bora (členi l") do 85 novega predloga).
V novem predlogu je povedano, kdaj izdajajo odbori resolucije in priporočila, in določeno, da mora pristojni odbor, ki obravnava kakšno vprašanje, konsultirati tudi druge odbore, ki so za rešitev vprašanja zainteresirani, preden zavzame svoje stališče:
d) določbe o strokovnih komisijah so dopolnjene v toliko, da so lahko
imenovani za člane strokovne komisije tudi člani odbora (101. člen).
VI. poglavje (Postopek pri sprejemanju zakonov) je sistematično
spremenjeno tako. da obsega to poglavje tudi določbe o sprejemanju deklaracij, resolucij, priporoči] in odlokov, ki so tvorile v prvem predlogu
posebno poglavje (VII.).
Stvarne spremembe Л'1. poglavja so tele:
a) dopolnjene so določbe o proceduri pri vlaganju zakonskih predlogov (prvi odstavek 105. člena);
b) spremenjene so določbe o razmerju med pristojnim odborom, to
je odborom, katerega delovno področji' spada v zakonski predlog po svoji
naravi (na printer prosvetni zakon se obravnava najprej v odboru za proSVetO in kulturo), in med zakonodajnim odborom (116., 11". in 121, člen).
Po novem predlogu pošlji" pristojni odbor zakonski predlog zakonodajnemu odboru, preden ga sprejme v celoti, Naio ga obravnava zakonodajni
odbor in ga s svojimi predlogi vrne pristojnemu odboru. Ta nato obravnava še spreminjevalne predloge zakonodajnega odbora in sklepa o predlogu v celoti. Ce obstajajo med predlogom pristojnega odbora in med
predlogom zakonodajnega odbora stvarne razlike, določi zbor. kateri predlog bo veljal ko( zakonski predloge drugi predlog pa velja za amandma;
c) dodane so posebne določbe 0 glasovanju na seji zbora o predlogih
proračuna in družbenega plana (125. člen). O leli .si; glasuje najprej po
delili oziroma poglavjih in nato še v celoli. Prav lako se jilasnje tudi o
amandmajih;
č) poenostavljene BO določbe O Ugotavljanju skladnosti med besedilom, ki gu je sprejel eden in drugi dom (I2S. do 150. člen).
Druge spremembe so si ilisl ičpe narave.
VIII. poglavje (Glasovanje) prvotnega predloga je v novem predlogu odpadlo, ker so bile le določbe združene s IV. poglavjem (4. podnaslov
Sklepanje).
V VII. poglavju (Poročilo Izvršnega sveta iu vprašanja) so samo
manjše spremembe oziroma dopolnitve (142v 143., 144.. 146. člen). 135. člen

iz prvega osnutka pa je črtan.

2. stja

Dodano je novo Vili. poglavje
in priloži)).
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V IX. poglavju so manjše stilietične spremembe v 175. členu. —
Člena 15? in 158 prvotnega predloga sta v novem predlogu odpadla, ker so
bile te določbe (administrativna pomoč poslancem, hišni red za poslance)
prenesene v skupščinski poslovnik.
V X. poglavju (Administracija) je odpadel 161. člen prvega predloga (določba o uporabi skupščinske knjižice), ker to ne spada v poslovnik
zbora.
V XI. poglavju (Končne določbe) je dopolnjen 180. člen (lo je
določba o spremembi poslovnika) tako. da obravnava predlog zu spremembo poslovnika najprej posebna U-članska komisija, če ne sklene
zbor. da ga bo obravnaval takoj sam. Manjša stilistična sprememba je tudi
v 179. členu.
Komisija za pripravo predloga poslovnika Ljudske skupščine LRS
oziroma našega zbora si seveda ne domišlja, da je svojo nalogo do vseh
podrobnosti in v vsej popolnosti rešila. Prav gotovo se bodo pri bodočem
delu naše ljudske skupščine še pokazale razne vrzeli in pomanjkljivosti,
morda pa tudi neprimerne rešitve in bomo med našim delom bržkone
morali naše poslovnike še dopolnjevati in popravljati. Vendar pa je predloženi tekst poslovnika najboljše, kar se je dalo v tem kratkem času
storili. Tudi to, kar je, bo omogočilo, da se organizira in začne normalno
delo zbora in njegovih odborov.
Zato komisija predlaga, naj zbor ta poslovnik sprejme.
Predsednik Vlado Majhen: Tovariše ljudske poslance bi opozoril, da se mora /bor sedaj odločili o načinu obravnavanja poslovnika
iu sicer prvič, ali obravnavamo poslovnik od člena do člena, in drugič, da
ga obravnavamo po oddelkih, kakor smo Ki storili na včerajšnji skupni seji.
Zato prosim, da se najprej odločite o tem. Besedo ima ljudski poslanec
Matevž Ilace.
Matevž llace: Predlagam, da poslovnik obravnavamo tako. kakor smo včeraj obravnavali skupni poslovnik.
Predsednik Vlado M a j li e n : Se pravi, da se zbor strinja s tem,
da obravnavamo poslovnik po oddelkih in poghnjih kakor včeraj? (Da.)
Nadalje, ali se odločimo za to. da se poglavja ali členi Čitajo pred obravnavo, ali se k obravnavi pristupi brez Čitanja, (Glasovi iz poslanskih klopi:
Brez čitanja.) Se /.bor strinja s temi predlogi? (Se strinja.) Potem bi pričeli /. obravnavo poslovnika, in sicer s prvim poglavjem od L do 5. člena.
Prosim ljudske poslance, da se pri.nlasijo k besedi. Želi kdo besede k
prvemu poglavju? (Ne javi se nihče.) tv nihče, preidemo na razpravo o
drugem poglavju, to je od <>. do I4. člena. Besedo ima ljudski poslanec
dr. Marijan Brecelj.
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Dr. Marijan Br.ecclj : V tretjem odstavku 10. člena je rečeno:
t-Če poslanec nasprotuje izvolitvi kakega poslanca, mora zbor sklepanje o
potrditvi takega mandata odložiti za najmanj 24 ur.« Mislim, da je napačno, da se da nekemu poslancu pravico, da diktira, za koliko časa naj
skupščina preloži obravnavo, kajti o tem naj skupščina odloči sama. To
je povedano tudi drugod in zato mislim, da se lahko ta odstavek črta.
V drugem odstavku je namreč rečeno »lahko si pa odločitev o potrditvi
izvolitve pridrži za pozneje in odredi potrebne poizvedbe«.
Predsednik Vlado Majhen: Vprašal bi te, ali govoriš v imenu
komisije za poslovnik ali v svojem osebnem imenu.
Dr. Marijan Brecelj: Dal i)i naslednje pojasnilo. V komisiji
nismo imeli možnosti proučiti nekatere spremembe, ki so v zvezi z dokončno redakcijo zveznih poalovnikov. Te stvari sem prinesel iz Beograda
oziroma sva s predsednikom zvezne komisije za poslovnik, s tovarišem
Snuderlom, včeraj in danes zjutraj ponovno pregledala te stvari. Imeli
smo tudi kratko sejo naše komisije, na kateri je bilo odločeno, da sva
s tovarišem dr. Milio Potočnikom pooblaščena, da le stvari izneseva in da
se bo poročevalec komisije tovariš Vinko Hafner o teh stvareh izjavil.
Ima pa seveda (udi vsak član komisije, ker stvari nismo mogli skupno
proučiti, pravico, zavzeti svoje stališče in reči svoje mnenje. Zato te popravke formalno dajem v svojem imenu, poročevalec \ inko llalner pa se
l)o o teh predlogili izjavil.
Predsednik Vlado
izjavi o tem predlogu.

Majhen:

Prosim tovariša poročevalca, da se

Vinko Hafner: O tem členu je bilo v komisiji precej razprave
in je bila ta določba pravzaprav naknadno vnesena \ poslovnik...
Predsednik Vlado Majhen: Nas zanima predvsem to. ali si- kot
poročevalec s tem predlogom strinjaš ali tte.
Vinko Hafner: Tu moram pojasniti, da je bilo o tej stvari precej razprave in da se o tem ne morem sam izjavili, temveč mora reči
svojo besedo celotna komisija.
Dr. Marijan li r e c e I j : Mislim, da ni potrebno, da bi i/, tega
delali posebno vprašanje in da je najbolje, da obdržimo v besedilu tretji
odstavek, za katerega sem predlagal, da ga Črtamo, samo da besedo mora
nadomestimo z besedo »lahkot. S tem m- damo to odločitev v roke enenm
poslancu, ampak odloča 0 leni celotni /bor. lako na predlog enega poslanca lahko zbor odredi, da se sklepanje d potrditvi takega mandata
odloži /:i -!4- nr. In mislim, da nismo ničesar pogrešili.
Nadalje predlagam, da napravimo v /vezi / \2. čle
i naslednjo spremembo. \ 12. členu vežemo veljavnost mandata in nastop pravic in dolžnosti ljudskega poslanca s položeno prisego. To je po mojem miienjii na-
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pačno, Knjii ni prisega lisii akt, s katerim pridobi poslanec pravice in
dolžnosti, ampak !<> i" potrditev njegovega mandala s strani skilpščine
oziroma je verifikacija mandala tisii pravni akt. s katerim pridobi ie
pravice. Zato l)i 12. člen opustili in aamesto njega dali nov člen. ki l)i se
glasil: /. verifikacijo mandata pridnlu poslanec vse pravice in dolžnosti.«
Tako vzamemo za izhodišče verifikacijo in ne prisego. To l)i bil II. člen,
ki bi bil pred sedanjim II. elenoni. sedanji II. člen pa bi poslal 12. člen.
Predsednik V 1 a d o M a j li e D :

Prosim, da se poročevalec izjavi.

Vinko Hafner: S tem amandmajem je verifikacija mandata iisii
akt, s katerim pridobi poslanec vse svoje pravice in dolžnosti. Mislim, da
bi bil ta amandma sprejemljiv.
D r. M a r i j a n Brecelj : V prejšnjem II. členu oziroma sedanjem
12. členu, ki govori o prisegi, pa predlagam, da se spremeni »prisega \
svečano i2JaV4K>To so sklenili tudi v Beogradu in bi se začetek besedila
prisege glasil: jaz (ime in priimek) svečano izjavljam, da bom dolžnosti
ljudskega poslanca opravlja] zvesto... . Ugovor je bil, da ima prisega nek
sakralen značaj in da tu ne gre za prisego v tem smislu, ampak gre za to,
da poslanec v svečani izjavi potrdi to. kar sam mandal nalaga vsakemu
poslancu, njegove pravice in dolžnosti. V tem primera izpadejo besede
prisegam pri svoji časti in časti svojega naroda... .
Vinko Hafner: O tej stvari nismo imeli prej priložnosti v podrobnostih diskutirali in bi komisija v celoti morala izreči svoje mnenje.
Dr. Marijan Brecelj ; Opozorili moram, da bomo in vendarle
imeli neke vrste protislovje, ker v ustavi govorimo, da poslanec položi
prisego. Zato motamo besedo prisega v prvem stavku obdržati, ker jo
ustava uporablja in jo predpisuje. Besedilo samo pa je stvar poslovnika
in ga lahko spremenimo ter opustimo izraz prisega oziroma ga spremenimo v
sv cčano izjav o .
Vinko

II a Г n e r :

Lahko bi se izjavil kot član komisije...

•

Predsednik Vlado Majhen: Poslovnik predvideva, da se kot poročevalec izjaviš za ali pa si pridržiš pravico, da bo o tem kasneje razprav Ijala komisija.
I) r. M a r i j a n U r e c e I j : Ne glede na to pa se lahko zbor odloči za
lo ali ono. ker zbor ni vezan na to. kaj bo rekla komisija.
Predsednik V I a d o M a j h e D I Ali se strinjaš ali se ne strinjaš? Sicer
bo o leni odločil zbor.
V i n k o lialner: lahko rečem, da se sirinjam v svojem imenu, ne
morem pa reči v imenu komisije.
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D r. M a г i j a n B гесе 1 j : Saj ie je komisija pooblastila, da se lahko
izjavil
\ i u k o Hafner: Torej se strinjam.
Dr. Marijan Brecelj : V 13. členu je pri zapisnikarji]] tiskovna
napaka in je In dvojina namesto množina. Reči moramo zapisnikarje, ker
imamo tri, ne pn zapisnikarja.
Predsednik Vlado Majhen: Tovariši ljudski poslanci! Po tem
postanejo v drugem poglavju sestavni del predloga poslovnika naslednji
amandmaji: prvič, da se v tretjem odstavka 10. člena besedica mora spremeni v »lahko , nadalje, da nasiane nov II. člen. ki govori o tem. da poslanec pridobi vse pravice z verifikacijo mandata in se sedanji II. člen
spremeni v i"2. člen. Da se izraz »prisega;; spremeni v izraz svečana izjava
ter se ta stavek glasi: Svečano izjavljam, da bom dolžnosti ljudskega
poslanca opravljal zvesto...«. Prejšnji 12. člen odpade. V 13. členu pa se
mesto »Po zaprisegi« reče: »Po svečani izjavi« in namesto 'Zapisnikarja
pravilno »zapisnikarje«. Te spremembe postanejo sestavni del predloga poslovnika, ker se je poročevalec komisije e temi spremembami strinjal. Želi
Še kdo besedo k drugemu poglavju? (Ne javi se nihče.) Če nihče, potem
prehajamo na tretje poglavje, to je od 15. do 18. člena. Kdo želi besedo?
(Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujemo to poglavje in pričenjamo diskusijo k četrtemu poglavju, tO je od 19. do 53. člena. Kdo želi besedo:' Besedo
ima ljudski poslanec dr. Miha Potočnik.
Dr. Miha Potočnik: V tretjem odstavku I1), člena imamo v dingem stavku besede sklic seje Republiškega zbora . Ker pa besedo sklic
uporabljamo kol tehnični terminus za dobo. v kateri ljudska skupščina deda.
bi morali to besedo nadomestili / besedo sklicanje«, da ne bi mešali. Tak
izraz je tudi \ poslovniku ljnd>ke skupščine, ki smo ga včeraj sprejeli.
Predsednik
logom?

Vlado

Majhen:

Se poročevalec strinja s tem pred-

\ i n k o 11 a f n c r : Se strinjam.
Dr. Miha Potočnik: V 27. členil predlagam, da SO pi\i odstavek
črta. v drugem odstavku pa naj se1 na koncu izpustijo besede ali za katere
je zbor že prej sklenil, da pridejo na dnevni red seje. ki ni bila sklepčna .
I lemeljilev. da črtamo pr\ i odstavek 2". člena, je v tem. ker imamo isto stvar
rešeno z drugim odstavkom 53. člena, kjer je govora o tem. da 86 seja ne
more zaključiti, dokler ni izčrpan dnevni red. Tako besedilo smo Sprejeli
ludi včeraj v sknpščinskcm poslovniku. Prvi odstavek 27. člena pa ne pove
islo. ampak je konl radikloren s iem. kar imamo povedano v 33. členu, zaradi
Česar moramo prvi odstavek 27. člena črtali in v posledici tega tudi zadnji
del drugega odstavka 27. člena.
Predsednik Vlado Majhen: Prosim najprej poročevalca, da -e
izjav i.

2. scjn

")

\ i n k o Hafner : To je rtizumljivo, ker je to obseženo v kasnejšem
(lenu. /.a(o se sirinjam.
I^) r. M i h a Potočnik : V 28. členu predlagam, da med sedanji prvi
in drugi odetavek vrinemo še en odstavek, in sicer z naslednjim besedilom:
»Predsednik zbora ne more sodelovati pri obravnavi in glasovati, kadar
vodi sejo zbora. To velja tudi za podpredsednik^ /hora.
i a določba je
v našem poslovniku izpadla, v skupščinskem poslovniku pa smo jo včeraj
sprejeli in sistematično spada v 28. člen.
Predsednik
Vinko

V I a d O M a j h e n :

Prosim poročevalca, da se Izjavi.

Hafner: Sem za to, da so poslovniki enako urejeni.

I) r. M i h a Potočnik: V 30, členu predlagam, da za tretjim odstavkom dodamo še četrti odstavek z besedilom: Na seji Republiškega zbora
govorijo govorniki z govornice.« To je besedilo, ki smo ga včeraj na predlog
tovariša Pelejana sprejeli tudi v skupščinski poslovnik in spada sistematično v ta člen.
\ prvem odstavku 51, člena pa je malenkostni popravek, kjer je namesto 3 mimi! s številkami treba reči z besedami >pet minut«.
\ tretjem odstavku 4-2. člena predlagam, da se izpuste besede ali najmanj dvajset poslancev zbora . tako da se tretji odstavek plaši Začasno
odsliaiiiie\ s sej izreče zbor na predlog predsednika in siecr brez obravnave,' [sto besedilo smo včeraj sprejeli pri skupščinskem poslovniku.
Predsednik

\ lado Maj L o n :

Prosim poročevalca, da se izjavi.

Vinko Ha I n v r : Se sirinjam.
Predsednik Vlado Maj h e n ; Zeli še kdo od poslancev besedo? (K
besedi se prijavi ljudski poslanec dr. Marijan Breeelj.)
Dr, Marijan Breeelj: V "V), členu bi morali vskladiti to. kar
smo it včeraj spri'jeli glede načina glasovanja, da so lahko tudi vzdržani
glasovi. Ta Člen naj se enako glasi kakor \ skupščinskem poslovniku:
Sklepa se iako. da o predlogu poslanci glasujejo. Glasujejo za predlog
ali proti predlogu ali se glasovanja vzdržijo. Drugi odetavek: Poslanci
glasujejo osebno. Glasujejo javno, razen če /bor sklene, da glasujejo tajno.«
To določilo je ustrezno določilu v skupščinskem poslovniku.
Predsednik
\ i n k o

Vlado

Ha Г II e r :

Predsednik
Pele ja n.

Vlado

Majhen:

Prosim

poročevalca, da se izjavi.

Sprejmem.
\l a j h e u :

Besedo ima ljudski poslanec Jože

Jože Pele Jan:
Tovariši ljudski poslanci! V prvem odstavku
28. člena je rečeno: \'a seji RepubHSkega /bora imajo pravico govorili
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člani tega zbora in člani Izvršnega sveta.« Mislim, da so besede »člani
Izvršnega sveta« odveč, ker so člani Izvršnega sveta prav tako člani Republiškega zbora kot vsak drogi.
Predsednik Vlado Majhen: Ljudski poslancH- tovariš Petejan
predlaga, da se v prvem odstavku 28. člena črtajo besede »in člani Izvršnega sveta«, ker so ti enako ljudski poslanci. Kaj pravi k temu predlogu
poročevalec?
Vinko Hafner: Mislim, da je predlog tovariša Petejana sprejemljiv in se z njim strinjam.
Predsednik Vlado Maj h e n : Želi še kdo hesedo? Besedo ima ljudski poslanec Matevž Hace.
Matevž 11 a c e :
slednje: »Nihče ne sme
Izjema velja samo za
stavek, ki bi se glasil:
(Smeh v dvorani.)

Glede vzdrževanja reda na seji pravi 52. člen napriti v dvorano z orožjem ali nevarnim orodjem.
skupščinsko stražo.« Tu bi predlagal dopolnilni
Ce pride z orožjem, se ga izključi od desetih sej.

Predsednik Vlado Majhen: Prosim poročevalca, da se izjavi "
predlogu tovariša llaeela.
Vinko II a Ine r: Ta predlog ni sprejemljiv, ker taka dopolnitev
ni potrebna.
Predsednik Vlado Majhen: Ali iovariš llaee vztraja na svojem

predlogu?
Matevž 11 a c e : Vztrajam.
Predsednik Vlado Majhen: Poleni naj prosim zbor o (em jjasnje. Kdor jr za to. da se v 52. členu doda besedilo, da se poslanee. ki je
prišel v dvorano z orožjem, kaznuje z odstranitvijo od deselih sej, naj
dvigne roko. (Poslanec Matevž Race dvigne roko.) Kdo je proti? (Večin,i
poslancev dvigne roko.) Hvala. Se kdo vzdržuje? (Nihče.) Ugotavljam, da
je predlog skoraj soglasno odbit.
/di Se kdo izmed poslancev besedo k četrtemu poglavju? (Ne javi se
nihče.) Ce nihče-, potem zaključujem razpravo 0 Četrtem poglavju in se \
tem poglavju izvršijo naslednic spremembe: V tretjem odstavku i(>. člena
se namesto besedice sklic . postavi beseda sklicanje«. V 27. členil 86 prvi
odstavek Črta in se drugi o(ls(a\(-k zaključi pri besedi poslovniku. . druge
besede se črtajo. V 28. členu se \ prvem odstavku črtajo besede in člani
Izvršnega sveta', nadaljuje pa se ta odstavek z besedami: Predsednik
/bora ne more sodelovali pri obravnavi in glasovati, kadar vodi sejo zbora.
I o velja tudi Za podipredeednika zbora. V ^0. členu se doda četrti odstavek
z besedilom: >Na seji Republiškega zbora govorijo govorniki z govornice.

V 31. členu se število ^ zamenja /. besedo »pet«. 5.6. člen pa se spremeni
analogno onemn členu V skupščinskem poslovniku, kjer je rečeno: »Sklepa
se tako. tla o predlogu poslanci glasujejo. Glasujejo za predlog ali proti
predlogu ali so glasovanja vzdržijo. Poslanci glasujejo osebno. Glasuje se
javno, razen če zbor sklene, da se glasuje tajno.« V 42. členu se v tretjem
odstavku črtajo besede ali najmanj 20 poslancev zbora«. To so spremembe,
ki postanejo sestavni del predloga, ker se je poročevalec komisije strinjal.
Tovariši poslanci! Prehajamo na V. poglavje, in sdcer od 54. do 105.
člena. Tovariše ljudske poslance prosim, da se priglasijo k besedi. Besedo
ima ljudski poslanec dr. Marijan Brecelj.
Dr. Marijan Brecelj : Najprej pripombo k 65. členu. V drugem
odstavku je rečeno, da če je vloženih več predlogov, se glasuje o vsakem
predlogu po vrsti kot so bili vloženi tako. da dvignejo roke najprej poslanci,
ki so za posamezni predlog, in nato tisti, ki se vzdržijo. Enak predpis smo
sprejeli že včeraj v skupščinskem poslovniku. Vendar pa je to prav tisto
vprašanje, o katerem pa smo vendarle danes v naši komisija še ncoficialno
razpravljali. Ugovor proti temu določilu je ta, da je po takem načinu glasovanja, kakor je predpisan v drugem odstavku 65. člena, mogoče, da se
poslanec izjavi oziroma glasuje o dveh ali treh predlogih. Po mojem mnenju
je treba presoditi vprašanje, ali je to besedilo dovolj jasno, da izključuje
možnost, da se o enem predmetu poslanec izjavi oziroma da glasuje za dva.
tri ali več različnih predlogov, in če to besedilo ni dovolj jasno, potem
seveda moramo to dali noter. To je tudi v zvezi z razgovorom, ki smo ga
prej imeli. Rečeno je. da se najprej izjavijo poslanci, ki so za posamezni
predlog. Osebno razumem, da je v tem besedilu povedano, da se ne moreš
izjaviti o vseh treh predlogih. Glasuje se na primer o predlogu, ali naj
okrajni ljudski odbor Maribor okolica da od svojega dobička 20, 30 al! 400/o.
To pomeni, da so o enem predmetu irije predlogi oziroma trije amandmaji
iu se vsak poslanec sme izjaviti samo o enem izmed teh treh. To je samo po
sebi razumljivo, da ne moreš biti sočasno za to. da daš 40,)/o in hkrati za io,
da dal 50 ali 100/o. Ce ue veš, k^ko bi se izjavil, se lahko vzdrzii glasovanja,
kakor je tU povedano, sicer pa glasuješ za enega od teh treh predlogov.
To vprašanje sem načel zato. ker je to važno vprašanje, bi pa seveda bilo
napačno, če bi sprejeli kako določilo pod vtisom, da je mogoč tak način
glasovanja, da se nek poslanec izjavi o istem predmetu v različnih predlogih, kako naj se reši isti predmet. Prosim, če bi to dal na razpravo.
Predsednik
Petejan.

Vlado

Majhen:

Besedo ima ljudski poslanec Jože

J o že Pe t ej a n : O tem členu, o katerem je sedaj govoril tovariš Brecelj. smo razmotrivali 8« včeraj in danes, mislim pa. da je predlog precej jasen. Ce so na primer trije ali štirje predlogi in prvi predlog ni dobil večine,
potem gremo na drugi ali tretji predlog. Zdi se mi pa. da ne bi bilo demokratično, da bi se poslancu onemogočilo, da med predlogi glasuje za listi
predlog, za katerega se mu /di. da je za njega boljši. Namreč, če propade
en predlog, poleni mora biti sprejel drug predlog in poslanec mora imeti
pravico, da izbira, kateri izmed preostalih predlogov je boljši.
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Predsednik Vlado Majhen: Tovariši ljudski poslanci! To vprašanje sem tudi jaz sprožil zaradi tega. ker v našem poslovniku piše, da se
nikjer ne prepoveduje, da poslanec o nekem predlogu samo enkrat glasuje.
Če imamo dva ali tri amandmaje, ni nikjer rečeno, tudi če gremo na
poimensko glasovanje, da se neki poslanec ne more dvakrat ali trikrat
izraziti. Vzemimo stvar konkretno. Ce ne gre na primer za vprašanje takih
procentov, kot je bilo navedeno, pa imamo na primer pred seboj vprašanje
nekih komisij ali pa volitev, predlogov itd., kjer se lahko izrazim. Nimam
pa nič proti, ker sem lahko za enega ali za drugega. Kdo bi v takem priinerii, če bi poedinci tako volili, to odločal. Po drugi strani pa pravi poslovnik, da je sprejet vedno tisti predlog, ki je dobil več glasov »za« kakor
proti . To se pravi, da so po aaieni poslovniku sprejeti vsi predlogi, ki
imajo nad ().2 glasov, lahko pa se primeri, da bo pri prvem predlogu toliko
poslancev abstiniralo in jih toliko glasovalo proti, da bosta ostala samo
dva predloga, pri tem pa lahko nekdo še dvakrat glasuje in se lahko zgodi,
da bo imel nek predlog ')- glasov, drugi 6л in tretji bi glasov. Vsi ti trije
sklepi so sprejeti zato, ker imajo več glasov
za kakor »proti«. Nikjer
pa ni rečeno, da ne smem dvakrat glasovali in prav tako ni шкјсг rečeno,
da če je več predlogov, da je veljaven tisii predlog, ki je izmed vseh teh
predlogov dobil največ glasov. Po mojem mnenju se moramo zavarovali
vsaj v leni. ali da povemo, da poslanec o istem vprašan j n lahko samo enkral
glasuje za enega izmed amandmajev ali predlogov ali pa da mu dopuščamo,
da se lahko dvakrat odloča pri islem vprašanju, potem pa moramo postavili.
da je med lakimi predlogi, ki so dobili lahko tudi večino, uveljavljen tisti
predlog, ki je dobil največjo večino. Го pa V poslovniku ni dovolj jasno
povedano. I n moramo računali Se s tem, da bodo vzdrževani glasovi lahko
močno odločali, če v kombinaciji z drugim predlogom nastopajo. Lahko
bomo imeli večkrat pred seboj predloga, ki bosta imela potrebno skupščinsko večino. Vprašanje je le, kateri izmed njih je Bprejet. Poslovnik
ne piše, da listi, ki ima več glasov. I o se lahko tudi izigrava. Ce bi na primer
pri drn/benem planu šlo za stvari, ki nekaterim ne bi bile všeč, in se jih
na primer toliko in toliko abstinira, nato pa nastopijo tiisti, ki so bili prej
protis. skupno z abstinenti, nekdo pa še dvakrat voli in imaš lahko dva
predloga, od katerih sta oba dobila večino, toda eden je dobil večjo od
drugega. Poslovnik pa ne zahteva, da v tem primeru zmaga tisti predlog,
ki je dobil največjo večino.
Dr. Marijan B reče I j : Vprašal bi tovariša Majlina. če smatra.
da je jasnost podana s tem. da dodamo drugemu odstavku ()">. člena in drncmn odstavku l)(). člena besedilo: »Sprejet ji4 tisli predlog, ki je dol)il
največ glasov.«
i'icclscdnik

\ I a d o Majhen: Sedaj pa je jasno.

Dr. Marijan Brecelj : To je i/, nadaljnjih in prejšnjih določlil
poslovnika sicer samo po sebi umevno. To pa, kar si ti navajal (se ohriii
k predsedniku) za lislo nejasnost, lam poslovnik govori samo takrat, kadar
se glasuje o enem predlogu za ali proti'. Takrat je ta večina glasov.

Si'Jil

Sicer pa je relativnu večina, če je več predlogov in prodre lisli, ki je dobi!
največ glasov. Smatram pa, da je v redu, da zaradi jasnosti dodamo na
koncu 63. in 66. člena tole besedilo: Sprejet je tisti predlog, ki je dobil
največ glasov... ne večino . Potem je tudi moj predlog, da se to vskladi.
Predsednik Vlado Majhen:
\ i n k o

Prosim poročevalca, da se izjavi.

Hafner: Se strinjam.

Dr. Marijan B reče I j : V 69, členu je napaka, kjer je rečeno
predsednik skupščine . kar ni pravilno, ampak je treba reči predsednik
zbora«. Ta napaka je v prvem stavku.
V zadnjem stavku pa ni pravilna rečeno б-к in 69. člene, ampak 64.
do 69. člen«.
I' r a n c Popit (govori iz poslanske klopi): Rad bi dobil pojasnilo.
ali se pri tej debati samo na splošno razpravlja o teli predlogih, ker se mi
zdi. da se tu vezeta dve stvari. Tu govorimo na splošno samo o volitvah
in razrešitvah, ne pa tudi o tem, ali se sprejema družbeni plan in podobno.
Ce hočemo te stvari ločiti, je potem neba najprej imeti Volitve in razrešitve«, pozneje pa. ko pridemo na materijo z naslovom Obravnavanje
\ zborne, to je od 119. člena dalje, pa se tudi lam fiksira postopek za
glasovanje.
D Г. M a t i j a n B r e c el j : To se bo nanašalo na oboje, saj je sistem
glasovanja enoten. Ali lahko nadaljnjem:' (Se obrne k predsedniku.) V 73.
členu imamo določilo, da lahko odbor oziroma komisija veljavno razpravlja.
ce je navzočih najmanj dve tretjini vseh članov. Predlagam, da bi tu rekli
večina in ne dve tretjim, ker bi to pomenilo nekoliko omejili poslovanje
<eli komisij in odborov. V principu jemljemo večino kol tusti kvorum, ki je
upravičen razpravljati tako v skupščini in v zborih in zato mislim, da v
odborih to ni potrebno zaostriti.
Predsednik Vlado Majhen: Kaj meni poročevalec?
V i u k o Hafner: Sprejmem.
Dr. Marijan Brceelj: V četrtem pododstavku 75. člena naj bi
86 v četrti vrsti zaradi jasnosti vstavilo besedilo delovanje upravnih
organov«, ker se sicer lahko Smisel napačno veže. Tako bi se la podod.stavek
glasil: y— obravnava v mejah republiške pristojnosti delovanje Ijmlskili
odborov, kolikor to ne spada v delovno področje skupščinske komisije za
ljudske odbore, delovanje upravnih organov
«
V drugem odstavku 77. člena je pomota in je treba reči
- obravnava
in pripravlja predloge republiških zakonov s področja prosvele in knllnre
m ne planov«. V naslednjem odstavku pa je neba reči temeljna načela
upravljanja znanstvenih, prosvetnih in kulturoih zavodov . ne pa upravljanja z znanstvenimi, p^psvetnimi in kulturnimi zavodi .
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V 80. členu Imamo določeno med oalogami zakonodajnega odbora v
drugem odstavku, da »pripravlja zakonske osnutke na predlog drugih odborov- ali Izvršnega sveta, ali pa da da mnenje za zakonodajno — pravno
obdelavo neke zakonske snovi.« Mislim, da to nikakor ni naloga zakonodajnega odbora skupščine oziroma Republiškega zbora, ampak je to naloga
izvršnega svela, ki ima organiziran svoj sekretaidat za zakonodajne zadeve
in mora biti ta na razpolago skupščini in jenim odborom za naloge, ki so tu
navedene. Zalo predlagam, da se ta odstavek črta. To je tudi praktično
vprašanje, kajti sicer bi moral zakonodajni odbor organizirati poseben
sekretariat za zakonodajo in imeti svoje pravnike, ker je tu mišljen aparat.
ki pomaga pri zakonodajnem delu. lega pa že imamo in pravimo nekje
drugje V naših določilih, da mora biti ta strokovni aparat Izvršnega sveta
in posebej sekretariat za zakonodajo skupščini na razpolago.
V inko II a f n e r : Se strinjam.
Dr. Marijan Brecelj: V 81. členu, kjer govorimo o nalogah
maiulatno-iniunitetnega odbora, je v prvem odstavku, kjer je rečeno »skrbi
za varstvo imunitetnih pravic poslancev« to napačno stilirizirano, ker smo
že včeraj sprejeli, da je skrb za varstvo imunitetnih pravic dolžnost predsednika skupščine. Zato bi moral po mojem mnenju pričeli drugi odstavek
81. člena takole:
- obravnava vee primere v zvezi z varstvom imunitetnih
pravic poslancev in poroča 0 tem zboru: . Ta skrb za varslvo navzven pa je
skrb predsednika skupščine. Ta pa obravnava vse primere in poleni poroča
skupščini.
Predsednik

V I a d o M aj h c n :

Prosim poročevalca, da se izjav i.

V inko II a I n e r: Se strinjam.
Predsednik \ lado Maj h e n : Zeli Se kdo besedo k lemn poglavju?
(Ne javi se nihče.) Ce se nihče ne javi, zaključujem razpravo o peleni
poglavju z naslednjimi spremembami, ki postanejo sestavni del predloga
poslovnika, in sicer da se v ()3. in (>(). členu doda besedilo sprejel je listi
predlog, ki je dobil največ glasov . \ ()*). členu se besedi predsednik skupščine zamenjala z besedama predsednik zbora«. V zadnjem odstavku 70.
člena se besedica in zameuja z besedico do«. V 7\ členu se besedi dve
tretjini' zamenjata z besedo večina«. V 75. členu se v tretjem odstavku
pred besedama upravnih organov poslavi beseda delovanje . V 77. členil
se v drugem odslavku nameslo besede planov poslavi beseda zakonov .
v tretjem odstavku pa se uporabi rodilnik in reče upravljanje znanstvenih, prosvelnih in kullnrnih zavodov . V SI), členu se črta drugi pododslavek, v SI. členu pa se prične prvi odstavek takole:
obravnava vse
primere v zvezi z varslvom imnnileliiih pravic poslancev in poroča o leni
/boru. .
Prehajamo na obravnavanje šestega poglavja, to je od 104. do l^('. člena.
Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Marijan Brecelj.
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Dr. Marijan Brc cel j : V 113, členu je rečeno, da vlagatelj zakonskega predloga lahko umakne predlog-, dokler se v odboru ne začne
glasovanje v ccloii. Tu predlagam, da bi se dodal še drugi odstavek in sicer
z besedilom.: »Ce umakne zakonski predlog Izvršni svet. ga odbor odstavi
z dnevnega reda in <o sporoči zboru. Ce umakne zakonski predlog kakšen
drug predlagatelj, ga odbor lahko vzdrži in obravnava naprej kot svoj
zakonski predlog.;< To je določilo, ki ga je sprejela v svoj poslovnik zvezna
komisija. To določilo je zaradi tega, ker se je načelo vprašanje, kaj je s
predlogom, ki ga je dal poslance odboru. Poslanec predlog umakne, odbor
pa smatra, da je predlog umesten in dober ter bi potem bilo nepotrebno
delo in tudi nepotrebna procedura, če bi moral biti ta umaknjen in bi ga
nato odbor, moral znova načeli. 1 u pa je določilo, da ga odbor potem vzame
kol svojega. Če pa gre za predlog Izvršnega sveta, pa mislimo, da je zaradi
vloge, ki jo ima Izvršni svet in zaradi neposredne odgovornosti pred skupščino kot celoto pravilno, da se tak predlog umakne z dnevnega reda.
Predsednik V I a d o M a j h e n : Kaj pravi poročevalec?
Vinko Hafner: Sprejmem.
Dr. Marijan Brccelj : \ 115. členu govorimo o manjšini. Predlagam, da bi besedo »manjšina« izpustili, ker pri nas ni manjšin, ki se
formirajo po posameznib političnih grupacijah. Pač pa bi drugi stavek 'l'.
člena oblikovali takole: »Ce dajo poslanci, katerih predlog v odboru, ni bil
sprejet, posebno poročilo, določijo tudi svojega poročevalca.« To je zalo.
da ne operiramo tu 8 pojmom manjšine, ker so pri nas manjšina laliko
enkrat eni ljudje, drugič pa povsem drugi ljudje. V nekem delu predloga
sem na primer v večini, v drugem delu sem pa v manjšini. Gre torej za to,
da se pojem manjšine pri nas ne meša s svobodnim odločanjem in opredeljevanjem posameznika v od'boru. listi, ki so bili preglasovani, laliko določijo svojega zastopnika, ki potem poroča zboru.
Predsednik Vlado Majhen: Se poročevalec strinja?
Vinko Hafner: Se strinjam.
Dr. Marijan Brccelj : Pri 116. členu predlagam, da bi besedilo
drugega in tretjega odstavka združili in popravili tako, da bi se glasilo:
»Zakonodajni odbor obravnava predlog in ga s svojimi pripombami, predlogi in obrazložitvijo vrne odboru, od katerega ga je dobil.
Predsednik Vlado Majhen: Se poročevalec strinja?
Vinko Hafner: Strinjam se.
Dr. Marijan Brecelj: V 120. in 122. členu imamo v oklepaju
besedo (ekspoze)<. Predlagam, da la »(ekspoze)« črtamo, ker gre tu za
obrazložitve zakonskih predlogov. Besedo ekspoze rabimo tudi v drugem
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smislu, na primer ko predsednik Izvršnega sveta poroča o delu Izvršnega
sveta ali daje izjave itd. Tli govorimo tako kot smo vedno doslej o obrazložitvi zakonskega predloga.
Nadalje predlagam, da v tretjem odstavku 122. člena, kjer je govor
o tem, da poslanec lahko govori tudi v imenu več poslancev ali v imenu
kluba poslancev, ki mu pripada, da besedilo ali v imenu kluba poslancev,
ki mu pripada« izpustimo. Mi takih klubov poslancev nimamo in imamo
samo lake vrste klub, kot smo ga včeraj organizirali, to je politični klub
za delo poslancev v ljudskem odboru, nimamo pa v skupščini grupiranih
poslancev v posamezne klube in zato predlagani, da navedene besede izpustimo in jih nadomestimo s tem, da rečemo: »poslancev, k! so ga za to pooblastilu, l.ahko gre za določeno skupino poslancev, ki nekoga pooblastijo,
da v njihovem imenu govori. Tako bi se torej drugi stavek tretjega odstavka
122, člena glasil: Poslanec lahko govori tudi v imenu poslancev, ki so ga
za tO pooblastili,«
Vi n k o

II a 1 n e r : Se strinjam.

Dr. Marijan B r c c e I j : Pri 133. členu predlagam, da se tretji
odstavek tega člena dopolni takole: »Ko zakonodajni odbor da poročilo,
obravnava /bor predlog samo podrobno. Zapisnikar prebere besedilo predloga.
Po končani obravnavi se o predlogu glasuje. Glasuje se najprej po posameznih členih, nato pa še v celoti. O amandmajih k posameznim členom
glasuje zbor prej kot o posameznih členih.«
Predsednik

Vlado Maj ben ; Se poročevalec strinja?

V i n k o Hafner: Da.
Dr. M a r i j a n Brecelj : V 136. členu je treba na koncu predvideti
možnost, da zbor daje odloke tudi v individualnih primerih, kot na primer,
če rešuje vprašanje neke častne pokojnine in podobno. Zato bi predlagal,
da se na koncu tretjega odstavka doda še stavek: in tudi kadar odloča
0 posameznih zadevah, o katerih se sicer odloča Z zakonom . S leni dopolnimo tretji odstavek za možnost, da skupščina lahko izda odlok o konkretni
zadev i.
\ i n k o 11 a f u e r : Kako na j se to razume.
!) r. M a r i j a n \i te 0 6 I j : Prej je bilo določilo, da se z ukazoni prezidiia, še prej pa z. zakonom, in smo tudi v zvezni skupščini sprejeli individualni zakon, lemu ali onemu prizna dosmrtna pokojnina ali pa taka ali
drugačna materialna ugodnost iz državnih sredstev, lam je pisalo potem:
Zakon 0 dodelitvi pokojnine XY. Smatram, da je. če gre za tak individualni
primer, pravilnejša oblika, če je to v obliki odloka. Skupščina izda odlok,
ne pa zakon. Sicer je navsezadnje po svoji vsebini to (udi zakon, kol je tO
vsak ak( skupščine, vsaj navzven.
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Predsednik Vlado Majhen: Ali poročevalec sprejme ta predlog?
Vinko Hafner: Strinjam se, vendar pa naj komisija o tem odloči.
To bi se lahko razumelo, da lahko tudi manj pomembna vprašanja urejamo
z zakonom.
Dr. Marijan Brecelj: Tu je mišljeno, kadar odloča o posameznih konkretnih zadevah, zakon pa ni nikoli posamezna konkretna zadeva,
ampak je zakon splošni predpis. Te nevarnosti nikakor ni. Tu je ravno
narobe od tistega, česar se bojiš. Mi tega ne predpisujemo z zakonom, to se
pravi, s temi splošno veljavnimi določbami, ampak take stvari rešimo z odlokom, da ne mešamo to s pojmom zakonu.
Predsednik Vlado Majhen: Prosim poročevalca, da se izjavi.
Vinko Hafner: Predlagam, da o tem odloči komisija.
Dr. Marijan Brecelj: Ce se poročevalec ne strinja, potem naj
o tem odloči zbor.
Predsednik Vlado Majhen: Proeim, da zbor odloči o tem. Kdor
je za predlog tovariša Marijana Breclja, naj dvigne roko. (Večina poslancev
dvigne roko.) Je kdo proti? (Dva poslanca glasujeta proti.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog sprejet z vsemi glasovi razen
dveh.
Vinko Hafner: Sedaj pa res ne razumem vloge te komisije. Komisija bi morala o posameznih stvareh zavzeti svoje stališče, sedaj pa
brez neke predhodne razprave izglasujemo neko stališče. Kakšen smisel
pa ima potem postopek, ki smo ga prej sprejeli?
D r. M a r i j a n Brecelj: To je v smislu našega predloga o postopku
za poslovnik.
Predsednik Vlado Majhen: Ce poročevalec amandmaja ne sprejme, ga da predsednik na glasovanje. Zeli Se kdo besedo k temu poglavju.
Besedo ima dr. Miha Potočnik.
D r. M i h a Potočnik: V 105. členu je treba na koncu prvega odstavka zamenjati besedo »izdan« z besedo »izdelan«:. Tu gre za tiskovno
napako. Predlog je bil izdelan, ne pa izdan.
Predsednik Vlado Majhen: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nilu o.)
Ce ne, zaključujem razpravo o šestem poglavju, pri katerem smo sklenili
naslednje spremembe: V 105. členu se namesto1 besede »izdan« uporabi beseda »izdelan«. V 113. členu se besedilo dopolni tako. da v primeru, če
zakonski predlog umakne Izvršni svet, ga odbor odstavi z dnevnega reda,
če ga pa umakne kak poslanec, ga lahko odbor zadrži in obravnava kot
svojega. V 115. členu se drugi stavek glasi: »če dajo poslanci, katerih predlog ni bil sprejet, posebno poročilo, določijo tudi svojega poročevalca«.
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V 116. členu se črtata drugi in tretji odstavek in se novi odstavek glasi:
»Zakonodajni odbor obravnava predlog in ga s svojimi pripombami, predlogi in obrazložitvami vrne odboru, od katerega ga je dobil.« V 120. členu
s črta beseda ( eksipoze«). V 122. členu besedi »in ekeppzeju«. Drugi stavek
tretjega odstavka 122. člena se spremeni tako, da se glasi: »Poslanec lahko
govori tudi v imenu poslancev, ki so ga za to pooblastili.« Nadalje je večja
sprememba v 133. členu in v 136.'členu, in sicer v tretjem odstavku, kjer
se na koncu dostavi in tudi, kadar odloča o posameznih zadevah, o katerih
se sicer odloča z zakonom«. To so spremembe v šestem poglavju.
Prehajamo na sedmo poglavje, to je od 1-И). do 151. člena. Kdo od
ljudskih poslancev želi besedo? Besedo ima ljudski poslanec dr. Miha
Potočnik.
D r. M i h a Potočnik: \ prvem odstavku 142. člena predlagam, da
črtamo besedo »ekspozejeni«, tako da se ta odstavek glasi Obravnavanje
poročila Izvršnega sveta se začne z govorom ali izjavo predstavnika Izvršnega sv-eta.«.
Predsednik
Vinko

Vlado Majhen: Se poročevalec strinja?

Hafner:

Se strinjam.

Dr. Miha Potočnik: Predlagam, da se sedanji 143. člen črta in
nadomesti z naslednjim besedilom: »Ce se pri obravnavanju poročila Izvršnega sveta sproži vprašanje, ali je akt Izvršnega Sveta v skladu z zakonom, pri katerega sprejemanju sodeluje enakopravno tudi '/.hov proizvajalcev, zbor na predlog najmanj desetih poslancev začne obravnavo tega
vprašanja. Ko se obravnava konča, zbor glasuje o tem. ali je akt Izvršnega
svela v skladu z zakonom ali ne. Ce zbor sklene, da tak akt ni v skladu
z zakonom, je s tem akt razveljavljen. Dokler predlog ni dan na glasovanje. Izvršni svet lahko izjavi, da tak akt sam razveljavi.« To besedilo
vsebinsko obravnava isto, kar imamo v tiskanem besedilu, je pa prilagojeno besedili] zveznega poslovnika in je dopolnjeno tudi s tem, da Izvršni
svet lahko izjavi, da ak(, o katerem je spor, ali je v skladu z zakonom
ali ni. sam razveljavi.
Predsednik
Vinko

Vlado Majhen: Sprejme poročevalec ia predlog?

Hafner;

Predsednik
glavju;'

Vlado

Sprejmem.
Majhen:

Želi še kdo besedo k sedmemu po-

I) r. M i h a Poloenik: Predlagam, da se \ prvem odšla v kn 143. člena reče: Pismena vprašanja poslancev pošlje l/.v ršnenm sveln predsednik
Ljudske skupščine.« Druge besede se črlajo. V drugem odslavku istega
člena pa naj bi se drugi stavek glasil: Predsednik sporoči izvršnemu svetu
po predsedniku Ljudeke skupščine vprašanja, ki so bila ustno postavljena,
če zastopnik izvršnega sveta ni bil navzoč na seji.
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Predsednik Vlado Majhen: Ali poročevalec sprejme ta predlog?
V i n k o Hafner: Sprejmem.
D r. M i h a Potočnik: V drugem odstavku 146. člena naj se besede
Odgovorili mora v petih dneh.« zamenjajo z besedami »Odgovoriti mora
v desetih dneh.«. Rok petih dni je lahko večkrat prekratek, medtem ko je
rok desetih dni sprejela v svoj poslovnik tudi zvezna komisija.
Predsednik Vlado Majhen: Se poročevalec strinja?
Vinko Hafner: Se strinjam.
Predsednik Vlado Majhen: Zeli še kdo besedo k sedmemu poglavju? (Ne javi se nihče.) Če ne, zaključujem razpravo o sedmem poglavju, pri katerem smo sklenili naslednje spremembe: V 142. členu se
črta beseda »ekspozejem«, 143. člen se nadomesti z novim besedilom, ki ga
je navedel poročevalec, v 145. členu se črtajo v prvem odstavku besede
»ali predsednik Republiškega zbora« in se v drugem odstavku istega člena
vstavijo za besedama »Izvršnemu svetu« besede »po predsedniku Ljudske
skupščine«. V 146. členu pa se rok za odgovor od petih dni spremeni na
rok desetih dni.
Prehajamo na razpravo o osmem poglavju, od 152. do 163. člena. Prosim poslance, da se priglašajo k besedi. Besedo ima ljudski poslanec Marijan Brecelj.
Dr. Marijan Brecelj: V 156. členu, kjer govorimo o odboru
za predloge in pritožbe, predlagam, da se v prvem odstavku, in sicer v
tretji vrsti za besedama »delovnih razmerij« dodajo še besede »delavcev
in uslužbencev v gospodarskih organizacijah«.
Predsednik Vlado Majhen: Ali ie poročevalec strinja s tem predlogom?
V i n k o Hafner: Se strinjam.
Dr. Marijan Brecelj: Nadalje predlagam, da drugi odstavek
159. člena spremenimo takole: »Ce spada odločanje o vprašanjih iz prejšnjega odstavka tudi v pristojnost Zbora proizvajalcev, lahko Republiški
zbor s pritrditvijo Zbora proizvajalcev pooblasti svoj odbor za predloge
in pritožbe, da o takih vprašanjih sam izda odločbo.« Ta predlog je zato,
da se ta postopek lahko poenostavi in da lahko tisti odbor, ki se že peča
s tem predmetom, tudi sam izda odločbo. Seveda pa to pod pogojem, da na
to oba zbora pristaneta, se pravi konkretno, da da Zbor proizvajalcev svoj
pristanek.
Predsednik Vlado Majhen: Se poročevalec strinja?
Vinko Hafner: Se strinjam.

42

Republiški /hm

Predsednik Vlado Majhen : Želi še kdo besedo k temu poglavju?
(Ne javi se nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo o tem poglavju, pri katerem smo sklenili naslednje spremembe: V 156. členu se za besedama
delovnih razmerij« dodajo besede »delavcev in uslužbencev v gospodarskih organizacijah', in se v 159. členu zamenja drugi odstavek in reče:
-Ce spada odločanje o vprašanjih iz prejšnjega odstavka tudi v pristojnost
Zbora proizvajalcev, lahko Republiški zbor s pritrditvijo Zbora proizvajalčev pooblasti svoj odbor za predloge in pritožbe, da o lakih vprašan i ih
sam izda odločbo.«
S tem prehajamo na deveto poglavje in pričenjam razpravo o tem podavju, to je od 164. do 175. člena. Prosim poslance, da se priglašajo k
besedi. Besedo ima ljudski poslanec dr. Miha Potočnik.
Dr. Miha Potočnik ; Pri 169. členu predlagam, da se zaradi jasnosti besedilo nekoliko popravi. Besedilo tega člena bi se glasilo: »Kazenski
postopek zoper poslanca se lahko začne ali nadaljuje samo za tisto kaznivo
dejanje, za katero je dal zbor oziroma mandatno-imunitetni odbor dovoljenje, da se kazenski postopek začne ali nadaljuje.« Pri dosedanjem besedilu pa bi lahko nekdo razumel tako. da daje odbor dovoljenje za kaznivo
dejanje. Zato je na koncu stavka potrebna dopolnitev »da se kazenski postopek začne ali nadaljuje«.
Predsednik
*

V i ti k o

Vlado

Majhen:

Se poročevalec strinja?

Hafner: Se strinjam.

Dr. Miha Potočnik : Pri 172. členu naj se doda nov drugi odstavek Z naslednjim besedilom: Poslanci imajo pravico do socialnega zavarovanja.« Tako je stvar rešena tudi v zveznem poslovniku.
Predsednik

Vlado

Majhen:

Ali se poročevalec strinja?

Vinko Hafner: Ali vstopi v odnos do socialnega zavarovanja
nekdo, čim je poslal poslanec?
Dr. Miha Potočnik: Seveda. Imamo tia primer poslance, ki so
bili prej državni uslužbenci. Po volilnem zakotni so prenehali biti državni
uslužbenci iti bodo sedaj kol poslanci zaposleni samo z delom v skupščini.
Tako bi izgubili socialno zavarovanje, če bi lega določila ne bilo v poslovniku.

Predsednik
Vinko

Vlado Majhen: Se poročevalec strinja?

llafncr: Si4 strinjam.

Dr. M i li a Potočnik : (dede na to, da smo v I7J. členu sprejeli
spremembo, predlagam, da se spremeni tudi drugi odstavek 174. člena, ki
bi se glasil: V legitimaciji so natisnjene določbe o imunitetni pravici, o
socialnem zavarovanju in o pravici do brezplačne vožnje.«
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Vlado Majhen: Sprejme poročevalec ta predlog?

Vinko Hafner: Sprejmem.
Dr. Miha Potočnik: Nadalje predlagam, da za 174. členom in
pred 175. členom damo novo poglavje X. Sienografski zapiski«. Ta 175. člen
obravnava namreč sicnografske zapiske in ne spada pod naslov »Dolžnosti,
imunitetne in druge pravice poslancev . V posledici tega bodo vse rimske
številke pri poglavjih do konca poslovnika za številko višje.
Predsednik

Vlado

Majhen:

Se poročevalec strinja?

Vinko Hafner: Se strinjam.
Predsednik Vlado Majhen : Želi še kdo izmed ljudskih poslancev besedo k temu poglavju? (Ne javi se nihče.) Ce ne. zaključujemo razpravo o devetem poglavju, pri, katerem smo sklenili naslednje spremembe:
Na koncu 169, člena se dodajo besede »da se kazenski postopek začne ali
nadaljnje. . 172. člen se dopolni s stavkom, da imajo poslanci pravico
do socialnega zavarovanja, v 174. členu pa se drugi odstavek glasi: >V
legitimaciji so natisnjene določbe o imunitetni pravici, o socialnem zavarovanju in o pravici do brezplačne vožnje.« Med 174. in 175. člen pa se
vstavi novo X. poglavje z naslovom Stenografski zapiski; s tem, da se
nadaljnja poglavja višje oštevilčijo. '
Pričenjam razpravo o XI. poglavju, od 176. do 177. člena. Zeli kdo
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo in preidemo na
XII. poglavje, od 178. do vključno 181, člena. Želi kdo izmed poslancev
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne. zaključujem razpravo o dvanajstem
poglavju.
Tovariši ljudski poslanci! Ker je čitanje predloga poslovnika končano
in se nihče več ne priglasi k besedi, zaključujem obravnavo o poslovniku
v celoti in prehajamo k šesti točki postopka o sprejemanju predloga poslovnika, to je h glasovanju o predlogu poslov nika v celoti. Glasuje se javno
z dviganjem rok. Kdor je za predlog poslovnika v celoti z vsemi spremembami, ki smo jih sprejeli, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Hvala, je kdo proti? (Nihče.) Se kdo vzdržuje glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je poslovnik Republiškega zbora v celoti soglasno sprejet,
ker so zanj glasovali vsi ljudski poslanci.
Preidemo na tretjo točko dnevnega reda. to je na volitev stalnih odborov Republiškega zbora 1-judske skupščine. Po pravkar sprejetem poslovniku ima Republiški zbor Ljudske skupščine LRS osem stalnih odborov.
Voli se odbor za organizacijo oblasti in uprave, ki ima najmanj 11 članov,
odbor za gospodarstvo z najmanj 15 člani, odbor za prosveto in kulturo z
najmanj 15 člani, odbor za zdravstvo in socialno politiko z najmanj 15 člani,
odbor za proračun Z najmanj 7 člani, zakonodajni odbor z najmanj 9 člani,
mandatno-ininnitclni odbor z najmanj 5 člani in odbor za predloge in pritožbe z najmanj 5 člani.
Odbori se volijo po poslovniku na podlagi kandidatnih list. Kandidatna
lisla mora obsegati najmanj toliko kandidatov, kolikor je treba izvoliti
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odbornikov. Vsak predlog za posamezni odbor mora po poslovniku predlagati najmanj desci poslancev. Ce kdo izmed poslancev želi predlagati
večje število članov kakšnega odbora, km je po poslovniku predvideno
kol minimum, mora to posebej navesti, ker mora zbor o tem predlogu
posebej glasovati. Da pa bi poslanci lahko predloge pripravili, odrejam
dvajsei minut odmora.
Seja je bila prekinjena ob lt.0> in se je nadaljevala ob 1135.
Predsednik Vlado Majhen: Tovariši ljudski poslanci! Prehajamo
na volitve posameznih odborov. Najprej bomo volili odbor za organizacijo
oblasti in uprave. Prosim tovariše poslance za predloge. Besedo ima ljudski poslanec Albin Dujc
A I b i n I) u j c : Odbor za organizacijo oblasti in uprave Republiškega
/bora Ljudske skupščine PRS mora šteti po poslovniku najmanj petnajst
članov. V ta odbor predlagam v imenu skupine poslancev, in sicer: Lojzeta
Mlakarja. Prvina Dolgana. Vinka Sumrade. Karla Štruklja. Jožeta Criearja.
Viktorja Kovača. Franca Skoka. Bogomila Vižintinu. Jožeta Petejana in
sebe iiaslednjih petnajst tovarišev, iu sicer: Staneta Bobnarja. Staneta
Brečka. Alfonza (irmeka. Vinka Hafnerja. Vlada Krivica, dr. Helija Modica.
Franca Pirkoviča. Janeza Petroviča, Nino Pokoru, fineta Remškarja,
Cvetko Vodopivec, Ignaca Voljča, Mirka Zlatnarja. Toneta Zupančiča in
Jakoba Žena.
Predsednik Vlado Majhen: Ima kdo izmed ljudskih posluiuev še
kak predlog? Ce ne, ugotavljam, da je navzoča potrebna večina ljudskih
poslancev v zboru in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog, ki ga
je v imenu desetih poslancev dal ljudski poslanec Albin Dujc, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo ppoti? (Nihče.)
Se kdo vzdrži glasovanja? (Nihče.) Potem Ugotavljam, da so v odbor za
organizacijo oblasti in uprave soglasno izvoljeni naslednji ljudski poslanci:
Slane Bobnar. Slane Brečko. Alfonz (irmek, Vinko Hafner. Vlado Krivic,
dr. Heli Modic. Prane Pirkovič, Jane/, Petrovič. Nina Pokom, Tine Pemškar. Cvetka \odopivec. Ignac Voljč. Mirko Zlalnar. Tone Zupančič in
Jakob Žen.
Pri tem Ugotavljam, da smo pri glasovanju storili napako, ker je po
poslovniku predvidenih ne kot je rekel predlagatelj najmanj pelnajsi članov, temveč najmanj enajst članov. Zato dajem na glasovanje, ali se zbor
Strinja, da ima odbor za organizacijo oblasti in uprave ne enajst, temveč
pelnajsi članov. Se zbor s leni predlogom strinja? (Strinja,)
Prehajamo na volitve odbora ва gospodarstvo. Kdo izmed ljudskih poslancev ima predlog? Besedo ima ljudski poslanec Franc Pirkovič.
I' rane P i r k o v ič: Tovariši ljudski poslanci! V gospodarski odbor,
ki mora po poslovniku Republiškega /bora Ljudske skupščine LRS imeti
najmanj l"> članov, predlagam v imeuu skupine desetih poslancev, iu sicer:
Alojza Murna, Ade krivic, Pranca Ccrneta. Jožela Tnrnška. Leopolda
Mačka, Lojzeta Mlakarja, Ančke (llobačnik. Mire Svetina. Ivana Bertonclja
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in sebe naslednje tovariše, in sicer: Viktorja Avblja. inž. Karmcla Bndihna,
Toneta Bolela, Bela Brgleza, Maro Derinaslia, Albina Dujca, Matevža
Mačeta, Iva Janžckovica, Mirana Košmelja. Viktorja Kovača, Franca Lubeja, Ivana Mačka, inž. Gašperja Mubo, Janeza Pirnata, Mirka Remeca.
Lojzke Stropnik. Karla Štruklja, Viktorja Zupančiča in Martina Žnglja.
skupno 19 članov.
Predsednik Vlado Majhen: Tovariši ljudski poslanci. Ima kdo
izmed poslancev še kak drug predlog? (Ne javi se nihče.) Potem glasujemo
samo o tem predlogu. Preden pa glasujemo o sestavi odbora, prosim, da
najprej glasujemo o tem, ali se Republiški zbor strinja, da ima odbor
za gospodarstvo 19 članov, ne pa. kakor predpisuje poslovnik, najmanj 15
članov. Kdor je za to, da ima ta odbor 19 članov, naj prosim dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je sprejet predlog, da ima ta odbor 19 članov.
Nadalje dajem na glasovanje predlog za sestavo tega odbora, kot ga je
navedel predlagatelj tovariš Franc Pirkovič.
Kdor je za njegov predlog, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da so v gospodarski odbor Republiškega zbora izvoljeni naslednji
ljudski poslanci: Viktor Avbclj. inž. Karmelo Bndihna. Tone Bole. Bela
Brglez. Mara Dermastia, Albin Dujc, Matevž Hace, Ivo Janžckovič. Miran
Košmelj. Viktor Kovač. Franc Lubej, Ivan Maček, inž. Gašper Muha, Janez
Pirnat, Mirko Remec. Lojzka Stropnik, Karel Štrukelj, Viktor Zupančič
in Martin Žugelj.
Prehajamo na volitve odbora za proračun. Kdo izmed poslancev ima
kak predlog. Besedo ima ljudski poslanec Ervin Dolgan.
E r v i n Dolgan: V odbor za proračun Republiškega zbora Ljudske
skupščine LRS predlagam v imenu skupine desetih poslancev, in sicer:
Toneta Zupančiča, Albina Dujca, Cvetke Vodopivec, Antona Ovčariča.
Alfonza Grmeka, Tineta Remškarja, Bogomila Vižintina, Matevža Haceta
in Vinka Šumrade naslednjih 11 ljudskih poslancev, in sicer: Branka Babica, Andreja Babnika. inž. Karmela Bndihno, Mirana Cvenka, Franca
Ficka, Martina Greifa, Alfreda Janka, Alojza Mlakarja. Antona Peternelja.
kranca Podvratnika in Franca Skoka.
Predsednik Vlado Majhen: Ima kdo izmed poslancev še kak
predlog? (Ne javi se nihče.) Predlagam, da zbor najprej glasuje o tem. ali
naj ima la odbor 11 članov, kol je predlagano, čeprav poslovnik predvideva najmanj 7 članov. Kdor je za to. da izvolimo v ta odbor 11 članov.
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Prehajamo na glasovanje o sestavi tega odbora, kakor ga je predla,
ljudski poslanec Ervin Dolgan. Kdor se z njegovim predlogom strinja, naj
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti?
(Nihče.) Se kdo vzdržuje? (Nihče.) Ugotavljam, da so v odbor za proračun
izvoljeni ljudski poslanci: Branko Babic, Andrej Babnik. inž. Karmelo
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Budihna. Miran C\oiik, Franc Ficko, Martin Greif. Alfred Janko, Alojz
Mlakar. Anton Peternelj. Franc Podvratnik ш Franc Skok.
Prehajamo na volitve odbora za prosveto in kulturo. Kdo izmed ljudskih poslancev ima kak preidlog? Besedo ima ljudski poslanec Olga Vrabič.
Olga Vrabič: V odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora
ljudske skupščine LRS predlagam \ imenu desetih poslancev, in sicer:
Jakoba Žena, Mirka Zlatnarja, Jožeta Boršinarja, Miče Marinko, Iva Svetine, Franceta Kimovca, Jožeta Pctojana, Albina Medveda, Nika Šiliha in
^^•b(^ nasledil jih 16 ljudskih poslancev, in sicer: Branka Babica. Dušana
Bolela. Mirka Bračiča. Ivana Bralka. Prvina Dolgana. Rudija Janhulm.
Alfreda Janka. dr. Ferda Kozaka, dr. Antona Melika. dr. Helija Modica.
Aleksandra Pirherja. Tinela Remškarja, Vinka Šumrado, Josipa Vidmarja,
Bogomila Vižintina in Gabrijelo Vrhovšek.
Predsednik Vlado Majhen : Ali ima kdo izmed ljudskih poslancev
še kak predlog? Ce ne. ostane edini predlog tovarišice Olge Vrabičeve in
sopodpisnikov. Zbor prosim, da se najprej izjavi, ali se strinja, da se v
odbor za prosveto in kulturo izvoli K) članov, kdor se s lem številom strinja,
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proli?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je število K) članov
soglasno sprejeto.
Prehajamo na glasovanje o sestavi odbora po predlogu, ki ga je dala
tovarišica Olga Vrabič. Kdor je za predlagano seslavo odbora, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da 80 V odbor za prosveio in
kulturo soglasno izvoljeni naslednji ljudski poslanci: Branko Babic. Dušan
Bole. Mirko Bračič. Ivan Bralko. Kr\ in Dolgan, Budi janhnba. Alfred
Janko. dr. Ferdo Kozak. dr. Anion Melik. dr. Heii Modic. Aleksander Pirher,
Tine Remskar, Vinko Sumrada, Josip Vidmar. Bogomil Vižintin in Gabrijela Vrhovšek.
Prehajamo na volitve odbora za zdravstvo in socialno politiko. Kilo
izmed ljudskih poslancev ima kak predlog? Besedo ima ljudski poslanec
Miha Berčič.
Mihu Berčič: V imenu skupine deselih poslancev, in sicer Martina
Greifa. Albina Dujca. Leopolda Mačka. Staneta Bobnarja. Janeza Pesjaka.
Ivana Novaka. Jakoba Žena, Angele Ocepek in sebe predlagam kandidatno
listo za odbor za zdravstvo in socialno politiko Bepubliškega zbora. Ta
mora po poslovniku imeli najmanj 15 članov, predlagam pa 1') članov, iu
sicer: dr. Marjana Ahčina. Viktorja Avblja. Ivana Berionclja. I.ovra ( erarja, Ančko Globačnik. Jožeta Gričarja. Pranca Kresela. Vlada Krivica.
Toneta Kropnška. Alojza lukača. Albina Medveda. Jožeta Moleka. Alojza
Murna. Jožeta IViejaua, Mirka Bemeca. l''ranca Skoka. Iva Skerlovnika.
Miro Svetina in Olgo Vrabič.
Predsednik Vlado Majhen: Ima kdo izmed poslancev še kak
predlog? (Ne javi se nihče.) CV ne. poleni smalram. da je predlog, ki ga
je dal Miha Berčič. edini predlog. Prosim, da se Bepnbliški zbor najprej
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izjavi o tem, <la se v ta odbor izvoli 19 članov, čeprav poslovnik predvideva
najmanj 15 članov. Kdor je za število 19, naj prosim dvigne roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Hvala, je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.) Ugotavljam, da je soglasno sprejeto število 19 članov.
Dajem na glasovanje sestavo tega odbora, kakor jo je predlagal poslanec Miha Berčič. Kdor je za ta predlog, naj dvigne roko. (Vei poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da so v odbor za zdravstvo in'socialno politiko soglasno izvoljeni
naslednji ljudski poslanci: dr. Marjan Ahčin, Viktor Avbelj, Ivan Bertoncelj, Lovro Cerar, Ančka Globačnik, Jože Gričar. Franc Krese, Vlado
Krivic, Tone Kropnšek, Alojz Lukač, Albin Medved. Jože Molek. Alojz
Murn, Jože Petejan, Mirko Remce. F rane Skok. Ivo Skerlovnik, Mira Svetina in Olga Vrabič.
Prehajamo na volitve zakonodajnega odbora. Kdo izmed ljudskih poslancev ima kak predlog? Besedo ima ljudski poslanec dr. Marjan Ahčin.
Dr. Marjan Ahčin : Tovariši ljudski poslanci! Zakonodajni odbor
šteje po poslovniku najmanj 9 članov. V imenu skupine 10 poslancev predlagam, da izvolimo v zakonodajni odbor 11 tovarišev, in sicer: Miha Berčiča. Ivana Bratka, Alojza Colariča, Vinka Hafnerja, dr. Antona Mehka,
dr. Helija Modica. Staneta Nunčiča. Jožeta Petejana, dr. Miha Potočnika,
Jožeta Tramška in Bogomila Vižintina. Ta predlog so podpisali naslednji
ljudski poslanci: Matevž Hacc, Dušan Bole, Leopold Maček, Cvetka Vodopivec, Tone Zupančič, Karel štrukelj, Vinko Šumrada, Franc Cerne, Franc
Ficko in jaz.
Predsednik Vlado Majhen: Ali ima kdo izmed ljudskih poslancev
še kak predlog? (Ne javi se nihče.) Ce ne, smatram, da je edini predlog ta,
ki ga je dal ljudski poslanec dr. Marjan Ahčin. Najprej pa je potrebno,
da se zbor odloči glede števila, ker je predlagano U članov odbora, medtem
ko poslovnik zahteva najmanj 9 članov. Kdor je za število 11 članov zakonodajnega odbora, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala.
Je kdo proti? (Nihče.) Se kdo vzdržuje glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam,
da je število 11 članov zakonodajnega odbora soglasno sprejeto.
Prehajamo na glasovanje o sestavi odbora, kakor jo je predlagal ljudski poslanec dr. Marjan Ahčin. Kdor je za njegm- predlog, naj prosim
dvigne roko. (Vei poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.)
Se kdo vzdržuje? (Nihče.) Ugotavljam, da so v zakonodajni odbor Republiškega zbora soglasno izvoljeni naslednji ljudski poslanci: Miha Berčič,
Ivan Bratko, Alojz Colarič, Vinko Hafner, dr. Anton Melik, dr. Heli Modic,
Stane Nunčič. Jože Petejan. dr. Miha Potočnik. Jože Tramšek in Bogomil
Vižintin.
Prehajamo na volitve mandatno-imunitetnega odbora. Kdo izmed poslancev ima kak predlog? Besedo ima ljudski poslanec Frane Cerne.
Franc Cerne: V imenu skupine desetih ljudskih poslancev, in
sicer: Janeza Pirnala, Toneta Zupančiča, Leopolda Mačka, Albina Jensterla,
Jožeta Petejana, Ančke (Ilobačnik. inž. Gašperja Muhe, Franca Belšaka,
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Jožeta [ramška in v svojem imenu predlagam v niaiulaliio-iiiiunilelni odbor
naslednje ljudske poslance, in sicerj Staneta Bobnarja, Alberta Jakopiča,
Janeza Ranta. Antona Šusteršiča in Cvetko Vodopivec. Skupno predlagam
pet poslancev, kolikor jih za ta odbor predvideva poslovnik.
Predsednik V I a d o i\1 a j b e n : Ima kdo izmed poslancev še kak drug
predlog? (Ne javi se nihče.) Če ne. potem se kot edini predlog smatra predlog ljudskega poslanca Franca Cerneta. Najprej je potrebno, da glasujemo
o številu članov odbora. Kdor je za to. da šteje maiidatno-imunitetni odbor
pet članov, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) I hala.
Je kdo proli? (Nihče.) Se kdo glasovanja vzdrži? (Nihče.) Ugotavljam, da
ji" število petih članov tega odbora soglasno sprejelo.
Prehajamo na glasovanje 0 sestavi tega odbora, kakor ga je predlagal
ljudski poslanec Franc Čeme. Kdor je za predlagano sestavo odbora, naj
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da so v mandatnoinuinitetni odbor soglasno izvoljeni naslednji ljudski poslanci, in sicer:
Stane Bobnar. Albert Jakopič, Jane/ Kant. Anton Šušleršič in Cvetka Vo-

dopivec.
Prehajamo k izvolitvi zadnjega odbora, to je odbora za predloge in
pritožbe. Kdo izmed poslancev ima kak predlog. Besedo ima tovarišica
Cvetka Vodopivec.
Cvetka V O d O p L vec : V odbor za predloge Ш pritožbe predlagam
v imenu deselih ljudskih poslancev, in sicer v svojem imenu ter v imenu
Aniona Ovčariča. I'ranca l.ubeja. Gabrijele Vrhov šek, Vinka Šumrade,
dr. Marjana Ahčina. Karla Štruklja, Alfonza (irmeka. Staneta Sotlarja in
Zalke Božičnik naslednje ljudske poslance: Kratica Cerneta, Antona Dolgana, Leopolda Mačka, Mico Marinko in Antona Šušleršiča.

Predsednik Vlado Majhen: Ima kdo izmed ljudskih poslancev Se
kak predlog? (Ne javi se nihče.) Ce ne. smatram, da je predlog lovarUice
Cvetke VodopivgC edini predlog. Zbor pa se mora najprej izjaviti, ali se
strinja s predlaganim številom članov tega odbora. Kdor je za to. da ta
odbor šleje pel članov, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Hvala. Je kdo proli? (Nihče.) Se kdo glasovanja vzdrži? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog, da šleje odbor za predloge in
pritožbe pel članov.
Prehajamo na glasovanje O sestavi odbora kot jo je predlagala lovarišiea Cvetka VodopiVec. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo glasovanja vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da so v odbor za predloge in pritožbe
soglasno izvoljeni naslednji ljudski poslanci: Kratic Cerne, Anton Dolgan.
Leopold Maček, Mica Marinko in Anion Šušleršič.
S tem so volitve stalnih odborov Kepubliškega /bora Ljudske skupščine LRS, kakor so predvidene po poslovniku. Opravljene. Vsak odbor
naj si po določilih poslovnika i/, svoje srede izbere predsednika in tajnika,
lahko pa tudi podpredsednika. Prosim, da se med odmorom odbori sesla-
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nejo in konstituirajo ter po odmoru obveste skupščino o konsiiliiiranjn.
(K. l)e.sedi se prijavi ljudski poslance dr. Miha Potočnik.)
Dr. Miha Potočnik: Predlagani, da odbori o konstituiranju obveste predsednika zbora, da ne bi moral vsak odbor posebej poročati o
konstituiranju.
Predsednik V I a d o M a j h c n : Sprejme zbor ta predlog? (Sprejme.)
Prehajamo na četrto točko dnevnega reda, in sicer na odpoved mandatov
ljudskih poslancev Alojza Benka in Štefana Sabjana. Poslanec 83. volilne
enote okraja Murska Sobota Štefan Šabjan in ljudski poslanec 81. volilne
enote murskosoboškega okraja Alojz Benko sta se odpovedala mandatu.
Po 194. členu zakona o pravicah in dolžnostih ter volitvah in odpoklicu
ljudskih poslancev Ljudske skupščine LRS preneha poslancu mandat med
drugim tudi, če se mandatu odpove in pristojni dom njegovo odpoved sprejme. Zato bo moral o teh odpovedih sklepati Republiški zbor. Prosim, da se
med odmorom sestane mandatno^imunitetni odbor, kateremu boni izročil
material, ki ga je prejela Ljudska skupščina, da ta material pregleda in
da po odmoru poroča Republiškemu zboru, ali naj Republiški zbor to odpoved sprejme ali ne. Odrejam potrebnib dvajset do petindvajsei minul
odmora, da se konstituirajo odbori in da mandalno-imunitelni odbor razpravlja o odpovedi mandata ljudskih poslancev Alojza Benka in Štefana
Šabjana, in da poročilo.
Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 12,20.
Predsednik Vlado Majhen : Po prejšnjem sklepu obveščam Repu-"
bliski zbor, da so se prej izvoljeni odbori konstituirali, in sicer takole:
Odbor za organizacijo oblasti in uprave: predsednik Vlado Krivic, podpredsednik Ignac Voljč in sekretar Vinko Hafner.
Odbor za gospodarstvo: predsednik Ivan Maček, podpredsednik Viktor
Avbelj in sekretar Ivo Janžckovič.
Odbor za proračun: predsednik Branko Babic, podpredsednik inž. Karmelo Budihna in sekretar Andrej Babnik.
Odbor za prosveto in kulturo: predsednik Josip Vidmar, sekretar Dušan

Bole.
Odbor za zdravstvo in socialno politiko: predsednik Viktor Avbelj.
podpredsednik dr. Marjan Ahčin in sekretar Mira Svetina.
Zakonodajni odbor: predsednik Jože Petejan, podpredsednik dr. Miha
Potočnik in sekretar Ivan Bratko.
Mandatno-imunitetni odbor: predsednik Stane Bobnar, sekretar Cvetka
Vodopivec.
ч
Odbor za predloge in pritožbe: predsednik Tone Sušteršič. sekretar
Mica Marinko.
Prosim mandatno-imunitetni odbor, da poroča Republiškemu zboru o
svojem predlogu glede odpovedi mandata ljudskih poslancev Alojza Benka
in Štefana Šabjana.
Albert Jakopič: Poročilo mandatno-dmunitetuega odbora Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS v zadevi odpovedi mandata ljudskih
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poslancev Alojza Вепка in Štefana Šabjana se glasi: Maiuhdno-imuniietni
odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je na svoji seji dne
21. januarja 1954 pregledal material v zadevi Alojza Benka in Štefana
Šabjana, ljudskih poslancev Republdškega zbora, izvoljenih v 81. in 83. volilni enoti okraja Murska Sobota. Oba sta sporočila Ljudski skupščini LRS,
in sicer Alojz Benko v svojem dopisu z dne II. januarja 1954, Šabjan
Štefan pa v svojem dopisu z dne 12. januarja 1954, da se odpovedujeta
svojemu mandatu. Alojz Benko je navedel, da je na zadnji seji Okrajnega
ljudskega odbora Murska Sobota podal ostavko na položaj podpredsednika
Ol.O in predsednika Sveta za gospodarstvo in bi mu bilo glede na pisanje
člankov v časopisju v zvezi z gradnjo njegove hiše, delo, ki ga mora opravljati ljudski poslanec, otežkočeno. Štefan Šabjan svoje odpovedi mandatu
ni z ničemer motiviral ali pojasnil.
Alojz Benko in Štefan Šabjan svojih podpisov na dopisih z dne II. januarja oziroma 12. januarja nista overila, zato je Ljudska skupščina zahtevala izjave z overjenimi podpisi. Taki izjavi sta oba naknadno predložila
in sta izjavi priključeni k spisom o tej stvari.
Mandatno-imunitetni odbor je ugotovil iz dopisa javnega tožilstva LRS
z dne 18. decembra 1953, zap. št. Kr. 1737/53-2/St-D, in iz dopifru priložene
obtožbe zoper Alojza Benka in Štefana Šabjana. da je bila proti obema po
okrožnem javnem tožilcu v Mariboru dne 14. decembra 1953 vložena na
Okrajno sodišče v Murski Soboti kazenska obtožba zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja po 134/1. členu k. z. in je Javni tožilec
LRS zaradi tega z dopisom od 18. decembra 1953 tudi predlagal, naj ljudska
skupščina da dovoljenje, da se sme zoper navedena dva poslanca nadaljevali kazenski postopek.
Štefan Šabjan in Alojz Benko sta obtožena, da sta — prvi kot predsednik OLO Murska Suhola. drugi pa kot podpredsednik — med pomladjo in
poletjem 1953 pri gradnji lastne zasebne skupin- dv osianov an jske hiše (dvojčka) v Murski Soboti zlorabljala svoj službeni položaj na ta način, da sla
zastonj ali po znižanih cenah prejemala prevozne uslugi-, orodje in gradivo,
lasi splošnega ljudskega premoženja oziroma da sla dopuščala, da so jima
okrajni državni tislužbenei deloma med uradnimi urami, deloma pa izven
njili pri gradnji opravljali razna težaška in druga dela pri stavbi, in sicer
brezplačno, česar gotovo ne bi delali, če imenovana ne bi bila okrajna
funkcionarja.
Imenovana sta torej obtožena grobe zlorabe svojega uradnega položaja v svojo lastno osebno ali /asebno korist in izkoriščanja njima podrejenih uslužbencev pri brezplačnem delu ua njihovi hiši.
Ce bo Republiški /bor sprejel odpoved mandatu obeh poslancev, bo
seveda odpadla potreba, da bi ljudska skupščina sklepala o tem. ali naj
se na že vloženi predlog Javnega tožilca LRS da dovoljenje, da se sni«'
zoper Alojza Benka in Šlelana Šabjana nadaljevali kazenski postopek.
Mandaino-imunilelni odbor glede na obrazloženo meni, da imenovana,
ki sla bila zaradi položaja, ki je zaradi tega nastal, razrešena ludi vseh
Funkcij v okrajnem ljudskem odboru, ne moreta več uspešno in s polno
moralno avtoriteto opravljali Funkcije republiškega ljudskega poslanca.

2. soja
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Ker po 149. členu zakona o pravicah in dolžnostih ter o volitvah in
odpoklicu ljudskih poslancev Ljudske skupščine LRS preneha poslancem
mandat med drugim tudi, če se poslanec odpove mandatu in pristojni dom
Djegovo odpoved sprejme, mandatoo-mranitetni odbor predlaga, naj Republiški zbor Ljudske skupščino LRS sprejme sklep:
1. odpoved mandatu, ki sta jo dala ljudska poslanca Alojz Benko in
Štefan Šabjan, se sprejme;
2. v 81. in 83. volilni enoti okraja Murska Sobota se po 158. členu
zakona o pravicah in dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev Ljudske skupščine LRS za Republiški zbor odrejajo nadomestne
volitve. Volitve razpiše Republiška volilna komisija LRS. Predsednik, tajnik in člani odbora.
Predsednik Vlado Majhen: Tovariši ljudski poslanci! Slišali ste
poročilo mandatno-imunitetnega odbora in pričenjam razpravo o tem vprašanju. Želi kdo od ljudskih poslancev besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne.
zaključujem razpravo in dajem na glasovanje prvič, da Republiški zbor
sprejme odpoved mandatov navednih dveh poslancev, in drugič, da se poveri
Republiška volilna komisija, da v 81. in 83. volilni enoti izvede ponovne
volitve v Republiški zbor. Kdor se strinja s tem predlogom mandatnoimunitetnega odbora, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se kdo vzdržuje glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da sta oba predloga soglasno sprejeta. Hkrati ugotavljam, da je
dnevni red druge seje Republiškega zbora izčrpan in zaključujem sejo.
Prosim pa, da še nekoliko potrpite, ker je zaprosil za besedo še ljudski
poslanec Miha Berčič.
Miha Berčič: Tovariši ljudski poslanci! V skladu z dolžnostmi, ki
jih ima ljudski poslanec do okraja, v katerem je izvoljen, predlagam, da
se po predsedniku Ljudske skupščine pošlje Izvršnemu svetu Ljudske skupščine naslednja vloga: Na skupnem zasedanju obeh zborov Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica dne 18. januarja 1954 so odborniki in nato
še ljudski poslanci sprožili vprašanje odmere davka po katastru. To vprašanje je bilo izneseno zaradi govoric, da dobijo okrajni ljudski odbori...
((Ilasovi iz vrst poslancev: To ne spada semkaj.) To je eno izmed vprašanj,
ki se naslavlja Izvišncmii svetu.
Predsednik Vlado Majhen: Vsak poslanec ima po poslovniku pravico priglasiti se k besedi in postavljati vprašanja. (Nekdo izmed poslancev:
Prosim, da se ugotovi, ali je seja zaključena ali ne.) Po našem dnevnem
redu je zaključena. Toda vsak ljudski poslanec ima pravico, da vsak čas
lahko slavi predloge in vprašanja in da se mu na ta vprašanja odgovarja.
Mislim, da ljudski poslanec Miha Berčič ima to pravico. Krivda je pa moja,
ker se je on prej prijavil, jaz pa sem predčasno zaključil sejo. Opravičujem
se v toliko, da se je prej javil pri meni tovariš ljudski poslanec Miha Berčič
in prosil, da bi želel po opravljenem dnevnem redu postaviti še neko vprašanje. Rekel sem mn, da vprašanje lahko postavi, ker ima po poslovniku
to pravico, vendar sem napravil to napako, da sem zaključil sejo. preden
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sem dal besedo tovarišu Mihi Berčiču. Ce ste moje besede o zaključiivi
seje sprejeli kot dokončne, poleni ne more govoriti. Zato vprašam zbor, ali
more ljudski poslanec Miha Berčič kljub temu, da sem izjavil, da je seja
zaključena, še govoriti. (Glasovi iz vrst poslancev: Lahko, če seja ni zaključena.) Zato preklicujem izjavo o zaključitvi seje ter sejo nadaljujemo.
Miha Berčič (nadaljuje s čitan jem): To vprašanje je bilo izneseno
zaradi govoric, da dobijo okrajni ljudski odbori za leto 1954 ponovno kvote
za prvu akontacijo kmečke dohodnine na podlagi odmere leta 1953, ne oziraje se na že izračunani katastrski dohodek, kakor to določa uredba 0
dohodnini. Sprejet je bil sklep, da okrajni ljudski odbor opozori na ta
problem Izvršni svet Ljudske skupščine LRS s predlogom, da to vprašanje
prouči in pojasni. Prav tako pa SO ljudski odborniki zahtevali od prisotnih
ljudskih poslancev, da io vprašanje iznesejo na zasedanju ljudske skupščine dne 20. januarja 1954.
Pripominjamo, da se je na vseh zborih volivcev v zadnjem času zagotavljalo, da se bo odmerjala dohodnina od kmetijstva v letu 1954 na podlagi
katastra, koi je to bilo poudarjeno \ govorih tovariša Tita in drugih vodilnih osebnosti in kakor je to Že dejansko določeno z uredbo o dohodnini.
Vsake drugačna oblika odmere dohodnine od kmetijstva bi zaradi danih
zagotovil in že izišlih predpisov povzročila slaho razpoloženje pri davčnih
zavezancih in bi negativno vplivala na politično situacijo na terenu.
Prosimo Izvršni svet Ljudske skupščine LRS za čim prejšnje pojasnilo
in za obrazložitev o tej stvari.
Predsednik \ I ado Majhen: Tovariši ljudski poslanci! Po izvavanjn tovariša Mihe Berčiča predlagam, da se to vprašanje pošlje Izvršnemu
svetu, da nanj odgovori na prihodnji seji. Vsebina vprašanja je taka, da
lahko Izvršni svet da odgovor nanj samo na prihodnji seji. Se s tem strinjate? (Nekateri poslanci se strinjajo, nekateri pa predlog odklanjajo.)
Dal sem konkretni predlog, da to pošljemo izvršnemu svetu, ker se- nanj
nanaša, da ta na prihodnji seji da pojasnilo 0 tej stvari, razen če člani
izvršnega sveta pristanejo, da na to vprašanje takoj odgovorijo. (Ta predlog vzhodi med poslanci živahno medsebojno razpravljanje.) V zvezi s
poslovnikom .stavljam konkretno vprašanje, ali člani Izvršnega sveta lahko
na vprašanje, ki ga je dal tovariš Miha Berčič, takoj odgovorijo ali pa šele
na prihodnji seji? Pravico imajo, da v K) dneh dajo odgovor, kol smo tO
določilo dane-; sprejeli v poslovnik. (K besedi se prijavi ljudski poslanec1
dr. Miha Potočnik.)
Dr. Miha Potočnik: Tovariši ljudski poslanci! Pra v ka r smo sprejeli poslovnik, v katerem je določeno, da Ima vsak ljudski poslanec sicer
pravico, da od Izvršnega sveta zahteva in dobi odgovor. Vendar se tak"
vprašanja, če niso pismena, poslavljajo ustno na seji v času. ki je določeii
za postavljanje vprašanj, in sicer normalno pred začetkom seje. Na tej sej1
smo sklenili, da lahko stavi tovariš poslanec Miha Berčič vprašanje, ki g41
Je iznesel. Močem pa reči, da l)i bila zelo slaha praksii \ našem Hcpnbl iškciU
zboru, če bi poslanci lahko oh vsakem času poslavljali Izvršnemu svetil
vprašanja in zahteval, da Izvršni svel nanje odgovarja, (dede leh stvari

■м- Je treba držati poslovnika, da se stavljajo vprašanja in da se na vprašanja odgovarja pred zadetkom seje ali tla se za odgovor določi posebna
seja. Sicer laliko ustvarjamo samo zmedo in Izvršni svet neprestano postavljamo v zelo nerodno situacijo, ker si 1)0 Izvršni svet vedno izprosil rok in
l)i morali razprave o takih stvareh prelagati. O tej točki poslovnika govorim
v tem smislu, da ne bi v našem zboru nastala slaba praksa.
Predsednik Vlado Majhen: Glede na to. da smo ljudskemu poslancu Mihi Berčičn dali možnost, da iznese pismen predlog Izvršnemu
svetu, predlagam, da se poslužimo 146. člena poslovnika, ki pravi, naj
Izvršni svet na tako vprašanje odgovori najmanj v desetih dneh. Predlagam tudi, da to vprašanje pošljemo Izvršnemu svetu, ki naj ljudskemu
poslancu Mihi Bcrčiču v tem smislu odgovori. (Josip Vidmar: Cc bo seja!
K besedi se prijavi podpredsednik Izvršnega sveta dr. Marijan Brecelj.)
Dr. Marijan Brecelj : Na vprašanje, ki ga je dal ljudski poslanec tovariš Miha Berčič. bi že danes odgovoril v imenu Izvršnega sveta
naslednje. Po že sprejetih predpisih je določeno — to je posebna uredba,
ki je bila izdana konce decembra od zveznega Izvršnega sveta —, da se
odmerja dohodnina v I954. letu po katastru in da se bo ta uredba tudi
pri nas v Sloveniji v celoti izvajala. Na akontacije, ki jih omenja ta dopis,
pa seveda ta način odmere po katastru v ničemer ne vpliva-, ker je razumljivo, da se bo akontacija pobirala ne glede na to, ali je že danes izračunan katastrski dohodek ali ni, ker je izračunanje tega dohodka neka določena procedura. Toda za davkoplačevalce je pa važno to, da bodo v
letu 1954 plačali samo toliko davka na dohodnini, kolikor bo ta odmerjen
po katastru. Mislim, da je prav, da se glede tega ne vnaša nobena zmeda
niti v ljudske odbore niti med naše davkoplačevalce. V tem oziru je že
Izvršni svet oziroma njegov gospodarski odbor izdal v preteklih dneh navodila o načinu Ugotavljanja dohodka po katastru.
Predsednik Vlado Majhen: So ljudski poslanec Miha Berčič strinja z odgovorom?
Miha Berčič: Se strinjam, če se bo dejansko akontacija izvajala
z uporabo katastra.
Predsednik Vlado Majhen: Na koncu seje imam še naslednje
obvestilo. Tisti ljudski poslanci, ki so v zvezi s sedanjimi volitvami prenehali službovati v kakršnem koli podjetju ali ustanovi in so za mesec
februar ostali brez prejemkov, naj se prijavijo računovodstvu in bodo po
njihovi lastni izjavi, dokler se to vprašanje ne uredi, dobili prejemke v
istem iznosu, kakor so jih prejemali na dosedanjem službenem mestu.
Ce je kak tak primer v Republiškem zboru, da je nekdo zaradi poslanstva
odpovedal službo, naj se zglasi v računovodstvu, kjer se bodo začasno uredili
njegovi prejemki za mesce februar.
S tem zaključujem drugo sejo Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS.
Seja je bila zaključena ob 12,45.
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PROIZVAJALCEV

1. seja
prvega sestanka
(15. decembra 195"))
Predsedoval: Jože Štrukelj, po lotili aajstarejši
poslanec Zbora proizvajalcev.
Zapisnikar:

luž. Anion

Koželj.

Začetek seje ob 16.20.
Predsedujoči Jože Štrukelj : lovariši in tovarišice! Ker sem najMarejši član Zbora proizvajalcev, imam to častno nalogo, da predsedujem
1. seji prvega Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine kRS.
Prečital bom odlok o sklicanju te skupščine:
Na podlagi 59. in 60. člena ustavnega zakona o družbeni in politični
ureditvi in o organih oblasti Ljudske republike Slovenije v zvezi z 2. členom zakona za izvršitev ustavnega zakona
sklicuje m
za 15. december 1955 ob 16. uri prvi sestanek ljudskih poslancev, ki so bili
pri volitvah od 22. do 24. decembra 1955 izvoljeni v Republiški zbor. in
ljudskih poslancev, ki so bili izvoljeni v Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije.
Prvi sestanek Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev bo v Ljubljani, Trg revolucije št. I. Predsednik Ljudske skupščine LRS: dr. Ferdo
Kozak.
Prosim predlogov za zapisnikarja današnje seje. (K besedi se prijavi
ljudski poslanec Anton Labura.)
Anton Labura: Za zapisnikarja predlagam inž. Antona Koželja.
Predsedujoči Jože Štrukelj: Ima še- kdo kak drug predlog? Ce
ni nobenega drugega predloga, dajem predlog ljudskega poslanca Antona
l.abure na glasovanje. Kdor je za to. da je inž. Anton-Koželj zapisnikar,
naj dvigne roko. (\si poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.)
Se kdo vzdržuje glasovanja? (Nihče.) Lgoiav Ijam. da je za zapisnikarja
izvoljen ljudski poslanec Anton Koželj. Prosim izvoljenega ljudskega poslanca, da zavzame svoje mesto.
Za prvo sejo prvega sestanka Zbora proizvajalcev predlagam naslednji
dnevni red:
1. oddaja potrdil o izvolitvi.
2. sklepanje o postopku pri verifikaciji poslanskih mandatov,
3. volitev verifikacijskega odbora.
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luni kdo kako pripombo k predlaganeniH dnevnemu redu? (Nihče.) Ker
nihče, bi prosil poslance, da glasujejo za ta dnevni red. in sicer z dviganjem i'ok. Kdor je za ta dnevni red. naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je dnevni red soglasno
sprejet.
Prosil bi tovariše poslance, da po vrstnem redu oddajo svoje poverilnice tovarišu zapisnikarju, ki bo poslance klical po imenu. Vsakdo naj
pripravi poverilnico za oddajo. (Zapisnikar inž. Anton Koželj poimensko
kliče poslance, ki se odzivajo in izročajo potrdila o izvolitvi.)
Prva točka dnevnega reda je-zaključena. Preidemo k drugi točki, ii 1
sicer k sklepanju o postopku pri verifikaciji poslanskih mandatov. P pečital bom predlog lega sklepa, ki se glasi:
I. Volitev

veri fik acij s k ega od b 0 г a

1. Veriiikacijski odbor /bora proizvajalcev ima 9 članov.
2. Veriiikacijski odbor se voli po kandidatnih listali.
3. Pravico predlagali kandidatno listo ima vsak poslanec.
4. O predlaganih kandidatnih listah se glasuje javno z dviganjem rok.
5. Izvoljeni so kandidati s tiste kandidatne listi', za katero je bilo oddanih največ glasov. Ce je (Koje ali več list dobilo največje enako število
glasov, se volitve ponovijo.
(). Verifikacijeki odbor izvoli izmed sebe predsednika in tajnika.
11. V e r i f i k a c i j a

po s 1 a nski h

m a n d a t o v

1. Ppročevalec verifikaoijskega odbora da poročilo.
2. Predsednik verifikacijskega odbora d.i poročilo Zboru proizvajalcev v obravnavanje in odločanje.
3. Obravnavanja predloga in odločanja o njem se lahko udeleži vsak
poslanec, dokler njegova izvolitev ni razveljavljena, ne more pa glasovati
0 svoji lastni izvolitvi, če se o njej posebej glasuje.
4. O predlogu verifikacijskega odbora se glasuje v celot] ali posebej
za vsakega poslanca ali za posamezne poslance, kakor to določi Zbor.
5. Izvolitev poslanca se potrdi ali razveljavi, ali pa se odločitev o potrditvi izvolitve odloži in odredijo potrebne poizvedbe.
(). Glasuje se javno z dviganjem rok. Sprejel je predlog, za katerega
je oddanih naj v eč glasov.
7. Za preiskavo spornih vprašanj lahko izvidi zbor posebni (revizijski)
odbor treh članov po enakem postopku, kol je bil izvoljen verifikacijski
odbor. Revizijski odbor poroča zboru na eni prihodnjih sej o izidu preiskav e.
8. Ce se izvolilev ljudskega poslanca razveljavi, odredi /bor proizvajalcev ponove volitve po 2. odstavku П4. člena zakona 0 pravicah in
dolžnostih ler o volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev Ljudske skup-

;čine IBS.
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111. Pri s c .ц a p o s I a n c e v
Poslancij katerih izvolitev je bila potrjena, prisežejo najprej ii,s.iii<i
takole:
>Jaz (ime in priimek) pri.sežem pri SNOJI časti in pii časti svojega
naroda, da hoin dolžnosti ljudskega poslanca opravljal zvesto in vestno.
da se bom držal ustave in zakonov ter da bom vse svoje moči posvetil
nadaljnji graditvi socializma, razvoju Ljudske republike Slovenije ter
neodvisnosti in napredku Federativne ljudske republike Jugoslavije.«
Nato poslanci besedilo prisege podpišejo.
Dajem ta pretilog v razpravo in prosim, naj se oglasi oni, ki bi imel
kaj pripomniti. (Ne javi se nihče.) Ce nima nihče ničesar pripomniti, bi dal
predlog na glasovanje. Kdor se strinja s prečitanim predlogom, naj dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti temu predlogu?
(Nihče.) Se kdo vzdržuje glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je ta predlog
sprejet.
Sedaj prosim predlogov za verifikacijski odbor. Prosim, če ima kdo
kak predlog? (K besedi se javi ljudski poslanec Stanislav Keber.)
Stanislav Keber: Predlagam, da se v verifikacijski odbor izvolijo naslednji ljudski poslanci: Avgust Brezavšček, Ivan Gorjup, Anion
Hafner, Ivan Hercog, Ivan Jakomin. Jože Lnkač, Štefan Pavšič, Jolanka
Peterka in Feliks Razdrih.
Predsedujoči Jože Štrukelj : Ima kdo še kak drug predlog? Ce
nima nihče kakega drugega predloga, bi dal ta predlog na glasovanje. Prej
pa bom znova prebral predlog, ki je bil stavljen. (Predsedujoči znova
prečita stavljeni predlog.) Kdor je za predlagane člane verifikacijskega
odbora, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti?
i.\ihce.) Ugotavljam, da je predlog za člane verifikacijskega odbora soglasno sprejet.
Sedaj prosim, da nekdo izmed članov odbora prevzame poveril niče.
lik ral i pa prosim, da se verifikacijski odbor konstituira, to je, da izvoli
izmed sebe predsednika in tajnika.
Prekinjam sejo za čas, ki je potreben odboru, da se konstituira. (Seja
je bila prekinjena ob 16,45 in se je nadaljevala ob 16,55.)
Predsedujoči Jože Štrukelj : Nadaljujemo prvo sejo prvega sestanka in prosim predsednika verilikacijskega odbora, da da poročilo o
konstituiranju verifikacijskega odbora.
P e 1 i k s Razdrih: Verifikacijski odbor se je sestal in se konstiIniral. Iz svoje srede je soglasno izvolil za predsednika Feliksa Razdriha,
za tajnika pa Ivana Gorjupa.
Predsedujoči Jože Štrukelj: Prihodnja seja bo jutri ob 10. uri.
Ce bo kaka sprememba, bo to objavljeno.
Seja je bila zaključena ob 17. uri.

2. seja
prvega sestanka
(16. decembra 1953)
Predsedovala; Feliks Razd r ih, predsednik
verifikiicijskega odbora in
Mavrici j Bore. predsednik
Zbora proizvajalcev.
Zapisnikar:

Inž. Anton Koželj.

Začetek seje ob 10,15.
Predsedujoči Feliks R a/. d r i h : Tovariši in lo\ aiišice! Pričenjam
drugo sejo prvega sestanka in predlagani naslednji dnevni red:
1. čitanje zapisnika prve seje.
2. poročilo verifikacijskega odbora in sklepanje o njem.
5. prisejia poslancev,
4. sklepanje o postopku pri volitvi predsednika, podpredsednika in
zapisnikarjev Zbora proizvajalcev,
5. volitve predsednika, podpredsednika in treh zapisnikarjev,
6. sklepanje o postopku za ustanovitev komisije za pripravo poslovnika
/hora proizvajalcev.
7. volitve komisije za pripravo predloga poslovnika.
Ce ima kdo kak dodatni predlog, naj ga stavi, če pa ne, .smatram,
da se strinjate s predlaganim dnevnim redom. Ce se strinjate s predlaganim dnevnim redom, prosim, da dvignete roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) |e kdo proti? (Nihče.) Ali se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Hvala!'
Prehajamo k prvi točki in prosim /apisnikarja. da prečita zapisnik
včerajšnje seje. (Zapisnikar inž. Anton Koželj prečita zapisnik prve seje
prvega sestanka /hora proizvajalcev.)
Tovariši, ima kdo kako pripombo k prečitanemn zapisniku včerajšnje
seje? (Nihče.) Ker nihče, potem dajem zapisnik na glasovanje. Kdor je /a
tO, da se zapisnik sprejme, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti!* (Nihče.) Hvala. I'golav 1 jam. da je zapisnik soglasno odobren
in se podpiše.
Prehajamo k poročilu verifikacijskega odbora in prosim tajnika odbora, da da poročilo. (Tajnik Ivan (iorjup prečila poročilo veril ikacijskega
odhora Zbora proizvajalcev.)

чгјп ргуерн sosianka
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Tovariši, dajrui poročilo verifikacijskega odbora v razpravo in prosim tovariše ljudske poslance, da se javijo k besedi, če imajo kako pripombo k poročilu verifikacijekega odbora. (Ne javi se uiliče.) Če ue. <lajem
poročilo verifikacijskega odbora na glasovanje in prosim, kdor je za poročilo, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti?
(Nihče.) Se kdo vzdrži glasovanja? (Nihče.) Hvala.
Prehajamo k treiji točki, to je na prisego poslancev. Cital bom prisego
in prosim, da jo vsi za menoj ponavljate. Pri imenu in priimku naj vsakdo
pove svoje ime. (Vsi poslanci stoje ponavljajo prisego.) Vsak poslanec r.aj
podpiše prisego.
Prešli bi na četrto točko dnevnega reda, to je na sklepanje o postopku
pri volitvah predsednika, podpredsednika in treh zapisnikarjev Zbora proizvajalcev. Prečital bi vam predlog sklepa o volitvah predsednika, podpredsednika in zapisnikarjev Zbora proizvajalcev, ki se glasi:
1. vsak poslanec lahko predlaga po enega kandidata za predsednika.
podpredsednika iti vsakega zapisnikarja Zbora proizvajalcev:
2. najprej se voli predsednik, nato podpredsednik in nazaduje trije
zapisnikarji;
3. o predlaganih kandidatih se glasuje javno z dviganjem rok:
4: izvoljen je listi kandidat, za katerega je bilo oddanih največ glasov;
5. če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako največje število glasov,
se volitve ponovijo.
Prečital sem vam predlog postopka pri volitvah predsednika, podpredsednika in treh zapisnikarjev. Vprašam tovariše poslance, če se strinjajo
s predlaganim načinom volitev, kakor sem ga sedaj prečital. (Strinjamo se.)
Kdor je za to. naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Hvala.
Potem bi prešli kar k volitvam. Prosim, če ima kdo kak predlog za
predsednika? (K besedi se javi ljudski poslanec Lojze Ocepek.)
Lojze Ocepek: Predlagam, da se za predsednika izvoli Mavricij

Bore
Predsedujoči 1'e 1 i k s Razdrih: ima še kdo kak drug predlog?
(Ne javi se nihče.) Ce nima nihče nobenega drugega predloga, bi prešli na
glasovanje. (K besedi se javi ljudski poslanec Janez Kermavner.)
Janez Kermavner: Glede na to, da so tukaj poslanci, ki se
povečini med seboj ne poznajo, bi prosil, da bi nekoliko obrazložili predlog, ker uas zanima, za kakšne ljudi glasujemo.
Predsedujoči 1''e I i k s |{ a z d r i h : Prosim tovariša Ocepka, da svoj
predlog obrazloži.
Lojze Ocepek: Tovariš Mavricij Bore je tajnik Republiškega
sindikalnega sveta in je bil izvoljen v okraju Kranj v industrijski skupini.
Kaka podrobnejša obrazložitev po mojem ni potrebna, ker ga večinoma
poznamo.
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Predsedujoči Feliks R a z d r i h : Tovariša Borca tudi jaz dobro
poznam. Je star borec za delavske pravice in za delavski razred Jugoslavije.
Tovariš Bore je sodeloval v Osvobodilni fronti od 1941. leta. Pozneje je
aktivno deloval v različnih vojnih formacijah. Ce mu je že delavski razred
dal (o zaupanje, da je postal (ajnik Republiškega sveta, kar ne more poslati
vsakdo, potem ni nobenega dvoma, da ima vse moralne, politične in drugačne sposobnosti, da uspešno vodi delo republiškega sindikalnega sveta.
Prav tako mislim, da bo uspešno in dobro vodil naš Zbor proizvajalcev.
Prosim, tovariši, ali ima še kdo kak drug predlog? Ce nima. tedaj
tovariši dajem na glasovanje predlog, da se za predsednika Zbora proizvajalcev izvoli tovariš Mavricij Bore. (Dolgotrajno ploskanje.) Kljub
ploskanju mislim, da je treba o predlogu glasovali. Kdor je za ta predlog,
naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Potem ugotavljam, da je tovariš Mavricij Bore soglasno izvoljen za predsednika /bora proizvajalcev.
Izvoliti moramo še podpredsednika in zapisnikarje. Prosim, ima kdo
kak predlog? (K besedi se javi ljudski poslanec kojze Oeepek.)
Lojze Ocepek: Za podpredsednika predlagam tovarišico inž. Vilmo Pirkovič. Tovarišica Pirkovičcv a je že v bivši Jugoslaviji kot študentka
sodelovala v naprednem gibanju, vključila se je v narodnoosvobodilno gibanje takoj od začetka in je nosilec spomenice 1'MI. Po osvoboditvi je bila
na raznih aktiv ističnih poslih ter je sočasno študirala in dokončala agronomijo in je sedaj predsednica Zveze zadrnžnic Slovenije. Izvoljena je
bila v Novem mestu v kmečki skupini. Mislim, da ta obrazložitev zadošča.
Predsedujoči Feliks R a z d r i h : Tovariši, slišali sle predlog in
obrazložitev, naj ве inž. Vilma Pirkovič izvoli za podpredsednika Zbora
proizvajalcev. Dajem ta predlog ua glasovanje. Ce ima še kdo kak drug
predlog ali kako pojasnilo, prosim, da se oglasi. (Ne javi se nihče.) Km1 ni
nobenega drugega predloga, dajem ta predlog na glasovanje-. Kdor je za
to, da bo inž. Vilma Pirkovič izvoljena za podpredsednika Zbora proizvajalcev, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Niliče.) HvaUi! Ugolavljam, da je
tovarišica inž. Vilma Pirkovič izvoljena /a podpredsednika Zbora proizvajalcev.
Tovariši, izvolili moramo še Iri zapisnikarje. Vprašam zbor, ali naj volimo vsakega posebej ali vse Iri skupaj. (Poslanci: Vse tri skupaj.) Vse Iri
skupaj. Ima kdo kak predlog? (K besedi se javi ljudski poslanec Lojze
Ocepek.)
Lojze Ocepek: Za zapisnikarje predlagam
Pepeo Jež, Milana Lacko in inž. Borisa Pipana.

ljudske-

poslance:

Predsedujoči Leliks K a z d r i li : Slišali sle predlog. Ima kdo šc
kak d ing predlog? (Ne javi se nihče.) Ker ni drugega predloga, dajem ta
predlog na glasovanje. Kdor ji- za ta predlog, naj dvigne roko. (\si poslanci
dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Niliče.)
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Volitve smo. tovariši, torej opravili. Prosim novega predsednika in
druge funkcionarje, da zavzamejo svoja mesta, s tem da novo izvoljeni
predsednik prevzame nadaljnje vodstvo seje. (Ploskanje.)
Predsednik Mavricij Bore: ION ariši in tovarišice! V trenutku,
ko se je konstituiral naš zbor, se vam v imenu članov predsedstva prvega
Zbora proizvajalcev zahvalim za zaupanje, ki ste nam ga izkazali z današnjo izvolitvijo. S prvim Zborom proizvajalcev naše republike nastopa
nedvomno novo zgodovinsko razdobje boja delavskega razreda, novo zgodovinsko obdobje naše graditve socializma in naše ljudske oblasti, ko bodo
neposredni proizvajalci, delavci in kmetje, v tem visokem Zboru naše republike reševali svoja velika Vprašanja iz proizvodnega procesa in našega
gospodarstva sploh. S tem, ko si v zboru proizvajalcev postavljamo nove
činitelje za nadaljnjo graditev našega socializma, za nadaljnje pospeševanje našega gospodarstva, smo delovni ljudje naše domovine dali nedvomno bogat prispevek svetlim perspektivam progresivnih ljudi v svetu
v boju za socializem. Naša ljudska oblast, ki se sedaj v novih oblikah in
z novo vsebino oblikuje po našem ustavnem zakonu, ki je bil sprejel
v začetku letošnjega leta, bo v bodoče nedvomno še bolj demokratična in
bo še uspešneje vodila boj proti vsem birokratskim tendencam v našem
gospodarstvu ter na ta način nudila še večjo pomoč in oporo delovnim
ljudem pri njihovih naporih za zgraditev socializma in za izboljšanje
splošnih življenjskih pogojev. Z zbori proizvajalcev po republikah in v
zvezni skupščini smo prav gotovo zadali smrtni udarec birokratskim posegom v naše socialistično gospodarstvo in v naše nove družbene odnose, ki
jih gradimo in ustvarjamo. Samouprava proizvajalcev, ko so naši delavci
neposredni gospodarji rezultata svojega dela v gospodarstvu, prometu,
obrti, trgovini itd., naši delovni kmetje pa neposredni gospodarji rezultatov svojega dela v kmetijstvu, bo nedvomno v bodoče še krepila njihovo
iniciativo, pospeševala njihove napore za nadaljnji in hitrejši napredek.
Nedvomno pa je točno to, kar je poudarjeno že v sami naši prisegi.
ki smo jo pravkar dali. namreč, da je naša velika dolžnost skrbeti predvsem
za enoten razvoj socializma v naši republiki in v naši širši domovini, da
nam mora biti pri našem bodočem delu enako pri srcu tako naša vas kot
tovarna, tako naša občina kot okraj — bodoča komuna, tako naša repuMika kot naša zvezna domovina Jugoslavija. S temi cilji in z napori v tej
smeri bodo poslanci tega zbora prav gotovo najbolj prispevali h graditvi
socializma, če bomo vse naše bodoče delo usmerjali tako, da bomo vedno
imeli pred očmi interese naših delovnih ljudi, interese naše republike in
jugoslovanske skupnosti. Samo v laki skupnosti lahko uspeva tudi najmanjša
enota našega gospodarstva in naše oblasti, to so naše vasi. naše tovarne,
naše občine itd.
Ni (Koma. da nam je z uvedbo tiaše delavske samouprave, s krepitvijo
delavskih svetov, našdi zadrug ild. povsem uspelo zajeli družbeno iniciativo
naših množic neposredno pri izvoru, neposredno v proizvodnji in da smo
na ta način položili osnovne- temelje za pravo demokratično družbo z res
pravimi socialističnimi odnosi. Mislim, da je naša skupna naloga, da kot
poslanci /bora proizvajalcev, ki pomeni zgodovinski mejnik v našem dalj-
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nem razvoju, svoje delo usmerjamo tako kot nam ga narekuje in priporoča
ne samo ustavni zakon in naši drugi zakoni, ampak tudi tako kot to predvideva in nam naroča naš zakon o pravicah in dolžnostih, o volitvah in
odpoklicu ljudskih poslancev naše Federativne ljudske republike Jugoslavije in seveda tudi naše republike. Pozivam vse poslance, da pri nadaljnjem delu tega zbora vlože vse sile, da dosežemo take uspehe, kot jih
zahteva naš skupni cilj. Kajti predsedstvo tega zbora bo lahko izpolnjevalo
svoje naloge samo tedaj, če bo svoje nalogo izpolnjeval tudi zbor kot celota.
Ponovno se v svojem imenu in v imenu članov predsedstva zahvaljujem
za vaše zaupanje. (Ploskanje.)
Nadaljnja točka dnevnega reda je sprejem sklepa o volitvi komisije
za pripravo predloga poslovnika Zbora proizvajalcev. Predlog sklepa o
volitvi komisije za pripravo predloga poslovnika Zbora proizvajalcev se
glasi:
1. komisija za pripravo predloga poslovnika Zbora proizvajalcev ima
(
) članov;
2. naloga le komisije je, da pripravi predlog poslovnika in predlog
sklepa o postopku pri sprejemanju poslovnika;
3. komisija se voli po kandidat nih listah. Kandidatno listo lahko predlaga vsak poslanec:
4. o kandidatnih listah se glasuje v celoti z dviganjem rok:
5. izvoljeni so kandidati s liste kandidatne liste, za katero je bilo
oddanih največ glasov. C'e je dvoje ali več kandidatnih list dobilo enako
največje število glasov, se volitve ponovijo.
Ima kdo kake pripombe k predlogu tega sklepa? (Ne javi se nilne.)
Ker takega predloga ni. bi ta predlog dal na glasovanje. Kdor je za ta
predlog, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasov anja'c' (Nihče.)
Glede na sklep, ki smo ga sedaj izglasovali, je potrebno predlagati
devet članov v komisijo za izdelavo predloga poslovnika, po katerem ho v
bodoči- naš zbor posloval. Prosim predlogov za člane komisije-. (K besedi
se prijavi ljudski poslanec' Andrej Stegnar.)
Andrej Stegnar: Predlagal bi, da v komisijo zu izdelavo predloga poslovnika izvolimo naslednje- tovariše: Rudolfa (ianzitija. Danijela
l.epina. Janka I.ukana. inž. Mirana Mejaka. Milico Omladič. inž. Vilmo
Pirkovič, Jakoba Pogaearja. Staneta Uebernaka in Antona Trudna.
Predsednik

Mav r i c i j

Bore-: Ima še- kdo kako listo?

Inž. Anton Koželj ; Kakor vemo, je tovariš l.ukan pri vojakih.
Ker mora biti v komisiji dc-vel članov in on svoje- dolžnosti ne bi mogel
izpolnjevati, predlagam, da na njegovo mesto izvolimo tovariša Andreja
Svetka.
Predsednik Mav rici j Bore: Ima še kdo kako pripombo k tej
listi ali pa predlaga drugo kandidatno listo':'
A ud rej S v e- t e k : Ker je v komisiji že en poslanec iz okraja ( elje-.
I)i Da ta način bila v komisiji dva poslanca iz istega okraja. Mislim, da bi
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bilo pravilneje, če bi v komisijo volili kakega poslanca iz nekega drugega
okraja. (Ugovori iz vrst poslancev: Saj je vseeno.)
Predsednik Mavricij Bore: Tovariši poslanci! To vprašanje ni
toliko odločilno, da bi ne mogli sprejeti predloga za člane tega odbora.
Ima kdo še kak drug predlog ali pripombo za spremembo predloga kandidatne liste, ki ga je dal tovariš Andrej Stegnar. in ki je dopolnjen s predlogom tovariša inž. Koželja, da se na kandidalno listo na mesto ljudskega
poslanca Janka Lukana da ljudski poslanec Andrej Svetek? Mislim, da se
s predlagano listo v glavnem vsi strinjamo ter da bi lahko prešli na glasovanje o kandidatni listi v celoti. Če pa ima morda kdo glede članov, ki
so na kandidatni listi, še kako pripombo ali ima kak drug predlog, naj se
zglasi. (Ne javi se nihče.)
Ce ni nobenega drugega predloga kandidatne liste, dajem kandidalno
listo za komisijo za pripravo predloga poslovnika Zbora proizvajalcev, v
kateri bi bili: Rudolf Ganziti, Danijel Lepin, Andrej Svetek, inž. Miran
Mejak, Milica Omladič, inž. Vilma Pirkovič, Stane Rebernak, Jakob Pogačar in Anton Truden, na glasovanje. Kdor je za to listo, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Hvala. Prosim, da se komisija takoj
po seji sestane in konstituira.
S to točko smo pravzaprav izčrpali današnji dnevni red. Odrejam
odmor. Po odmoru bom Zbor proizvajalcev obvestil, kje in za kdaj je sklicana skupna seja obeh domov ljudske skupščine.
(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11,40.)
Predsednik Mavricij Bore: Tovariši in tovarišice. Obveščam vas,
da je skupna seja obeh domov sklicana točno ob 12. uri. Vsi ljudski poslanci
Zbora proizvajalcev so dolžni, da se le seje udeleže.
S tem zaključujem drugo sejo prvega sestanka Zbora proizvajalcev.
Seja je bila zaključena ob 11,45.

1. seja
(21, januarja 1954)
Predsedoval: M a v r i c i j Bore, predsednik
Zbora proizvajalcev.
Zapisnikar:

Inž. Bo

i1 i p a n.

Začetek seje oh 9,14.
Predsednik Mavrici j Bore: Tovariši ljudski poslanci! Začenjam
pivo sejo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, ki jo je sklical
aa podlagi ()0. člena ustavnega zakona predsednik Ljudske skupščine LRS.
Zapisnik današnje seje bo vodil zapisnikar luvariš inž. Boris Pipan.
Ljudski poslanci Milan Dimnik, Peter Naglic, Jože Šlakolič in Gregor
Klančnik so se opravičili in predlagam, da jim zbor odobri dopust.
Bred prehodom na dnevni red bi pozval ljudskega poslanca Janka Lukana, ki se zadnje seje ni udeležil in še ni prisegel, da sedaj priseže.
(Nekdo med poslanci: »Tovariš Lukan je V bolnišnici, ker je bolan..) Polom
je ljudski poslanec Janko Lukan naslednji, za katerega predlagam, da mu
skupščina odobri dopust, ker je v bolnišnici.
Prosim zapisnikarja, da prečila zapisnik druge seje prvega sesianka
Zbora proizvajalcev. (Zapisnikar inž. Boris Pipan prečila zapisnik druge
seje Zbora proizvajalcev.)
Ima kdo od tovarišev poslancev kako pripombo ali kak predlog k zapisniku druge4 seje prvega sestanka? Ge ni nobene pripombe, ugotavljam,
da je zapisnik druge seje odobren in sprejel kol je bi] prečitan ter se
podpiše. (Predsednik in zapisnikar podpišeta zapisnik.)
Tovariše poslance obveščam, da je Zbor proizvajalcev prejel naslednje
predloge4:
1. dopis oziroma poročilo komisije za pripravo predloga poslovnika
Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, da je končala svoje delo s
predlogom za postopek pri sprejemanju poslovnika in s predlogom lega
poslovnika;
2. obvestilo predsednika I jndske skupščini- LRS o interpelaciji ljudskega poslanca jožela i.ukača o razvrstitvi delavcev \ pokojninske razrede
in o družinskih pokojninali vdov.
Glede tega predloga smo bili obveščeni na včerajšnji skupni seji. da
je bil predlog predložen v nadaljnje obravnavanje Izvršnemu sveln, in mislim, da je podrobno obravnavanje predloga na današnji seji nepolrebno,
ker ne hi mogli 0 njem napraviti noln-nega sklepa.
Ali ima kdo od lovarišev poslancev še kako vprašanje v zvezi z delom
Zbora proizvajalcev';' (Ne javi se nihče.)

Za današnjo sejo predlagani tale dnevni red:
1. sklepanje o predlogu komisije za pripravo predloga poslovnika
Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS o postopku pri sprejemanju
poslovnika Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS;
2. obravnava in sklepanje o predlogu poslovnika Zbora proizvajalcev
Ljudske skupščine LRS in
5. voliive stalnih odborov in komisij Zbora proizvajalcev.
Ali ima kdo izmed tovarišev poslancev Se kak dodatni predlog k predlaganemu dnevnemu redu? (Nihče.) Ce nima nobeden kakega dodatnega
predloga, potem smatram, da je dnevni red. kakor je predložen, sprejel.
Pred samim prehodom na dnevni red ugotavljam, ker so vsi sedeži
zasedeni, da je navzoča večina ljudskih poslancev in smatram, da poimensko klicanje poslancev ni potrebno, ker je zfbor sklepčen. Za razpravo je
namreč potrebno, da je navzočih več kot 37 poslancev. Ker jih je več, je
zbor sklepčen. S tem prehajam na prvo točko dnevnega reda in prosim
poročevalca komisije za pripravo predloga poslovnika in sklepa o postopku
pri sprejemanju poslovnika Zbora proizvajalcev, da da poročilo.
Andrej S ve tek: Komisija za sestavo oziroma pripravo predloga
poslovnika in sklepa o postopku pri sprejemanju poslovnika Zbora proizvajalcev se je sestala dvakrat in pripravila predlog poslovnika za Zbor
proizvajalcev ...
Predsednik Mavrici j Bore: Mislim, da bi morali najprej obravnavati predlog sklepa o postopku pri sprejemanju poslovnika Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS in prosim poročevalca, da bi najprej
prečital ta predlog. Opozarjam tovariše poslance, da tegu predloga nimajo
v novem, ampak v starem osnutku poslovnika.
Andrej S ve tek: Predlog sklepa o postopku pri sprejemanju poslovnika Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS:
1. Predlog poslovnika Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS Zbor
proizvajalcev veljavno obravnava in o njem sklepa, če je na seji navzočih
večina poslancev Zbora proizvajalcev.
2. Obravnava predloga poslovnika je hkrati načelna in podrobna.
/bor proizvajalcev lahko sklene, da bo obravnaval predlog po posameznih delih ali členih predloga.
3. Obravnava predloga poslovnika se začne s poročilom poročevalca
komisije za pripravo predloga poslovnika Zbora proizvajalcev.
Poročevalec prebere predlog poslovnika. Ce je zbor sklenil, da bo
obravnaval predlog po posameznih delih ali členih, ga bere poročevalec
po posameznih delih oziroma členih.
Zbor lahko sklene, da se poslovnik ne bere. ali da se berejo samo posamezni deli ali členi predloga.
4. Pri obravnavi predloga poslovnika ima vsak poslanec Zbora proizvajalcev pravico govoriti in predlagati amandmaje.
Amandmaji se lahko predlagajo, dokler ni dan predlog poslovnika na
glasovanje, Ce se obravnava predlog poslovnika po delili ali členih, se lahko
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predlagajo amandmaji, dokler ni dan na glasovanje ustrezni del ali člen
predloga.
Predsednik da poslancem besedo po vrsti kot so se priglasili za besedo.
5. Amandma, ki ga predlaga poročevalec komisije, postane sestavni del
predloga.
Prav tako postane sestavni del predloga amandma, ki ga predlaga
kak drug poslanec in ga poročevalec komisije sprejme.
Ce poročevalec amandiinaja ne sprejme, ga da predsednik na glasovanje. Če je bilo k istemu členu predlaganih več amandmajev, jih da
predsednik ua glasovanje po vrsti, kot eo bili predlagani, ali pa tako, kol
je bolj smotrno.
Amandma, ki ga zbor sprejme, postane sestavni del predloga.
6. Predsednik konča obravnavo, ko je lista govornikov izčrpana.
Nato se o predlogu glasuje. Glasuje se javno, z dviganjem rok in
v celoti, če zbor ne sklene drugače.
Ce je bil obravnavan predlog poslovnika po posameznih delih ali členih, da predsednik na glasovanje posamezne dele ali člene predloga, ko
je obravnava o njih končana. V tem primeru se glasuje nazadnje še enkral
o predlogu v celoti.
_
7. Poslovnik Zbora proizvajalcev je sprejet, če je glasovala za predlog
večina ua seji navzočih poslancev Zbora proizvajalcev.
Predsednik Mavrici j Bore: Začenjam razpravo o predlogu sklepa 0 postopku pri sprejemanju poslovnika Zbora proizvajalcev Ljudske
skupščine LRS. Kdo želi besedo!* (Ne javi se nihče.) Ce nihče, potem dajem
predlog sklepa o posiopku za sprejem poslovnika Zbora proizvajalcev
ljudske skupščine LRS, tako kot ga je pripravila komisija, na glasovanje.
Kdor je za ta predlog, prosini. naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Ilvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugolavljatn. da je sklep o postopku za sprejemanje poslovnika Zboira proizvajalcev Ljudske skupščine LRS soglasno sprejet. Prosim poročevalca, da
da sedaj poročilo komisije za pripravo predloga poslovnika.
Andrej Svetek: Poročilo komisije za pripravo predloga poslovnika Zbora proizvajalcev se glasi:
Komisija za pripravo predloga poslovnika Zbora proizvajalcev je na
svojih sejah dne 23. in 24. decembra l1^^ ter 15. in 16. januarja 1954 sestavila in sprejela predlog poslovnika, ki je danes na dnevnem redu seje

Zbora proizvajalcev.
Prvi predlog poslovnika z dne 24. decembra l*)^, ki je bil poslancem
že pred časom poslan, ni bil ddinitiven. Na zadnji seji komisije« je doživel
znatne spremembe, ki so povečini plod razpravljanj V zveznih komisijah
za predloge poslovnikov Zvezne ljudske skupščine in zveznih domov.
Prvotno je bilo zamišljeno, da bodo prejeli poslanci te spremembe in dopolnitve samo v obliki dodatka k prvotnemu predlogu. Ker je pa število
teh sprememb in dopolnitev zelo veliko in bi bila zalo obravnava novega
predloga s tem otežkočena. je bilo izdelano prečiščeno besedilo novega
predloga in novi predlog v obliki prečiščenega besedila dostavljen poslan-
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cem. Predmet obravnavanja bo torej pretilog v oblijci prečiščenega besedila in ne prvotno besedilo predloga. Opozoril bom pa posebej na bistvene
razlike med prvim in med sedanjim predlogom.
Ker je bilo že na skupni seji obeh domov dano obširno poročilo komisije za pripravo skupščinskega poslovnika, ne bom ponavljal tega, kar je
bilo že poudarjeno v poročilu komisije za pripravo skupščinskega poslovnika. Tudi pri izdelavi poslovnika. Zbora proizvajalcev se je držala komisija načel, ki so postavljena v predlogih poslovnika zveznega zbora, v
nekaterih podrobnostih in formulacijah pa je komisija sprejela drugačno
rešitev, kot jo ima predlog poslovnika zveznega zbora. Da -se izognem
ponavljanju tega, kar ste že slišali v poročilu komisije za pripravo predloga skupščinskega poslovnika, se hočem v nadaljnjem omejiti samo na
prikaz glavnih značilnosti poslovnika Zbora proizvajalcev.
Po ustavnem zakonu ima vsak dom ljudske skupščine svoj poslovnik,
ki ga sprejme sam, ljudska skupščina pa ima za skupne seje olbeh domov
svoj poslovnik, ki ima poleg določb, ki se nanašajo na delo skupščine na
skupnih sejah domov, tudi še določbe o funkcionarjih skupščine in o njeni
administraciji.
Iz različnosti nalog skupščine kot celote in vsakega njenega doma kot
njenega sestavnega dela izhaja temeljna razlika v strukturi skupščinskega
poslovnika in poslovnika vsakega doma. Medtem ko so v skupščinskem
poslovniku obdelane predvsem določbe o delu na skupnih sejah, o volitvah
skupščinskih funkcionarjev. Izvršnega sveta, sodnikov vrhovnega sodišča
in skupščinske administracije, so v poslovnikih obeh domov obdelane predvsem določbe o sejah doma, o njegovih odborih ter o pravicah in dolžnostih
poslancev vsakega doma.
Med poslovnikom Zbora proizvajalcev in Republiškega zbora pa v
strukturi ni nobene razlike, ker je delo obeh domov v (bistvu enako. Razlika je le v tem, da je delovno področje Republiškega zbora obsežnejše
kot delovno področje Zbora proizvajalcev glede na to, da v zadevah, o
katerih ne odločala po ustavnem zakonu oba doma enakopravno ali na
skupnih sejah, odloča Republiški zbor sam kot ljudska skupščina, na primer
6 vprašanjih s področja prosvete, zdravstva itd.
Upoštevajoč potrebo, da so v enotni skupščini določbe enake, kolikor
gre za ureditev enake materije, na primer dela ua sejah, volitev itd., je
bilo delo vseh treh komisij za pripravo predloga poslovnika ozko koordinirano. Zato so določbe, ki urejajo enako snov, v vseh predlogih poslovnikov ne samo načelno in stvarno, temveč tudi po besedilu popolnoma enake.
Glede razmerja med poslovnikom Zbora proizvajalcev in Republiškega
zbora je treba pripomniti, da je besedilo predloga obeh teh dveh poslovnikov dobesedno enako, razen na tistih redkih mestih, kjer je bila
glede na različnost delovnega področja, ki izhaja iz ustavnega zakona, taka
razlika potrebna. ^ glavnem gre tu za razliko pri sestavi odborov.
Y 1. poglavju (Splošne določbe) so prevzete ustavne določbe o stalnosti zasedanja Zbora proizvajalcev in o načinu njegovega dela (ločene
seje, skupne seje obeh domov, delo v odborih in komisijah, pristojnost).
To poglavje je ostalo v prečiščenem besedilu nespremenjeno.
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Tudi v II. poglavju (Prvi sestanek in verifikacija mandatov) je
ostalo prečiščeno besedilo dejansko nespremenjeno. Le v 7., 11., 15. in 14.
členu so majhne stilistične oziroma sistematske spremembe. Določbe tega
poglavja so v bistvu enake kot v poslovniku prejšnje ljudske skupščine.
III. poglavje (Predsednik, podpredsednik in zapisnikarji zbora)
ureja pravice in naloge teh funkcionarjev zbora. Clavna sprememba V
besedilu je ta. da so naloge predsednika in podpredsednika zbora podrobneje določene, in da je določeno, da predsednik tudi predstavlja zbor.
Druge razlike so stilistične in sistematske narave (15., 17., 18. člen prvega
predloga).
V skladu s sistematiko skupščinskega poslovnika so določbe o sejah
zbora (po prvem predlogu V. poglavje) postale IV. poglavje, določbe o
odborih (po prvem predlogu IV. poglavje) pa V. poglavje.
IV. poglavje (Seje Zbora proizvajalcev) obravnava sklicevanje in
javnost sej, začetek sej in dnevni red. govore, sklepanja, vzdrževanje reda
na sejah in konec sej. V prečiščenem besedilu je to poglavje dopolnjeno
z nekaterimi tehničnimi določbami 0 vodstvu sej in o glasovanju. Na tem
mestu je treba opozoriti na tri bistvene razlike nasproti prvemu predlogu.
Prva : Po prvem predlogu je imel vsak poslanec pravico samo enkrat
govoriti o isti stvari; zbor mu je lahko dovolil, da govori večkrat. Po novem
predlogu je to pravilo obrnjeno: število govorov po poslovniku ni omejeno,
/bor pa lahko omeji govore glede na trajanje ali število govorov o isti
stvari.
Druga : Prvi predlog je dovoljeval samo javno glasovanje in to praviloma z dviganjem rok, poimensko pa v nekaterih primerili obligalonio
(sklepanje o spremembi ustave, glasovanje pri volitvah, če je več kandidatnih list ali kandidatov), ob določenih pogojih pa tudi fakultativno. Po
novem predlogu velja še vedno načelo, da je glasovanje javno z dviganjem
rok, zbor pa lahko sklene, da se glasuje lajno; poimensko se- glasuje, če
to odredi predsednik ali pa če to zahteva 10 poslancev.
Tretja: Po prvem predlogu je za veljavnost sklepa potrebna večina glasov, pri tem se pa ne npošievajo poslanci, ki so se vzdržali glasovanja. V drugem predlogu je prevzeto to načelo, vendar s to načelno korekturo, da predlog propade. Če Вв rodržl glasovanja več poslancev, kot pa
jih glasuje >za€ ali >proti . /. drugimi besedami, če se vzdrži glasovanja
več kot polovice na seji na\/očili poslancev.
Razen lega je pa Ireba v tej zvezi opozoriti še na naslednjo ibisl vene
razliko med predlogom poslovnika /bora proizvajalcev ter med predlogoin
poslovnikov za oba doma zvezne ljudske skupščine. Po leh dveh poslovnikih je predvideno, da sklicuje predsednik zvezne ljudske skupščine sej<
domov samo takrat, kadar se delo domov (period rada) zaključi za dalj.:
čas, medtem ko sklicuje seje med delovno periodo predsednik zbora. V tej
točki komisija stališča zveznih poslovnikov ni mogla sprejeti, ker je protiustavno i/, dveh ra/,logov:
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1. ker .skupščina in s lom tudi njt-iui domova stalno zasedala: z uvajanjem delovnih period se pu z drugačno označbo povraćamo na staro
delitev dela skupščine največ zasedanj (period):
2. ker daje ustavni zakon samo predsedniku skupščine pravico in hkrati
dolžnost, da sklicuje seje domov.
V našem predlogu poslovnika je postavljeno načelo: En dnevni red ena seja. Seja se ne sine končati, dokler ni dnevni red izčrpan. Ce se pa
seja istega dne ne more končati, dovoljuje poslovnik, da se seja prekine.
Dan za nadaljevanje prekinjene seje določi v takem primeru predsednik
zbora. To se pravi, da dnevni red za posamezno sejo ne ho smel biti
preobširen.
V V. poglavju {O odborih in komisijah zbora) so bistveno spremenjene in dopolnjene naslednje določbe:
a) določbe o stalnih odborih. Sestava odborov je določena v poslovniku
lako. da je določeno samo minimalno število članov posameznih odborov.
Določbe o namestnikih članov odborov so v novem predlogu črtane;
b) določbe o volitvah in razrešitvah so dopolnjene z ustreznimi določbami iz skupščinskega poslovnika: dodani so členi 62. do 69. Tudi na tem
mestu je uveljavljeno načelo, da predlagani kandidati niso izvoljeni in
da so potrebne ponovne volitve, če se je vzdržalo glasovanja več poslancev, kot pa jih je glasovalo za predlagane kandidate ali proti njim:
c) med določbami o sejah sta dodani določbi, da je treba sklie odborove
seje objaviti v dnevnem časopisju in da so seje mandatno-imnnitetnega
odbora in odibora za predloge in pritožbe praviloma tajne, razen če sklene
odbor, da so javne;
č) bistveno so spremenjene in dopolnjene določbe o delovnem področju
posameznih stalnih odborov zbora (členi 74 do 84 novega predloga). V novem predlogu je povedano, kdaj izdajajo odbori resolucije in priporočila,
in določeno, da mora pristojni odbor, ki obravnava kako vprašanje, konsultirati tudi druge odbore, ki so na rešitvi vprašanja zainteresirani, preden
zavzame svoje stališče:
d) določbe o strokovnih komisijah so dopolnjene v toliko, da so lahko
imenovani za člane strokovne komisije tudi člani odbora (100. člen).
VI. poglavje (Postopek pri sprejemanju zakonov) je sistematsko
spremenjeno tako, da obsega to poglavje tudi določbe o sprejemanju deklaracij, resolucij, priporočil in odlokov, ki so tvorile v prvem predlogu
posebno poglavje (VII).
Stvarne spremembe v VI. poglavju so tele:
a) dopolnjene so določbe o proceduri pri vlaganju zakonskih predlogov
(prvi odstavek 104. člena);
b) spremenjene so določbe o razmerju med pristojnim odborom, to je
odborom, v katerega delovno področje spada zakonski predlog po svoji
naravi (na primer prosvetni zakon se obravnava najprej v odboru za prosveto in kulturo) in med zakonodajnim odborom (115.. 116. in 120. člen). Po
novem predlogu pošlje pristojni odbor zakonski predlog zakonodajnemu
odboru, preden ga sprejme v celoti. Nato ga obravnava zakonodajni odbor
in ga s svojimi predlogi vrne pristojnemu odboru. Ta nato obravnava še
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spreminjevalne predloge zakonodajnega odbora in sklepa o predlogu v
celoti. Ce obstajajo med predlogom pristojnega odbora in med predlogom
zakonodajnega odbora stvarne razlike, določi zbor, kateri predlog bo veljal
kot zakonski predlog, drugi predlog pa velja za amandma;
c) dodane so posebne določbe o glasovanju na seji zbora v predlogih
proračuna in družbenega plana (124. člen). O teh se glasuje najprej po
delih oziroma poglavjih in nato še v celoti. Prav tako se tudi glasuje o
muandmaj ih:
č) poenostavljene so določbe o ugotavljanju skladnosti med besedilom,
ki ga je sprejel eden in drugi dom (12?. do 129. člen).
Druge spremembe so stilistične narave.
VIII. poglavje (Glasovanje) prvotnega predloga je v novem predlogu odpadlo, ker so bile te določbe združene s IV. poglavjem (4. podnaslov — Sklepanje).
V Vil. poglavju (Poročilo Izvršnega sveta in vprašanja) so samo
manjše spremembe oziroma dopolnitve (141., 142., 143., 145. člen). 134. člen
iz prvega osnutka pa je črtan.
Dodano je novo V1I1. poglavje (Vlaganje in reševanje predlogov
in pritožb).
V IX. poglavj u so manjše stilistične spremembe v 174. členu. Člena
I5() in 157 predloga sta v novem predlogu odpadla, ker so bile te določbe
(administrativna pomoč poslancem, hišni red za poslance) prenesene v
skupščinski poslovnik.
V \. poglavju (Administracija) je odpadel 160. člen prvega predloga (določba o uporabi skupščinski" knjižnice), ker to ne spada v poslovnik
/bora.
V XI. poglavju (Končne določbe) je dopolnjen 179. člen (določba
o spremembi poslovnika) tako, da obravnava predlog za spremembo poslovnika najprej posebna enajstčlanska komisija, če ne sklene Љот, da
ga bo obravnaval takoj sani. Manjša slilislična spremembe je tudi V
178. členit.
Komisija za pripravo ipredloga poslovnika /bora proizvajalcev si seveda
ne domišlja, da je svojo nalogo do vseh podrobnosti in v vsej popolnosti
rešila. Prav gotovo se bodo pri bodočem delu našega /bora proizvajalcev
še pokazali" razne vrzeli in poman jklj iv osli, morda pa tudi neprimerne
rešitve in bomo med našim delom bržkone morali naše poslovnike še dopolnjevali in popravljati. Vendar pa je predloženo besedilo poslovnika najboljše, kar je komisija v tem kratkem easn mogla storiti. Tudi to, kar je.
bo omogočilo, da se organizira in začne normalno delo zbora in njegovih
odborov.
Zato komisija predlaga, na j. zbor ta poslovnik sprejme.
Nadalje predlagam zboru, da bi vnesli v naš novi predlog še spremembe, ki jih je včeraj sprejela skupščina oziroma, ki sta jih sprejela
oba domova skupščine. Pokazale pa so se tudi nekateri- stilistične napake.
Da bi mogla komisija ta predlog še enkrat pregledati, predlagani, da bi
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se odredil odmor, v katerem bi komisija te popravke vnesla kot svoj
predlog.
Predsednik Ma v rici j Bore: Tovariši poslanci! Po 3. točki sklepa
o postopku pri sprejemanju poslovnika je mogoče, da sklenemo, ali se
poslovnik čita pri obravnavi po členih in glasuje ali pa da ga čitamo in
glasujemo po posameznih oddelkih oziroma poglavjih. Zato mislim, da bi
se predvsem razmislilo in odločilo, kako naj poslovnik sprejemamo, ali od
člena do člena ali po poglavjih. Ima kdo kak predlog? (K besedi se prijavi
poročevalec Andrej Svetek.)
Andrej Svetek: Predlagam, da ne (bi čitali poslovnika od člena
do člena, ampak bi šli od podnaslova do podnaslova, torej od pododdelka
do pododdelka. Dalje predlagam, da pri tem ne bi čitali besedila, ampak
bi predlog obravnavali tako, kot smo ga obravnavali včeraj v skupščini,
ker bomo drugače sedeli na seji dva dni.
Predsednik Mavrici j Bore: Ima še kdo kak predlog? (K besedi
se prijavi ljudski poslanec Stane Bizjak.)
Stane Bizjak: Mislim, da bi bilo najbolje, če bi komisija vnesla
najprej tiste svoje popravke, ki so bili včeraj sprejeti, in sicer, da bi jih
vnesla v celoti in da bi tako vskladila poslovnike. Nadalje mislim, da je
bolje, če gremo od poglavja do poglavja in vnesemo nadaljnje popravke,
ki so bili sprejeti in so vneseni v ta predlog. Tako bi razpravljali o predlogu dvakrat, enkrat bi morali zavzeti stališče k popravkom in enkrat k
amandmajem.
Predsednik Mavricij Bore: Dajem na glasovanje predlog, da obravnavamo poslovnik po posameznih naslovih in ne po posameznih členih.
Kdor je za ta predlog, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala.
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče. K besedi se
priglasi ljudski poslanec Štefan Pavšič.)
Štefan Pavšič: Vendar mislim, da bi bilo bolje, če bi šli po
poglavjih tako kot včeraj.
Predsednik Mavricij Bore: Prosim vse tovariše poslance, da bi
govorili z govornice, da bi bili tako mogoči popolni stenografski zapiski.
A'udrej Svetek: Ker je že skupščinski poslovnik zelo obširen
in je poslovnik Zbora proizvajalcev veliko obširnejši kot poslovnik skupščine, je najbolje, da bi šli od podnaslova do podnaslova, torej najprej
»Splošne določbe«, »Predsednik, podpredsednik in zapisnikarji zbora«, potem
»Seje Zbora proizvajalcev«, in sicer »Sklicevanje in javnost sej« itd. Drugače ne bi bilo mogoče materije tako pregledno zajeti, če bi velika poglavja
hkrati obdelovali. Komisija predlaga in tudi jaz osebno predlagam, da ne
bi šli po poglavjih.
Predsednik Mavrici j Bore: Ali se tovariš poslanec, ki je predlagal, da bi razpravljali po poglavjih, zadovolji s tem pojasnilom, ali vztraja
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ba svojem predlogu? Mislim, da se stvar bistveno ne menja. (Živahno razpravljanje v poslanskih klopeh.)
Štefan P a v š i č : Se strinjala.
Predsednik M а v r i c i j Bore: Po drugi točki sklepa o postopku pri
sprejemanju poslovnika Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je
obravnava predloga poslovnika hkrati načelna in podrobna. Ali ima kdo
kak drug predlog? Nihče! Potem bomo obravnavali predlog poslovnika
hkrati načelno in podrobno. Pričenjam razpravo o samem poslovniku. Najprej bomo obravnavali splošne določbe poslovnika od I. do zaključno
5. člena. Kdo želi besedo? (K besedi se javi ljudski poslanec inž. Anton
Koželj.)
I n ž. A 11 ( o n Koželj: V drugem odstavku 1. člena je rečeno: »Zbor
proizvajalcev dela na sejah zbora in na sejah stalnih in drugih odborov
in komisij.« Pozneje v 99. členu pa govori tudi o pododborih. Zato naj
Bi se popravi] tudi drugi odstavek I. člena tako, da bi se glasil: »Zbor
proizvajalcev dela na sejah zbora in na sejah stalnih in začasnih odborov.
pododborov in komisij.« Ta popravek je potreben zato, da bo v skladu s
poznejšim členom, ki govori o pododborih in komisijah, ker je to člen, ki
govori o celotnem delil zbora.
Predsednik M a \ r i c i j Bore: Ali poročevalec sprejme ta predlog?
(fnž. Anton Koželj: V drugi odstavek 1. člena se vstavi samo beseda
pododbor«.)
Andrej
trebno.
rredseđmk
odbora.

S ve tek:

Nepotrebno! Ne vem, čemu naj bi bilo to po-

Mavricij

Bore:

Pododbor ni organ zbora, ampak le

Andrej Svetek: Po mojem mišljenju ta sprememba ni potrebna
in se s predlogom ne strinjam.
Predsednik Mavricij Bore: Najbolje bi bilo. da bi na koncu
razprave rešili tudi to vprašanje. (Andrej Svetek: Da. lako.) Zeli še kdo
besedo k (enin poglavju? Na prvi amandma k drugemu odstavku prvega
člena bo poročevalec odgovoril po odmoru, ko se bo komisija sestala in
zavzela stališče. Želi še kdo besedo? Besedo ima ljudski poslanec Lojze
Oecpck.
Lojze Ocepck: Mislim, da je predlog, naj se I. člen dopolni бв
z besedo pododbor , nesprejemljiv. Zbor sklepa na sejah zbora ter ua
sejah odborom in komisij. Zalo je odveč, da bi sedaj vstavili še pododbore.
Predsednik Mavricij Bore: Želi še kdo besedo? (K besedi se
prijavi ljudski poslance Slane Kcbernak.)
Slane B e b c r n a k : Člen 99. govori, da si zbor izdela SVOJ poslovnik, po katerem hato odbor ali pododbor dela. Zato je l. člen poslovnika
čisto pravilen in 99, člen nima s leni nobene neposredne /veze.

I. веја
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Predsednik. Mavrici j Bore: Želi še kdo besedo? Ce niliee. preidemo k dragemu delu. to je k naslovu Prvi sestanek in verifikacija mandatore, od (). člena do zaključno l^. člena. Kdo želi besedo? Ker nihče,
preidemo na (reiji oddelek Predsednik, podpredsednik in zapisnikarja
/■bora«, od 15. člena do zakljnč-no 18. člena. Zeli kdo besedo? Ce nihče, preidemo na naslednje, četrio ])Of;lavje »Seje .zbora proizvajalcev . in sicer
k podnaslovu Sklicevanje in javnosi sej . od 19. člena do vključno 21. člena. Kdo želi besedo? Nihče? — Prosim, da bi tudi tovariš poročevalec takoj
dal pripombe, ki so bile .sprejete na včerajšnji skupni seji.
Andrej Svetek: Prosim, da bi se odredil nekajminutni odmor.
ker nimam prečiščenega besedila, da bi v komisiji besedilo prečistili (Pritrjevanje v poslanska]] klopeh. K besedi se Oglaai ljudski poslanec inž. Boris Pipan.)
Inž. Boris Pipan: Predlagam, da bi Sli najprej v razpravi skozi
ves poslovnik in bi potem vnesli popravke, sicer bomo imeli same odmore.
(K besedi se prijavi ljudski poslanec Danijel l.epin.)
Danijel Lepin: Podpiram poročevalčev predlog, da ne bi sedaj
predelovali poslovnika, kakor je sedaj tiskan in v katerem je prišlo do precejšnjih napak, ki besedilo spreminjajo, kar je razumljivo, če pomislimo
na naglico, s katero je bil tiskan naš predlog poslovnika. Poleg tega pa
so bile sprejete na včerajšnji seji precejšnje spremembe in mislim, da bi
si delo olajšali, če bi sedaj imoli 15 minut odmora, med katerim bi stvari
uredili. Sicer bi se morali med razpravo večkrat vračati in bi v razpravi
dosegli prav obratno, kar želimo.
Predsednik Mavrici j Bore: Predlog tovarišev poslancev, da bi
sejo prekinili, je dovolj utemeljen s tem. da ne bi dvakrat delali isto. zato
odrejam 10 minut odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 10. uri in se je nadaljevala ob 10,40.)
Predsednik Mavricij Bore: Preden bi pričeli z razpravo, bi ponovno prosil, da bi vsak poslanec, ki govori, povedal najprej svoje ime.
tla ga bo mogoče vnesli v zapisnik. Nadaljujemo z razpravo in prosim tovarila poročevalca komisijo za pripravo poslovnika, da poroča o spreminjevalnih predlogih, ki so bili sprejeti med odmorom.
Andrej Svetek: Naš predlog bo utrpel nekatere spremembe, vendar ne zaradi lega. ker smo morda površno delali, ampak zaradi lega. ker
so dodatno prišle iz Beograda nekatere spremembe v zvezi z zveznimi
poslovniki. Zato bi predlagal, tovariši poslanci, da bi šli še enkrat od začetka in bi pri vsakem členu, kjer komisija predlaga spremembe, vnesli
te spremembe tudd v naše osnutke poslovnikov.
Predsednik Mavricij Bore: Mislim, da je predlog poročevalca
pravilen. Čeprav smo sicer že obdelali nekaj členov, bi vendar bilo pravilno,
du jih ponovno obra v na \ amo, ker so nastale nekatere spremembe. (Prilr-
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jevaiije.) Začenjam torej ponovno razpravo o splošnih določbah, to je od
1. člena do vključno 5. člena.
Andrej Sveiek: Nimam nobene pripombe.
Predsednik Mavrici j Bore: Ali poslanec Koželj vztraja na svojem predlogu glede dopolnitve drugega odstavka 1. člena, ali pa se zadovolji s prvotnim pojasnilom.
Inž. Anton Koželj: Se zadovoljim.
Predsednik Mavrici j Bore: Preidemo na naslednji naslov »Prvi
sestanek in verifikacija mandatov« od 6. člena do vključno 14. člena. Ali
ima poročevalec kak spreminjevalni predlog?
Andrej S ve tek: Da. V 10. členu naj bi se v tretjem odstavku
besedica »mora« zamenjala z besedo »lahko«. Besedilo lega odstavka bi se
glasilo: з>Се poslanec nasprotuje izvolitvi kakega poslanca, lahko zbor
sklepanje o potrditvi takega mandata odloži za najmanj štiriindvajset ur.«
Tako bi se torej besedica »mora« zamenjala z »lahko« in »odložiti« z »odloži«.
Predsednik Mavrici) Bore: Ali ima še k<lo drugi izmed poslancev
kako pripombo? (K besedi se oglasi ljudski poslanec Danijel Lepin.)
Danijel Lepin: Glede na včerajšnjo diskusijo bi predlagal, da
se doda za 17. členom 17.a člen.
I'tedsrdnik M a v r i c i j
še kdo kak predlog?

Bore:

Razpravljamo šele do 14. člena. Ima

Andrej S ve te k : Imam še en predlog. Za 10. členom naj se doda
novi 11. člen, ki se glasi: »Z verifikacijo mandala pridobi poslanec vse pravice in dolžnosti.. Sprememba je namreč v leni, da je prej bilo rečeno po
zaprisegi«. To bi bil nov 11. člen, sedanji 11. člen pa bi postal 12. člen.
V drugem odstavku 12. člena naj se besede »Jaz (ime in priimek) prisegam pri svoji časii iti pri časti svojega naroda, da bom...« zamenjajo
/, besedami: »Jaz (ime in priimek) svečano izjavljam, da bom...«. Besede
prisegam pri svoji časti in časti svojega naroda«; bi se torej Črtale in na
mesto njih postavile »Svečano izjavljam...« itd.
Nadalje predlagam, da se sedanji 12. člen čila.
V П. členu se v drugi vrsti popravi tiskovna pomota zapisnikarjev
V »zapisnikarjev;, tako da se glasi besedilo: Po zaprisegi voli zbor pred"
sodnika, podpredsednika in zapisnikarje Zbora proizvajalcev.«
Predsednik Mavrici j Bore: Zeli še kdo besedo? (K besedi se
prijavi ljudski poslanec Janez Keiniavnor.)
Janez K e r m a v n e r : K predlogu poročevalca glede spremembe
besedila drugega odstavka 12. člena se mi zdi, da formulacija po tej spremembi ni več logična. Co smo tedaj popravili to besedilo lako kol v Zvezali
skupščini in spremenili prisego v svečano izjavo«, ledaj bi morali spre-
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menili ludi bcsrdilo 1. odstavka novega 12. člena, kjer je govor o prisegi.
Sedaj ne gre več za prisego, ampak za svečano izjavo, ali če hočete, za
svečano zaobljubo. Mislim, da je treba spremeniti besede »ustno prisežejo«
in »besedilo prisege podpišejo« in jih spraviti v logično zvezo z iiaslodnjim
odstavkom. (Nekateri poslanci v klopeh pritrjujejo.) Smatram namreč, da
je prisega že nekaj zastarelega, ker izhaja še iz časov, ko so ljudje prisegali
na razpelo. Mi sedaj v to več ne verujemo in tudi ne prisegamo na to.
Predsednik Mavric i j
Rebernak.

Bore: Besedo ima ljudski poslanec Stane

Stane Rebernak: Po ustavnem zakonu poznamo prisego in je
zato ta izraz inkaj tudi vnesen. Ker tega ne moremo spremeniti, mora »prisega« ostati. Tako je bilo tolmačeno in zato te besede ne moremo spremeniti.
Andrej S vete k: Beseda »prisega« ostane, samo njeno besedilo se
je spremenilo. V ustavnem zakonu pa je in ostane beseda »prisega«.
Janez Ker m a v n e r : Logično pa to ni!
Andrej S ve tek: Bo pa ustavni zakon to spremenil, kadar se bo
spreminjal.
Predsednik M a v r i c i j Bore: Pojasnil bi, da so popravki in predlogi poročevalca sestavni del osnutka in da o njih ne glasujemo. Zato naj
dajo tovariši poslanci o njih svoje mišljenje. Tak nov predlog pa je ipredlog
tovariša poslanca Kermavnerja, naj se v prvem odstavku novega 12. člena
črtajo besede »prisega«, »prisežem«. Prosim, ali se tovariš poročevalec
strinja s tem. da bi se to vprašanje rešilo na koncu seje, potem ko ga bo
razčistil s komisijo?
Andrej Svetek : Zdi se mi. da je potrebno, da je besedilo poslovnika Zbora poizvajalcev istovetno z besedilom poslovnika Republiškega
zbora. Zato bi prosil, da bi ostalo pri predlaganem besedilu.
Predsednik M a v r i c i j Bo r c : Se tovariš poslanec Kermavner s tem
zadovolji? (K besedi se oglasi ljudski poslanec Jože Štrukelj.)
Jože Štrukelj : Nikjer ni rečeno, da bi moralo biti besedilo našega poslovnika enako z besedilom poslovnika skupščine. Oba zbora sla
enakopravna in je povsem mogoče, da povzame Republiški zbor naše
besedilo.
Andrej Svetek: Moj predlog je. da se besedili poslovnikov glasita enako.
Predsednik Mavrici j Bore: Ce se poročevalec strinja, bi o tem
predlogu glasovali po odmoru, ko bo komisija zavzela svoje stališče. Ali se
poslanca Kerinavnor in Štrukelj zadovoljiita? (Poslanca se zadovoljita.)
Zeli še kdo besedo do zaključno 14. člena? (Ne javi se nihče.) Ce ne.
preidemo k tretjemu poglavju, k naslovu »Predsednik, podpredsednik in
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zapisnikarji zbora«, od 15. člena do zaključno 18. člena. Ali ima tovariš
poročevalec kak spreminjevalni predlog?
A n d r e j S ve tek ; Ne. (K besedi se priglasi ljudski poslanee Danijel
kepin.)
Danijel Le p i n : Včeraj smo na skupščinski seji sklenili, (la predsednik skupščine ne more sodelovati pri obravnava in glasovati, kadar vodi
sejo skupščine. To velja tndi za podpredsednika. Zato predlagam, da se za i7.
členom doda nov 17.a člen. ki bi se glasil: »Predsediiik zbora ne more 'Sodelovati pri obravnavi in glasovali, kadar vodi sejo zbora. To velja tndi za
podpredsednika zbora.«
Tolmači pa se to določilo tako. da predsednik sicer lahko posega v
razpravo, vendar mora poprej izročiti vodstvo seje podpredsedniku. Isto
velja obratno tudi za podpredsednika.
Predsednik

M a v rici j

B o r c : Se poročevalec strinja?

Andrej S v e t e.k : Se sinnjam.
Predsednik M a v r i c i j Bo rc : Ima še kdo kak spreminjevalni predlog? — Ce ni nobenega nadaljnjega predloga, tedaj bi lahko prešli h glasovanju o predlogu tovariša poslanca l.epina glede izpremembe o/.iroma
dopolnila poslovnika z novim 17.a členom. Dajem ta predlog na glasovali jeKdor je za amandma poslanca l-epina. da se vnese... (Glas iz poslanskih
klopi: Ce poročevalce predlog sprejme, ni treba glasovati.) Da, res je. (K
besedi se priglasi ljudski poslanec inž. Boris Pipan.]
In/. Boris Pipan: Zaradi reda bi predlagal, tla bi novi I".a člen
poslal IH. člen in bi se vsi drugi členi popravili v oštevilčenju, ((das iz poslanskih klopi: Ali pa naj bo nov odstavek v 17. členu.)
Andrej S.vetek: lovarišl. predlagal bi, da naj ostane to začasno
17.a člen. Stvar bo tako šla zopet v tiskarno in bo tam spremenjena v IH.
člen. Ce bi sedaj spreminjali, bi nas to motilo pri štelju posameznih členov.
I a sprememba je stvar redakcije.
Predsednik M a v r i c i j
volji s tem pojasnilom?
Inž. Boris

Bore: Se tovariš poslanec in/. Pipan zado-

P i p a n : Se.

Predsednik Mavrici j
pripombo k členom 15 do 18?
zbora proizvajalcev«, in sicer
je na člene 1У do vključno

Bore: Ima še kateri izmed poslancev kako
- Ce ne. prehajamo na četrto poglavje Seje
na podnaslov Sklicevanje in javnost Sej«, to
21, Ali ima poročevalec kak spreminjevalni

predlog? Andrej Svetek : Ne. (K besedi se oglasi ljudski poslanec Danijel
l.opin.)
Danijel

L e ]) i n :

K 27. členu

((dasovi iz klopi: Se nismo tam.)

i. scjn
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PrL'dsediiik M a v r i c i j Bore: Besedo ima poslanec inž. Boris Pipan.
Inž. Boris Pipan : Glede vabila na sejo je v 19. členu, in sicer v
tretjem odstavku rečeno, da ga. je treba poslati vsem poslancem osebno.
Bojim se, da bi lahko tu prišlo do komplikacij. Ce vzamemo kar včerajšnji
primer, ko je predsednik skupščine sklical sejo »osebno« za oba domova.
fKlic iz klopi: Pa je poudaril!) Lahko je poudaril. Tisti poslanci, ki niso
bili na sej'i. niso prejeli vabila »osebno«. Zato bi bilo treba dodali, da se seja
posameznega doma skliče lahko tudi na koiicu skupne seje obeh domov.
To se bo v praksi verjetno večkrat zgodilo. Zato naj bi morda komisija to
proučila in bi potem stavila predlog, kako naj se ta stvar uredi.
Nekdo izmed poslancev: Mislim, da bi predlog tovariša poslanca Pipana mogli sprejeti, in naj bi se to besedilo glasilo tako, da bi se
vabilo objavilo vsem poslancem osebno bodisi ustno ali pismeno, tako kot
se je včeraj zgodilo. Predlagam, da se spremeni beseda »poslati« v »objaviti«.
Potem je stvar rešena.
Andrej S ve tek: To se nanaša na praktičen primer, če noben
zbor ne zaseda. Tu je mišljeno, da mora biti vsak poslanec pismeno povabljen. Če pa zbor oziroma skupščina zaseda, pa se lahko druga seja skliče
tudi ustno po predsedniku s predsedniškega mesta. Vendar pa predlagam,
da bi komisija ta predlog proučila in bi ga vskladila z ustreznim besedilom
Republiškega zbora. Res je, da je rečeno »samo pismenoc vendar pa lahko
predsednik, ko sejo skupščine zaključi, reče: Druga seja bo jutri zjutraj
ob tej in tej uri. Takrat ne bo dolbil nobeden pismenega vabila.
Predsednik Mavrici j Bore: Se tovariš poslanec s tem zadovolji?
1 n ž. B o r i s Pipan: Se zadovoljim.
Predsednik M a v r i c i j Bore: Želi še kdo izmed poslancev besedo?
Ker ni nobene pripombe več k podnaslovu »Sklicevanje in javnost sej«.
prehajamo na drugi podnaslov »Začetek seje in določitev dnevnega reda«,
to je k členom 22 do vključno 27. Kdo izmed poslancev želi besedo?
Andrej S v e t e k : V 27. členu se v drugem odstavku v peti vrsti
za besedama »po poslovniku« postavi pika; besede »ali za katere je zbor
že prej sklenil, da pridejo na dnevni red seje. ki ni bila sklepčna« pa
se črtajo.
Predsednik M a v r i <• i j Bo r C : Zeli še kdo izmed poslancev besedo?
(K besedi ве priglasi poslanec Danijel Lepin.)
Danijel Lepin : Predlagam, da se v 27. členu prvi odstavek Črta,
ker smo včeraj sklenili, da se seja lahko nadaljuje drugi dan. Seja torej
ni zaključena in se ne vrši z novim dnevnim redom.
Andrej S ve tek: Se strinjam.
Predsednik Mavrici j Bore: Ima še kdo izmed poslancev kako
pripombo k temu predlogu? — Ce ne, prehajamo na tretji podnaslov »Govori«, to je k členu 28 do vključno 'H. Ali ima poročevalec kako pripombo?
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Andrej Svetek: V 30. členu se na koncu doclti nov, četrti odstavek,
ki se glasi: »Na seji zbora govorijo poslanci z govornice.«
Predsednik Mavrici j Bore: Želi še kateri izmed tovarišev poslancev besedo? (K besedi se priglasi ljudski poslanec Štefan Pavšič.)
Š t e f a n P a v š i č : Po predlogu poslovnika se tretji odstavek 28. člena
glasi: »Na povabilo zbora se lahko udeleži zborove seje in na njej govori
predsednik republike, poslanec zvezne ljudske skupščine, predstavnik druge
republike in domači ali tuji javni delavci.« To ipa se mi ne zdi pravilno in
mislim, da bi bilo treba reči, da se lahko udeleži zborove «eje in na njej
govori predsediiiik republike, poslanec zvezne ljudske skupščine, predstavnik druge ljudske republike in na povabilo domači ali tuji javni delavec. Ne veni, zakaj bi smel priti predsednik republike samo na povabilo.
To lahko velja le za domače in tuje strokovnjake.
Andrej Svetek : Vztrajam pri besedilu, kakor je bilo predlagano,
ker samo na povabilo doma lahko pride nekdo na sejo in ni Pu nobene
izjeme. (K besedi se oglasi ljudski poslanec Janez Ivermavner.)
Janez K c r m a v n c r : K tretjemu odstavku 28. člena predlagam, da
se na koncu doda še »ali gospodarstvenik«. V tem zboru obravnavamo gospodarska vprašanja in bi lahko prišlo do različnih mnenj, /ato bi In moral
hiti strokovnjak, ki ga lahko vprašamo, da slišimo tudi njegovo mnenje.
Pod pojmom javni delavec mislimo predvsem na literate. (Iz iposlanskih
klopi živahno ugovarjanje, da so javni delavci tndi gospodarstveniki. K
besedi se priglasi ljudski poslanec Danijel Lepin.)
Danijel Lepin : V komisiji smo dolgo časa govorili in razpravljali
O tem členu. Prvotno se je predlog tudi tako glasil in smo potem črtali
gospodarstvenika, ker smo menili, da je vsak gospodarstvenik tudi javni
delavec, prav tako kakor je to politični delavec.
Predsednik Mavrici j
sprem inje val ne predloge?
Andrej Svetek:
torej »javni delavec«.

Bore:

Ali

sprejme

tovariš poročevalec

Ne, vzlrajam pri izrazu, kakor je v predlogu.

Predsednik Mavrici j Bore: Ali se tovariša poslanca Pavšič in
Kermav iicr zadovoljila s tem pojasnilom ali pa vztrajala pri svojem

predlogu?
J a D e z

K e t m a v n e r : Se zadovolji m.

Štefan Pavšič: Vztrajam pri svojem predlogu, kajti čemu naj bi
namreč predsednik republike govoril na seji zbora samo na povabilo?
Predsednik Mavrici j Bore: Ali ima Se kdo konkretno k temu
členu kak predlog? (K besedi ве oglasi ljudski poslance Jože Štrukelj.)

l. веја
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Jože Štrukelj: Podprl bi predlog tovariša Pavšiča. da se lahko
predsednik republike vsak čas udeleži seje zbora, prav tako kakor se lahko
pojavi ljudski poslanec na seji okrajnega ljudskega odbora. Tako ima tudi
predsednik republike pravico prisostvovati seji, ne da bi bil povabljen.
Predsednik Mavrici j Bore: Prosim, ali ima Se kdo izmed poslancev kak predlog? — Ker ni nobenih predlogov več, preidemo na glasovanje
in sicer, ali naj ostane v 28. členu tretji odstavek izražen tako, kakor ga
predlaga komisija za pripravo poslovnika, ali pa se spremeni po predlogu
ljudskega poslanca Štefana Pavšiča in Jožeta Štruklja. Kdor je za to. da
ostane besedilo po predlogu nespremenjeno, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Devet poslancev dvigne roko.)
Proti je devet poslancev. Se kdo vzdrži glasovanja? (Nihče.)
Je še kaka pripomba k celotnemu podnaslovu »Govori«, to je k členom 28 do vključno 34? — Ce ni nobenih pripomb, prehajamo na naslednji
podnaslov »Sklepanje«. To sklepanje je mišljeno na sejah zbora. Gre za
člene 35 do vključno 40. Ali želi kdo izmed poslancev besedo? Ali ima
poročevalec kak predlog?
Andrej S ve tek: 36. člen se naj spremeni tako: »Sklepa se tako.
da o predlogu poslanci glasujejo. Glasujejo za predlog ali proti predlogu
ali se glasovanja vzdržijo. Glasujejo osebno. Glasujejo javno, razen če
zbor sklene, da se glasuje tajno.« Glede tega predloga velja isto, kar je
bilo včeraj rečeno glede osebnega glasovanja v skupščini. Drugega predloga k temn podnaslovu nimam.
Predsednik Mavricij Bore: Želi še kdo od poslancev besedo?
(K besedi se prijavi ljudski poslanec Danijel Lepiti.)
Danijel l.epin:
slanskih klopeh.)

V 42. členu... (Prekine ga splošni smeh v po-

Predsednik Mavricij Bore: Sedaj obravnavamo predlog od 35.
do vključno 40. člena (K besedi se priglasi ljudski poslanec Janez Kermavner.)
Janez Kermavner: V 37. členu bi bilo treba točneje določiti,
kdaj se glasuje poimensko. Zato predlagam, da se ta člen popravi v tretjem
odstavku lako: -Poimensko glasovanje odredi predsednik, če se glasuje
za več predlogov in če misli, da je to potrebno zaradi natančne ugotovitve
izida glasovanja...« Mislim, da je- treba tako odrediti, kadar gre za glasovanje o več kol dveh predlogih. V drugih primerih niti ni potrebno, da se
odredi poimensko glasovanje.
Andrej Svetek: Po mnenju komisije je v tem členu dovolj
jasno obrazloženo, da odredi predsednik poimensko glasovanje v primeru,
("■(• je več predlogov ali če je več kandidatnih lisi, da lahko ugotovi, koliko
glasov je za kako kandidatno listo ali za prvi. drugi ali tretji predlog.
Ivadar gre za tak primer, odredi predsednik poimensko glasovanje in
mislim, da je s lem stvar dovolj pojasnjena.
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Janez
predlogih.

K e г m a \-n e r :

Vendar v tem besedilu ni govora o več

Predsednik Mavrici j Bore: Ali tovariš Kermavner vztraja na
predlogu ali se zadovolji s pojasnilom.
Janez Kermavner: Se no zadovoljim s pojasnilom.
Predsednik Mavric i j Bore: Želi še kdo izmed poslancev besedo?
tNe javi se ivihce.) Ker se poslanec Kermavner ne zadovolji s pojasnilom,
moramo o predlogu glasovati. Kdor je za to. da ostane besedilo tretjega
odstavka 37. člena, ki govori o poimenskem glasovanju, takšno, kakršnega
je pripravila komisija za pripravo ^poslovnika, naj dvigne roko. (Večina
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Poslanec Janez Kermavner dvigne
roko.) Eden. Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ima Se kdo kak predlog ali pripombo k celoti? — Če nihče, preidemo na naslednji podnaslov »Vzdrževanje reda ma seji«, od 41. do vključno 52. člena. Ali ima kdo kake pripombe?
Andrej S ve tek: Nimam nobene pripombe. (K besedi se priglasi
ljudski poslanec Danijel Lepin.)
Danijel Lepin: Predlagam, da se v tretjem odstavku 42. člena
črtajo zadnje besede »in najmanj 20 poslancev zbora', tako da se to besedilo glasi: »Začasno odstranilev s sej izreče zbor na predlog predsednika
in sicer brez obravnave.«
Andrej Svetek: Strinjam se s predlogom tovariša Lepina in
dodajam samo to. da je za red in vzdrževanje reda na sejah odgovoren
predsednik in zato nima pomena, da je dodatio še in najmanj 20 poslancev
zbora«, zato se strinjam s predlogom, da se to besedilo črta.
Predsednik Mavrici j Bore: Ali želi Se kdo od poslancev besedo?
Ce nihče, prehajamo na naslednje poglavje Konec seje«, 51. člen. Ima
kdo kako pripombo?
Andrej Svetek:
poslanec Štefan 1'avšič.)

Nimam nobene pripombe. (K besedi se priglasi

Siefao Pavšič: Besedilo drugega odstavka 53. člena po mojem
mnenju ni dobro, ker bi lahko na podlagi tega besedila prišlo do spora.
Predsednik bi bil na primer za to, da se seja zbora prekine in sedaj ni
jasno, ali sme to odrediti sam od sebe ali mora to predlagati /borit. Treba
bi bilo reči, da se lahko seja prekine, če tako odredi predsednik ali če tako
sklene zbor. Seveda, če ne pride do spora, je stvar v redu. če pa pride.
pa stvar ni v redit.
Andrej Svetek : Mislim, da
točno tako kot je. ker je ustaljena
dnevnega reda ali neke točke ne bo
napove bodisi za drugi dan. bodisi za
Predsednik
jasnilom.

Ma v rici j

Bore:

naj ostane 53. člen nespremenjen,
praksa, da predsednik, ko vidi. da
mogoče izčrpati, prekine sejo in jo
poznejši čas.
Se tovariš Pavšič zadovolji s po-
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Štefan P a v š i č : Se etrinjam.
Predsednik Mavrici] Bore: Ima še kdo izmed poslancev kako
pripombo? — Ker ni nadaljuj ili pripomb, preidemo k petemu oddelku poslovnika z naslovom »Odbori in komisije zbora« in k prvemu podnaslovu
»Ustanovitev in sestava«., k členu 54 do 57. Kdo želi besedo?
Andrej Svetek: Nimam nobene pripombe. (K besedi se priglasi
inž. Adolf Tavčar.)
Inž. Adolf Tavčar: Zaradi specifičnega položaja kmetijstva,
zlasti glede na desetletni plan obnove kmetijstva bi predlagal, da se ustanovi še odbor za kmetijstvo, ki bi samostojno reševal kmetijske probleme.
To bi bila prva varianta. Ce pa bi ta varianta ne bila sprejeta, predlagani
drugo varianto, da ima odbor za gospodarstvo obvezno pododbor za kmetijstvo. V 55. členu namreč določa drugi odstavek, da Zbor proizvajalcev
lahko ustanovi tak odbor.
Predsedmik

Mavrici j

Bore:

Sprejme poročevalec ta predlog?

Aaidrej Svetek: Prosim, da ostanemo pri isti obliki, kakor je
predlagana, ker se odbor za gospodarstvo lahko razširi in ima zbor še
vedno možnost, da ustanavlja nove odbore in komisije. Za(o ni treba razširjati teh odborov, ker bi nam ta razširitev trenutno delala težave z razporedom drugih odborov, ker je že sprejeto število članov, ki spadajo
v kak odbor. Zato prosim tovariša, da bi se zadovoljil s pojasnilom, da je
odbor za gospodarstvo zamišljen (ako, da spadajo vanj vse gospodarske
panoge.
Inž. Adolf Tavčar: Poiem predlagam svojo drugo varianto, da
bi moral imeti odbor za gospodarstvo stalni pododbor za reševanje kmetijske problematike. (K besedi se priglasi ljudski poslanec Anton Hafner.)
Anton Hafner: K .pripombam tovariša Tavčarja bi rekel tole:
Prav naše kmetijstvo je v tej svoji zaostalosti tako čvrsto povezano IUsamo z našo industrijo, ampak z vsemi drugimi gospodarskimi panogami,
tla bi bilo ločeno reševanje problematike kmetijstva brez sočasnega reševanja problematike industrije čisto nemogoče. S takim cepljenjem bi dosegli prav obratno, zato ker bi to reševanje prepustili samo nekaj ljudem
v komisiji, ki bi se ukvarjali z reševanjem problematike kmetijstva, druga
komisija pa bi reševala probleme industrije. S tem pa bi dosegli prav nasprotni učinek, kot tovariš Tavčar misli. Zato sem mnenja, da ne bi bilo
pravilno, če bi ustanovili posebno komisijo za kmetijstvo, ampak je potrebno, da se celotni zbor in celotni odbor za gosipodarstvo ukvarja s kmetijsko problematiko, zlasti pa z zaostalostjo v kmetijstvu, če hočemo raven
kmetijstva izenačiti z drugimi industrijskimi panogami. Ce bi se pokazala
potreba po raznih anketah ali po proučevanju s področja kmetijstva, bo
lahko odbor za gospodarstvo formiral začasno komisijo, ki bo rešila dotična
vprašanja in dala poročilo s tega področja. Zato sem proti predlogu tovariša
Tavčarja, da bi se formiral posebni odbor, ali pa da bi se organiziral
stalni pododbor za kmetijstvo.
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Predsedndk Mavricij
pojasnilom?

Bore: Se tovariš Tavčar zadovolji s tem

Inž. Adolf Ta v č a r : Se ne strinjam. Prvič zato ne, ker je dosedanja ^praksa pokazala, da ne smemo problematike naše imdustrije, ki je
nekaj specifičnega, in problematike našega kmetijstva metati v isti koš.
Glede stanja, ki vlada v našem kmetijstvu in glede rezultatov, kd jih daje
naše kmetijstvo, se mi zdi, da moramo kmetijstvu posvetiti posebno pozornost in to ne samo z vidika naše industrije, ampak tudi z vidika vsega
tega, kar zadeva razvoj našega kulturnega in gospodarskega življenju,
v katerem ima naše kmetijstvo in bo v bodočnosti moralo imeti posebno
mesto.
Druguč pa vztrajam na predlogu, da bi imel odbor za gospodarstvo
stalni pododbor in ne samo začasni pododbor, ker je kmetijska problematika tako pestra in tako zapletena, da je potrebno, da jo spremljajo in
rešujejo stalno določeni ljudje, ki pozinajo njeno tipičnost.
Predsednik Mavricij Bore: Želi še kdo besedo k temu členu!'
(K besedi se priglasi ljudski poslanec Stane Bizjak.)
Stane B.izjak: Mislim, tovariši, da je predlog tovariša Hafnerja,
da je treba naše gospodarstvo v prihodnosti šteti kot celoto, popolnoma na
mcsln, ker bi bilo nesmiselno, če bi kmelijstvo izločali iz celote. Ne moremo si zamisliti, kakor je tovariš Hafner že poudaril, da bi se naše kmetijstvo in tudi naša industrija ločeno razvijala od vsega drugega gospodarstva. Pod takimi pogoji bi res lahko prišlo do tega, da bi ta podkomisija
ali pododbor s svojimi plani ae mogel reševati prohlematikc našega gospodarskega življenja. Zato se priključujem predlogu tovariša Hafnerja.
Predsednik Mavricij
Vilma Pirkovič.

Bore:

Besedo ima ljudski poslanec inž.

inž. Vilma Pirkovič: Osebno se strinjam s predlogom tovariša Hafnerja in sem proti temu, da bi se osnoval posebni odbor za kmetijstvo. Kakor bomo dalje videli, lahko samo odbor ustanovi pododbor.
Tako bi lahko odbor za gospodarstvo nsianovil pododbor za kmetijstvo.
Mitno teh določb načrta poslovnika ne moremo iti, ali pa bi bilo treba
predlagati spremembo. 0 tem predlogu lahko odbor za gospodarstvo kasneje
razpravlja in ustanovi pododbor, kukor je lo po poslovniku predvideno.
(K besedi se priglasi ljudski poslanec Anion l.abura.)
Anton l.abura: Slrinjam se s predlogom lovarišice Pirkovičeve.
Ce govori lovariš Tavčar o ležkeni položaju in o -zaostalosti kmetijsha.
potem je brez (Koma Se težji položaj V našem gozdarstvu. Mi ne moremo
razbili problemalike našega gospodarstva na posamezne odbore in nslanovili še za gozdarstvo posebni odbor. Zato naj se gospodarski odbor
ukvarja 8 problematiko vsega gospodarstva in vseh gospodarskih dejavnosti.
Andrej S ve tek: Tako je pravilno. (K besedi se oglasi poslanec
Feliks Kazdrih.)

t. seja
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Feliks Razdrili: Tovariši Jjudski poslanci! Glede predloga tovariša Tavčarja mislim — morda ho napačna kakšna moja beseda — da glede
našegii kmetijstva in gozdarstva ne bom rekel ničesar preveč, če bom rekel.
da zaradi specifičnosti kmetijske problematike kmetijstvo na splošno zeio
malo poznamo. Ne mislim o stvari obširno govoriti, vendar rečem, da se
nekoliko bojim, da bi se odbor za gospodarstvo ne poglobil dovolj v kmetijstvo in gozdarstvo oziroma zagrizel vanj, tako kakor bi bilo marsikdaj
potrebno. Zato bi bilo potrebno, da odbor o teh problemih razpravlja in bi
se, kolikor bi ne razumel posameznih problemov našega kmetijstva in
gozdarstva, posvetoval s kmetijskimi strokovnjaki in drugimi izvedenci
iz kmetijstva. Drugače ni pričakovati uspešnega dela glede na to, v kakšnem stanju je naše kmetijstvo in gozdarstvo. Mislim, da. bi se bilo treba
glede podatkov, ki jih odbor ne pozna, vendarle obračati do tistih naših
ljudi, ki poznajo to panogo gospodarstva. Zato bi po mojem mnenju ne
bilo odveč, če bi se zaradi razpravljanja o problematiki kmetijstva in
gozdarstva vendarle postavila kakšna komisija ali pododbor ali kaj podobnega.
Predsednik Mavricij Bore: Želi še kdo kaj konkretnega predlagati k 55. členu glede odbora za gospodarstvo oziroma odbora za kmetijstvo. Ker se nihče ne oglasi, prehajamo na glasovanje. Najprej dajem
na glasovanje predlog komisije za sestavo poslovnika, da ostane besedilo
nespremenjeno tako kot ga je komisija pripravila, nato pa bomo glasovali
o predlogu tovariša Tavčarja. Kdor je za predlog kot ga daje komisija za
pripravo poslovnika, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.)
Hvala, je kdo proti? (Troje poslanci dvignejo roko.) Trije. — Ima še kdo
kakšne pripombe k temu naslovu? (Nihče.) Ker ni pripomb, prehajamo
na naslednji podnaslov »Volitve in razrešitve«, členi 58 do vključno 71.
Ima poročevalec kake pripombe?
Andrej Svetek: Nimam nobenih pripomb. (K besedi se prijavi
ljudski poslanec inž. Anton Koželj.)
Inž. Anton Koželj: Spremeniti je treba.besedilo 62. člena. Ze
po ustavi član Izvršnega sveta ne more biti član Zbora proizvajalcev. Zato
besedilo »predsednik skupščine, člani Izvršnega sveta ...« ne ustreza, ker
teh članov v Zboru proizvajalcev ni in zato nima pomena, da je v poslovniku določba, ki je po ustavnem zakonu ne more biti. Zato naj se to besedilo popravi ter naj se prvi odstavek 62. člena glasi: »Predsednik skupščine in predsednik Zbora proizvajalcev ne morejo biti voljeni za člane
odborov in komisij.«
Andrej Svetek: S tem predlogom se strinjam.
1 n ž. A n t o n Koželj: Popravi naj se besedilo 69. člena, ker predsednik skupščine ne more ugotoviti in razglasiti izida volitev, ampak more
to storiti le predsednik zbora.
Andrej Svetek: Da, saj je to besedilo popravljeno in se glasi
»Predsednik zbora ...«.
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Predsednik Mavrici.) Bore: Ima še kdo izmed poslancev kako
pripombo? Ker ni nobene pripombe, prehajamo dalje k treijemu podnaslovu tega poglavja »Seje«, k členu 72 do vključno 74. Ima kdo izmed
poslancev kake pripombe?
Andrej Svetek: Nimam pripomb.
Predsednik Mavric i j Bore : Ima kdo drugi kake pripombe? (K besedi se priglasi poslanec Stanislav Keber.)
S ta mi slav Keber: Predlagam, da se v 73. členu v prvem odstavku
zamenjajo besede »najmanj dve tretjini vseh članov« z besedama »večina
članov«.
Andrej Svetek: Se strinjam.
Predsednik Mavric i j Bore: Želi še kdo izmed poslancev besedo?
Ker se nihče ne oglasi, prehajamo na četrti podnaslov »Delovno področje
stalnih odborov«, členi 75 do vključno 86. Kdo izmed poslancev želi besedo?
Andrej Svetek:
predzadnji odstavek črta.
meni tako: »— obravnava
vic poslancev in poroča 0

Predlagam, da se 79. člen spremeni tako, da se
Dalje, da se v 80. členu prvi pododslavek sprevse primere v zvezi z varstvom imunitelnih praleni zboru;«.

Predsednik Mavrici j Bore: Ima še kdo od poslancev kake pripombe ali 'predloge? Ce ni nadaljnjih predlogov, prehajamo na peti
podnaslov
Pravice in dolžnosii članov odborov in drugih članov zbora«,
čleui 87 do vključno 90. Ima kdo izmed poslancev kake predloge?
Andrej

Sveiek:

Nimam nohenih predlogov.

Štefan P a v š i č : V 90. členu je rečeno, da lahko vsak odbor zahteva tudi od poslanca /bora proizvajalcev, ki ni član tega odbora, naj se
udeleži odborove seje. Sedaj bi se moglo zgoditi, ko imamo osem komisij,
da bi lahko več teh komisij zahtevalo od istega poslanca, da se udeleži teh
sej. Stvar hi bila seveda malo prehuda, ker bi se ne mogel poslanec hkrati
udeležiti vseh sej. Malo je verjetno, da l)i do tega prišlo in bi bil to res
izjemni primer. Vendar bi bilo primerneje, da bi besedo »lahko« nadomcsiili morda z besedami v sporazumu z dnigimi odbori«.
Andrej Svetek: Mislim, da bi ostali pri tem besedilu, kakor je
predlagano. Tu namreč ni mišljeno, da bi hotel zhor poslance citirali in
dirigirati. Kakor namreč zbor lahko zahteva od Izvršnega sveta poročilo
ali zahteva, da pride državni se k re t ar poročat /boru. tako in v tem pomenu
je tn postavljena beseda dahko«. Jasno pa je, da ne bodo trije odbori
lik rali zahtevali istega poslanca na sočasno sejo. Tu ni nobene hojazni, da
bi kak odbor delal kake težave poslancem /hora proizvajalcev, /alo po
mojem mnenju lahko ostane to besedilo nespremenjeno.
Predsednik Mavrici j Bore: Zeli še kdo besedo k temu vprašanju? (K besedi se prijavi ljudski poslanec Ivan (urk.)
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Ivan Ciirk: Mislim, da prav ta stavek potrjuje bojazeji poslanca
Pavšiča. kadar bo več odborov zahtevalo od nekega poslanca pojasnilo o
nekem konkretnem vprašanju, konkretno iz kmetijstva. Zato je nujno, da
lahko odbor skliče več poslancev, ki niso člani odbora. (K besedi se prijavi
poslanec Štefan Pavšic.)
Štefan Pavšic: Vztrajam na svojem predlogu, da se to določilo
spremeni, da ne bi odbor pritiskal na poslanca, če bi po naključju ne mogel
priti na sejo. (Več poslancev se oglasi: Tisto ne more.)
Andrej Svetek: Vztrajam na predlogu besedila, kakor je prvotno
formulirano.
Predsednik Mavric i j Bore: Ker vztrajata poročevalec in tovariš
Pavšic vsak na svojem predlogu, moramo glasovati. Kdor je za predlog
besedila, kakor ga je pripravila komisija za pripravo poslovnika, naj
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Poslanec
Pavšic dvigne roko.) Eden. — Je še kaka pripomba? Ker ni nobenih drugih
pripomb, prehajamo k VI. podnaslovu »Skupne seje odborov Zbora proizvajalcev in skupne seje ustreznih odborov Zbora proizvajalcev in Republiškega zbora«, 91. člen do vključno 94. člena. Želi kdo izmed poslancev
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne oglasi k besedi, prehajamo na
naslednji podnaslov »Razmerje med odbori in Izvršnim svetom Ljudske
skupščine LRS«, členi 95 do vključno 98. Želi kdo izmed poslancev besedo?
Andrej Svetek: Ni nobene spremembe.
Predsednik Mavrici j Bore: Ker ni spreminjevalnih predlogov,
prehajam na osmi podnaslov »Pododbori in strokovne komisije«, člena 99
in 100. Kdo izmed poslancev želi razpravljati? (K besedi se oglasi ljudski
poslanec Anton Labura.)
Anton L a b n r a : Želim pojasnila, ali so lahko člani pododbora
samo ljudski poslanci ali tudi drugi strokovnjaki. Kako je to mišljeno?
Andrej Svetek: V pododboru so lahko tudi strokovnjaki, ki bodo
morali biti zaslišani, ker drugače pododbor ne bo mogel delati, posebno
če bodo ua dnevnem redu kakšna strokovna vprašanja, ki jim člani ne
bodo kos. Odločajo pa člani odbora oziroma pododbora. O tem govori
100. člen: »Odbori lahko ustanovijo strokovno komisijo in ji naročijo, naj
pripravi osnutke posameznih zakonov ali drugih aktov. Za člane strokovne
komisije imenuje odbor strokovnjake z ustreznega področja.« To je dovolj
jasno povedano.
Predsednik Mavrici j Bore: Želi še kdo izmed poslancev besedo?
Ce ne, prehajamo na deveti podnaslov »Poverjeniki Izvršnega sveta«, člena
101 in 102. Ima kdo kakšno pripombo?
Andrej Svetek: Nimam nobene pripombe.
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Predsednik Mavrici j Bore:
pomb? — Ce ne, prehajamo na šesto
zakonov in drugih aktov«, in sicer k
vlaganje zakonskih predlogov«, členi
kake pripombe? (K besedi se prijavi

Drugi tovariši poslanci nimajo pripoglavje »Postopek pri sprejemanju
prvemu podnaslovu »Sestavljanje in
103 do 106. Ima kdo izmed poslancev
ljudski poslanec Danijel Lepin.)

Danijel Lepin: V 104. členu je napaka. Zadnja beseda v prvem
odstavku se glasi napačno »izdan« namesto »izdelan«.
Andrej S v e t e k : Da, to je treba popraviti.
Predsednik Mavrici j Bore: Želi še kdo izmed poslancev besedo?
Ker se nihče ne javi, prehajamo na drugi podnaslov »Delo v odboru«.
od 107. do vštetega 117. člena.
Andrej Svetek: V 112. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Ce umakne zakonski predlog Izvršni svet, ga odbor odstavi z dnevnega
reda in to sporoči zboru. Ce umakne zakonski predlog kak drug predlagatelj, ga odbor lahko vzdrži in obravnava naprej kot svoj zakonski
predlog.« Nadalje se v 114. členu sedanji drugi stavek zamenja s temle
besedilom: :>Ce dajo poslanci, katerih predlog v odboru ni bil sprejet, posebno poročilo, določijo tudi svojega poročevalca.« V 115. členu se drugi
odstavek zamenja s temle besedilom: »Zakonodajni odbor obravnava predlog in ga s svojimi pripombami, predlogi in obrazložitvijo vrne odboru,
od katerega ga je dobil.« Tretji odstavek pa se črta. Drugih pripomb
nimam.
Predsednik Mavric i j Bore: Kdo izincd poslancev želi Se besedo
k temu podnaslovu? (Ne javi se nihče.) — Ker se nihče ne oglasi k besedi.
prehajamo na tretji podnaslov »Obravnava v zboru«, to so členi 118 do
vključno 125. Kdo izmed poslancev želi besedo?
Andrej S ve le k: V 119. členu se v četrti vrsti črta beseda »(eks|)()ze)«. V 121. členu se v prvi vrsti črtata besedi »in ekspozeju« in se
vstavi »Po poročilili in obrazložitvi se prične obravnava.« -- V 121. členil
se v tretjem odstavku v drugi in tretji vrsti besede »poslancev ali v imenu
kluba poslancev, ki mu pripada« zamenjajo z besedami poslancev, ki 80
ga za tO pooblastili«.
Predsednik Ma.Vfici j ВОГС ! Kdo izmed poslancev želi Se besedo?
(Nihče.) Ce ne. prehajamo na četrti podnaelbv Sprejemanje zakonov po
liilrem postopku«. Kdo izmed poslancev želi besedo? (Nihče se ne javi

k besedi.) Prehajamo na peti podnaslov »Ugotavljanje skladnosti besedila
zakonskega predloga, ki ga je sprejel Zbor proizvajalcev, in besedila, ki
ga je sprejel Republiški zbor«, člen 127 do vključno 131. Ima poročevalec
kako spremembo?
Andrej Svetek: V 127. členu se zadnji stavek dopolni tako, da
se glasi: Predsednik vsakega doma to sporoči svojemu domu in pošlje
zakon predsedniku ljudski- skupščine, da ga razglasi in objavi.« Drugili
sprememb ni,
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Precl.sediiik M a v r i с i j Bore: Želi še k<Io izmed poslancev besedo?
Ker se nihče ne javi, prehajamo na šesti podnaslov »Posebne določbe
o postopku pri spremembi nstave«, 152. člen. Ima poročevalec kak predlog?
Andrej Svetek: V П2. člena se tretji odstavek dopolni tako.
da se glasi: »Ko zakonodajaii odbor da poročilo, obravnava zbor predlog
samo podrobno. Zapisnikar prebere besedilo predloga. Po končani obravnavi se o predlogu glasuje. Glasuje se najprej po posameznih členih, nato
pa še v celoti. O amandmajih k posameznim členom glasuje zbor prej kot
o posameznih členih.«
Predsednik Mavricij Bore: Želi še kdo besedo? Ce nihče, prehajamo na sedmi podnaslov »Deklaracije, resolucije, priporočila in odloki«,
členi 133 do vključno 138. Zeli kdo izmed poslancev besedo?
Nekdo izmed poslancev: Vrnil bi se k 132. členu predloga,
ki govori o sprejemu ustave: »Predlog za spremembo ustave je v Zboru
proizvajalcev sprejet, če so glasovale zanj tri petine poslancev Zbora proizvajalcev.« Vprašanje je. ali morajo glasovati tri petine navzočih poslancev ali tri petine voljenih?
Andrej Svetek: Tri petine voljenih.
Predsednik Mavricij Bore: Ali je še kako vprašanje? Ce ni
nobenega vprašanja, prehajamo na obravnavo členov 133 do 138. Ima poročevalec kak predlog?
Andrej Svetek: V 135. členu se na koncu tretjega odstavka črta
pika in dodajo besede: »in tudi, kadar odloča o posameznih zadevah,
o katerih se sicer odloča z zakonom.« V 135. členu se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Z odlokom lahko zbor ureja tudi splošna vprašanja, ki so po ustavi predmet zakona, vendar samo začasno.«
Predsednik Mavricij Bore: Zeli še kdo izmed poslancev besedo?
(K beeedi se priglasi ljudski poslanec inž. Miran Mejak.)
luž. Miran Mejak: Prej je bilo rečeno, da so za spremembo
ustave potrebno tri petine glasov izvoljenih poslancev. To tolmačenje pa
ne bo točno, kajti ustavni zakon določa drugače. Za sprejem je potrebna
večina poslancev in od te je treba vzeti tri petine, torej od teh, ki so
navzoči, se pravi od kvoruma' tri petine. To je ustavna določba. Zato
mislim, da ni treba spreminjati besedila predloga, samo tolmačenje je
bilo napačno.
Andrej Svetek: Se strinjam.
Predsednik Mavricij Bore: Zeli še kdo besedo k sedmemu podnaslovu? — Ce ne, prehajamo na sedmo poglavje »Poročilo Izvršnega sveta
in poslanska vprašanja«, in sicer k prvemu podnaslovu »Poročilo Izvršnega
sveta«, členi 139 do 142. Ima poročevalec kak predlog?
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Andrej Svetek: V 141. členu se v drugi vrsti prvega odstavka
črta beseda »ekspozejem«. Nadalje se 142. člen spremeni tako, da se glasi:
^Ce se pri obravnavanju poročila Izvršnega sveta sproži vprašanje, ali je
akt Izvršnega sveta v skladu z zakonom, pri katerega sprejemanju sodeluje
enakopravno tudi Republiški zbor, zbor na predlog najmanj desetih poslancev začne obravnavo tega vprašanja.
Ko se obravnava konča, zbor glasuje o tem. ali je akt Izvršnega sveta
v skladu z zakonom ali ne. Ce zbor sklene, da tak akt ni v skladu z zakonom, je s tem akt razveljavljen.
Dokler predlog ni dan na glasovanje. Izvršni svet lahko izjavi, da tak
akt sam razveljavi.«
Predsednik Mavrici j Bore: Ima še kdo izmed poslancev kako
vprašanje? Ker se nihče ne priglasi, prehajamo na drug ip^dnaslov »Poslanska vprašanja«, členi 143 do vključno 147. Ali ima poročevalec kakšen
predlog?
Andrej Svetek: V 144. členu se v prvem odstavku za besedo »skupščina« v drugi vrsti postavi pika in se besede »ali predsednik Zbora proizvajalcev« črtajo. Nadalje se v 144. členu zad/njd stavek drugega odstavka
dopolni tako: »Predsednik sporoči Izvršnemu svotu po predsedniku Ljudske
skupščine vprašanja, ki so bila ustno postavljena, če zastopnik Izvršnega
sveta ni bil navzoč na seji.«
V 145. členu se v prvem odstavku v četrti vrsti besede »V petih dneh«
zamenjajo z »v desetih dneh«, ker je rok petih dni prekratek.
Predsednik Mavrici j Bore: Zeli še kdo izmed poslancev besedo?
Ker nihče, prehajamo na tretji piulnaslov Pojasnila o delu republiške
uprave«, členi 148 do vključno 150. Ali ima poročevalec kake predloge?
Л n d r e j S v e i e k : Nimam preillogov.
Predsednik Mavrici j Bore:
Ker ee dihče ae priglasi, prehajamo na
predlogov in pritožb«, prvi podnaslov
Kdo želi besedo? (K besedi se priglasi

Kdo izmed poslancev Se želi besedo?
VIII. poglavje »Vlaganje in reševanje
Vlaganje«, členi 151 do vključno 155.
ljudski poslanec Anton Labura.)

Anton babura: V drugem odstavku 151. členu je rečeno, da morajo biti podpisi overjeni od pristojnega organa za overitve. Ne vem, zakaj

je to določeno.
Andrej Svetek: O lej stvari smo, tovariš predsednik, v komisiji
zelo široko razpravljali in so nam pravniki stvar razložili tako. da mora
biti vsaka laka vloga overovljena. Overuva pa ne samo sodišče, ampak tudi
okrajni ljudski odbor. Da se ne bi te pritožbe anonimno zlorabljale, zato
mora tisti, ki lako pritožbo vlaga, dati svoj podpis overoviti.
Anion babura: S tem se m; bi strinjal, lako se lahko komu
v nekem kraju, ali konkretno na okraju zgodi krivica, in bj sedaj moral
la svoj podpis na pritožbi overili na okraju ali pa na občini, '
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Da. nu oličiini bodo matični uradi overjali te

Predsednik Mavrici j
jale na svojem predlopru?

Bore-:

Ali je še kak predlog. Ali vztra-

Andrej Svetek: Predlagam, naj ostane besedilo tako kot je.
A n t o n L a b u г a ; Svoj predlog umaknem.
Predsednik Mavricij Bore: Želi še kdo besedo? (K besedi so
priglasi ljudski poslanec Janez Kermavner.)
Janez Kermavner: Vse to mi diši po neki birokraciji. Zadnjič
je nekdo vložil pritožbo in je bil potem zaslišan o tem, ali jo je on vložil.
Mislim, da je to birokracija in da to ni potrebno, ker se vsi borimo proti
birokraciji. (K besedi se priglasi ljudski poslanec Stanislav Keber.)
Stanislav Keber: Mislim, da naj ostane pri predlogu, kakor ga
je dal poročevalec. Na okrajih vemo, koliko imamo posla z anonimnimi
pritožbami. Da se stvar uredi, je prav, da se zahteva overjen podpis, ker
moramo vedeti, s kom imamo opravka. Tu ne gre za birokracijo, ampak
za to, da vemo, kdo je vložil pritožbo. Ko dobimo pritožbo v pestopek, bi
lahko navsezadnje ugotovila, da je ne moremo rešiti, ker bi se morda izkazalo, da osebe, ki je pritožbo vložila, ni.
Andrej Svetek: Da, tako je. Ta člen tudi govori, da se za overovitve ne plačajo takse: »Podpisi morajo biti overovljeni od pristojnega
organa za overovitve. Ta organ overitve ne sme odkloniti. Te overovitve so
oproščene taks.« (K besedi se oglasi ljudski poslanec Lojze Ocepek.)
Lojze Ocepek: Mislim, da je ta stvar nujna in je treba to določbo obdržati v našem poslovniku, ker vemo iz prakse, da imajo posamezni
državljani, pa tudi posamezne skupine in organizacije, med njimi tudi
gospodarske, svoje težave in se pritožujejo samo zato. da bi stvar zavlačevale in pridobile na času. Zato je pravilno, da gre taka pritožba preko
nekega organa, ki bo ocenil, ali je to v skladu ali ni v skladu s predpisi,
ali pa se hočejo te osebo ali skupine pritoževati samo zaradi tega. da bi
skupnost opeharili. Zato mislim, da je to določilo mišljeno kot filter in je
taka omejitev potrebna. Imamo namreč celo vrsto primerov, ko se nekateri
hočejo na račun skupnosti pritoževati na vse mogoče instance, zato podpiram poročevalčev predlog.
Predsednik Mavricij Bore: Ima še kdo kako vprašanje? Ali se
tovariš Kermavner strinja s poročevalčevim predlogom? (Poslanec Kermavner se strinja.) Zeli še kdo od poslancev besedo? Ce ne, prehajamo na
drugi podnaslov Delo odbora^, členi 154 do 158. Ali ima poročevalec kak

predlog?
Andrej Svetek: V 155. členu se v tretji vrsti prvega pododstavki
za beseduma ^delovnih razmerij■? dodajo besede »delavcev iu uslužbencev
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v gospodarskih organizacij ali«. To je potrebno zaradi boljšega razumevanja,
da niso mišljeni tu uslužbenci drugih ustanov, ampak samo gospodarskih
organizacij. V 158. členu se drugi odstavek spremeni takole: »Če spada
odločanje o vprašanjih iz prejšnjega odstavka tudi v pristojnost Republiškega zbora, lahko Zbor proizvajalcev s pritrditvijo Republiškega zbora
pooblasti svoj odbor za predloge in pritožbe, da o takih vprašanjih sam
izda odločbo.«
Predsednik Mavrici j Bore: Še kaka pojasnila ali dopolnila, tovariši poslanci? Ce ne, preidemo na tretji podnaslov »Obravnava v zboru«,
členi 159 do vključno 162. Želi kdo od poslancev besedo? Ce nihče, prehajamo na deveto poglavje »Dolžnosti, imunitetne in druge pravice poslancev«,
od 163. člena do vključno 174. člena.
Andrej S ve tek: Predlagam, da se v 171. členu doda nov drugi
odstavek, ki se glasi: »Poslanci imajo pravico do socialnega zavarovanja.«
(Glas iz poslanskih klopi: Kaj pa, če so poslanci kmetje?) Imajo pravico do
socialnega zavarovanja.
Inž. Anion Koželj: To pri nas sploh л\с pride v poštev, ker smo
vsi zaposleni. To se lahko zgodi le Republiškemu zboru. — (Ugovori v poslanskih klopeh: Kaj pa kmetje, ki niso nikjer zaposleni?)
Andrej S ve tek : Tako je bilo sprejeto v zvezni skupščini in mislim, da ni nobene škode, če tako tudi ostane.
Feliks
skupščina?

Razdrt h:

Kdo plača socialne dajatve, poslanec sam ali

Andrej Svetek: Gotovo jih ne bo plačal on. ampak skupščina.
To se pravi, plačal jih ho sam. ker jih mora tudi vsak delavec sam plačati,
V 175. členu naj se drugi odstavek dopolni tako: »V legitimaciji so natisnjene določbe 0 imunitetni pravici, o socialnem zavarovanju in o pravici
do brezplačne vožnje.«
Predsednik Mavrici j Bore: Zeli še kdo izmed poslamcev besedo?
(K besedi se priglasi ljudski poslanec Danijel kepin.)
Danijel Lepi n : Predlagam, da se v I6S. členu na koncu zamenja
pika z vejico in dodajo besede: »da se kazenski postopek začne ali nadaljuje.«
Andrej Svetek: Predlog sprejemain. (K besedi se priglasi ljudski

poslanec han Curk.)
I van ('ur k : Y 165. členu pravi zadnji odstavek: Predsednik zbora
lahko sporoči mandalno-imunilel nemu odboru imena poslancev, ki brez
dovoljenja večkrat ne pridejo na sejo. Odhor prouči take primere, poroča
o tem zboru in predlaga ustrezne ukrepe zoper lake poslance.« Gre namreč
za to, da niti na seji niti pozneje ne ugotavljamo, ikateri poslanci so navzoči
in no vemo, kateri manjkajo. Vemo samo, kateri so upravičeni in vemo,
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kalcri pridejo po dnevnice. Tu sta sedaj dve možnosti, ali je prišel v Ljubljano in dvignil dnevnice, na sejo pa ni prišel, ali pa je prišel na sejo,
dnevnic pa ni dvignil. Sedaj moram;) ugotavljati, kdo je neopravičeno
izostal, samo po tem, kdo je dvignil dnevnice. Na podlagi tega seznama
ugotavljamo, kdo je bil navzoč, kar pa ni točno.
Andrej S ve tek: Predlagam, da ostane isto besedilo.
Predsednik Mavrici j Bore: Ima še kdo kak predlog ali vprašanje? (K besedi se priglasi ljudski poslanec Danijel L&pin.)
Danijel Lepin: Predlagam, da se doda novo poglavje, in sicer
pred 174. členom, kjer naj se doda napis novega poglavja, ki se glasi: >X.
Stenografski zapiski«, sedanje X. poglavje naj postane XI., sedanje XI. poglavje pa naj postane XII.
Andrej Svetek: Pred 174 členom naj bi torej prišlo X. poglavje
Stenografski zapiski«, nato bi bilo XI. poglavje »Administracija« in XII.
poglavje »Končne določbe«. Predlog sprejmem. (Ivan Cnrk: Kaj je z mojim
predlogom glede ugotavljanja navzočnosti poslancev?) Ne strinjam se s tem
predlogom. Besedilo naj ostane točno tako kot je predlagano. Mislim, da je
dolžnost predsednika zbora, da ugotovi, kdo izmed poslancev je navzoč
in kdo ne in da za to ugotavljanje ni potrebno klicanje poslancev. Mislim
pa tudi, da je dolžnost poslancev, da so toliko zavedni, da hodijo na seje
Zbora proizvajalcev, zato predlagam, da ostane prvotno besedilo.
Ivan Curk: Strinjam se s tem, kakor pravi poročevalec o zavesti
poslancev. Vendar pa prejšnji členi govorijo o tem, in tudi prav ta člen
govori o tej stvari in mislim, da je treba držati disciplino po poslovniku.
Andrej Svetek: Saj bo to predsednik zbora hitro ugotovil, kateri
izmed poslancev ne hodi na seje. (Ljudski poslanec Ivan Curk se zadovolji
s pojasnilom.)
Predsednik Mavricij Bore: Zeli še kdo besedo k temu poglavju?
Je kdo proti predlogu glede novega poglavja »X. Stenografski zapiski«, ki
ga tvori 174. člen? (K besedi se prijavi ljudski poslanec Mirko Lorger.)
Mirko Lorger: Mislim, da za IX. poglavjem, ki gos ori o dolžnostih,
imunitetnih in drugih pravicah poslancev, ni treba ustvarjati novega poglavja za stenografske zapiske.
Andrej Svetek: Mislim, da je pravilno, da pride kot deseto poglavje »Stenografski zapiski«, ker je to čisto druga materija kot v ostalem
devetem poglavju, ki govori o dolžnostih in pravicah poslancev. Stenografski zapiski so posebno delo v skupščini in ni to pravica poslancev.
Predsednik Mavricij Bore: Se tovariš Lorger zadovolji s pojasnilom? (Mirko Lorger: Se ne zadovoljim.) Ker ljudski poslanec Mirko
Lorger vztraja pri svojem predlogu, je treba glasovati. Kdor je za to, da se
vnese za IX. poglavjem novo X. poglavje »Stenografski zapiski«, naj prosim
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dvigne roko. (VeČina poslancev dvigne roko.) Hvala. Kdor izmed poslancev
je za predlog poslanca Mirka I.orgerja, da ostane to poglavje nespremenjeno,
naj dvigne roko. (Poslanec Mirko Lorger dvigne roko.) Eden. Prehajamo
k novemu XI. poglavju >Adininistracija«. Kdo izmed poslancev želi besedo?
(Nihče se ne priglasi.) Prehajam na XII. poglavje »Končne določbe«. Kdo
izmed poslancev želi besedo? Morda želi kdo kako pojasnilo? Morda ima
kdo izmed poslancev še kak spreminjevalni predlog? Ker se nihče ne priglasi k besedi, menim, da je razprava o predlogu poslovnika Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS končana. Vprašam poročevalca komisije,
ali mu je potreben čas. da bo razčistil s komisijo nejasna vprašanja?
Andrej Svetek: Prosim, da se odredi odmor. Treba je namreč
rešiti skupno z Republiškim zborom vprašanje, ki sem si ga rezerviral — ne
vem, kateri izmed tovarišev poslancev ga je konkretno predlagal — da je
treba vabilo na sejo poslati osebno oziroma, če sta imela zbora skupno sejo.
da se lahko na tej skupni seji odredi seja bodisi za drugi dan ali za kasnejši čas. Zaradi lega. da bi se stvar koordinirala z Republiškim zborom, je
potreben odmor. (K besedi se prijavi ljudski iposlanec inž. Boris Pipan.)
Inž. Boris Pipan: Tu je še en amandma, ki ga je predlagal tovariš
Štrukelj, in sicer k 12. členu zaradi prisege. V prvem odstavku tega člena
je rečeno, da poslanci pred Zborom proizvajalcev ustno prisežejo in besedilo
prisege podpišejo. V drugem odstavku pa ta člen nadaljuje: »Prisega se
glasi...« Tovariš poslanec Štrukelj je vztrajal na tem svojem predlogu
in je to treba sedaj rešiti. (Andrej Svetek: Pojiisnil bom po odmoru.)
Predsednik Mavrici j Bore: Ima še kdo izmed poslancev kako
vprašanje, ki naj bi ga rešila komisija. (Nihče se ne prijavi k besedi.)
Odrejam deselminutiii odmor.
Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 12.16.
Predsednik Mavric i j Bore: luvarišj poslanci! Nadaljujemo sejo
in prosim tovariša poročevalca, da da svoje poročilo.
Andrej Svetek: Komisija se je posvetovala o predlogih, ki srni
jih pridržal. Obenem vas obveščam, da smo koordinirali delo z Republiškim
zborom.
Glede spremembe 12. člena, ki govori o prisegi, smo bili obveščeni, d"
mora ostati prvotna določba, ki govori o priseganju in prisegi, ker tako
določa ustava. Mi lahko samo besedo »Prisega« zamenjamo z izrazom
■Častna obljuha«. Zato naj ostane besedilo tako. kakor je bilo prvotno predloženo, —■ V tretjem odstavku 19. člena je rečeno, da je treba vabilo na sejo
poslali vsem poslancem osebno. Tudi glede te določbe predlagam, da ostane
tako, kakor je predlog komisije. Včeraj ste namreč slišali predsednika
skupščine tovariša Milia Marinka, ki je rekel; Za jutri sklicujem seje
zborov, in sicer smatrajte ta sklic kot osebno vabilo. Zato mislim, da bi
lahko ostalo pri predlogu komisije.
Predsednik M a v r i e i j Bore: Ali se poslanca Štrukelj in Kermavner, ki sta stavila spreminjevalni predlog, zadovoljila s tem pojasnilom?
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Janez Kermavncr: Strinjam se s tem, da tega beeedila proti
določbam ustave ne moremo spremeniti. Vendar pa mislim, da je to nekak
anahronlzem, neka nelogičnost in bo prav gotovo prišlo nekoč do tega
(Andrej Svetek: da bodo ustavo spremenili). Razpravljal sem s člani Republiškega zbora, ki so tudi na to prišli, ampak preko ustave ne morejo.
Sicer pa se s pojasnilom zadovoljim.
Predsednik Mavric i j Bore: Potem prehajamo na drugi amandma,
ki ga je predlagal poslanec inž. Boris Pipan, katerega vprašam, ali vztraja
na svojem predlogu?
Inž. Boris Pipan: Sicer se strinjam s predlogom poročevalca,
vendar pravno vzeto pa stvar ni v redu. Tretji odstavek 19. člena pravi,
da je treba vabilo na sejo poslati vsem poslancem osebno. Ce vzamemo
včerajšnji primer, vidimo, da vsi poslanci niso bili navzoči na.sej i. Res je,
da so imeli nekateri dopust, ampak samo za dotično sejo. Za novo sejo pa
vabila niso osebno sprejeli. To je seveda čisto pravno vprašanje, vendar
se jaz osebno z danim pojasnilom lahko zadovoljim. (Inž. Vilma Pirkovič:
Tisti poslanci, ki so imeli dopust, so imeli za to utemeljen razlog, bodisi da
BO bolni ali so v inozemstvu. Drugi morajo 'biti prisotni, če SO torej bili v
Ljubljani ter so o vabilu obveščeni.)
Predsednik M a v r i c i j Bore: Praktično pa gre samo za sistem
tlela. Predsednik skupščine lahko ob sklepu skupne seje ali sejo zaključi
in skliče novo sejo pismeno. Tedaj dobi vsak poslanec pismeno vabilo. Ce
pa skliče sejo za določen Čas, potem pa je tudi to vabilo osebno. (Poslanec
inž. Boris Pipan: Jaz sem hotel samo to vprašanje načeti. Pravne podlage
pa vsa stvar nima in po mojem mišljenju ni pravilno rešena.) Razprava
o predlogu poslovnika Zbora proizvajalcev- Ljudske skupščine LRS je s tem
končana in dajem predlog poslovnika Zbora proizvajalcev s predlaganimi
in sprejetimi amandmaji na glasovanje. Kdor je za predlog, naj dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče). Se je kdo vzdržal
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je poslovnik Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS soglasno sprejet.
Prehajamo na tretjo točko dnevnega reda. na volitve stalnih odborov
in komisij Zbora proizvajalcev. Ker je poslovnik šele sprejet, je verjetno
potrebno, da se poslanci med seboj posvetujejo glede predlogov. Mislim.
da bi bil potreben petminutni odmor, da se iposlanci posvetujejo. (Več
poslancev se oglasi, da odmor ni potreben in večina poslancev tem klicem
pritrjuje.) Ker mislite, da odmor ni potreben, bomo s sejo nadaljevali.
Po 55. členu poslov nika Zbora proizvajalcev je treba izvolili naslednje
odbore: odbor za gospodarstvo, odbor za gospodarske organizacije, odbor za
vprašanja dela in socialnega zavarovanja, odbor za proračun, zakonodajni
odbor, mandatno-imunitetni odbor in odbor za predloge in pritožbe. Odbori
se volijo na podlagi kandidatnih list. Prosim, ali ima kdo izmed poslancev
kak predlog za gospodarski odbor? (K besedi se priglasi ljudski ])oslanec
Ivan Curk.)
Ivan Curk: V gospodarski odbor Zbora proizvajalcev Ljudske
skupščine LRS. ki mora po poslovniku šteti najmanj 11 članov, predlagam
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v imenu podpisane skupine desetih poslancev, in sicer Milana Zidarja.
Franca Stapana, Andreja Stegnarja. Franca Bera, Andreja Svetka, Viktorja
Pintariča, Danijela Lepina, Staneta Bizjaka, Viktorja Groma in Ivana
Curka naslednjih petnajst tovarišev: Avgusta Brezavščka. Milana Dimnika,
Antona Laburo, Milana Lacka, Franca Marinka. Jakoba Mojškerca, Julko
Padcžnik, Štefana Pavšiča, Jolanko Peterka, inž. Borisa Pipana, inž. Vilmo
Pirkovičevo, Jakoba Pogačarja. Staneta Smida, Jožeta Štruklja in Toneta
Trudna.
Predsednik M a v r i c i j
darski odbor?

Bo rc :

Ima še kdo kak predlog za gospo-

Inž. Adolf Tavčar: Ker ne poznam vseh predlaganih ljudskih
poslancev, se mi zdi. da sta v tem odboru oziroma v tem predlogu samo dva
predstavnika kmetijetva, inž. Pirkovičeva in Milan Packo. (Glasovi iz poslanskih klopi: In Tone Truden.)
Predsednik Mavrici j Bore:
se priglasi poslanec Rudolf Peperko.)

Ima še kdo kak predlog? (K besedi

Rudolf Peperko: V gospodarskem odboru pogrešam predstavnika dveh lako velikih okrajev, kol sta Celje in Celje okolica.
Predsednik M a v rici j B o r c : Po poslovniku se voli po listah. Sedaj
je predložena ena lista skupine poslancev, ki jo je predlagal Ivan dirkZahtevale, da se odredi odmor? (K besedi se priglasi poslanec Stanislav
Kebcr.)
Stanislav K e b c r : Ce bomo sedaj na seji začeli iskati, iz katerega
okraja je kak član odbora in iz katerega ne. potem smo končali. Menimda je zbor celota in da bo moral (isli. ki je iz Primorske, prav tako gledati
recimo za Notranjsko ali Prekmnije. Če je že potrebno razpravljati 0
[judeh, ki so predlagani, je treba razpravljali o tem, ali so predlagani
najboljši gospodaietveniki« ne pa. iz katerega okraja so in ali je iz te
skupine ali je iz druge skupine, ali pa je iz kmetijske ali iz Industrijske
skupine. Zbor proizvajalcev je- celota in menimo, da se bo moral zanimali
za kmetijstvo prav tako tisti, ki je izvoljen iz kmetijske skupine kakor oni.
ki je izvoljen iz industrijske skupine. Mislim namreč, da je na razvoju
in napredku kmetijstva, kakor kažejo pmlaiki. prav naša industrija zainteresirana. Skrbeli bomo morali, da se bo naše gospodarstvo iiravno\ ešriio
dvigalo in bomo morali predvsem dvigati ono panogo, ki zaostaja, da tako

omogočimo nadaljnji razvoj aaBega goepodaretva.
Predsednik Mavrici j Bore: Želi še kdo besedo? (K besedi se
priglasi ljudski poslanec Hudoll' Peperko.)
Rndoli Peperko: S pojasnilom tovariša posla ii;-a Kehra sr strinjam in pripominjam, da na lo nisem mislil in da je njegovo slališče Hidi
moje slališče. /alo svojo pripombo umikam.
Predsednik Ma\ ricij 15 o r c : Ker ni druge liste za gospodarski
odbor republiikega /bora proizvajalcev razen one. ki jo je predlagal p"'

1. seja

95

slanec Ivan Cunk, dajem to listo, ki se glasi (predsednik prečita imena
predlaganih kandidatov), na glasovanje. Kdor je za to listo, naj dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je lista članov za gospodaTski odbor
republiškega Zbora proizvajalcev, ki jo je predlagal ljudski poslanec Ivan
Curk, soglasno sprejeta.
Prosim predloge za odbor za gospodarske organizacije Zbora proizvajalcev. (K besedi se priglasi ljudski poslanec Avgust Brezavšček.)
Avgust Brezavšček: V odbor za gospodarske organizacije Zbora
proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, ki mora po poslovniku šteti najmanj
U članov, predlagam v imenu podpisane skupine desetih poslancev, in sicer
Staneta Bizjaka, inž. Vilme Pirkovičeve, Danijela Lepina, inž. Mirana Mejaka, Štefana Pavšiča, Jolankc Peterka, Pavla Korošca, Jakoba Pogačarja,
Matije Pfajfarja in Avgusta Brezavščka naslednjih 11 tovarišev, in sicer:
Ivana Curka, Rudolfa Ganzitija, Ivana Gorjupa, Viktorja Groma, Antona
Hafnerja, Franca Jeraja, Jožeta Klanska, Martina Mozetiča, Petra Naglica,
Franca Rožanca in Milana Simeca.
Predsednik Mavrici j Bore: Je še kak drug predlog? (Nihče se
ne priglasi k besedi.) Ce ni nobene druge liste, tedaj dajem listo, ki jo je
v imenu skupine poslancev predlagal ljudski poslanec Avgust Brezavšček
in ki jo tvorijo tovariši (prebere iponovno predlog), na glasovanje. Kdor
je za to listo, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je lista članov
odbora za gospodarske organizacije republiškega Zbora proizvajalcev, ki jo
je predlagal ljudski poslanec Avgust Brezavšček, soglasno sprejeta.
Prehajamo na volitve odbora za vprašanje dela in socialnega zavarovanja republiškega Zbora proizvajalcev in prosim predloge. (K besedi se
prijavi ljudski poslanec Bogdan Knaflič.)
Bogdan K n a f 1 i č : Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! V odbor
za vprašanje dela in socialnega zavarovanja Zbora proizvajalcev Ljudske
skupščine LRS, ki mora po poslovniku šteti najmanj 11 članov, predlagam
v imenu spodaj podpisane skupine desetih poslancev, in sicer Štefana
Pavšiča. Milana Zidarja. Franca Stupana, Franca Rožanca, Jožeta Lukača,
Milana Lacka. Viktorja Groma, Leopolda Boštjančiča, Antona Ferjančiča
in Bogdana Knafliča naslednjih 11 tovarišev: Jožeta Benedičiča, Karla
Grma, Ivana Hercoga. Pepco Jež, Terezijo Kovačič, Jožeta Lebana, Lojzeta
Ocepka, Rudija Peperka, Feliksa Razdriha, Staneta Relbernaka in Ivana
Žagarja.
Predsednik Mavricij Bore: Je še kak predlog za ta odbor? (Nihče
se ne priglaisi k besedi.) Ce ni nobene druge liste, tedaj dajem listo, ki jo je
predlagal ljudski poslanec Bogdan Knaflič za člane odbora za vprašanja
dela in socialnega zavarovanja republiškega Zbora proizvajalcev (prebere
ponovno predlog), na glasovanje. Kdor je za to listo, naj dvigne roko. (Vsi
poslanoi dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) '
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Prehajamo na volitve odibora za proračun republiškega Zbora proizvajalcev in prosim za predloge. (K besedi se priglasi ljudski poslanec inž.
Anton Koželj.)
I n ž. A n t o n Koželj : V imenu desetih poslancev, in sicer Franca
Jeraja, Milana Siincca. Milice Omladič, Štefana Pavšiča, Štefana Grosinana,
Avgusta Brezavščka, Rudolfa Ganzitija, Jožefa Benedičiča, Martina Mozetiča in inž. Antona Koželja, ki so podpisali predlog za odbor za proračun
Zbora proizvajalcev Ljudske skupščino LRS, iki mora po poslovniku Ljudske
skupščine šteti najmanj sedem članov, predlagam naslednjih sedem tovarišev: Franca Bero, Staneta Bizjaka, Franca Dragana, Jožeta Lukača, jankota Lukana, Bogdana Knafiiča in Vinka Marinčka.
Predsednik M a v r i c i j Bore: Je še kak predlog? (Nihče se ne javi
k besedL) Ce ni nobenega drugega predloga, dajem predlog tovariša inž.
Antona Koželja za člane odbora za proračun Zbora proizvajalcev Ljudske
skupščine 'LRS na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj dvigne roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog odbora za proračun Zbora
proizvajalcev Ljudske1 skupščino LRS. ki ga jo dal inž. Anton Koželj, soglasno sprejet.
Naslednji odbor, ki ga moramo izvoliti, je zakonodajni odbor. Prosim
za predloge. (K besedi se priglasi inž. Vilma Pirkovič.)
I n ž. Vi I m a P i rko v i č : V zakonodajni odbor Zbora proizvajalcev
Ljudsko skupščino ljudsko roipublikc Slovenijo, ki mora po poslovniku
Šteti najmanj sodom članov, predlagam v imenu spodaj podpisane skupino
doseiili poslancev, in sicer Jožeta Lukača, Franca Rožanca, Štefana Pavšiča.
Jožeta Štruklja. Ivana Curka, I'ranca Bere, Jakoba Pogačarja. Staneta Bizjaka. Matije Pfajfarja in inž. Vilmo Pirkovič naslodnjili sedem tovarišev:
l\ana Jakomina. inž. Aniona Koželja, Danijela Lepimi. Mirka Lorgoija.
Feliksa Razdriha, Andreja Svetka in Franca Slupana.
Predsednik M a v r i c i j Bore: Ali je Se kak predlog za zakonodajni odbor? (Nihče so ne priglasi k liosedi.) Ce 'ni nobonoga dingoga predloga, potem dajem predlog ljudskoga poslanca inž. Vilme Pirkovič na
glasovanje. Kdor jo za ta predlog, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) So jo kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) UgOlav Ijam. da je predlog inž. Vilmo Pirkovič za člane zakonodajnega odbora
republiškega Zbora proii2v&jalcev soglasno sprejet
Prehajamo k votltvam tnandattno-imunitetnega odbora. Ima kdo kak
predlog? (K besedi se priglasi ljudski poelanec Jakob Pogačar.)
Jakob Pogačar: V mandalno-imnnilolni odbor Zbora proizvajalcev Ljudske1 skupščino LRS. ki mora po poslovniku šteti najmanj pel
članov, prodlagam v imenu spodaj podpisano skupino doselili poslancev,
in sicer: Avgusla Prozavščka. Pavla Korošca. Jolanko Peterka, inž. Mirana
Mojaka. Franca Dragana. Ivana Gorjupa, Martina Mozoliča. julko Padožnik.
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Štefana Pavšiča in Jakoba Pogačarja naslednjih pet tovarišev: Milico Omlatlič. Jožeta Probila. Jožeta Stakoliča, Andreja StegnaTJa 'in Milana Zidarja.
Predsednik Mavrici j Bore : Ali je še kak drug predlog za niandalno-imnnitetni odbor republiškega Zbora proizvajalcev? (Nihče se ne
priglasi k besedi.) Če ni nobenega drugega predloga, dajem 'predlog ljudskega poslanca Jakoba Pogačarja na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog ljudskega
poslanca Jakoba Pogačarja za mandatno-imunitetni odbor Zbora proizvajalcev ljudske skupščine LRS soglasno sprejet.
Zadnji odbor, ki nam ga je še izvoliti, je odbor za predloge in pritožbe.
Prosim za predloge. (K besedi se priglasi ljudski poslanec Andrej Stegnar.)
Andrej Stegnar:. Y odbor za predloge in pritožbe Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, ki mora po poslovniku šteti najmanj
sedem članov, predlagam v imenu spodaj podpisane skupine deset ili
poslancev, in sicer: Andreja Svetka, Štefana Pavšiča, Avgusta Brezavščka. Ivana C'urka^ Jožeta Štruklja. Franca Stupana, Toneta Trudna,
Jožeta lukača, Ivana Hercoga in Andreja Stegnarja naslednjih sedem tovarišev: Rudolfa (ianzitija. Marjana Garzarollija. Ivana Goljo, Staneta
Kebra, Janeza Kermavnerja, Mirka Lorgerja in Viktorja Pintariča.
Predsednik Mavrici j Bore: Prosim za morebitne nadaljnje predloge. (Nihče se ne priglasi k besedi.) Ce ni nobenega drugega predloga,
dajem predlog, ki ga je v imenu skupine desetih poslancev dal ljudski
poslanec Andrej Stegnar, na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog ljudskega poslanca
Andreja Stegnarja za odbor za predloge in pritožbe republiškega Zbora
proizvajalcev soglasno sprejel. Da bi se mogli izvoljeni odbori konstituirali, odrejam deselminulm odmor in prosim poslance, ki niso v odborih,
da ostanejo na svojih mestih. Odbori naj bi nato takoj poročali, kako so se
konstituirali.
(Seja je bila prekinjena ob 12.45 in se je nadaljevala ob 12,55.)
Predsednik Mavrici j Bore: Nadaljujemo sejo in prosim, da posamezni odbori poročajo, kako so se konstituirali. (K besedi se priglasi
ljudski poslanec Štefan Pavšič.)
Stcf a u Pa v š i č : Odbor za gospodarstvo Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS je izvolil za predsednika tovariša Antona Laburo, za
podpredsednika Toneta Trudna in za sekretarja Avgusta Brezavščka.
[van C u rk : Odbor za gospodarske organizacije republiškega Zbora
proizvajalcev je izvolil za predsednika Ivana Gorjupa, za podpredsednika
n.ntona Hafnerja in za tajnika Ivana Curka.
Predsednik M a v r i c i j Bore: Prosim za poročilo odbora za Vprašanja dela in socialnega zavarovanja.
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Feliks Raz dri h: Odbor za vprašanja dela ni socialnega zavarovanja se je konslilniral in soglasno izvolil za predsednika Lojzeta
Ocepka, za podpredsednika Rudija Peperka in za tajnika tovarišieo
Pepeo Jež.
Predsednik Mavricij Bore: Prosim za poročilo odbora za proračun republiškega Zbora proizvajalcev.
Jože L u kač: Odbor za proračun je izvolil za predsednika Staneta
Bizjaka, za podpredsednika Jankota Lukana. za tajnika pa Vinika Marinčka.
Predsednik
odbora.

Mavricij

Bore:

Prosim za poročilo zakonodajnega

Mirko L o r g e r : Zakonodajni odbor je soglasno izvolil za predsednika Danijela Lepina, za podpredsednika Andreja Svelka in za sekretarja Feliksa Razdriha.
Predsednik Mavricij
telnega odbora.

Bore:

Prosim za poročilo mamlaino-imuni-

Jože Prebil: Mandaiiio-imtmileiiii odbor je izvolil za predsednika
Andreja Stcgnarja in za tajnika Jožeta Prebila.
Predsednik Mavricij
loge in pritožbe.

Bore:

Prosim za poročilo odbora za pred-

Viktor P i n t a r i č : Odbor za predloge in pritožbe republiškega
Zbora proizvajalcev je izbral za predsednika Rudolfa Canzitija, za sekretarja pa Stanislava Kebra.
Predsednik Mavricij Bore: S konstituiranjem odbonu Zbora
proizvajalcev Ljudske skupščine PRS je dnevni red današnje seje izčrpan.
S tem zaključnjem I. sejo. Prihodnja seja bo sklicana pismeno.
Seja je bila zaključna ob 13, uri.

SKUPJNA

SEJA

REPUBLIŠKEGA ZBORA in ZBORA PROIZVAJALCEV

L seja
prvega sestanka
(16. decembra 1953)
Predsedovala: Jože P e t c j a n , po letih najstarejši
ljudski poslanec.
Miha Marinko, predsednik
Ljudske skupščine LRS.
Zapisnikar:

Matija M a I e ž i č.

Začetek seje ob 12,10.
Predsedujoči Jože Petejan: Tovariši Ijuds-ki poslanci! Pričenjam
prvo skupno sejo Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev in vas vse
prav iskreno pozdravljam. Posebno pa mi je v čast, da v naši sredi pozdravim zastopnike proizvajalcev, .to je tiste, ki so nosili največje breme
v naši socialistični revoluciji, ki so nosili to breme pri izvrševanju petletke
in ga nosijo tudi danes. Upam in želim, da nam bodo pomagali tudi v nadaljnji graditvi naše socialistične Jugoslavije in utrjevanju naše socialistične demokracije. (Dolgotrajno in navdušeno ploskanje.) Tovarišem ljudskim poslancem želim čim več uspehov pri delu v skupščini kakor tudi med
volivci na terenu, v korist našega delovnega ljudstva in naše skupne domovine, socialistične Jugoslavije.
Preden preidemo na dnevni red, bi prosil, da predlagate zapisnikarja
za današnjo sejo. (K besedi se je prijavo] ljudski poslanec Stane Bobnar.)
•Stane Bobnar:
Matijo Maležiča.

Za zapisnikarja predlagani ljudskega poslanca

Predsedujoči Jože Petejan: Ima morda še kdo kak drug predlog?
(Nihče.) Ce ne, dajem ta predlog na glasovanje. KdoT je za ta predlog, naj
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti?
(Nihče.) Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet in prosim izvoljenega
zapisnikarja, da pride k predsedniški mizi.
Za prvo sejo obeh domov bi predlagal naslednji dnevni red:
1. poročilo Izvršnega sveta po 1. in 2. točki 20. člena zakona za izvršitev
uetavnega zakona s predlogom uredb v potrditev in sklepanje o potrditvi
teh uredb;
2. sklepanje o postopku pri volitvah predsedstva skupščine:
3. volitve predsedstva skupščine:
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4. sklepanje o posiopku pri volitvah lz\ ršiieg'a sveta:
5. volitve Izvršnega sveta:
6. predlog postopka za volitve komisije za pripravo predloga skupščinskega poslovnika;
7. volitve komisije za pripravo predloga skiipščin.skega poslovnika.
Ima kdo izmed tovarišev ljudskih poslancev še kak drug predlog? (Ne
javi se nihče.) Ali se strinjale s picdlaganim dnevnim redom!' Kdor je za
predlagani dnevni red, naj dvig'ne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala.
Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet.
Prešli bi k prvi ločki dnevnega reda, to je k poročilu Izvršnega sveta
in prosim tovariša poročevalca, da prečita poročilo.
Boris Kocijančič: Ljudski skupščini Ljudske repn'blike Slovenije! Zakon za izvršitev ustavnoga zakona je dal sedanjemu Izvršnemu
svetu pooblastila, da do začetka dela nove ljudske skupščine s svojimi
uredhami ureja posamezna vprašanja, ki hi po ustavnem zakonu morala
hiti urejena sicer z zakonom, vendar z omejitvijo, da izda lake uredbe
samo v nujnih primerih, kolikor je lo potrebno zaradi uveljavitve nove
ustavne ureditve in gospodarskega sistema in zaradi izravnave obstoječih
zakonov z ustavnim zakonoin — vse take uredbe pa predloži sedanji ljudski
skupščini v potrditev, /akon za izvršitev Ustavnega zakona je nadalje pooblastil sedanji Izvršni svet. da do začetka dela nove ljudske skupščine
spreminja povprečne stopnje akumulacije in skladov, določene V republiškem družbenem planu za letošnje leio. z omejilvijo, da S tem ni' sinejo
biti prizadeti temeljni proporci o razdelitvi tmiediicga dohodka. Končno
je zakon za izvršitev ustavnega zakona pooblastil še sedanji Izvršni svet,
da s svojimi predpisi ureja posuinczna vprašanja s področja organizacije
republiške državne uprave in da spreminja z zakonom določene pristojnosti.
Sedanji Izvršni svet je ta izjemna zakonska pooblastila uporabil samo
\ nnjnih primerih, medlem ko je za ureditev nekaterih vprašanj, ki bi jih
lahko uredil sam na podlagi omenjenega zakonskega pooblaslila. dal prejšnji ljudski skupščini predlog, da jih je ta uredila z zakonom (zakon <>
ustanovitvi sklada Borisa Kidliča in zakon 0 spremembah in dopolnitvah
zakona O gozdovih, ki ju je sprejela prejšnja ljudska skupščina na junijskem zasedanju.)
Na podlagi pooblastila i/, I. točke 20. člena zakona za izvršitev ustavnega
zakona je Izvršni svet izdal naslednje uredbe, ki jih je že polnlila prejšnja
ljudska skupščina na svojem junijskem zasedanju: uredbo o ustanovitvi
in vodenju registra stalnega prebivalstva, uredbo o spremembi uredbe 0

izbrisu zastavne pravice za stare terjatve, uredbo o podeljevanju denarnih
podpor žrtvam rasističnega nasilja in njiihov im družinam, uredbo o spremembi uredbe 0 dela prostih dnevih v LRS. uredbo o obratovanju žag venccijank. uredbo o začasni pomoči vojaškim vojnim invalidom iz S. točke
XIV, priloge k mirovni pogodbi z Italijo in uredbo o začasnem upravljanju

v zdravstvenih zavodih s eamostojuian Finanairanjem,
V času po razpustu ljudske skupščine pa so bile izdane še naslednje
uredbe, ki jih je narekovala nujna potreba pravilnega poslovanja:
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1. uredba o ustanovitvi instidiia za telesno vusgojo,
2. цгесЊа o uetanovdtvi in delu šole Državnega .sekretariata za notranje
zadeve LRS,
3. uredba o ureditvi javne cestne službe v Ljudski republiki Sloveniji,
4. uredba o varstvu javnih ces<,
5. uredba o uporabi zemljiše za gradbene namene.
Uredba o ustanovitvi instiituta za telesno vzgojo je bila nujna ne samo
iz razloga, ker je bilo zaradi pričetka novega šolskega leta treba odredili
vpis na instiliii. temveč in predvsem zaradi tega. da se telesna vzgoja
v naši republiki dvigne. Dosedanji instiitut za fizkulturo ni mogel dati
zadosti kvalificiranega strokovnega kadra, ker je sprejemal kot gojence
absolvirane nižješolce, pa feudi študij sam ni bil na tistem nivoju, kakor je
/agotovijen sedaj z ustanovitvijo instituta za telesno vzgojo, v katerega
sprejemajo le absolvente popolnih srednjih šol.
Za šolo Državnega sekretariata za notranje zadeve LRS je bilo treba
izdati uredbo, ker deluje ta šola za območje cele republike. Šola je že
obstajala in se z novo uredbo le vskladijo njena organizacija in program
z nastalimi novimi predpisi.
Razvoj cest nega prometa je pokaral v našii republiki vse hibe cestne
službe, ki so posledica nepravilnosti iz preteklosti pri projektiranju cest
in urejanju okolice cest. kakor tudi zaradi večje obremenitve cest, ki se je
pokazala zaradi povečanja tovornega in osebnega prometa. Velika večina
naših cest je bila grajena že davno pred uvedbo avtomobilskega prometa
ter v preteklosti ni bila deležna potrebnih modernizacij. Nestrokovno cestarsko osebje je v enaki meri sokrivo slabega stanja cest. Obe uredbi
s lega področja imata namen, da usposobita naše ceste za povečani cestni
promet, tako za notranji kakor tranzitni, za katerega uspešni razvoj so
dotbrc ceste predpogoj. Nujnost sprejetja teh uredb pa je prav v tem. da
je treba Se med ziimo pripraviti vse načrte za modernizacijo cest, za njihovo
raizbremenitev in ureditev dostopov na ceste, za ureditev prostorov Ob
cestah, kakor tudi za pripravo potrebnega strokovnega kadra.
Pred gradbeno sezono je bilo treba izdati tudi uredbo o uporabi zemljišč za gradbene namene, ki jo naše gospodarstvo nujno potrebuje. Plodne
površine, ki jih izgubljamo vsako leto zaradi nenačrtnih gradbenih del,
kar se zlasti opaža ob najprometnejših cestah, resno opozarjajo na dalekosežne posledice takega nesmotrnega postopka. Poleg te škode, ki je nepopravljiva, pa zaradi take gradnje nosi skupnost tudi sicer večja bremena,
kot so na primer izdatki za razne komunalne naprave (ceste, električne in
vodovodne napeljave itd.), ki se povečujejo v veliki meri prav zaradi tega,
ker se nove stavbe ne grade tako in tam, kot bi bilo to najsmotrneje glede
na razvoj posameznega kraja. Z dosedanjimi predpisi ni bilo mogoče zajeziti take prakse, deloma tudi po krivdi ljudskih odborov, ki so vse preveč
nasedali pritisku gradbenih interesentov in izdajali gradbena dovoljenja
tudi v primerili, ko i/, navedenih razlogov take gradnje niso bile utemeljene.
Nova uredba 0 uporabi zemljišč za gradlbene namene preprečuje tako nesmotrno gospodarjenje z zemljišči v bodoče.
Ob sprejetju družbenega plana LRS za leto 1953 je bilo jasno, da se
bodo pokazale med letom gotove razlike, in da bo treba spremeniti po-
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viprečne stopnje akumulacije pri tistih gospodarslkih panogah, ki bi sicer
ne mogle nemoteno obratovati. Na podilagi pooblastila 5. točke 20. člena
zakona za izvršitev ustavnega zakona je Izvršni svet sprejel štiri odloke,
in sicer: odlok o spremembi povprečnih stopenj akumulacije in družbenih
skladov za rudnike premoga, dalje za steklarne in za usnjarne ter odlok
o sprememibi povprečne stopnje akumulacije in družJbenih skladov. Porael
proizvodnje in razmere na tržišču so omogočile znižanje cen nekaterim
proizvodom. Da pa bi bilo podjetjem zaradi tega mogoče izpolnjevati njihove obveznosti do družbe, so morale biti izvršene te spremembe. Sprejetje
zadnjega odloka pa je bilo nujno v zvezi s spremembami stopenj akumulacije za posamezna podjetja, predvsem pa zaradi znižanja cen, ki je bilo
izvršeno v tekstilni industriji ter zaradi tega, da bi lahko republika izpolnila svoje obveznosti do federacije. Vse to je nujno zahtevalo spremembo
in pravičnejšo zadolžitev po družbenem planu za leto 1953.
Na podlagi pooblastila iz 5. točke 20. člena zakona za izvršitev ustavnega zakona je izdal Izvršni svet odlok o. organih in zavodih republiške
uprave, ki nadaljnje z delom: s tem odlokom je določil, kateri upravni organi nadaljujejo z delom kot samostojni republiški organi pod neposrednim
nadzorstvom Izvršnega sveta oziroma kateri organi in zavodi pa pod nadzorstvom drugih saiuostojnih republiških organov.
Pooblastila iz 2., 4. in 6. točke 20. člena zakona za izvršitev ustavnega
zakona Izvršni svet ni izkoristil, ker za to ni bilo potrebe4.
Kazen teh predpisov je sprejel Izvršni svet Se naslednje uredhe o mejah
svoje z ustavnim zakonom določene pravice za izdajanje uredb: uredbo 0
posebnem krajevnem prispevku, za katere izdajo je bil pooblaščen po 56.
členu temeljnega zakona 0 družbenem prispevku iti o davkih; uredbo ('
upravljanju gospodarskih dejavnosti, ki so podobne obrlim. ki je bila
izdatta na podlagi 5. člena zakona o obrtništvu; uredbo o opravljanju
splošnih strokovnih izipitov zdravnikov pripravnikov specialistov, izdano
na podlagi H. člena pravilnika 0 pripravniški dobi in strokovnih izpitih, in
končno uredbo o preimenovanju naselji! Strnišče v Kidričevo.
Izvršni svet je za ureditev nekaterih važnih vprašanj izdal v mejali
svoje z ustavnim zakonom določene pravice tudi naslednje odloke: odlok
o davčnih siopnjah dohodnine, odlok o začetku uporabe odloka o linansiranju in poslovanji] zdravstvenih ustanov, odlok o razporedu in plačevanju
akontacij dohodnine kmetijskim gospodarstvom, odlok o dodelitvi preživnine babicam, odlok o spremembah prav ilnika za izvajanje zakona o stanovanjskih in poslovnih prostorih, odlok o prenosu pravic in dolžnosti ustanoviteljev podjetij pod upravo repuhliških organov na okrajne (mestne)
ljudske odbore ter ob začetku šolskrga leta važen odlok o obveznem oseniletnem šolanju.
Razen lega je izdal Izvršni svet še nekaj odlokov o spremembah v
sestavi Sveta za prosveto in kulturo ter Sveta za zdravstvo in .socialno
politiko. V zvezi z volitvami republiških poslancev pa je izdal več odlokov,
s katerimi je določil število poslancev in volilne enote tako za Republiški
/bor kol za Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine LRS.
(davno delo Izvršnega sveta pa je bilo posvečeno področju gospodarstva. Razvoj upravljanja podjetij po delovnih kolektivih in prehod na nnv
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ekonomski sistem predpostavljata bistvene spremembe v sedanji zakonodaji.
Večina teh predpisov je zveznega značaja in le v podrejeni meri republiškega. Zato razpravljajo o novih gospodarskih uredbah republiški organi
In ljudski odbori bolj v smeri dopolnjevanja in predlogov za spremembe
<eh osnutkov. Pri tem delu sta si tako Izvršni svet kakor republiški aparat
prizadevala vnesti v osnutku vse tiste, po našem mnenju važne pripombe,
ki jih je praksa v naši republiki pokazala kot umestne za nadaljnji smotrni razvoj gospodarstva. To delo je vodila v republiki posebna komisija
pri odboru za gospodarstvo Izvršnega sveta, pri okrajnih oziroma mestnih
ljudskih odborih pa so bile postavljene prav tako posebne komisije z namenom, da bi tako neposredno s terena, iz podjetij, gospodarskih ustanov
in ljudskih odborov dobili čim več konistnih predlogov za izboljšanje
osnutkov gospodarskih uredb. Tako organizirana diskusija je dala mnogo
dragocenih predlogov, ki so bili deloma tudi sprejeti v novo formulacijo
osnutkov uredb: prav tako pa je vzbudila zanimanje pri naših delovnih
kolektivili in ljudskih odborih za boljše poslovanje v podjetjih samih
in za večje razumevanje prehoda na novi gospodarski sistem.
Drugo delo Izvršnega sveta so opravljali poleg že omenjenega odbora
za gospodarstvo še drugi odbori in komisije Izvršnega sveta, ki jih je Izvršni svet postavil na podlagi odloka o začasni določitvi delovnega področja
odborov in komisij ter o organizaciji administracije Izvršnega sveta. Ta
začasna organizacija bo spričo spremenjenih razmer morala dobiti novo
ureditev in bo dolžnost bodočega Izvršnega sveta, da izda tozadevne predpise.
Končno predlaga Izvršni svet, da Ljudska skupščina Ljudske republike
•Slovenije potrdi tele uredbe: uredbo o ustanovitvi instituta za telesno
vzgojo, uredbo o ustanovitvi in delu šole Sekretariata za notranje zadeve
LRS, uredbo o ureditvi javne cestne službe v Ljudski republiki Sloveniji,
uredbo o varstvu javnih cest in uredbo o uporabi zemljišč v gradbene
namene.
Predsedujoči Jože Petejan: Tovariši ljudski poslanci! Slišali ste
poročilo Izvršnega sveta. Pričenjam razpravo k temu poročilu. Želi kdo od
ljudskih poslancev govoriti k temu poročilu? (K besedi se prijavi ljudski
poslanec Miran Košmelj.)
Miran Košmelj: Tovariši ljudski poslanci! V poročilu tovariša
ljudskega poslanca Kocijančiča je bilo rečeno, da je Izvršni svet sprejel
tudi uredbo o znižanju oziroma zvišanju stopenj akumulacije, kar pomeni
drugačno obremenitev posameznih ljudskih odborov. Po neuradnili podatkih, ki jih še ne poznamo — bilo pa je v časopisju objavljeno, da je
Izvršni svet o tem sklepa] — ipo teh neuradnih podatki]] mi je znano,
da so se te zadolžitve po posameznih okrajih precej spremenile. To govorim
zaradi tega, ker moram kot predsednik okrajnega ljudskega odbora Kranj
in kot ljudski poslanec na tem terenu opozoriti, da bi lahko laka uredba
imela precejšnje posledice, predvsem zaradi tega, ker to ni bilo dogovorjeno niti razpravljano s posameznimi okraji, drugič pa, če gre konkretno
za kranjski okraj, sodim, da obveznosti, kakršne bo kranjski okraj po tej
novi uredbi dolžan dali, skupnost ne bo dobila. Ne razpolagam sicer s
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konkretnimi podatki, ker na to stvar danes nisem bil pripravljen. Vem pa
na pamet to. da je znižanje stopnje aknmnlacije pri tekstilu znašalo v
kranjskem okraju eno milijardo 422 milijonov in da je po tej uredbi znižana zadolžitev okrajnega ljudskega odbora Kranj samo za 231 milijonov.
To se pravi, da bi moral sedaj okrajni ljudski odbor Kranj na račun tega
znižanja pri tekstilu zbrati eno milijardo 200 milijonov dinarjev, kar pa po
moji presoji, kolikor poznam tamkajšnje razmere, ne bo izvedljivo. Res je.
da so zlasti nekatera podjetja silno prekoračila stopnjo akumulacije in se
popolnoma strinjam, da bi taka podjetja in taki okraji morali nositi večino
teh bremen, ki jih lahko dajo. Vendar pa po razmerah v našem okraju
računamo, da bo to povečanje stopenj akumulacije znašalo pri nekaterih
tovarnah 800 do 900 milijonov in po dosedanjih prognozah naslaja resno
vprašanje, kje se bo dobil denar od 900 milijonov do milijarde 200 milijonov. Zato sem rekel, da bi bila naj(brž utvara, če bi tu sprejemali odlok,
ki ne bo realizfran. Nadalje menim, da bi bilo prav, če se v takih primerih
porazgovori o stvari z okraji. Zato predlagani, da se ta odlok umakne
in da ponovno na temeljito obravnavo prizadetim okrajem, ali pa da to
vprašanje reši skupščina. Izjavljam tudi v imenu okrajnega ljudskega odbora, ki ga hkrati zastopam, da ne morem pristajati na lako novo zadolžitev,
kakršno trenutno poznam, sicer neuradno, ki pa bo veljavna Z izidom v
Uradnem listu. Zato predlagam, da skupščina > zvezi s tem sprejme skici)da se ta uredba zadrži in ponovno prodiskutira z vsemi okraji, ali pa da se
prepusti ljudski skupščini, da ta dokončno, prav in objektivno razsodi in
uredi.
Predsedujoči Jože Petejan:
rijan Brceelj.

Besedo ima ljudski poslanec dr. Ma-

Dr. Marijan Brecelj : Tovariši ljudski poslanci! V imenu Izvišnegu sveta bi pojasnil, da Izvršni svet ni dal v potrditev odloka, o katerem
je govorllposlanec Košmelj, ker gre tu za pooblastila, ki jih je dobil Izvršni
svet na "osnovi zakona o družbenem planu in 20. člena zakona o izvršitvi
ustavnega zakona. Mi dajemo v potrditev samo uredbe, ki smo jih morali
dali v potrditev skupščini in ki so navedene na koncu poročila. Zato menim.
da ljudska skupščina ne bi mogla sklepali o predlogu tovariša Košmclja.
menim pa, da bi Irilo prav, če bi bodoči Izvršni svet izjavo, ki jo je dal
tovariš Košmelj, vzel na znanje in v okviru svoje kompclence o stvari
nadalje sklepal in se dogovarjal z okraji.
Predsedujoči Jože Petejan:
melj strinja s tem pojasnilom?

Ali se ljudski poslanec tovariš Koš-

Miran Košmelj : S pojasnilom se strinjam in /dim. da bo (o dokument. (Smeh v dvorani.)
Predsedujoči Jože I' e i e j a D I Zeli Se kdo besedo k temu vprašanju?
(Ne javi se- nihče.) Ker se nihče ne javi. zaključujem razpravo in dajeni
na glasovanje predlog Izvršnega svela, da Ljudska skupščina I.BS potrdd
naslednje uredbe: uredbo o ustanovitvi inslilula za telesno \/.gojo. uredbo
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o ustanovitvi in dolu šole Seikretariata za notranje zadeve LRS, nreilbo o
ureditvi javne cestne službe v Ljudski republiki Sloveniji, uredbo o varstvu
javnih cest in uredbo o uporabi zemljišč' v gradbene namene.
Kdor se strinja s potrditvijo teh uredi), naj prosim dvigne roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da jo
predlog Izvršnega sveta za potrditev navedenih uredi) soglasno sprejet.
Preidemo na drugo točko dnevnega reda, na predlog postopka o volitvah
predsednika, dveh podpredsednikov in tajnika Ljudske skupščine Ljudske
ropublike Slovenije. Predlagam naslednji ipostopek:
f. poslanci volijo izmed sebe predsednika, dva podpredsednika in tajnika ljudske skupščine;
2. skupina najmanj 20 poslancev lahko pismeno predlaga po enega
kandidata za predsednika, za vsakega podpredsednika in za tajnika:
3. najprej se voli ipredsednik. nato prvi podpredsednik, potem drugi
podpredsednik in nazadnje tajnik:
4. o predlaganih kandidatih se glasuje javno z dviganjem rok:
5. izvoljen je za posamezno funkcijo tisti kandidat, za katerega je bilo
oddanih največ glasov;
6. če je dvoje ali več kandidatov za isto funkcijo dobilo enako največje
število glasov, se volitve ponovijo:
7. ko je glasovanje o kandidatih za posamezno funkcijo končano, razglasi predsedujoči izid volitev za to mesto ter kateri kandidat je izvoljen.
Pričenjamo razpravo k temu predlogu. Ima kdo kako pripombo ali kak
nov predlog? Cc ne, dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za ta predlog.
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti?
(Nihče.) Ugotavljam, da je ta predlog soglasno sprejet.
Preidemo na tretjo točko dnevnega reda. in sicer na volitev predsednika Ljudske skupščine LRS. Prosim tovariše poslance za predloge. Besedo ima ljudski poslanec Josip Vidmar.
Josip Vidmar: Tovariši ljudski poslanci! Nova državna uredba
določa ljudski skupščini izredno važne dolžnosti in pravice. Po tej državni
uredbi bo ljudska skupščina najvišji zakonodajni, smerodav ni iu najvišji
kontrolni organ v našem državnem življenju. Zaradi tega dajem v imenu
50 ljudskih poslancev predlog, ki so ga podpisali, kakor sledi: Viktor
Avbelj. Miha Berčič. Jože Borštnar. dr. Marijan Brecelj, Bela Brglez, Stane
Kavčič, Boris Kocijančič, Franc Cerne, Mihaela Dermastia, Albert Jakopič,
Viktor Kovač. Boris Kraigher, Franc Krese, Ivan Maček, Vlado Majhen,
dr. Anton Mclik. dr.Heli Modic. Angela Ocepek. Anton Ovčarič, Franc
Popit, Ivan Rančigaj, Mirko Remec, line Remškar. Ivo Skcrlovnik, Franc
Skok, Stane Škof. Vinko Šumrada. Mirko Zlatnar, Tone Zupančič in Josip
Vidmar iz Republiškega zbora, iz Zbora proizvajalcev pa naslednji ljudski poslanci: Stane Bizjak, Mavricij Bore. Leopold Boštjančič. Anton Ferjančič. Ivan Corjup. Stane Keber. Milan Lacko, Jože Leban. Jože Lukač,
Janko Lukau. inž. Miran Mejak. Peter Naglic, Lojze Ocepek, Štefan Pavšič,
inž. Vilma Pirkovič. Feliks Razdrih. Jože Stakolič, Andrej Svetek, Jože
Štrukelj in Anton Truden. Predlog sam pa se glasi, da Ljudska skupščina
Ljudske republike Slovenije izvoli za predsednika Ljudske skupščine
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J.judske republike Slovenije tovariša Miho Marinka. (Dolgotrajno in navdušeno ploskanje.) Za podpredsednika tovariša dr. Fer da Kozaka in Jakoba
Mojškerca. (Dolgotrajno ploskanje.) Za sekretarja pa tovariša Alberta
Jakopiča. (Ploskanje.)
Predsedujoči Jože Peiejan: Tovariši ljudski poslanci! Slišali ste
predlog ljudskega poslanca Josipa Vidmarja, da za predsednika izvolimo
tovariša Miho Marinka. Ima morda kdo še kak drug predlog? (Ne javi se
nihče.) Ker nihče, dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za to, da je
tovariš Miha Marinko predsednik ljudske skupščine ljudske republike
Slovenije, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) I hala.
(Navdušeno ploskanje.) Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je tovariš
Miha Marinko soglasno izvoljen za predsednika nove ljudske skupščine.
Preidemo na izvolitev prvega podpredsednika. Predlagan je dr. Ferdo
Kozak. Ima kdo še kak drug predlog? (Ploskanje.) Kdor je za ta predlogi
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je dr. Ferdo Kozak soglasno izvoljen za prvega podpredsednika.
Za drugega pudpi i ilsednika je predlagan ljudski poslanec Jakob .Mojškerc. Ima kdo kak drog predlog? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, dajem
ta predlog na glasovanje. Kdor je za to. da se za drugega podpredsednika
izvoli ljudski poslanec Jakob Mojškerc. naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je tudi
11 predlog soglasno sprejet.
Za sekretarja skupščine je predlagan tovariš Albert Jakopič. Ima kdo
še kak drug predlog? (Ploskanje.) Ta predlog dajem na glasovanje in prosim, kdor je za to. da se tovariš Albert Jakopič izvoli za sekretarja skupščine, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti?
(Nihče.) Ugotavljam, da je tudi ta predlog soglasno sprejet. Prosil bi tovariša novoizvoljenega predsednika skupščine iu druge člane predsedstva.
katerim iskreno čestitam k izvolitvi, da zavzamejo svoja mesta. (Navdušeno in dolgotrajno ploskanje ter Čestitanje. Tovariš Miha Marinko in drug'
člani predsedstva pridejo k predsedniški mizi ter zavzamejo svoja mesta.)
Predsednik Miha Marinko: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Za izkazano zaupanje se Nam zelo toplo zahvaljujem. Naloga, ki
ste mi jo s tem zaupali, je po svoji odgovornosti v (dika. česar se globoko
zavedam in bom tudi vnaprej tako kakor sem v svojem do-odan jem Življenju posvečal vse svoje napore in sposobnosti, da bi tej nalogi zadostilMislim, tovariši, da so naloge, ki slede iz vsega tega. kar je bilo v volilnil1
pripravah pojasnjenega in povedanega 0 pomenu nove ljudske skupščine,
ki je bila voljena po določilih ustavnega zakona in v kateri prvič nastopajo
v posebnem domu ludi neposredni proizvajalci, i/redno velike lil odgovorne. Zavedali se moramo, da imamo pri našem delu vso moralno oporo
v našem delovnem ljudstvu, ki je pri dosedanjem delu in naših naporih/lasti pa pri zadnjih volitvah, pokazalo tako visoko stopnjo svoje socialistične /avesli, da se na lo zavesi lahko popolnoma zanesemo ter nam DO
zaupanje v ljudstvo juoralo biti osnovno bodrilo pri našem odgovornei11
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delu. Seveda pa so neizmerno težke naloge, ki so pred našo skupščino.
Razvoj naše socialistične demokracije je prišel v lak obseg in širino, da
tega nobeno ljudstvo na svetu nima in ga ni moglo doseči. Pri takem razvoju in pri taki širini pravic, ki jih ima delovno Ijndsivo, pa so pred
vsemi onimi, ki imajo pred sclboj jasne politične cilje in perspektive socialističnega družbenega razvoja važne in odgovorne naloge, da bodo tudi v
bodoče posvečali velike napore za prosvetljevanje naših delovnih množic,
da bodo ob konkretnem reševanju svojih nalog in problemov imeli ljudje
neprestano pred očmi svoje stvarne socialistične smotre in celokupni interes
naše domovine, socialistične Jugoslavije. To je izredno važna naloga, ki se
je bomo morali vsekdar zavedati, kadar bomo reševali včasih morda tudi
kočljive naloge. Pri konkretnem iobravnavanju bosta tako Zbor proizvajalcev kot naš Republiški zbor morala vsekdar imeli pred očmi inlefese
celote. Razpravljanje o konkretnih, zlasti pa o delikatnih gospodarskih
vprašanjih ne bo plodovito. če ibi izgubili izpred oči to perspektivo. Socialistična smer našega družbenega razvoja in enotnost osnovnih delovnih
množic v tej borbi so osnovni temelji in pogoj uspehov naše demokracije,
ki mora služili prvenstveno temu namenu. Mislim, da imamo na razpolago
dovolj argumentov in dokazov, ki nam jih je zlasti v pretekli volilni kampanji predočilo naše državno vodstvo, ki širokopotezno analizirajo naše
dosedanje uspehe in utemeljujejo naš razvoj, da se naše množice lahko odločijo za tisto, kar bo konstruktivno krepilo našo skupnost in mobiliziralo
vse sile za naš gospodarski in splošni napredek. V okvira socialistične
Jugoslavije so ualoge naše skupščine predvsem v tem, da bomo obravnavali in konkretno obdelali izvedbo našega enotnega družbenega in gospodarskega sistema, da bomo pomagali zvezni skupščini, ki je v osnovi
poklicana čuvati in zavarovati demokratični in socialistični razvoj, s čimer
bomo nudili uspešno pomoč za tak razvoj naše socialistične družbe.
S tako vero, tovariši in lovarišice, in s tako orientacijo, ki jo moramo
imeti pred očmi, pričenjamo naše odgovorno delo. Prepričan sem. da bomo
sposobni premagovati težave in da se bomo s tem dostojno oddolžili našemu
ljudstvu, ki nas je na ta odgovorna mesta volilo. S tem bomo seveda tudi
najbolje opravičili zaupanje, ki ga goji ljudstvo v naše državno vodstvo
S tovarišem Titom na čelu. (Dolgotrajno in navdušeno ploskanje.)
Tovariši in lovarišice! Prehajamo na četrto točko dnevnega reda, na
razpravo k predlogu postopka pri volitvah Izvršnega sveta. Predlog sklepa
se glasi:
1. Izvršni s\(M Ljudske skupščine LRS se voli po kandidatnih listah
z javnim glasovanjem.
2. Kandidatno listo lahko vloži pismeno skupina 20 poslancev.
Lista obsega imena kandidatov za predsednika in za 12 članov izvršnega svela.
3. Ko je predlaganje kandidatnih list končano, prebere predsedujoči
2 vsake kandidatne liste imena vseh predlagateljev in kandidatov.
4. Glasuje se o vsaki listi v celoti.
Cc je bilo vloženih dvoje ali več list, se glasuje takole: Tajnik skupščine kliče poslance po seznamu. Vsak poslanec pove z navedbo kandidata
za predsednika, za katero listo glasuje, ali pa izjav i. da se vzdrži glasovanja.
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Ce je bila vložena ena sama lista, vpraša predsedujoči poslance, kdo je
proti njej in kdo se vzdrži glasovanja. V leni primeru se glasuje z dviganjem rok.
5. Izvoljeni so kandidati iz tiste kandidatne liste, za katero je bilo
oddanih največ glasov.
Ce je dobilo dvoje ali več kandidatnih list enako največje število
glasov, se glasovanje ponovi.
6. Ko je glasovanje končano, razglasi predsedujoči izid volitev in kateri
kandidati so izvoljeni.
Ima kdo kake pripombe k prečitanemu predlogu? (Ne javi se nihče.)
Ker se nihče ne javi, dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za ta predlog,
naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet.
Prehajamo na peto točko dnevnega reda, to je na volitve Izvršnega
sveta. Prosim za predloge. Besedo ima ljudski poslanec Viktor Avbelj.
Viktor Avbelj : Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Predlog
za izvolitev Izvršnega sveta Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
je podpisalo 32 ljudskih poslancev, in sicer: Franc Belšak, Dušan Bole.
Ione Bole, Ivan Bralko, Erviu Dolgan. Ančka (dobačnik, Alfonz Crmek,
Franc Hojnik, Miran Košmelj. Tone Kropušek, Leopold Maček, Alojz Mlakar. Franc Pirkovič. Anton Snšleršič. Cabrijela Vrhovšek, Jakob Zcn in
Viktor Avbelj za Hcpubliški zbor ter Franc Dragan. Ivan Colja, Viktor
Hrom, Franc llabijan. Franc Jeraj, Jože Klanšek. Anton Labnra, Danijel
Lepin, Mirko Lorger. Jakob Mojškerc, Jnlka Padežnik. Štefan Pavšič. Viktor Pintarič, Milan 5im.ee in inž. Adolf Tavčar za Zbor proizvajalcev. V
imenu te skupine poslancev predlagam, da Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije izvoli v Izvršni svet ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije naslednje tovariše: Za predsednika Borisa Kraigherja (dolgotrajno in navdušeno ploskanje). Za člane Izvršnejia sveta dr. Marijana
Bredja (dolgotrajno ploskanje). Jožeta Boršinarja (ploskanje). Milka Goršiča (ploskanje). Staneta Kavčiča (ploskanje), Franca Kimovca (ploskanje).
Borisa Kocijančiča (ploskanje). Ado Krivic (ploskanje). Matijo Maležiča
(ploskanje). Zorana Poliča (ploskanje). Franca Popila (ploskanje), Nika
Šiliha (ploskanje) in Janeza Vipolnika (ploskanje).
Predsednik Miha Marinko: Ali je morda še kaka druga lisla ali
morda popravek k obstoječemu predlogu? Ce ne. ugotavljam, da je predlagana ena sama lista za volitev Izvršnega sveta in dajem to listo na glasovanje. Kdor je za predlagano sestavo Izvršnega sveta s tovarišem Borisom
Kraigherjem na čelu. naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Hvala. Je kdo proti ? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlagani Izvršni svet
soglasno izvoljen. (Dolgotrajno in navdušeno ploskanje.)
Prehajamo na t), točko dnevnega reda. in sicer na razpravo 0 predlogi'
posiupka za volitev komisije- za pripravo predloga skupščinskega poslovnika. Predlog sklepa se glasi:
I. Komisija za pripravo predloga skupščinskega poslovnika ima I'
članov.

I. MJu рпсра srslanka

\(№

2. Nuloga komisije je, da pripravi predlog skupidiiiskega poslovnika
in predlog sklepa o i)().sioj)kii pri sprejemanju tega poslovnika.
'•>. Komisija se voli po kandidalnih listah. Vsaka kandidatna lisla mora
obsegati 1' kandidatov. Kandidatno listo lahko predlaga vsak poslanec
4. O kandidalnih listah se glasuje v celoti Z dviganjem rok.
5. Izvoljeni so kandidati s tiste kandidatne liste, za katero je bilo
oddanih' največ glasov. Cc je (Kuje ali več kandidalnih list dobilo enako
največje število glasov, Be volitve ponovijo.
Ima kdo kako pripombo k temu predlogu? (Nihče.) Ker nihče, dajem
ta predlog na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko.
(\si poslanei dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) I gotavljam, da
je tu predlog soglasno sprejet.
Prosim predloge^ za izvolitev omenjene komisije. (K besedi se prijavi
ljudski poslanec Miran Cvenk.)
Miran C v enk: Tovariši in tovarišicel Predlagam, da se izvolijo v
komisijo za pripravo predloga skupščinskega poslovnika naslednji ljudski
poslanci: Branko Babic, Miha Berčič. Ivan Bralko, dr. Marijan Brecelj,
Rudolf Ganzrti, Vinko Hafner. Alberi Jakopič, Danijel Lepin, inž. Vilma
Pirkovič, dr. Miha Potočnik in Mira Svetina.
Predsednik Miha Marinko: Slišali ste predlog za sestavo navedene
komisije. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog
komisije za sestavo predloga skupščinskega poslovnika soglasno sprejet.
Ker je 8 tem izčrpan dnevni red prve skupne seje. sejo zaključujem in
obveščam člane Republiškega zbora, da ostanejo zaradi seje Republiškega
zbora v dvorani.
Seja je bila zaključena ob 13. uri.

L seja
(20. januarja 1954)
Predsedoval: Miha Marinko, predsednilc
Ljudske skupščine l.RS.
Taj nik:

Albert

J a k o p i e.

Začetek seje ob 10.20.
Predsednik Miha Marinko: Tovariši in lovarišiee ljudski poslanci!
Pričenjam prvo skupno sejo Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev
Ljudske skupščine LRS tretjega sklica, ki sem JO sklical na podlagi W). člena
ustavnega zakona. Zapisnik današnje seje bo vodil tajnik Albert Jakopič.
Ljudska poslanca Milan Dimnik in Peter Naglic sta prosila za dopust.
Predlagam, da jima skupščina zaprošen dopust odobri. ЛИ se strinjate s
tem predlogom? (Vsi poslanci se strinjajo.) Preden preidemo na drugo delo,
prosim tovariša tajnika, da prečita zapienik l. skupne seje obeh domov.
(Tajnik Albert Jakopič prečita zapisnik prve seje prvega sestanka.)
Ima kdo od tovarišev poslancev kako pripombo k prečitanemu zapieniku?
(Nihče.) Ugotavljam, da je prečitani zapisnik soglasno sprejel in se lahko
podpiše. (Predsednik in tajnik podpišeta zapisnik.)
Tovariše ljudske poslance obveščam, da je Ljudska skupščina LRS
sprejela naslednje predloge:
1. predlog Izvršnega sveta, da se razreši sodnik vrhovnega sodišča
LRS dr. Teodor Tominšek:
2. dopis oziroma poročilo komisije za pripravo predloga poslovnika
Ljudske skupščine LRS, da je končala svoje delo s predlogom za postopek
pri sprejemanju poslovnika in predlogom tega poslovnika:
3. interpelacija ljudskega poslanca tovariša Jožeta Lukača o razvrstitvi
delavcev V pokojninske ra/iede in o drn/inskih pokojninah vdov. Vprašanje
iio po sprejetju poslovnika na podlagi določil dostavljeno Izvršnemu svetu;
4. odpoved mandatu poslancev Republiškega zbora Alojza Benka in
Štefana Šahjana. ki jo bo reševal Pepnbliški zbor;
5. razen tega je ljudska skupščina prejela še nekaj predlogov in prošenj. Te vloge bom dostavil ustreznim odborom, čim bodo izvoljeni.
Ima morda kdo od tovarišev poslancev kako vprašanje, ki je v zvezi
z delom skupščine!' (Nihče.)
Za današnjo skupno sejo .predlagam naslednji dnevni red:
1. sklepanje o predlogu komisije za pripravo predloga poslovnika
Ljudske skupščine LRS o postopku pri sprejemanju poslovnika ljudske
skupščine:
2. obravnava in sklepanje o predlogu poslovnika ljudske skupščine:
3. volitev stalnih odborov in komisij in

(. soja
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4. sklepanje o razrešiivi sodnika Vrhovnega sodišča LRS dr. Teodorja
Tominška.
Ima morda kdo kak drug predlog? (Ne javi se nihče.) Če nihče, ali
sprejme skupščina predlagani dnevni red? (Sprejme.)
Ker je po predlogu, ki ga nameravamo obravnavati po 1. točki dnevnega reda, in sicer po predlogu poslovnika predvideno načelo, da skupščina
na skupni seji veljavno sklepa, če je navzoča večina poslancev enega in
drugega doma, je prav in potrebno, da že kar od začetka ugotovimo navzočnost in s tem kvorum. Mislim, da je po zasedbi v dvorani kvorum
podan in sicer, da je navzočih več kot 62 poslancev Republiškega zbora
in več kot 37 poslancev Zbora proizvajalcev in ugotavljam, da lahko veljavno sklepamo.
Pred prehodom na 1. točko dnevnega reda predlagam glede na okolnost,
da ste pravkar sprejeli močno popravljeni predlog poslovnika, ki se bistveno
razlikuje od osnutka, ki ste ga pred tem prejeli, da to sejo prekinemo in
jo nadaljujemo popoldne ob 16. uri.
Seja je bila prekinjena Љ (ОЛО in se je nadaljevala ob 16,15.
Tovariši poslanci, nadaljujemo sejo. Prehajamo na dnevni red, to je na
sklepanje o predlogu komisije za pripravo predloga poslovnika Ljudske
skupščine LRS o postopku pri sprejemanju poslovnika Ljudske skupščine
LRS. Prosim poročevalca te komisije, da da poročilo in predlog glede postopka.
Dr. Miha Potočnik: Komisija za pripravo predloga poslovnika
ljudske skupščine je imela nalogo, da poleg predloga poslovnika pripravi
tudi postopek, kako naj se ta poslovnik sprejema. Komisija je ta postopek
izdelala, ki ga bom prebral s predlogom, da skupščina sprejme naslednji
■sklop o postopku pri sprejemanju poslovnika Ljudske skupščine LRS:
i. Predlog poslovnika Ljudske skupščine LRS obravnava skupščina na
skupni seji obeh domov.
Skupščina veljavno sklepa o poslovniku, če je na seji navzočih večina
poslancev vsakega doma.
2. Obravnava predloga poslovnika je hkrati načelna in podrobna.
Sknpščia lahko sklene, da bo obravnavala predlog po posameznih delih
ali členih predloga.
3. Obravnava predloga poslovnika se začne s poročilom poročevalca
komisije za pripravo predloga skupščinskega poslovnika.
Poročevalec prebere predlog poslovnika. Če je skupščina sklenila, da
bo obravnavala predlog po posameznih delih ali členih, ga bere poročevalec
po posameznih delih oziroma členih.
Skupščina lahko sklene, da se poslovnik ne bere. ali da se berejo samo
posamezni deli ali členi predloga.
4. Pri obravnavi predloga poslovnika ima vsak poslanec pravico govo• iti in predlagati amandmaje.
Amandmaji se lahko predlagajo, dokler ni dan predlog poslovnika na
glasovanje. Ce se obravnava predlog poslovnika po delih ali členih, se
lahko predlagajo amandmaji, dokler ni dan na glasovanje ustrezni del ali
člen predloga.
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Predsednik da poslancem besedo po vrsti, kot so se priglasili za besedo.
5. Amandma, ki ga predlaga poročevalec komisije, postane sestavni
del predloga.
Prav tako postane sestavni del predloga amandma, ki ga predlaga kak
drug poslanec in ga poročevalec komisije sprejme.
Ce poročevalec amandmaja ne sprejme, ga da predsednik na glasovanje. Ce je bilo k istemu členu predlaganih več amandmajev, jih da
predsednik na glasovanje po vrsti, kot so bili predlagani, ali pa tako, kot
je bolj smotrno.
Amandma, ki ga skupščina sprejme, postane sestavni del predloga.
6. Predsednik konča obravnavo, ko je lista govornikov izčrpana.
Nato se o predlogu glasuje. Glasuje se javno z dviganjem rok in v
celoti, če skupščina ne sklene drugače.
Ce je bil obravnavan predlog poslovnika po posameznih delih ali členih,
da predsednik na glasovanje^ posamezne dele ali člene predloga, ko je
obravnava o njih končana. V tem primeru se glasuje nazadnje še enkrat
o predlogu V celoti.
7. Poslovnik je sprejet, če je glasovala za predlog večina na skupni
seji navzočih poslancev obeh domov.
Predsednik Miha Marinko: Pričenjam razpravo 0 predlogu postopka za sprejemanje poslovnika. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in dajem predlog na glasovanje.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je'kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 1';до(avljam. da je predlog soglasno sprejet.
Prehajamo na drugo točko dnevnega reda, na razpravo in sklepanje o
piedlogn poslovnika po pravkar sprejetem postopku, i'o prisotnosti v dvorani Ugotavljam, da jo skupščina sklepčna. Prehajamo na poročilo komisije,
ki je izdelala predlog poslovnika.
Dr. Miha Potočnik: Poročilo komisije za pripravo predloga poslovnika Ljudske skupščine PIIS. Komisija za pripravo predloga poslovnika
Ljudske skupščine LRS, ki je bila izvoljena na |)fvem skupnem sestanku
Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev, je na svojih sejah dne 7. tei
15. in 16. januarja 1954 sestavila in sprejela osnutek poslovnika, ki je danes
ua dnevnem redu, da na skupni seji obeh domov o njem razpravljamo ii'
odločimo. Zaradi tesnega časa in zaradi iega. ker se je komisija med svojim
delom ozirala tudi ua reznllale raziprave o poslovnikih v zvezni skupščinii
je komisija kot prvo osnovo sprejela osunlek, ki je bil natisnjen V posebnih
brošurah in doslavljen vsem poslancem. Prvotni osnutek pa je v nadaljnjem delu komisije" doživel še znatne spremembe ter dopolnitve. Nov"
prečiščeno iu končno besedilo, ki ga je sprejela komisija, predstavlja s temi
dodatki iu spremembami dopolnjeno besedilo novo brošuri«.
Ko komisija predlaga skupni seji obeh domov svoj osunlek poslovnika,
meni, da ji" dolžna v svojem poročilu obrazložiti glavna načela iu poudarke.
ki so jo pri njenem delu vodili oziroma, ki jih je vnesla v osnutek:
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Ustavni zakon o temeljih družbeno in politične ureditve in o organih
oblasti Ljudske republike Slovenije je uveljavil nov sistem organizacije in dela republiških organov oblasti. Pri tem je zlasti sama -Ljudska
skupščina LRS doživela bistveno spremembo v svoji notranji strukturi, ker
jo — namesto prejšnjega enega samega doma — sedaj sestavljata dva
doma. Republiški zbor in Zbor proizvajalcev. Težišče političnega dela, ki
je bilo na prvi stopnji našega družbenega razvoja pri izvršilnem organu,
se prenaša v samo skupščino. Izvršnemu svetu Ljudske skupščine LRS je
po ostavnem zakonu še poverjena naloga, da predstavlja Ljudsko republiko Slovenijo, da skrbi za izvajanje zakonov, da nadzoruje delo organov
Republiške uprave in zakonitost dela ljudskih odborov ter da opravlja
druge izvršilne zadeve iz republiške pristojnosti. Spričo povečane družbene
politične vloge ljudske skupščine in razširjene vsebine njenih nalog se kaže
toliko večja potreba, da se sistematično uredi njena notranja organizacija
in predpiše postopek za njeno poslovanje, da bi se tudi s te strani čimprej
omogočilo njeno normalno, demokratično, pa vendarle ekspeditivno delo
tako na skupnih in ločenih sejah domov kakor tudi.v odborih in komisijah
skupščine oziroma domov.
Ker je organizacijski ustroj ljudske skupščine nov in je s tem v zvezi
nova tudi metoda dela tega predstavniškega organa oblasti, je že ustavni
zakon sam posvetil precejšen del svojih določb notranji ureditvi skupščine
iu njenemu poslovanju ter postavil vsa ustrezna glavna načela. Ta načela
je potrebno sedaj v poslovniku bliže konkretizirati in jih podrobneje razčleniti za neposredno uporabo v praksi.
Čeprav je Ljudska skupščina LRS enotni predstavniški organ oblasti,
je, kakor rečeno, vendar sestavljena iz dveh domov, ki se po svojem značaju
in po svoji družbeno politični vlogi medsebojno razlikujeta. Zato je na
znotraj vsak dom v organizacijskem in funkcionalnem pogledu samostojen
ter samostojno obravnava in odloča o stvareh, za katere je pristojna Ljudska skupščina LRS kot najvišji organ oblasti v Ljudski republiki Sloveniji.
Seveda mora biti v zadevah, o katerih odločata oba domova enakopravno
— in to bo sorazmerno največji del stvari —, sklep enega in drugega doma
sprejet v enakem besedilu, da bi ta sklep mogel biti pravno veljaven kot
zakon ali kot drugačni akt ljudske skupščine. Zato bo naravno težišče dela
v posameznem domu ter njegovih odborih in komisijah. Glede na to iu ker
je vsak dom za sebe zaključeno predstavniško telo, morata seveda biti notranja organizacija in poslovanje doma posebej urejeni, se pravi, s posebnim
poslovnikom vsakega doma, ki ga dom samostojno sprejme iu pri svojem
delu uporablja. Tako bosta torej poslovnika obeh domov v praksi temeljna
procesualna predpisa za poslovanje ljudske skupščine, katere delo se v
Klavnem razvija na ločenih sejah domov ter na sejah njunih odborov
in komisij.
Toda ljudska skupščina je, kakor smo že rekli, enotni predstavniški
organ oblasti Ljudske republike Slovenije, ki mora kot tak, to je celota,
imeti svojo stalno notranjo organizacijo, predsednika, podpredsednika in
tajnika, svoje odbore iin komisije ter svojo enotno administracijo. Nekatere
lunkcije ljudske skupščine so take narave, da se sploh ne morejo opravljati
na ločenih sejah posameznega doma. ampak le na skupnih sejali obeh domov.
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Jo velja zlasti v primerih, kadar ljudska skupščina kot enotni najvišji organ
oblasti postavlja in odstavlja druge republiške organe oblasti, to je, kadar
voli in razrešuje predsednika in člane Izvršnega sveta ter sodnike Vrhovnega sodišča I-RS, in seveda tudi takrat, kadar voli predsednika, podpredsednika in tajnika skupščine ter svoje odbore in komisije. Končno pa je
že po ustavnem zakonu predvidena možnost, da doma lahko v vsakem primeru skleneta, da bosta posamezni zakonski predlog ali kako drugo vprašanje, o katerem odločata, enakopravno obravnavala na skupni seji in na
njej tudi glasovala o predlogu. Samo če gre za predlog zakona, je treba,
da se glasovanje opravi na ločenih sejah obeh domov. Zaradi vsega tega
je nujno potrebno, da se uveljavi posebni poslovnik, ki ureja proceduro
pri delu na skupnih sejah obeh domov, obenem pa tudi organizacijo in delo
organov ljudske skupščine kot celote iin da postavi temeljna načela za organizacijo in funkcioniranje enotne skupščinske administracije. Čeprav bo
velik del določb tega poslovnika urejal delo domov na skupnih sejah, bi
bila vendar glede na povedano oznaka takega predpisa kot »poslovnika za
delo domov na skupnih sejah« preozka. Zato se je komisija za sestavo poslovnika odločila /.a naziv »Poslovnik Ljudske skupščine LRS«, čeprav je na
drugi strani res, da tudi poslovnika posameznega doma urejata delo ljudske skupščine v širšem pomenu te besede. Načela, ki so izdelana v poslovniku Ljudske skupščine LRS. so uporabljena tudi v poslovnikih obeh
domov, tako da je celokupno poslovanje urejeno bistveno na enak načinPri delu na predlogu poslovnika ljudske skupščine je komisija, ki ji je
bila poverjeiui njegova sestava, imela pred očmi, da je z ustavnimi zakoni
o temeljih družbene in politične ureditve in o organih oblasti LLKJ oziroma
LRS uveljavljen pri nas enotni sistem državne organizacije, kar nujno
— vsaj v osnovnih načelih
- zahteva tudi enotni način njenega delovanja in enako metoda dela. Zaradi tega je komisija pri sestavi svojega
predloga upoštevala osnutek poslovnika zvezne ljudske skupščine, katerega
končna redakcija je bila pred kratkim zaključena. Čeprav se predloženi
predlog na posameznih mestih razlikuje od zveznega poslovnika tako po
vsebini kakor tudi po formulacijah, pa vendar ni v bistvu nikjer odstopil
od njegovih temeljnili načel.
Prehajam na posame/ne važne podrobnosti, iz katerih ho razvidna
glavna vsebina poslovnika in glavne odločitve komisije v posameznih važnejših vprašanjih.
1. Predlog poslovnika najprej ureja pravice in dolžnosti predsednika,
podpredsednikov in tajnika skupščine. Vsi li funkcionarji skupščine imajo
vsak svoje določene Funkcije. Noben od njih nima samoslojnih kompelenc
za odločanje 0 vprašanjih, ki sodijo v področje skupščine. \ prvotnih osnutkih so se predsednik, podpredsedniki in tajnik še pojavljali kot »predsedstvo., oziroma hiro« skupščine, lo je. kol neke vrste kolektivni organTa misel pa je sedaj opuščena in predsedstva kol kolektiva ne poznamo
več. temveč samo predsednika, {podpredsednike in tajnika, od katerih vsak
ima svoji1 določene naloge. Predsednik skupščine predstavlja skupščino.
podpisuje nka/.e o razglasilvi zakonov, sklicuje in vodi seje domov ter
skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in njenih domov in skrili za pravilno uporabo poslovnika ter za varstvo poslanskih pravic. Razen lesa pred-
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sednik sklicuje tudi seje posameznega doma. Prodscduik sam pa ne izdaja
nobenih odločitev iz delovnega področja ljudske skupščine. Predsednik
skupščine tudi ne more biti član odbora ali komisije skupščine. Prav lako
ne sodeluje pri obravnavi in tudi ne glasuje takrat, kadar vodi skupne
seje obeh domov.
Poslovnik predvideva, da ima Ljudska skupščina LRS dva podpredsednika. Podpredsednika nadomestujeta predsednika, kadar je le-ta zadržan.
po vrsti, kakor sta bila izvoljena. Prav tako 'pa tudi pomagata predsedniku
pr,i opravljanju drugih njegovih nalog. Važna je določba, da po sporazumu
s predsednikom skupščine eden izmed podpredsednikov vodi skupno sejo
obeh domov tudi takrat, kadar je predsednik navzoč. S tem je omogočeno
predsedniku, da se vsak čas lahko udeleži obravnave posameznega vprašanja.
Tajnik skupščine pomaga predsedniku pri vodstvu seje, zlasti pri pripravljanju materiala za seje ter skrbi za pravilno delo administracije
skupščine.
2. Kakor že rečeno, skupščina na skupni seji obeh domov opravlja
pred vsem nekatere volilne funkcije in razen tega razglaša spremembo
ustave, lahko pa tudi razpravlja o zadevah, glede katerih nato odločata
oba zbora enakopravno.
Zato poslovnik predvideva in določa delovno področje skupnih sej in
njihov potek.
Posebej je treba pri tem opozoriti, da skupščina na skupnih sejah obeh
domov ne more sprejemati zakonov. O zakonih sicei- oba doma na skupnih
sejah lahko razpravljata, vsaj glasovati pa morata brezpogojno ločeno.
Sicer pa sprejema skupščina na skupnih sejah deklaracije in resolucije
ter priporočila.
Skupne seje obeh domov normalno sklicuje predsednik skupščine.
Samo v primeru, kadar predsednik ne bi sklical skupne seje, čeprav bi to
moral storiti, jo lahko skliče najmanj 20 poslancev ali pa Izvršni svet.
^iižna je določba, da je treba vabilo na sejo poslati vsakemu poslancu
osebno, razen lega pa sklicanje seje tudi objaviti v časopisju in na razEdaeni deski skupščine. Tako je zagotovljeno, da je vsak poslanec res vabljen in se seje lahko udeleži. Nova je določba, da mora vabilo na sejo
obsegati tudi predlog dnevnega reda. kakor ga misli postaviti predsednik
na seji, to pa zaradi tega. da se poslanoi lahko na sejo pripravijo. Dnevni
'■ecl seveda sprejema skupščina sama in predsednikov predlog vedno lahko
»premeni ali dopolni.
Seje so praviloma javne, vendar lahko izjemoma skupščina sklene,
da bo seja lajna.
Važno je pravilo, ki ga je komisija povzela iz zakonov o ljudskih odborih, da se namreč seja ne sme zaključili vse dotlej, dokler ni izčrpan
dnevni red. Ce dnevni red seje ni izčrpan v enem dnevu, se seja lahko
prekine, vendar je tudi nadaljevanje še isla seja. ne pa nova.
Vsak poslanec ima pravico, da se priglasi k besedi in da na seji govori.
K besedi se lahko poslanci priglašajo do.konca obravnave. Prvotno načelo,
da lahko poslanec govori o enem in istem vprašanju samo enkrat, je bilo
opuščeno in sprejeto pravilo, da vsak poslanec- o isti stvari lahko govori
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veSkraf; da pa se to ne bi morda zlorabljalo, je predvidena možnost, da
skupščina lahko omeji pravico govora, bodisi glede na skupno trajanje
obravnave ali pa glede na to, koliko časa sme posamezni govornik o istem
vprašanju govoriti. Vendar imajo predlagatelji predlogov in poročevalci
odborov pravico večkrat govoriti in jim te pravice ni mogoče omejiti. Predlog poslovnika pozna tudi priglasitev k besedi zaradi prekršitve poslovnika
ali prekršitve dnevnega reda in priglasitev k besedi zaradi osebnega pojasnila. Ti govori so omejeni na največ pet minut.
Kvorum na skupni seji je dosežen takrat, kadar je navzoča večina
poslancev enega in drugega zbora. Navzočih torej mora biti najmanj 62
poslancev Republiškega zbora in ^7 poslancev Zbora proizvajalcev, da
skupščina lahko veljavno sklepa.
Osnutek poslovnika postavlja pravilo, da je glasovanje na sejah praviloma javno. Vendar pa poslovnik predvideva tudi. da skupščina laliko
sklene, da se bo glasovalo tajno, tako da je podana možnost, da se glasuje
na ta ali oni način. Novo v osnutku poslovnika v primerjavi s starinu
poslovniki je sedaj to, da se ugotavljajo tudi glasovi tistih, ki se vzdržujejo glasovanja in ne samo glasovi (istih, ki glasujejo za ali proti predlogu. Poslanci namreč, ki se vzdržijo glasovanja, vendar le igrajo odločilno
vlogo takrat, kadar se več poslancev vzdrži glasovanja, kot pa znaša skupno
število poslancev, ki so glasovali za predlog in ki so glasovali proti predlogu.
V tem primeru namreč predlog ni sprejet, temveč propade. Razlog za t"
določilo je v tem. da takrat, kadar se tako veliko število poslancev ne more
odločiti in se vzdrži glasovanja, s predlogom prav gotovo nekaj ni v reduS lem se prepreči, da bi bili predlogi sprejeti z zelo malo glasov i.
V primerjavi s prvotnim predlogom poslovnika, kakor je natisnjen
v prvi brošuri, je precej sprememb v dodatnih predlogih glede postopku
pri volitvah in razrešit vali. Ta postopek je sedaj urejen v 35. do 47. člena
in velja za vse volitve, ki se opravljajo na skupni seji obeh domov. Po teh
pravilih se opravljajo volitve predsednika, podpredsednikov in tajnika
skupščine. Izvršnega svela, sodnikov Vrhovnega sodišča, članov sknpščin^kil1
odborov in komisij. Volitve se lahko opravijo na podlagi kandidatnih lisi
oziroma na podlagi posameznih kandidatur. Ker je mogoče, da se pri predlaganju kandidalnih list kak poslanec sicer z večino kandidatov strinja,
ne strinja pa se morda s kakim posameznim kandidatom, dopušča osnutek
poslovnika, da lak poslanec predlaga, naj se posamezni kandidati na listi zamenjajo. Ce prvotni predlagatelj takšen epremimjevalni predlog sprejme. Ц
njegova lista v leni smislu spremeni; če pa prvotni predlagatelj takega
spreminjevalnega predloga ne sprejme, se šicje. da je vložena nova lista.
ki vsebuje vse liste kandidate, glede katerih ni razlike plus lislega aH
lisle nove kandidate, ki jih je postavil spremin jev alni predlog. Na ta imči11
brez mnogo Formalnosti in komplikacij lahko pridejo do izraza tudi spreminjevalni predlogi. Kandidatne liste in predlogi /a posiimezne kandidal1'
se lahko umaknejo ali spremenijo vse do začetka glasovanja. Tudi za H
volitve so predvidene bodisi javne, bodisi tajne volitve, pri javnih volitvah
pa glasovanja Imdisi z dviganjem rok ali pa s poimenskim klicanjem. Ш
lajno glasovanje je prevzel način, ki ga že sicer poznamo iz našega volil'
nega sislema. da se namreč številke list oziroma številke pred posameznii"1
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Kuiulitlali ol)krožijo in se s <em izrazi pozitivna volja volivca, tla glasuje
za listo oziroma kandidate. Za izvolitev posamezne kandidatne liste oziroma
kandidata zadostuje, da dobi lista oziroma kandidat veČino glasov oziroma
pri več listah ali več kandidaiili. da dobi relativno večino.xTiidi tn pa velja.
<la predlog oziroma kandidatura propade, če se vzdrži glasovanja več po»lancev kot pa znaša skupno število za in proti glasovanju. Sicer veljajo
za volitve načela in pravila, ki jih že poznamo iz naših volilnih zakonov.
Ljudska skupščina bo na skupnih sejah obeli domov obravnavala predloge deklaracij, resolucij, odlokov in priporočil, ki jih lahko poda vsak
dom. odbor ali komisija doma ali skupščina ali Izvršni svet. pa tudi vsak
posamezni poslanec. Pravilo je. da vsak predlog deklaracije, resolucije,
priporočila ali odloka najprej obravnava pristojni odbor ali komisija vsakega doma oziroma skupščine. Samo izjemoma in v nujnih primerih skupščina lahko obravnava neposredno sama, ne da bi jih prej obravnavali
odbori oziroma komisije. Glede poročila odbora oziroma komisije, obrazložitve predloga, predlaganja amandmajev, obravnave o predlogih in glasovanja veljajo običajna načela, ki so znana že iz prejšnjih poslovnikov.
Iz poglavja o skupnih sejah obeh domov je omeniti še predsednikovo
pravico in dolžnost, da skrbi za red na sejah. Da se ta red lahko vzdržuje,
so predvidene tudi sankcije zoper poslance, ki bi kršili red. Te sankcije so
disciplinski ukrepi, in sicer opomin, opomin, ki se vpisuje v zapisnik, odvzem besede in začasna odstranitev s seje. Vse te ukrepe izreka in odreja
predsednik skupščine, razen ukrepa odstranitve s seje, ki jo izreče skupščina
sama. Zvezni poslovniki predvidevajo, da se zoper poslanca, ki je izdal
kako tajnost, obravnavano na seji, na katero javnost ni imela dostopa,
lahko izreče disciplinski ukrep začasne odstranitve s sej. Naša komisija
v tej obliki tega ni prevzela, ker ni logične in vzročne zveze med dejanjem,
ki ga stori poslanec s kršitvijo tajnosti seje, in med tem, da ne bi smel
biti navzoč na neki bodoči, po vsej verjetnosti javni seji. S tem bi bila
poslancu vzeta njegova pravica, da opravlja svoje poslanske dolžnosti in
zastopa volivce pri najvažnejšem delti skupščine. Pač pa je v 16. členu
predloga poslovnika predvideno, da se zoper poslanca, ki ne varuje taj"osti, lahko izreče disciplinski ukrep po določbah tega poslovnika. To bo
Pa normalno opomin ali opomin, ki se vpiše v zapisnik, ne pa izključiicv
00 sej ali pa odvzem besede.
3i Ker so pravila o volitvah osredotočena na enem mestu, in sicer v 55.
in naslednjih členili, je glede volitve Izvršnega sveta v IV. poglavju povedano samo še tisto, kar se od drugih določb za volitve razlikuje.
V glavnem so vzeta določila ustavnega zakona, da se voli Izvršni svet
na prvi skupni seji obeh domov, da je za člana Izvršnega sveta lahko izvoljen vsak poslance Republiškega zbora in da kandidatno listo oziroma posameznega kandidata lahko predlaga najmanj 20 poslancev, isto velja za
predloge glede razrešitve vsega Izvršnega sveta ali posameznega njegovega
(•lana. Tu je postavljeno tudi pravilo, da se mora v primeru, če bi bil razrešen ves Izvršni svet, še na isti seji izvolili nov Izvršni svet. Ce je razrešen
posamezen član Izvršnega sveta, se lahko voli nov član, lahko pa se |)o sklepu
skupščine taka volitev tudi opusti, razen, če bi število članov Izvršnega
sveta padlo pod obvezno predipisauo tminimalno število.
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Za volitve predsedmika in sodnikov Vrhovnega sodišča LRS se zahteva,
da izvolitev predlaga najmanj 10 poslancev ali pa Izvršni svet. Tak predlog obravnava skupščinski odbor za volitve, ki pa na take predloge ni vezan,
in lahko odbor sam od sebe da. skupščini svoj lasten predlog. V takem
primeru se najprej glasuje o predlogu odbora in šele, če ta ne prodre, se
glasuje o predlogih poslancev oziroma Izvršnega sveta.
4. Vprašanje odgovornosti Izvršnega sveta skupščini in odgovornosti
vseh republiškili upravnih organov je našlo svoje mesto tudi v podrobnejši
obdelavi poročil Izvršnega sveta ter odgovorov na vprašanja poslancev,
ki se tičejo dela Izvršnega sveta in dela organov državne uprave. Kadar
je na dnevnem redu skupuili sej obeh domov poročilo Izvršnega svela, se
začne obravnavanje tega poročila vedno z ekspozejem oziroma govorom
ali izjavo predstavnika Izvršnega sveta. Ko je obravnava končana, se lahko
sprejme resolucija ali priporočilo za delo državnih organov, samoupravnih
zavodov ali gospodarskih organizacij. Vedno mora skupščina dati na dnevni
red skupne seje predlog predsednika Izvršnega sveta, naj skupščina odloči
o aklu izvršnega sveta, katerega izvršitev je predsednik zadržal, ker se z
njim ni strinjal.
Predlog poslovnika ne loči med vprašanji poslancev in med inlenpelacijaini. O vsakem vprašanju poslancev se namreč lahko razpravlja in vsak
poslanec ima pravico postavljati Izvršnemu svodi pismena vprašanja p'>
predsedniku skupščine ali pa ustna vprašanja na seji sami. Predvideno
je tudi. da skupščina lahko sklene, naj na seji da pojasnilo državni sekretar
ali drug vodilni uslužbenec državne uprave, če posamezni poslanec to predlaga. V lom primeru torej poleg primerov, ki jih obravnava 2\ člen pred"
loga poslovnika, lahko nastopi v skupščini kot govornik tudi nekdo, ki Ш
Član skupščine oziroma njenih domov.
Poseben člen je posvečen Ugovorom, ki jih ljudski odbori vložijo za
varstvo svojih samoupravnih pravic. Tak ugovor skupščina na predlog
Izvršnega sveta vedno lahko postavi na dnevni Ped skupne seje in potem
odloči o 1оџ1. ali je Ijudskcmn odboru s predpisom ali drugim aktom Izvršnega Sveta bila kršena kaka njegova z. zakoni določena pravica ali ne.
Sklep skupščine o lakih ugovorih je obvezen i za Izvršni svet i za ljudski
odbor. Tako so torej ti ugovori, ki so predvideni že v zakonih o ljudskih
odborih, našli svoji" mesto tudi v poslovniku skupščine.
5. Posebno poglavje osnutka skupičinek&ga poslovnika je posvečeno
odborom in komisijam ljudski" skupščine. Sicer- se bo glavno delo odvijalo
v stalnih odborih Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev. Zato je v
osnutkih poslovnikov obeh domov vloga in pomen ter način dela stalnih
odborov podrobneje obdelan. Vendar pa irrra tudi ljudska skupščina P"
poslovnikih dva stalrra odbora irr dve komisiji: administrativni odbor' ii'
odbor za volitve ter komisijo za razlago zakonov irr komisijo za ljudske odbore. V skupščinskem poslov rriku so samo določene konrpeterrce posameznega
odbora oziroma komisije, vee že poznamo iz prejšnjega dela naše ljudske
skupščine.
Pri odborih in komisijah ljudske skupščine je važno omeniti to. da naša
komisija za pripravo predloga poslovnika ljudske skupščine ni prevzela
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poleg članov .stalnih odborov za vsak odbor izvoli še določeno število nameslnikov za primer, da vskočijo, če l)i bili člani odbora zatlržani oziroma
bi ne mogli priti na sejo in bi seja zaradi tega ne bila sklepčna. Komisija
je bila mnenja, da namestniki brez škode lahko odpadejo, saj jih tudi v
našem volilnem sistemu nikjer več ne poznamo. Razen tega namestniki,
ki bi vskakovali na seje odborov oziroma komisij le od primera do primera,
najbrž ne bi mogli učinkovito sodelovati, ker ne bi bili v celoti posvečeni
v delo in problematiko odbora.
Komisija tudi ni osvojila pravila, ki ga je postavil predlog zveznega
poslovnika za skupne seje obeh domov, da se namreč volitve v odbor oziroma komisijo opravijo na podlagi kandidatnih list. da pa se v primeru,
če je predlaganih dvoje ali več kandidatnih list, uporablja d Hontov sistem.
Po tem sistemu bi bila v takem primeru izvoljena ne lista kot taka. temveč
bi bili izvoljeni kandidati s posameznih list, sorazmerno s številom glasov,
ki bi jih vsaka lista dobila, in sicer po vrsti, kakor so kandidati na listi
napisani. To se pravi, da bi se jemali v sorazmerju z glasovi, ki jih je ena
ali druga lista dobila, kandidati z ene in druge liste. To določbo so zvezni
poslovniki verjetno prevzeli zaradi tega. da bi se izognili, da bi zvezni zbor
morda na skupni seji preglasoval Zbor proizvajalcev in v posamezni odbor
izvolil samo svoje člane. Toda v tem primeru bi morala vsaka lista obsegati v
celoti povsem druga in različna imena kandidatov in niti na eni listi ne bi
smel biti kak kandidat, ki je že napisan na drugi listi. Poleg te težave,
ki bi se prav gotovo pojavila v praksi (d'Hontov sistem se namreč uporablja
v političnem sistemu z več strankami), pa je treba upoštevati še to, da ljudska skupščina na skupni seji obeh domov dela kot celota in se samo za
kvorum zahteva navzočnost nad polovico članov enega ali drugega doma,
pri glasovanjih pa se med poslanci enega in drugega doma več ne razlikuje.
Sorazmerno zastopstvo članov enega in drugega zbora v odboru ali komisiji
se mora doseči na drug način, ne pa na podlagi nekega instituta, ki našemu
sistemu ne ustreza.
Vsak odbor in komisija ima predsednika in tajnika, lahko pa si izvoli
tudi podpredsednika. Člani Izvršnega sveta, predsednik in podpredsednika
skupščine ne morejo biti člani skupščinskega odbora oziroma komisije.
Odbori in komisije delajo na sejah in veljavno sklepajo, če je na seji
navzoča večina članov, odločajo pa z večino glasov navzočih. Posebej je
V tem poglavju povedano, da ima vsak poslanec, čeprav ni član odbora
ali komisije, pravico udeleževati se sej skupščinskih odborov in komisij
in sodelovati pri obravnavi, ne pa tudi pri glasovanju. Predvideno je, da
si bo vsak odbor oziroma komisija sestavila svoj poslovnik, ki pa ga bo
morala skupščina potrdili.
V tem poglavju je določeno še to. da skupščina voli na skupnih sejah
obeh domov morebitne skupščinske misije in delegacije, česar dosedanji
poslovnik ni poznal.
6, Glede zapisnikov in stenografskih zapiskov je obdržana dosedanja
praksa in o YII. poglavju tega poslovnika ni potrebno posebej še kaj
govoriti.
7. Vili. poglavje govori o objavljanju zakonov in hranjenju izvirnikov
zakonov. Določeno je, da izvirnike zalkonov, ki jih sprejema ljudska skup-
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ščnia. hrani Izvršni svet. Vsak izvirnik mora biti opremljen s pečatom
Ljudske republike Slovenije, ki ga hrani sekretar Izvršnega sveta. Tega
pečata doslej nismo poznali, povzet pa je po zveznih poslovnikih.
8. IX. poglavje predloga za skupščinski poslovnik govori o pravicah
predstavnikov tiska in je novost naših poslovnikov. Izrecno je poudarjena
pravica predstavnikov tiska, da so lahko na vseh javnih ali ločenih sejah
domov, pa tudi na sejah odborov in komisij, kadar ni sklenjeno, da so
njihove seje tajne. Dolžnost predsednika skupščine je, skrbeti za to.
da se tisku ne kratijo njegove pravice v skupščini. Predstavniki tiska dobe
posebne legitimacije. Ta legitimacija se lahko vzame predstavniku tiska.
ki zlorabi svoje pravice ali prekrši predpise o redu in delu v skupščiniDa ne bi bilo nejasnosti, je v poslovniku še posebej povedano, da za predstavnike tiska veljajo tudi predstavniki radia.
9. Predlog poslovnika govori tudi o skupščinski administraciji. Razumljivo je, da skupščina potrebuje za opravljanje strokovnega, piearniskegai
tehničnega in podobnega dela nek aparat, ki mu pravimo administracija
skupščine. V poslovniku je postavljeno načelo, da je administracija skupščine enota, kar pomeni, da posamezni skupščinski dom ali odbor ne more
imeti svojih nslnžbencev. Kolikor je takih uslužbencev pri delu domov, odborov ali komisij seveda treba angažirati, se ti uslužbenci dodeljujejo iz te
enotne administracije, ki je vsa pod nadzorstvom tajnika skupščine. Za posamezne naloge dodeljeni uslužbenci pa za čas svoje dodelitve delajo pO
naročilu predsednika oziroma tajnika doma, odbora ali komisije.
V poslovniku jo na kratko rečeno, da bo imela ljudska skupščina
skupščinsko stražo, ki ski^bi za vzdrževanje reda v skupščini. Organizacijo
in delo te straže bo urejal poseben pravilnik, ki ga bo predpisal predsednik
skupščino. Predsednik bo (udi predpisal hišni red. Važna je določba, da se
morajo v tem hišnem redu določiti skupščinski prostori, ki bodo na razpolago poslancem za delo, sestanke in podobno, zlasti še za sestanke in
razgovore z volivci in državljani.
10. V končnih določbah je rečeno, da za spremembo poslovnika v glavnem velja postopek, ki je predviden za sprejemanje odlokov na skupni
seji obeh domov. Predlog določa, da bo predloge za spremembo poslovnika
najtprej obravnavala posebna ll-članska komisija, ki jo izvoli skupščina ID
ji da nalogo, naj predlog spremembe poslovnika prouči. Kadar bodo pa
take spremembe manj pomembnea'li manjše, bo skupščina seveda lahko sklenila, da bo predlog obravnavala neposredno sama brez komisije. Ta postopek je v našem predlogu različen od postopka, ki ga predvidevajo zvezni poslovniki. Tam namreč predloge za spremembo poslovnika vedno obravnava
zakonodaj ni odbor zveznega zboru. Po mnenju naše1 komisije pa naša rešitev
bolj ustreza, ker je treba omogočili, da o Spremembi skupščinskega poslovnika razpravljajo v posebni komisij i i poslanci Republiškega zbora i poslanci
/bora proizvajalcev, ne pa samo poslanci Republiškega zbora, ki so člani
zakonodajnega odbora tega zbora. Ker je za vse Iri poslovnike v zveznih
osnutkih predvideno, da spremembe najprej obravnava zakonodajni odboi'
zveznega zbora (pri nas bi to bil zakonodajni odbor Republiškega zbora)je tudi mogoče", da bi bila predlagana sprememba prav glede dela in konipelenc zakonodaj nega odbora, pa bi tudi v takem primeru bil zakonodajni
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odbor tleti, ki bi o loj spnemembi predhodno razpravljal. To pa po mnenju
naše komisije ne bi bilo najprimerneje in tudi ne najbolj objektivno.
Komisija za pripravo predloga poslovnika Ljudske iskupščine LRS
seveda ne misli, da je svojo nalogo do vseli podrobnosti in v vsej popolnosti
rešila. Prav gotovo se bodo pri bodočem delu naše ljudske skupščine še
pokazale vrzeli in pomanjkljivosti, morda pa tudi to. da smo šli ponekod
preveč v podrobnosti ali celo v odvečen formalizem. Bržkone bomo morali
naše poslovnike med časom še dopolnjevati, piliti in popravljati. Vendar pa
je predloženi teksl poslovnika najboljše, kar je komisija ob zelo požrtvovalni in vestni strokovni pomoči tovarišev iz sekretariata za zakonodajne
/adevc Izvršnega sveta mogla v tem kratkem času storiti. Tudi to. kar je.
bo omogočilo, da se organizira in začne normalno dcJo naše ljudske skupščine, njenih odborov in komisij in na podlagi posebnih poslovnikov tudi
delo obeh domov.
P*edlagam. da bi obravnavali poslovnik po tem postopku, kot smo gii
pri 1. točki dnevnega reda sprejeli, in sicer da bi posamezne določbe poslovnika brali od člena do člena, ker je bilo besedilo poslovnika, ki ga imate
pred seboj, razdeljeno šele danes dopoldne.
Predsednik Miha Marinko: Dajem predlog poročevalca na glaBovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. Ali ima kdo kako
drugo mnenje? (K besedi se prijavi ljudski poslanec Jože Petejan.)
Jože Petejan: Tovariš predsednik, ne vem. če bi bilo prav, da
ЈГешо od člena do člena, ker se bomo preveč zamudili. Vsak poslanec je
prebral predloženi predlog in bi lahko obravnavali ta poslovnik samo po
posameznih poglavjih.
Predsednik Miha Marinko: Tega ne moremo, ker so tudi poglavja spremenjena. Dajem pa predlog tovariša Petejana v razpravo. Tovariš Petejan je mislil, da bi se razprava vodila po oddelkih in bi se razpravljalo o eventualnih amandmajih pri vsakem posameznem poglavju.
Dr. Miha Potočnik: Mislim, da je mogoče skleniti, da v primeru, če se predlagajo amandmaji, poslovnik čitamo od člena do člena, ali
Pa poslovnika sploh ne čitamo. Citati poglavja pa bi pomenilo, pročitati
osem ali devet naslovov. Lahko pa organiziramo diskusijo tudi tako, da se
prijavljajo govorniki, ki imajo kake predloge k posameznim poglavjem.
Predsednik M i h a M a r i n k o : Predlagam, da bi eventualne amaiui•uaje dajali poslanci ;k posameznim poglavjem, ne da bi bilo treba čitati
predlog poslovnika. Ali se strinjate s tem predlogom? (Strinjamo.) Zato
prosim za predloge. Ali je morda kak predlog ali pripomba k prvemu poplavjn z naslovom »Splo&ne določbe«? Besedo ima ljudski poslanec Jože

Petejan.
Jože Petejan: V predlogu postopka smo sprejeli določilo, da je
razprava v načelu in v podrobnostih sočasna, da se pa amandmaji dajejo
k vsakemu posame/iiemu členu. Tako je po mojem treba razumeti besedilo
postopka.
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Predsednik Mihu Marinko: Ali sprejmete predlog tovariša PeteJaiui? Ali se kdo javi k besedi v načelni razpravi o poslovniku? (K besedi
se javi ljudski poslanec Jože Petejan.)
Jože Petejan: Tovariši in tovarišice ljudski poslanci! Predloženi
predlog skupščinskega poslovnika obsega vse elemente, ki omogočajo redno
in efektivno delo ljudske skupščine ter varuje zakonitost in socialistično
demokracijo. Poslovnik je. kakor je io upravičeno izjavil tovariš Moša
Pijade pri pripravijanjn poslovnika zvezne skupščine, zakon, ki velja za
■<knpščinsko delo. Zaio je prav. da so v tem predlogu poslovnika dokaj
razčlenjene naloge in dolžnosti ljudskih poslancev, predsedstva, odborov
in komisij ljudske skupščine. Prav iako so razčlenjeni tudi odnosi med
Republiškim zborom in Zborom proizvajalcev, kakor tudi odnosi obeh
zborov do ljudske sknipšoine same. Mislim, da so vse te določbe v skladu
z določbami ustavnega zakona LRS glede pravic in dolžnosti ljudskih poslancev.
Popolnoma se strinjam, da je glasovanje javno, kajti volivci naj vedo.
kako in zakaj glasujemo, in ni nobenega povoda, da bi se bali javno glasovati bodisi za te ali one predloge. Določbe v predlogu poslovnika dajejo
polno možnost vsakemu ljudskemu poslancu, da se vsestransko udejstvuje
bodisi na plenarnih sejah kakor tudi v predvidenih odborih in komisijah.
Vsak ljudski poslanec ima po poslovniku pravico in možnost govoriti.
vlagati zakonske predloge, amandmaje-, resolucije, deklaracije, priporočila
itd. Vsak ljudski poslanec ima pravico staviti vprašanja predsedniku ljudske skupščine ali Republiškega zbora. Izvršnemu svetu LRS ali posameznim
članom Izvršnega sveta, državnim sekretarjem in drugim organom ljudske oblasti, ustanovam in gospodarskim organizacijam ter od njih zahtevati pismene ali ustne odgovore, kar je velikega pomena ne samo za
ljudskega poslanca, temveč tudi za državljane, ki bodo na ta način dobili
razna pojasnila in napotke za uspešnejše delo na terenu, pri utrjevanju
ljudske oblasti, zakonitosti, socialistične demokracije ter pri dviganju politične zavesti državljanov do naše skupnosti.
V predlaganem poslovtniku je važna tudi določba, ki daje ljudskim
poslancem možnost, da morejo prisostvovati vsem sejam odborov in komisij, čepiav niso člani istih, ter imajo polno prav ivo diskutirat!, dajali
predloge in vprašanja, ki zadevajo uporabo zakonov, delo državnih organov, samoupravnih ustanov in gospodarskih organizacij. Tudi posamezni
državljani imajo pravico pri obeh zborih ljudske skupščine vlagati prošnje
in pritožbe, kar zopet priča o poglabljali j n zakonitosti in socialistične demokracije. Po mojem mnenju bodo ljudski poslanci Imeli vse možnosli za
pravilno obveščanje volivcev in okrajnih ljudskih odborov o delu in sklepih Ljudske skupščine LRS.
Mislim, da tako širokih možnosti za vsestransko tldejstv ov anje in povezavo z. organi oblasti ter ljudskimi odbori nimajo poslanci v drugih, tako
imenovanih demokratičnih parlamentih zahodnih držav, da ne govorim
o državah, ki so pod kontrolo Sovjetske zveze. V zahodnih državah imajo
sicer večstrankarski sistem, katerega na našo veliko srečo pri nas nimamo
in ga prav nič ne polrebujemo. Tam imajo poslanci sicer priložnost In
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niožnosl, da se med *Љи'] žolčno prepirajo, da luliko razbijajo tudi mize in
•stole in po potrebi tudi j^lave poslancem, kar se večkrat dogaja v Italiji in
Franciji, pa tudi drugod, in imajo tam tudi možnost spremeniti svoje vlade
in se med seboj borili, kdo ho zasedel ministrske stolčke in druga donosna
mesta. Od take demokracije in svobode pa ljudstvo ničesar nima. ker imajo
vse glavne pozicije v teb državah v rokab kapitalisti in bančni magnati. Tam
se lahko vlade po mili volji spreminjajo, družbeni sistem izkoriščanja delovnih ljudi pa še vedno ostane.
V socialistični Jugoslaviji in naši republiki so vsi ljudski poslanci
izvoljeni na enem in istem programu, vsi se borimo in delamo za čim
prejšnjo izgradnjo socializma in s tem tudi za večje blagostanje delovnih
ljudi. Zaradi tega nimamo v naših skupščinah opozicionalnih manjšin ali
klubov, kakor je to pravilno izjavil tovariš Moša Pijade. Pri nas imamo
lahko glede enega ali drugega vprašanja deljena mnenja in ima vsak poslanec polno pravico in svobodo, da svoja mnenja javno izrazi in skuša
doseči, da bi njegova zamisel prodrla. Razumljivo je. da je to mogoče le.
če dotični nima namena s kritiko rušiti naš družbeni sistem.
Prepričam sem. da bo poslovnik, ki ga bomo sprejeli, omogočil res
vsakemu poslancu polno možnost udejstvovanja v korist naše skupnosti
in-izjavi jam. da bom za ta poslovnik glasoval.
K posameznim členom predloga čutim za potrebno povedati nekaj misli
in predlagati nekaj amandmajev, če bo skupščina imela za umestilo, da jih
sprejme. Vprašal bi tovariša poročevalca, zakaj je izpuščeno v drugem
odstavku 42. in 43. Slana protiglasovanje.
Predsednik Miha Marinko: Opozarjam tovariša Petejana. da smo
sprejeli njegov predlog, da razpravljamo o amandmajih po poglavjih. Ali
še kdo želi besedo v načelni razpravi o poslovniku? (Ne javi se nihče.) Ce
se nihče ne javi, bi zaključil načelno razpravo o poslovniku. Prosil bi,
da predložite amandmaje k prvemu poglavju z naslovom »Splošne določbe«.
Ima kdo k temu poglavju kak amandma? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, predajamo na drugi del. (K besedi se prijavi ljudski poslanec dr. Marijan
Brecelj.)
Dr. Mari.jan Brecelj: V drugem odstavku 6. člena tega poglavja, kjer je rečeno: Za postopek pri volitvah veljajo določbe tega poslovnika o volitvah posameznih članov Izvršnega sveta, odbora ali komisijo . predlagam, da se črtajo besede odbora ali komisije«, ker to prvič
ni potrebno, drugič pa, ker imamo za volitev Izv ršnega sveta na eni strani
ter za odbore iti komisije na drugi strani različen postopek. Tam se zahteva,
da je predlog podprt od 20 poslancev, zu odbore in za komisije pa od 10
poslancev, Tako ta določba ne bi bila niti točna. Ker je pa dovolj, da
osvojdmo način volitve tako. kakor se volijo člani Izvršnega sveta, zato
predlagam, da se v tem odstavku besede odbora ali komisije« črtajo.
D r. M i h a 1' o t 0 č n i k : Kot poročevalec komisije se s predlaganim
amandmajem k (>. členu strinjam m po postopku, ki smo ga sprejeli, postane
ta predlog sestavni del predloga komisije, ker je resnično nasprotje med
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volitvijo Izvršnega sveta ter volilvijo odborov in komisij. To sla dve različni stvari in dejansko lahko ostane eno samo določilo. Ta amandma v
imenu komisije sprejemam.
Predsednik Miha Marinko: C) predložili oziroma amandmajih,
ki jih sprejme poročevalec, bi glasovali na 'koncu. Ima še kdo kak predlog
k drugemu poglavju? Besedo ima ljudski poslanec Jakob Žen.
Jakob Žen: V 9. členu je rečeno: »Predsednik skupščine ne more
sodelovati pni obravnavi in glasovali, kadar vodi skupno sejo obeh domov,
I o velja tudi za podpredsednika skupščine.« Predlagam, naj bi se na mesto
besedila »kadar vodi skupno sejo obeh domov«, vstavilo besedilo »kadar
vodi sejo skupščine«.
Predsednik Miha Marinko:
svoje mnenje.

Prosim tovariša poročevalca, da da

Dr. Miha Potočnik: Komisija za pripravo predloga poslovnika
je v besedilu poslovnika velikokrat uporabila besedilo skupna seja obeh
domov«, ker skupščina ni le skupna seja obeh domov, ampak je skupščina
tudi posamezni zbor, odbor ali komisija. Na nekaterih mestih, kjer je bilo
to jezikovno potrebno, smo rabili tudi besedilo >če skupščina tako sklene
na skupni seji«; bili smo pa mišljenja, da je bolj točna oznaka, če rečemo
»seja obeh domov«. Sam bi se o tent amandmaju ne mogel izrazili in bi
prosil tovariša predsednika, da bi si pri lakih amandmajih, o katerih bi se
ne mogel takoj izrazili, pridr/.al pravico, da bi se posvetoval e komisijo,
ki bi k vsem lakim amandmajeiu zavzela svoje stališče. (K besedi se prijavi
ljudski poslanec dr. Marijan Brecelj.)
Dr. Marijan Brecelj: K pripombi tovariša Žena moram reči.
da je v tem določilu poslovnika točno povedano in dovolj, ker nimamo
druge situacije kol to, da predsednik vodi sejo obeh domov. Drugačnih sej
skupščina nima v tem smislu kot je to mislil tovariš Žen. Zalo je prav to
tista situacija, ki je lu upoštevana, ko predsednik ue more sodelovati V
obravnavi, kakor je to primer danes, ko vodi sejo obeh domov. Skupščino
je splošni pojem in smo zalo tudi v komisiji predlagali v nasprotju s prejšnjimi predlogi, da govorimo o poslovniku ljudske skupščine naše Tcpnblike.
da pa v I. členu točno navedemo predpise 0 tem, kar obravnava poslovnik,
in nato govorimo o piavicali predsednika in podpredsednika, 0 skupnih
sejah obeh domov, o komisijah, odborih in 0 admiuisl raci j i. Prav v leni je
smisel 1. člena, da smo opisali celotno slruklmo in organizacijo naše ljudske
skupščine. Zalo je 9. člen logičen in zato ne vem. če je potrebno, da se komisija o leni posebej posvelnje. in gre za to. da ugoiovimo. če smo izrazili
tO, kar je komisija /drla. ali pa je treba Še kaj drugega. C'e smo se zadnsli
izrazili, potem se o tem ni treba še posebej posvetovali v komisiji.
Dr. Miha Potočnik: Spremeniti bi potem morali ves poslovniki
ker smo povsod rabili besedo skupna seja obeh domov in je ta izraz točen.
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Predsednik Miha Marinko: Želi še kdo besedo? (K besedi se prijavi ljudski poslanec Jože Tnrnšek.)
Jože T u r n š e k : Želim pojasnila k drugemu odstavku 9. člena, ki
pravi, da predsednik skupščine ne more sodelovati pri obravnavi in glasovati, kadar vodi skupno sejo obeh domov. To velja tudi za podpredsednika skupščine. To pa je obenem v nasprotju s 23. členom, ki pravi: Na
skupni seji obeh domov ima pravico sodelovati pri obravnavi in glasovati
vsak član Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev.« Pri tem členu torej
predsednik in podpredsednik inista izvzeta. Zato mi to ni jasno.
Dr. Miha Potočnik : Med 25. in 9. členom ni protislovja, ker je
\ 25. členu postavljeno splošno načelo, da ima na skupni seji pravico sodelovati pri obravnavi in glasovali vsak član Republiškega zbora in vsak član
/bora proizvajalcev. 9. člen pa od tega pravila, ki velja za vse poslance, stori
izjemo za predsednika skupščine in za podpredsednika, kadar eden ali
d i ngi vodi skupno sejo. To je zaradi tega, ker je takrat, kadar predsednik
vodi sejo, njegova prva skrb, da se dela po poslovniku in da skrbi za
objektivni in normalni potek seje in zato ne more sodelovati pri razpravi.
V enem izmed drugih členov pa je predvideno, da mora predsednik, kadar
vodi sejo, če vendarle hoče sodelovati pri obravnavi, predati vodstvo seje
podpredsedniku, ki vodi sejo dalje. Takrat predsednik lahko sodeluje pri
obravnavi. S icm mu je pravica sodelovanja pri obravnavi zagotovljena.
Predsednik Miha Marinko: Ali tovariša ljudska poslanca Jako!)
Žen in Jože Tnrnšek umakneta svoje amaindmaje? (Oba poslanca izjavita,
da umikata amandmaje.) Ugotavljam, da sta predlagatelja svoje amandmaje umaknila. Ima še kdo kak predlog k drugemu poglavju? (Nihče.) Ker
nihče, prehajamo na obravnavo tretjega poglavja poslovnika z naslovom
Skupne seje obeh domov«. (K. besedi se prijavi ljudski poslanec dr. Marijan
Brecelj.)
Dr. Marijan Brecelj : Imam pripombo k 51. členu. Kot je poročevalec razložil, imamo sprejel princip, da je glasovanje lahko za predlog ali proli predlogu, ali pa da se glasovanja vzdrži. To mislim je treba
* 51. členu povedati, ker bi sicer ne bil popoln, čeprav imamo kasneje ta
princip izdelan. Tako naj bi se prvi odstavek 51. člena glasil: .Sklepa se
lako. da o predlogu poslanci glasujejo. Glasujejo za predlog ali proti predlogu ali se glasovanja vzdržijo.<
Nadalje predlagam, da se v drugem odstavku istega člena doda nov
predpis, ki je iz dosedanje prakse sam po sebi umeven, ki pa naj služi
popolnoeti poslovnika, in sicer da poslanci glasujejo osebno. To pomeni.
<la se izključi vsaka mo/nosi glasovanja po pooblasiiln. Čeprav nimamo
nikjer rečeno, da se po pooblasiiln ne sme glasovali, vendar mislim, da
je pravilno, da rečemo poslanci glasujejo osebno . S tem besedilom naj
bi se začel drugi odsiavek 31. člena, nato pa bi rekli: Glasujejo javno.
razen če skupščina sklene, da se glasuje lajno.. Tako bi dokončno besedilo
31. člena, pri katerem predlagam spremembe, bilo naslednje: Sklepa se
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tako, da o predlogu poslanci glasujejo. Glasujejo za predlog ali proti
predlogu ali se glasovanja vzdržijo.
Poslanci glasujejo osebno. Glasujejo javno, razen če skupščina sklene,
da se glasuje tajno.«
Predsednik Miha
izrazi svoje mnenje,

Marinko:

Prosim

tovariša

poročevalca,

da

D r. Miha Potočnik: Mislim, da bi lahko vse te predloge sprejeli,
je pa že tudi komisija o formulaciji, da »poslanci glasujejo osebno«, razpravljala in je bil sklep komisije, da se ta stavek kot nepotreben črta.
Zato bi si končno mnenje o tem predlogu pridržal, zlasti če bo še več
podobnih amandmajev, ker bi za vse amandmaje skupaj povedal mnenje,
ko dobim soglasnost komisije.
Glede drugih formulacij tovariša Marijana Breclja, da je treba v tem
členu omeniti tudi tiste, ki se glasovanja vzdržijo, pa se popolnoma stirinjam. Glede formulacije »poslanci glasujejo oseibno« pa je bilo v komisiji
več različnih mnenj in je ta formulacija po daljši razpravi izpadla, zato
bi se o njej na tem mestu nerad izjavil.
Kot poročevalec komisije ipa predlagam k 52. členu amandma oziroma
popravek. Pri tiskanju besedila 32. člena je v drugem in tretjem odstavku
izpadlo, da se ugotavljajo tudi tisti, ki se vzdržijo glasovanja. 'Jako bi se
moralo besedilo drugega odstavka glasiti: »Z dviganjem rok se glasuje
lako, da predsednik pozove, naj dvignejo roke najprej tisti poslanci, ki
so za predlog, potem tisti, ki so proti predlogu, m nazadnje tisti, ki se
vzdržijo glasovanja.« To je pri tisku izpadlo, komisija pa je tako besedilo

»prejela.
I icljii odstavek pa bi se moral pravilno glasili takole: »Poimensko glasovanje odredi predsednik, če misli, da je 'to potrebno zaradi natančne
ugotovitve izida glasovanja, ali če to žalitev a najmanj deset poslancev. Pri
poimenskem glasovanju tajnik skupščine ali poslanec, ki ga skupščina
za to določi, kliče poslaince po seznamu članov skupščini4. Poslanec glasuje
tako. da izjavi, ali je za predlog ali proti predlogu ali pa da se vzdrži
glasovanja.«
Predsednik M i li a Marinko: Tovariši! Mislim, da bi o prvem
predlogu, o katerem smo razpravljali in o katerem se poročevalec ni mogel
izjaviti, da bi zaradi procedure, ki smo jo po predlogu postopka sprejeli,
prenesli odločanje na čas po odmoru, da bi 86 komisija 0 leni predlogu
lahko med odmorom izjavila. Dajem pa na glasovanje predlog, ki ga je
dal poročevalec. Kdor je za la predlog, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se kdo vzdrži glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejel. Ima še- kdo kak predlog k
tretjemu poglavju!' (K besediee prijavi ljudski poslanec inž. Anlou Koželj.)
I ti ž. Anton Koželj : V 59. členu bi se moral zadnji odstavek
glasili: Poslanec tte more zahtevati od zborov in ne od /bora .
Predsednik Miha
točnika, da se izjavi.

Marinko:

Prosim

poročevalca

dr.

Miho

Po-
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Dr. Miha Potočnik : To pripombo sprejmem in predlagani naslednje besedilo: »Poslanec ne more zahtevati od skupščine, naj se razveljavi
disciplinski ukrep, ki ga je zoper njega izrekel predsednik.« (Nekdo med
poslanci pripomni, da v osnutku poslovnika manjka celotni 39. člen.)
Predsednik Miha Marinko: Tovariša poročevalca prosim, da
sprejme tudi to tiskovno napako, ki smo jo po naključju ugotovili, da
v besedilu osnutka 39. člena sploh nimamo.
Dr. Miha Potočnik: 39. člen se je izgubil na ta način, da bi
38. člen moral imeti samo prvi in drugi odstavek, dosedanji tretji odstavek
38. člena pa bi moral biti 39. člen. Tiskarski škrat pa je ta člen odnesel.
Predsednik Miha Marinko: Mislim, da te ugotovitve ne bi bilo
treba dati na glasovanje, ker gre samo za tiskovno napako. Besedo ima
ljudski poslanec Tone Bole.
Toine Bole : V drugem odstavku 42. člena je rečeno, da se pri obravnavi, kjer je več predlogov, glasuje z dviganjem rok. Predlagam, da je
v primeru, če je več kot dvoje predlogov, pogoj, da se glasuje poimenično,
ker v nasprotnem primeru ni mogoče obvladati števila, ker lahko nekdo
dvakrat glasuje za dva različna predloga, če sia mu ta dva povoljna v
kombinaciji proti tretjemu. Zato predlagam, da mora biti v primeru, če
so dani trije različni predlogi, glasovanje poimenično. V primeru, da so
trije različni predlogi in se morda dva predloga kombinirala proti tretjemu.
je pri glasovanju z dviganjem rok nemogoče obvladati številke. To pomeni.
da bi pri treh različnih predlogih moral bili pogoj, da se glasuje poimensko,
ker je le na ta način mogoče obvladati situacijo.
Dr. Miha Potočnik : V 42. členu je obdelano vprašanje, kako se
glasuje, kadar se glasuje z dviganjem rok. Ce skupščina sklene, da bo
glasovala javno z dviganjem rok. potem so ti predpisi napisani v 42. členu.
' 43. členu pa se obravnava poimensko glasovanje, ki je takrat, kadar skupščina sklene, da se o nekem predlogn glasuje poimensko. Zato
s
ia v 42. in 43. členu obseženi obe situaciji. Ke.r ni tu nobenega nasprotja.
*c pripombe ne sprejmem ter bo skupščina sama sklenila, ali bo glasovanje
'■ dviganjem rok tudi takrat, če bo' več predlogov, ali pa bo poimensko
glasovanje. (Dr. Ferdo Kozak: Zakaj je v 42. členu izpuščeno, kdo je proti?)
V drugem odstavku 42. in 43. člena je to izpuščeno zato, ker gre v tem
primeru za več predlogov. Pri več predlogih je razumljivo, da je za nek
predlog lahko vedno manj kot polovica poslancev. Ker pa je več predlogov.
"»jprej ugotavljamo, kdo je za prvi. kdo je za drugi in kdo za tretji
Predlog. Ne ugotavljamo pa, kdo je proti, ker ugotavljamo samo večino za
te predloge in na koncu še tiste, ki so se glasovanja vzdržali. Ce pa je teh
slučajno več kot polovica, vsi ti predlogi propadejo. Zato V tem primeru
li potrebno ugotavljati, kdo je proti, ker bi to ne bilo logično. Pripombe
lov a risa Boleta pa ne sprejmem.
Tone Bole: Tovariš poročevalec postavlja to kot možnost, moj
predlog pa je stavljen kot pogoj. V tem je tudi razlika. Ce sta samo dva
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predloga, je stvar v redu, če so pa tiiji' predlogi, pa predlagam, <la je IJOICMH
poimenično glasovanje. Ce so trije predlogi« ki mod seboj niso isie vsebine,
ni mogoče obvladati števila, kdo za kateri predlog glasuje, ker lahko pride
t!o kombinacij, da nekdo dvakrai glasuje in obratno. Edina kontrola je ta.
da se sešteje število glasov im če se to ne ujema s številom prisotnih, je
treba to posebej ugotoviti zaradi kontrole. Prav nič nas ne bi zaviralo pri
delu, če predlagam to kot pogoj, ne pa kot možnost, v primeru če sta več
kol dva predloga.
D r. M i h a Potočnik: Kot poročevalec komisije ponovno izjavljam,
da pripombe tovariša Bolela ne sprejmem. Poleg lega. kot sem že prej
rekel, pa je stvar taka, da je v 31. členu postavljen princip, da se glasuje
javno, razen če skupščina sklene, da se glasuje tajno. Kot normalni način
glasovanja sprejemamo način javnega glasovanja, in sicer z dviganjem rok.
V 32. členu pa je poskrbljeno tudi za drug primer, ko je rečeno: »Poimensko glasovanje vodi predsednik, če misli, da je lo potrebno zaradi nalančiie
ugotovitve izida glasovanja, ali če to zahteva najmanj deset poslancev.
To se pravi, da dajemo skupščini možnost, da sklepa o predlogu tudi s
poimeničnim glasovanjem, če bako hoče. po drugi sirani pa imamo v 31.členu princip, v ^2. členu pa predvideno možnost, da v primeru, če bi predsednik iežko ugotavljal, koliko je enih ali drugih glasov, ali pa če l"
/.ahleva deset poslancev, se vedno lahko predlaga, da se glasuje poimensko
in v takem primeru bo glasovanje lako, kakor lo zahteva tovariš Bole.
Predsednik
Majhen.

Miha

Marinko:

Besedo ima ljudski poslanec Vlado

Vlado Maj hen : Prosil bi za pojasnilo, ker mi ni popolnoma jasno,
kako je v primeru, če je več predlogov. Po poslovniku se zahteva navadna
večina. Tam. kjer so trije predlogi, je mogoče, da je vsak izmed leh predlogov sprejet, ker vsak izmed teh predlogov lahko dobi za sebe navadno
veČino. Kaleri izmed predlogov potem velja:' Mislim pa. da bi moralo biti
\ poslovniku določeno lako, da je uveljavljen tisti predlog, ki je med temi
predlogi dobil večino, lega pa v poslovniku ni. in je rečeno, sprejel јв
vsak predlog, ki ima večino. VeČina pa je lahko ludi en glas čez polovico.
Mogoče pa je, da vsi trije predlogi dobijo po en glas čez polovico in je
sedaj vprašanje, kateri predlog je uveljavljen. Nikjer iiamier ne pile 0 leni.
(Ja je Sprejet listi predlog, ki je med temi predlogi dobil večino.
Predsednik Miha Marinko: Tovariši poslaocll Dajem predlog poročevalca, da Se predmetni amandma odkloni, na glasovanje. Kdor je Zfl
odklonitev amandmaja, naj prosim dvigne roko. (VeČina poslamev dvigne
roko.) Je kdo proti? (Proli so trije poslanci.) Se je kdo vzdržal glasovanja?
(En poslanec se je vzdržal glasovanja.) Besedo ima ljudski poslanec Jože
Pelejan.
Jože Pelejan: /V prej sem pripomnil, da mi pri 42. člen U ni jasno,
('emn se ne glasuje proti. Nadalje bi pripomnil, da od 2\ do 2(>. člena Ш
določil, od kod govornik govori. V dosedan j ih poslovnikih smo imeli tO
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določbo, in zato predlagam amandma, da se vstavi nov odstavek, ki bi se
glasil: »Na seji ljudske skupščine govore vsi govorniki z govornice. S
svojega mesta lahko govore samo. kadar govore o kršitvi poslovnika, o
dnevnem redu in zaradi osebnega pojasnila.«
Nadalje bi imel pripombo k 63. členu, in sicer tam, kjer je govora
o disciplinskem postopku. Tam je namreč določeno, da je poslanec lahko
začasno odstranjen največ z dveh sej, za ponovno hujšo prekršitev reda
pa največ s treh nadaljnjih sej. Vprašal bi, kaj je potem, če poslanec ponovno hudo žali poslance ali skupščino in kaj naj se v tem primeru
napravi. Tu je namreč rečeno, odstranitev največ s treh nadaljnjih sej.
Upam sicer, da v naši skupščini ne bo takih pojavov, vendar je previdnost
mati modrosti. Stavljam ta dva 'predloga, če skupščina misli, da sta umestna.
Dr. Miha Potočnik: Glede prvega predloga, da se med 23. in
29. členom doda še določilo, da govorniki govore z govornice, bi prosil, da
bi si to rezervirali za komisijo, ki bi ta predlog dokončno formulirala. Glede
druge pripombe k 63. členu pa'mislim, da je za vsako ponovno kršitev reda
na seji poslanec lahko ponovno kaznovan in ima vsaka ponovna kršitev
reda na seji za posledico disciplinski ukrep, tako da tu stvar ni omejena.
Ce je pa poslanec tako hude krvi, da tudi ti disciplinski ukrepi ne zaležejo,
pa> se lahko postavi tudi kot skrajna konsekvenca vprašanje tega poslanca
neposredno pred volivce. Za samo vzdrževanje reda na seji pa po mojem
ti ukrepi zadostujejo.
Predsednik Miha Marinko: Prosim, da se tovariš Petejan izjavi
o mnenju poročevalca.
Jože Petejan: Sprejmem predlog tovariša poročevalca, prej pa
mi stvar ni bila jasna in mi še sedaj ni povsem razumljiva.
Predsednik Miha Marinko: Predlagam, naj bi se to vprašanje
razjasnilo v komisiji med odmorom. Ima še kdo kak amandma k tretjemu
poglavju, to je do 69. člena?
Dr. Miha Potočnik: Kot poročevalec predlagam še tiskovni popravek k podnaslovu »Vzdrževanje reda na seji«, pred katerim mora biti
pravilno število »8.« ne pa >3.«.
Predsednik Miha Marinko: Prašim za nadaljnje predloge do
69. člena. (Ne javi se nihče.) Ce nihče, prehajamo na četrto poglavje. Besedo ima ljudski poslanec Jože Petejan.
Jože Petejan: K 80. in 81. členu bi vprašal, ker ne vem. če je
pravilno, da Izvršni svet zahteva, da skupščina, ki je suveren in najvišji
predstavnik slovenskega naroda, preloži obravnavo na eno prihodnjih sej.
Cako more zahtevati to Izvršni svet, ki je izvršni organ ljudske skupščin«.
Ustavni zakon LRS namreč določa, da Izvršni svet lahko samo predlaga
ljudski skupščini. Prosil bi pojasnila, ker si pri tej stvari nisem na jasnem.
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Predsednik Miha Marinko: Ima še kdo kako vprašanje k eetrtemu poglavju? Tovariš Petejan je namreč zašel že na peto poglavje. (K
besedi se prijavi ljudski poslanec inž. Adolf Tavčar.)
Inž. Adolf Tavčar: Člen 71. pravi: »Za člana Izvršnega sveta
je lahko izvoljen vsak poslanec Republiškega zbora. Predlagam, da se ta
člen popravi tako: »Za člana Izvršnega sveta je lahko izvoljen vsak poslanec ljudske skupščine.« Ce bi bilo tako določilo, potom bi bila oba doma
enakopravna.
Dr. Miha Potočnik: Pripombe, da bi bil za člana Izvršnega
sveta lahko izvoljen tudi poslanec Zbora proizvajalcev, ni mogoče sprejeti
zaradi tega, ker je v ustavnem zakonu izrecno povedano v 76. členu, da
predsednika in druge člane Izvršnega sveta voli ljudska skupščina izmed
poslancev Republiškega zbora. Tovariš poslanec je stavil pripombo, da bi
bila tako oba zbora enakopravna. Ta določba pa ne posega V enakopravnost
/bora proizvajalcev, ker je Zbor proizvajalcev enakopraven z Republiškim
zborom pri sprejemanju zakonov in pri obravnavanju vseh najvažnejših
vprašanj, ki se v skupščini obravnavajo. Da je pa po ustavnem zakonu nemogoče, da bi bil poslanec Zbora proizvajalcev član Izvršnega sveta, je to
zaradi tega, ker so poslanci Zbora proizvajalcev ljudje, ki stalno delajo
\ proizvodnji. Član Izvršnega sveta pa ne bi mogel stalno delat; v proizvodnji zaradi dolžnosti, ki mil jih nalaga njegova funkcija. Ce bi poslal
član Izvršnega sveta nekdo iz Zbora proizvajalcev, bi prenelial hiti proizvajalce in član Zbora proizvajalcev, ker ne bi več đelal v proizvodnji, lega
tudi ustavni zakon ni prezrl in to ni diskriminacija Zbora proizvajalcev.
Predsednik Miha Marinko: Tovariši poslanci, mislim, da je po
tem pojasnilu brezpredmetno glasovati o tem predlogu. Ima Se kdo kako
pripombo k ('etitemn poglavju, to je do "7. člena? (Ne javi se nihče.) Ker
nihče, preidemo na peto poglavje od 78. do S4. Stena,
Dr. Miha Potočnik: V tretjem odstavku 81. člena misli tovariš
Petejan, da bi Se besede Izvršni svet lahko zahteva nadomestile z besedami l/vršm sve; lahko predlaga«, češ da l/vršni svet od skupščine M
more ničesar zahtevati. Vendar pa mislim, da tretji odstavek 81, člena predvideva situacijo, ko Izvršni svet na seji na neko vprašanje De more takoj
odgovorili. V primeru, ko neko vprašanje ni dovolj prezenluo in se je
treba informirati. Izvršni svet vendarle lahko zahteva, da se obravnava
0 takem vprašanju preloži na eno izmed prihodnjih sej. Mislim, da bi bil"
nedemokratično od skupščine. Če bi silila Izv ršni svet, da o nekem vprašanju,
o katerem niso zbrani vsi podatki in stvar ni prezentna. takoj odgovori.
V tem smislu je mišljena ta zahteva. Srbski jezik ima za ta pojem bolj
posrečeno besedo ira/i . kar pomeni, da zahteva ali pa tudi predlaga.
\endar mislim, da ludi beseda zahleva ne posega prav nič v av loritelo
skupščine in jo ue spravlja v noben podrejen položaj nasproti Izvršnemu
svetu. Navsezadnje pa o stvari vendarle odloča skupščina, ker še vedno
ni rečeno, da skupščina lo zahtevo mora sprejeti.
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Predsednik Mihu Marinko: Prosim tovariša Petejana, da se izjavi.
"Jože Petejan: Oprostite ргозип, jaz sem zahteval pojasnilo, nisem pti predlagal. Sedaj mi je stvar jasna in se s pojasnilom tovariša
Potočnika strinjam. (K besedi se prijavi ljudski poslance dr. Marijan
Brecelj.)
13 r. Marijan Brecelj : Mislim, da to ni vprašanje poseganja
v pravice skupščine, temveč gre tu za primer, ko poslanec, ki ni zadovoljen z odgovorom, lahko zahteva, naj skupščina obravnava postavljeno
vprašanje in odgovor. Izvršni svet pa ne more dafii odgovora in zahteva,
da se ta obravnava preloži na eno prihodnjih sej. Ce se poslanec s tem
strinja, ni potem potrebno nobenega drugega predloga. Če pa se s predlogom ne strinja, pa v vsakem primeru odloča skupščina. Zato mislim, da
je izraz »zahteva« popolnoma pravilen.
Dr. Miha Potočnik: Mislim, da beseda »zahteva« ne predstavlja
nobene oblasti. Ce ima poslanec pravico zahtevati od skupščine, potem
■ma tudi Izvršni svet pravico nekaj zahtevati od skupščine.
Predsednik Miha Marinko: Ima še kdo kako pripombo do 84.
člena. Besedo ima ljudski poslanec Matevž Hace.
Matevž Hace: V 80. členu je rečeno naslednje: »Vsak poslanec
ima pravico postaviti Izvršnemu svetu vprašanje pismeno po predsedniku
skupščine ali pa ustno na skupni seji domov.« Včasih so vprašanja, ki so
luke konkretne narave, da jih je treba hitro in operativno rešiti in mislim, da bi ne bilo treba za vsako tako stvar obremenjevati predsednika
skupščine. Zato bi predlagal, da 'se vstavi določilo, da poslanci lahko taka
vprašanja predlože pismeno neposredno Izvršnemu svetu. Kajti, če bo
šla vsaka stvar po predsedniku skupščine, se lahko nekatere stvari zavlečejo ali pa na terenu zastare. Da bi pa ne obremenjevali preveč skupščine
'ii predsednika skupščine, predlagam, da se vnese določilo, da se nekatere
stvari lahko pismeno predlože neposredno Izvršnemu svetu.
Dr. Miha Potočnik: To poglavje »Vprašanja in dajanje pojasnil o delu uprave« obravnava vprašanja poslancev, ki ee končno obravnavajo v skupščini bodisi na skupni seji ali pa na seji posameznega-doma.
Zato je edino pravilno, da se taka vprašanja postavljajo Izvršnemu svetu
Po predsedniku ljudske skupščine, prvič zato. ker mora predsednik skupščine biti o takih vprašanjih obveščen, ker pridejo na dnevni red ene
'zmed prihodnjih sej, in drugič tudi zato. ker gre tn za razmerje skupščine
""sproti Izvršnemu svetu, ne pa za razmerje posameznega posknea nas
Pioti Izvršnemu svetu. Zalo mislim, da je edino ta način pravilen, kajti
(I
a bi posamezniki neposredno postavljali vprašanja Izvršnemu svetu, bi
*« ne bilo smotrno in ekonomično in tudi v razmerju skupščine nasproti
Wšiiemu svetu ne bi bilo pravilno. Ni pa s tem izključeno da se posamezni poslanec za eno ali drugo stvar, ki jo misli sprožiti v skupščini kol
""'■'pclacijo. ne zanima pri organih državne uprave, pri posameznih se-
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kretariatih ali pri ljudskih odborih, kar je ena izmed njegovih .splošnih
pravic. Ce pa hoče poslanec poMavili vprašanje v nekoliko bolj slovesni
obliki v skupščini, pa je pravilno, da gredo taka vprašanja pismeno po
predsedniku skupščine, ki jih potem daje na dnevni red seje.
Matevž Hace: Mislil sem na taka vprašanja, pri katerih se zahteva ekspcdiiivnost in bi zaradi hiiiejšc rcšiive lako vprašanje ne šlo
po predsedniki) skupščine. Ce bi vsak poslanec postavljal vprašanje
l/\ ršneinu svetu po predsedniku skupščine, bi to njegovo funkcijo samo
obremenjevalo. (K besedi se javi ljudski poslanec Stane Kavčič.)
S t a n c Kavčič: Mislim, da vsak poslanec, čim postavi vprašanje
Izvršnemu svetu po skupščini, -stopa dejansko v vsebinski in tudi v formalni zakonskopravni odnos z Izvršnim svetom. Izvršni svet je poleni
dolžan na seji na vpiašanjc odgovoriti in se o tem tudi glasnjc. I o je neke
vrste popolnoma zakonita procedura« ki po mojem ne more biti drugačna.
To pa, da se posamezni poslanci in ne samo posamezni poslanci, ampak
tudi vsak državljan lahko s celo vrsto vprašanj obrača neposredno na
Izvršni svet. zlasti v raznih konkretnih primerih, ko je treba stvari ekspeditivno reševali, to je pa seveda potem stvar Izvršnega sveta, da sam neodvisno od konkretnega obravnavanja tistega problema v skupščini prinese odločitev, na listo vprašanje odgovori, ali skratka postopa tako. kakor
misli, da je to potrebno. To sla po mojem dve različni stvari in dva različna odnosa, ki jih ni mogoče enako obravnavali.
Predsednik
jasnilom.
Matevž

Miha
Hace:

Marinko:

Tovariš llacc. ali se strinjaš s po-

Ce že ni drugače, se strinjam. (Smeh v dvorani.)

Predsednik Miha Marinko: Ima Se kdo kako pripombo k temu
poglavju!' (Ne javi se nihče.) Če ne. preidemo na šesto poglavje od 85. do
vključno 97. Člena. Ima kdo kako pripombo!' (Ne javi se nihče.) Ce nihče,
preidemo na sedmo poglavje od l)H. do vključno 100. člena. Ima kdo kako
pripombo? (K besedi se javi ljudski poslanec Jože Turnšek.)
Jo/e Turnšek : Prosim za pojasnilo k 95. člemi, kjer je rečeno,
da ima vsak poslanec pravico, ndeleževali se sej skupščinskih odborov 10
komisij. Četudi ni njiho\ Član. Na kakšen način bodo poslanci obveščeni
0 sejah posameznih komisij in odborov. C'e poslanci ne bodo obveščeni <>
teh sejah, se teh pravic ne bodo mogli posluževali.
Predsednik
v prašanjc.

Miha

Marinko:

Prosim poročevalca, da pojasni 10

Dr. Miha Potočnik: Ta pripomba je pravilna. Komisija za poslovnik Republiškega zbora je vnesla v besedilo o sklicevanj n teh sej
določilo, da mora bili sklicanje sej odborov objavljeno v diicvncm časopisju,
zalo je prav. da to določilo vnesemo tudi v skupščinski poslovnik. S (0
pripombo se strinjam.
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Predsednik Mihu Marinko: Ali so tovariš poslanec zadovoljuje
z odgovorom?
Jože T u r u š e k : Se zadovoljujem.
Predsednik Mihu Marinko: Prehajamo na razpravo o osmem
poglavju, io je od 101. do vključno 102. členu. Ima kdo kako pripombo?
(Ne javi se nihč-e.) Ker nihče, prehajamo na razpravo o deveiem poglavju
od 103. do vključno 106. člena. Ima kdo kako pripombo? Besedo ima ljudski po-slanec Bogomil Vižintin.
Bogomil Vižintin: Imel hi vprašanje k 103. členu, in sicer ali
je tam razumeti predstuvnike domučega tiska ali tiska na sploh. To mi ni
povsem jasno.
Dr. Miha Potočnik: Tu je mišljen lisk na splošno, se pravi domači in tuji iisk. V prvotnem besedilu je bilo: »Predstuvniki domačega in
tujega tiska.« Da pa tega ne bi posebej poudarjali, je komisija to besedilo
spremenila, pri čemer pu je mišljen domaČi in tuji tisk. Vsnk predstavnik
tisku pa dobi za delo v skupščini posebno legitimacijo, lo pa lahko dobi
'udi inozemski novinar.
Predsednik Mihu Marinko: Ali se poslanec "Vižintin zadovoljuje
' odgovorom?
Bogomil Vižintin: Se zadovolj njem.
Predsednik Mihu Marinko: Ima Se kdo kako pripombo k devciemn poglavju? Ce ne. prehajamo na deseto poglavje od 107. do 114.
('lena. Ima kdo kak predlog? (Nihče.) Prehajamo na enajsto poglavje,
<o je na »Končne določbe«. Ima kdo kuko vprušanje? (Nihče.) Da bi se
poročevalec mogel izjaviti o mnenju komisije glede členov, za katere si
je mnenje pridržal. odrejam petnajst minut odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 18. uri in se je nadaljevala ob 18,40.)
Predsednik Miha Marinko: Tovariši ljudski poslanci! Nadaljujemo z raspravo o odprtih vprašanjih, ki so nam Se ostala. Besedo ima
poročevalec komisije za izdelavo poslovnika.
Dr. Miha Potočnik: Ljudski poslanec Jože Petejan je predlagal, naj bi nekje meti 23. in 24. členom vstavili Se tole besedilo: »Na seji
ljudske skupščine govorijo vsi govorniki z govornice. S svojega mesta
BOVOrijo lahko siimu. kadar govorijo o kršitvi poslovnika, o dnevnem redu
ali zaradi ospbnega pajamrfla.« Komisija je o tem predlogu razpravljala
'" je ob pristanku tovariša IVlejana, ki je pri obravnavi sodeloval, sprejela sklep, naj se kot Četrti odstavek sedanjega 25. člena doda še besedilo:
»Na seji ljudske skupščine govorijo vsi govorniki z govornice.« Za drugo
besedilo je tovariš Petejan pristal, da se črta, tako da bi amandma, ki ga
je komisija sprejela, obsegal sumo omenjeni stavek, ki bi bil četrti odstavek 25. člena.
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Nudaljnji predlog, ki smo si ga pridržali, je bil pri 51. členu. Pri leni
Členu je ostalo odprto še vprašanje besedila poslanci glasujejo osebno •
To sem si pridr/ui zalo. da dobim še mnenje komisije. Komisija se s leni
besedilom strinja in je tako 51. elen predlagan v besedilu, kakor ga je dal
dr. Marijan Brecelj ter se glasi: Sklepa se tako, da o predlogu poslanci
glasujejo.-' Glasujejo za predlog ali proti predlogu ali se glasovanja vzdržijo. Poslanci glasujejo osebno. Glasujejo javno, razen ee skupščina sklene
da se glasuje tajno.«
Nazaduje je bil predlog Se pri 95. členu, ki sem ga že prej sprejeli
naj se poslancem omogoči, da sodelujejo na sejali odborov, katerih člani
niso, na ta uačin. da se lo nekako objavi. Besedilo 95. člena naj bi v drugem
odstavku bilo naslednje: »Sklicanje seje se objavi v časopisju.*' laka
določba je tudi \ poslo\ iiiku Republiškega zbora in /bora proizvajalcevDrugih amandmajev, ki bi bili pridržani in o katerih ne bi že prej glasovali oziroma jih sprejeli, ni.
Predsednik Miha Marinko: Tovariši, s tem bi bila razprava
o poslovniku zaključena, vendar vprašam, ali še kdo želi besedo h kakemu
vprašanju. (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in dajem
predlog poslovnika z dopolnili oziroma amandmaji, ki jih je sprejela komisija, na glasovanje. Kdor je /a lak poslovnik, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala, je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.) Ugotavljam, da je poslovnik soglasno sprejel.
Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. lo je na volitve stalnih
odborov in komisij ljudske skupščine LRS. I'o pravkar sprejetem poslovniku ima Ljudska skupščina LRS dva stalna odbora, in sicer administralivni odbor in odbor za volitve, ki štejeta vsak po pel članov ter dve
komisiji, to je komisijo za razlago zakonov, ki šteje devet članov, in komisijo za ljudske odbore, ki šteje sedem članov. Oba odbora in obe komisiji si4 po določilih poslovnika volijo na podlagi kandidatnih lisi. Kandidalna lista mora obsegati loliko kandidatov, kolikor je treba izvolil'
članov posameznega odbora oziroma komisije. Vsak predlog za posamezni
odbor oziroma komisijo mora po poslovniku dali najmanj deset poslancevDa bi poslanci predloge lahko pripravili, odrejam deset minul odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 18,45 in se je nadaljevala ob 19. uri.)
Predsednik Miha Marinko: Nadaljujemo sejo. Prehajamo na
volitve administrativnega odbora in prosim poslance za predloge. Besedo
ima ljudski poslanec Lojze Ocepek.
Lojze Ocepek: V adminisl ral iv ni odbor, ki mora po poslovniku
skupSčine šteti najmanj pel poslancev, predlagam V imenu podpisanih desetih poslancev, in sicer: Slaiicla Bobnarja, {'"ranca Pirkov iča. Albina JeH"
slerla, Matevža I laceta. Dušana Bolela, dr. Marjana Ahčina. Avgusta Bre/avščka. Ivana (iolje, Budija (ianzilija in Rudija IVperka naslednje ljudske
poslance: Jožeta (iričarja. Ivana Novaka, 1'eliksa Razdriha, Andreja Steg"
narja in Iva Svetino,
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Predsednilc M i li ii M ar iiiko : Ali je še kak drug predlog? (No javi
se nihče.) Zalo dajem na glasovanje lišio, ki jo je v imenu desetiih poslancev
predloži] ljudski poslanec Lojze Ocepek in sicer, da se v administrativni
odbor izvolijo naslednji ljudski poslanci: Jože Gričar, Ivan Novak, Feliks
Razdrih, Andrej Stegnar in Ivo Svetima. Kdor je za ta predlog, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejel in
da so navedeni poslanci soglasno izvoljeni.
Prehajamo na volitve odbora za volitve. Prosim poslance za predloge.
Besedo ima ljudski poslanec Ivan Novak.
Ivan Novak: Tovariši poslanci! V odbor za volitve skupnega odbora Ljudske skupščine LRS, ki mora po poslovniku Ljudske skupščine LRS
šteti najmanj pet članov, predlagam v imenu skupine desetih poslancev,
in sicer Ivana Novaka. Franca Lubeja, Jožeta Moleka. Mihaele Dermastia.
Rudolfa Ganzitija. Feliksa Razdriha, Stanislava Kebra, Matije Maležiča.
Mihe Berčiča in Jakoba Mojškerca naslednjih pet tovarišev, in sicer: Franca
Belšaka, Dušana Boleta, Franca Kreseta. Alojza Ocepka in inž. Vilmo Pirkovič.
Predsednik Miha Marinko: Je še kak drug predlog? (Ne javi se
nihče.) Zato dajem na glasovanje listo, ki jo je v imenu desetih poslancev
predložil ljudski poslanec Ivan Novak in sicer, da se v odbor za volitve
izvolijo naslednji ljudski poslanci: Franc Belšak, Dušan Bole, Franc Krese,
Alojz Ocepek in inž. Vilma Pirkovič. Kdor je za ta predlog, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet
'u da so navedeni poslanci soglasno izvoljeni.
Prehajamo na volitve komisije za razlago zakonov. Prosim za predloge.
Besedo ima ljudski poslapec Vinko Šunrrada.
Vinko Šum rad a: V komisijo za razlago zakonov kot skupnega
odbora Ljudske skupščine LRS, ki mora po poslovniku šteti najmanj devet
članov, predlagam v imenu skupine dosetih poslancev, in sicer v svojem
imenu in v imenu Antona Boleta, Lojzeta Mlakarja, inž. Antona Koželja,
Feliksa Razdriha, dr. Marjana Ahčina, Ivana Golje, Cvetke Vodopivec,
Lojzke Stropnik in Antona Ferjančiča naslednjih devet tovarišev, in sicer:
Ivana Bratka, Jožeta Eberla, Vinka Hafnerja, Danijela Lepina, dr. Antona
Melika, dr. Helija Modica, dr. Miho Potočnika, inž. Adolfa Tavčarja in
Ignaca Voljča.
Predsednik M i li a Marinko: Ali je morda še kak drug predlog?
(Ne javi se nihče.) Zato dajem na glasovanje listo, ki jo je v imenu desetih
Poslancev predložil ljudski poslanec Vinko Šumrada in sicer, da se v komisijo za razlago zakonov izvolijo naslednji ljudski poslanci: Ivan Bratko,
Jože Eberl, Vinko Hafner, Danijel Lepin, dr. Anton Melik, dr. Heli Modic,
dr. Miha Potočnik, inž. Adolf Tavčar in Ignac Voljč. Kdor je za ta predlog,
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti?
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(Nihče.) Se je kdo vzdržali' (Nihče.) LJgotavijaJti, da je predlog soglasno
>|)г(-ј(м in da so navođeni poslancn soglasno izvoljeni v konuisdjo za razlago
zakonov.
Prehajamo na volitve komisije za ljudske odbore. Prosim za predlog.
Besedo ima ljudski poslanec Vinko Hafner.
V i n k o Hafner: Y imenu skupine desetih poslancev Republiškega
zbora in Zbora proizvajalcev, in sicer io\arišev dr. Milie Potočnika. Leopolda Mačka. Franca Cerneta. dr. Marjana Aličina. Jožeta Bcnedičiča. Lovra
Cerarja, Toneta Boleta. Franca Rania. jnlkc Padcžnik in Vinka Hafnerja
predlagam V skupščinsko komisijo za ljudske odbore naslednjili sedem
tovarišev, in sicer: Mavricija Borca. Bogdana Knafliča. Vlada Krivica,
Aniona Petenielja. Siancta Rebernaka. Kana Vodovnika in Vinka Šnmrado.
Predsednik Miha Marinko: je še kak drug predlog? {Ne javi se
nihče.) Zato dajem na glasovanje listo, ki jo je v imenu desetih poslancev
predlagal ljudski poslanec Vinko Hafner in sicer, da se v komisijo za
ljudske odbori' izvolijo ljudski poslanci Mavrieij Bore. Bogdan Knaflič.
Vlado Krivic, Anion Peiernclj. Slane Rehernak. [van Vodovnik in Vinko
Šumrada. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Hvala, je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
1 gotavljam, da je predlog soglasno sprejet in da so navedeni poslanci soglasno izvoljeni V komisijo za ljudske odbore.
S tem so volitve odborov in komisij ljudske skupščine, ki so predvideni
po poslovniku, opravljene Vsak odbor iu komisija si po določbah poelovnika izvoli izmed sebe predsednika in tajnika, lahko pa tudi podpredsednika. Prosim, da se odbora in ohe komisiji čimprej seslanejo in konstituirajo. Ker imamo na dnevnem redu še eno točko, l)i prosil, da se takoj
seslanejo. predvsem pa odbor za volitve, da bi razpravljal o predlogu
I/vršnega sveta o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča dr. Teodorja Tomdnška Ш ta predlog dal skupščini v razpravo. Odrejam kratek odmor s
prošnjo, da ostanemo na svojih mestih.
(Seja je bila prekinjena ob 19,20 in se je nadaljevala ob 14.2").)
Predsednik Miha Marinko: Prosim, da bi poročevalci oheh odborov in komisij sporočili skupščini, kako so se konsl ilnirali. (K besedi se
prijavi ljudski poslanec Jože (iličar.)
Jože Griear: Administrativni odbor se je konstituiral in iz svoje
srede izvolil za predsednika ljudskega poslanca Ivana Novaka, za tajnika
pa ljudskega poslanca Iva Svetino.
Predsednik M i ii a Marinko: Prosim /a poročilo odbora /a volitve.
(K besedi se prijavi ljudski poslanec Dušan Bole.)
Duša n

Bole : Odhor za v olil \ e se je konsl ii ni ral tako. da je liil /a

predsednika izvoljen ljudski poslanec Lojee Ocepek, za sekretarja ps
ljudski poslanec brane Krese.

1. sej«
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Frecl.sodnik M i li a M a rinko : Prosim komisijo za razlago zakonov,
oa da poročilo. (K 'besedi se prijavi ljudski poslanec dr. Anton Melik.)
I) r. Л n i o n Melik: Komisija za razlago zakonov se je konstituirala
ni je za svojega predsednika izvolila ljudskega poslanca dr. Helija Motlica,
za tajnika pa ljudskega poslanca Danijela Lepina.
Predsednik Miha Mariirko: Prosim komisijo za ljudske odbore,
da da poročilo. (K besedi se prijavi ljudski poslanec Mavricij Bore.)
Mavrici j Bore: Komisija za ljudske odbore se je konstituirala
tako, da je iz svoje srede izvolila za predsednika ljudskega poslanca Vlada
Krivica, za tajnika pa ljudskega poslanca Antona Peternelja.
Predsednik Miha Marinko: Prehajamo na četrto točko dnevnega
icda. in sicer na razrešitev sodnika Vrhovnega sodišča LBS dr. Teodorja
lominška in prosim poročevalca odbora za volitve, da da poročilo.
Dušan Bole: Odbor za volitve je razpravljal o predlogu Izvršnega
sveta glede razrešitve dr. Teodorja Tomiuška kot sodnika Vrhovnega sodišča LRS in o njegovi postavitvi za državnega sekretarja za pravosodno
Upravo. Ti dve funkciji wta nezdružljivi, to se pravi, funkcija sodnika Vrhovnega sodišča je nezdružljiva s službenim mestom državnega sekretarja za
pravosodno upravo. Odbor je o tem predlogu razpravlja] in predlaga skupščini, da predlagano razrešitev sprejme.
Predsednik Miha Marinko: Dajem predlog komisije za volitve
» razrešitvi dr. Teodorja Tominška kot sodnika Vrhovnega sodišča TRS
na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
•oko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je ipredlog o razrešitvi dr. Teodorja Tominška kot
sodnika Vrhovnega sodišča TRS. ki je bil z odločbo Izvršnega sveta postavljen za državnega sekretarja za pravosodno upravo, soglasno sprejet.
Tako smo dnevni red prve skupne seje obeh domov izčrpali in s tem
zaključujem sejo. Obveščam pa ljudske poslance, da sklicujem ločeni seji
e
»ega in drugega doma za jutri, to je 21. januarja ob 9. uri v skupščinskih
prostorih, ter naj to obvestilo velja kot osebno vabilo po določilih 15. člena
poslovnika. Predlog za dnevni red seje enega in drugega doma je podoben
dnevnemu redu, ki je bil za skupno sejo, in je objavljen na oglasni deski.
Seja je bila zaključena ob 19,50.
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LJUDSKA SKUPŠČINA LRS
REPUBLIŠKI ZBOR
Verifikacijski odbor

Ljubljana, dne 15. decembra 1953

REPUBLIŠKEMU ZBORU LJUDSKE SKUPŠČINE LRS
Verifikacijski odbor Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS je ла
svoji seji dne 15. decembra 1953 pregledal predložena potrdila poslancev,
vse volilne spise ter poročilo Republiške volilne komisije LRS z dne 4. decembra 1953 pod št. 59/1-53 in njeno dodatno poročilo z dne 14. decembra 1953
pod št. 59/3-53.
Po pregledu obeh poročil Republiške volilne komisije LRS, predloženih
poslanskih potrdil o izvolitvi in volilnih spisov daje verifikacijski odbor
Republiškemu zboru Ljudske skupščine LRS naslednje
poročilo:
1. Za volitve ljudskih poslancev Republiškega zbora Ljudsko skupščine
LRS. ki so bile dne 22. novembra 1953. je Izvršni svet Ljudske skupščine
LRS s svojim odlokom z dne 17. septembra 1953 pod št. U-53/53 določil
skupno število poslancev tega zbora na 122 in s svojim odlokom z dne
(7. septembra pod št. U-58/53 razdelil ozemlje Ljudske republike Slovenije
na 122 volilnih enot.'
2. Razen v 27. volilni enoti, v kateri je biia potrjena samo kandidatura
skupine državljanov, je bila v vseh volilnih enotah potrjena po ena ali več
kandidatur zborov volivcev. V 120. in 121. volilni enoti je bila potrjena
'"di po ena kandidatura skupin državljanov. V 33. volilni enoti sta bili
Poleg kandidature zborov volivcev za kandidata Bajca Martina potrjeni še
dve kandidaturi skupin državljanov, in sicer za Jordana Janka kot prva.
ter za Kerina Franca kot druga kandidatna lista po vrstnem redu. Potrjeno
kandidaturo za Kerina Franca pa je potrebno število podpisnikov dne
18. novembra 1933 umaknilo.
3. Pri volitvah v Republiški zbor Ljudske skupščine LRS je bilo 976.322
volilnih upravičencev, od katerih je glasovalo skupno 839.065 ali 85,92%.
Od skupnega števila oddanih glasov je odpadlo na kandidate 788.769
ali 94,01% glasov, neveljavnih glasovnic pa je bilo 50.296 ali 5,99%.
4. V vseh volilnih enotah so se določitev kandidatov in volitve izvršile
V skladu z zakonilimi predpisi in ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko bistveno
vplivale na določitev kandidaiur ali na volilni izid. Izjema velja le za 33. volilno enoto, ki obsega občine Podbočjc. Kosianjevico. Rako. Bučko in
Cerklje v okraju Krško.
V navedeni volilni enoli je kandidaturo skupine državljanov za Kerina
Franca predlagalo v potrditev 256 volivcev. Že potrjeno kandidaturo pa je
Okrajna volilna komisija v Krškem s svojo odločbo z dne 18. novembra 1953
proglasila z« umaknjeno, ker je umik kunciidature predlagalo 173 podpis-
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iiikov predloga kandidature, katerih podpisi so bili pravilno overjeni od
pristojnega organa za overitve. Po prvem odelavku 80. člena zakona o pravicah in dolžnostih ter o volitvah in odpoklien ljudskih poslancev Ljudske
skupščine LRS je potrehno za umik kandidature skupine državljanov, da
podpiše predlog za umik najmanj dve tretjini podpisnikov kandidature,
torej v danem primeru najmanj 171, Volitve dne 22. novembra 1953 so se
zato v tej volilni enoti vršile samo med kandidatom Bajcem Martinom iu
Jordanom Jankom. Od skupno 7321 volilnih upravičencev se je voliicv
udeležilo le 3508 volivcev; Baje Martin je dobil 2256. Jordan Janko 750 glasov, 506 glasovnic pa je bilo neveljavnih. Clede ua ta izid volitev je
Okrajna volilna komisija v Krškem proglasila Bajca Martina za izvoljenega kandidata.
Ker se je že po ugotovitvi volilnega izida pokazal sum. da predlog /;•
iimik kandidature, kljub overjenim podpisom predlagateljev umika, nekateri predlagatelji niso podpisali, je Okrajna volilna komisija v Krškem
prijavila zadevo Javnemu ložilsivu okraja Krško. Uspeh dosedanje preiskave je potrdil uleiueljenost suma. da je bilo na predlogu za umik kandidature Kerina Iranca ponarejenih 49 podpisov. Javno tožilstvo okraja
Krško je pod ši. K 805/53-22 z dne 8. decembra 1953 vložilo pri okrajnem
sodišču v Brežicah obtožnico proti Colaiiču Ignacu, poslovodji zadružne
gostilne. Malo Mraševo. ker je Ugotovljeno, da je na predlogu za umik
kandidature Kerina Franca v 33. volilni enoti za volitve poslancev Kepubliškega zbora ljudske skupščine LRS podpisal 26 volivcev brez njihove
vednosti in pooblastila, v 4 primeril] pa dosegel podpis volivcev na predlogi]
za umik navedene kandidature s tem. da je preslepil volivce, če^ da je
njihov podpis potreben za podkrepitev kanilidatttre ter tak predlog predložil občinskemu ljudskemu odboru l'odbočje kot resnuVn, da ga predloži
pristojni volilni komisiji. Iz kazenskega spisa iti obtožnice Javnega tožilstva izhaja tudi. da je V teku kazensko postopanje /.oper doslej še tieilgotovijene storilce glede nadaljnjih 19 ponarejenih podpisov na predlogu zu
umik te kandidature. Obloženi Golarič Ignac je v preiskavi dejanje priznali
trdil pa je. da je v navedenih 4 primerih volivcem povedal, da gre za
predlog za umik kandidature.
Clede na povedano ИШО bili i/polnjeni /akunski pogoji za umik Keriaove kandidature, ker je bilo aa predlogu za umik veljavnih le 124 podpisov, torej znatno manj. kot zttašala predpisati! dve (retjini podpisnikov
predloga kandidalure. Ta nepravilnost je takšnega značaja, da je lahko
vplivala na volilni izid v 33. volilni enoti, kar tudi v primerjavi z volilno
udeležbo v drugih volilnih enotah kaže sorazmerno visoka abstineni a pn
volitvah V tej volilni enoti. Okrajna volilna komisija v Krškem sama predlaga, da se glede na navedene naknadno ugotovljene okolnosti volitve v
33. volilni enoti razveljavijo. Knak predlog je dosta vila Republiškemu zboru
Ljudske skupščine LRS Republiška volilna komisija LRS.
5. izmed potrjenih kandidatov so na volitvah 22. novembra 1953 kandidati, ki so nize v tem poročilu navedeni, v posamezni volilni enoti dobili največ glasov. V nobeneni primeru nista v isti volilni enoti dobila pri volitvah
dva ali več kandidatov enako največje število glasov in ni bilo nikjer
potrebe, da bi se iz tega razloga morale opraviti ponovne volitve.

PoroSilo rerilikacijekega (к11)оги Repnbliikega zl)ora
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Na podlagi vaeh Davedenih ugotovitev verifikacijfeki odbor Republi^cega zbora Ljudske skupščine LRS
predlaga:
a) da se pof rdijo mandati in za ljudske poslance Republiškega
zbora Ljudske skupščine LRS proglase
I. mesto C e 1 j e
1. volilna enota:
2. volilna enota:
3. volilna enota:

Medved Albin, predsednik Okrajnega sindikalnega sveta Celje, Celje
V rab i č Olga. sekretar Mestnega komiteja Zveze
komunistov Slovenije Celje, Celje
Sotlar Stane, učitelj. Store
II. okraj Celje okolica

4. volilna enota:
5. volilna enota:
6. volilna enota:
7. volilna enota:
H. volilna enota:
9, volilna enota:
10. volilna enota:
'I- volilna enota:
!-• volilna enota:

C v e n k Miran, predsednik Okrajnega ljudskega
odbora Celje okolica. Šempeter v Savinjski dolini
Rančigaj Ivan, uslužbenec. Celje
Šum rada Vinko, sekretar Okrajnega komiteja
Zveze komunistov Slovenije Celje okolica, Celje
P o k o r n Nina. gospodinja. Cornje Zreče
Avbclj Viktor, predsednik Glavne zadružne
zveze. Ljubljana
l.ubej Franc, podpredsednik Okrajnega ljudskega odbora Celje okolica. Celje
Krivec Alojz, podpredsednik Okrajnega ljudskega odbora Celje okolica, Celje
Marinko Mi ca. uslužbenka, Ljubljana
V« d o v n i k Ivan, uslužbenec. Laško
III. okraj C r n o m e 1 j

13, volilna enota:
'L volilna enota:

Sušterlič Anton, član Glavnega odbora Zveze
borcev Slovenije. Ljubljana
Z u g e I j Martin, sekretar Okrajnega komiteja
Zveze komunistov Slovenije Črnomelj. Črnomelj
IV. okraj

15. volilna enota:
16. volilna enota:

Gori c a

Remec Mirko, predsednik Okrajnega ljudskega
odbora Gorica, Nova Gorica
V i ž i n i i n H 0 g O mil. uslužbenec. Nova Gorica
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17. volilna enota:

Greif Martin, sekretar Okrajnejia komiteja Zveze komunistov Slovenije Gorica, Solkan

18. volilna enota:

V o d o p i v e c Cvetka, uslužbenka, Kence

19. volilna enota:

R e ni š k a r Tine, sekretar Centralnega komiteja
Ljudske mladine Slovenije, TJnhljana

20. volilna enota:

Kraigher Boris, član Izvršnega sveta Ljudske
sknpšeine FLRJ, Ljubljana

V. okraj K o e e v j e
21. volilna enota:
22. volilna enota:
23. volilna enota:

Maček Ivan, član Izvršnega sveta Ljudske skupščine FKRJ. Ljnhljana
Maležič Matija, sekretar Sveta za ljudsko
zdravstvo in socialno politiko LRS. Ljubljana
P i r n a 1 Janez, predsednik Okrajnega ljudskega
odbora Kočevje, Kočevje
«
VI. okraj

JL volilna enota:
2^. volilna enota:

K ra nj

Hafner Vinko, predsednik Ljudskega odbora
mestne občine Kranj. Kranj
Svetina Ivo. sekretar Mestnega komiteja Zveze
komunistov Slovenije Kranj. Kranj

2(). volilna enota:

(erar l.ov ro. predsednik Lj ndskega odbora mestne občine Tržič. Tržič

27. volilna enota:

Popit Franc, sekretar Okrajnega komiteja Zveze
komunistov Slovenije Kranj, Ljubljana
Svetina Mira, predsednik sveta za lj udsko zdravstvo in socialno politiko Okrajnega ljudskega odbora Kranj, Kranj
Košmel j Miran, predsednik Okrajnega ljudskega odbora Kranj, Kranj
P e I e r n e I j Anton, upravnik Semenarne. Ljubljana

28. volilna enota:

2'). volilna enota:
~i{). volilna enota:

VII. okraj

K rš k 0

31, volilna enota:

N ll n č i č

Slane,

У2. volilna enota:

Mlakar Alojz, sekretar Okrajnega komiteja
Zveze komunistov Slovenije Krško, Krško

"U. volilna enota:

('olarič Alojz, predsednik Okrajnega odbora
Socialistične zveze delovnega ljudstva Krško,
Krško

pomočnik javnega tožilca, Ptuj

Poročilo verifikacijskpga odbora Republiškega zbora

35, volilna enota:
"56. volilna enota:
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Zupančič Anton, predsednik Okrajnega ljudskega odbora Krško, Krško
Štrukelj Karel, urednik Posavskega tednika.
Krško
VIII. mesto L j u b 1 j a n a

37. volilna enota:
Ж volilna enota:
39. volilna enota:
40. volilna enota:
41. volilna enota:
42. volilna enota:
43. volilna enota:
44. volilna enota:
43. volilna enota:
46. volilna enota:
47. volilna enota:

Brecelj dr. Marijan, podpredsednik Izvršnega
sveta Ljudske skupščine LRS, Ljubljana
Me lik dr. Anton, univerzitetni profesor, Ljubljana
Kozak d r. F e r d o , književnik, Ljubljana
Bole Dušan, direktor Partijske šole Centralnega
komiteja Zveze komunistov Slovenije, Ljubljana
Dcrmastia Mihaela, podpredsedink Mestnega
ljudskega odbora Ljubljana, Ljubljana
Modic d r. H e I i , predsednik Mestnega ljudskega
odbora Ljaibljana, Ljubljana
Krivic Vlado, sekretar Mestnega komiteja Zveze
komunistov'Slovenije Ljubljana, Ljubljana
Ocepek Angela, predsednica Zveze ženskih društev LRS, Ljubljana
Vidmar Josip, predsednik Slovenske akademije
znanosti in umetnosti, Ljubljana
Babntk Andrej, direktor trgovskega podjetja
Volna, Ljubljana
Maček Leopold, predsednik občinskega ljudskega odbora Polje, Zgornja Zadobrova
IX. okraj L j u b I j a TI a okolica

48. volilna enota:
44. volilna enota:
30. volilna enota:

51. volilna enota:
32. volilna enota:
>3. volilna enota:

Voljč Ignac, sekretar Okrajnega komiteja Zveze
komunistov Slovenije Ljubljana okolica, Ljubljana
Kavčič Stane, član Izvršnega sveta Ljudske
skupščine LRS. Ljubljana
M o I e k Jože, podpredsednik Okraj nega odbora
Socialistične zveze delovnega ljudstva Sloveuije
Ljubljana okolica, Ljubljana
Muha inž. Gašper, podpredsednik Okrajnega
ljudskega odbora Ljubljana okolica, Ljubljana
L e s j a k Janez, direktor tovarne »Motvoz in platno«, Grosuplje
Berčiž Miha, predsednik Okrajnega ljudskega
odbora Ljubljana okolica, Sostro
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55. volilna enota:

5(). volilna enota:
57. volilna enota:
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Bobnar Slano, sekretar Okrajnega odbora Socialistične zveze delovnege Ijnclsiva Slovenije
Ljubljana okolica. Polje
Novak Ivan, predsednik konirolne komisije Centralnega komiteja /veze komunistov Slovenija
Ljubljana
Janko Alfred, predsednik Ljudskega odbora
mestne OJbčine Kamnik. Kamnik
Blejc Anion, direktor tovarne Trak. Мепк<'.
X. okraj

58. volilna enota:
59. volilna enota:
60. volilna enota:
61. volilna enota:

Lj n l om e r

Pavlica Z 1 a I o . šlndenl Srednje ekonomske šole
v Ljubljani. Gornja Hadgona
P i r h e r A I e k s a n d e r . učitelj. Ljutomer
(I r i čar Jože. sekretar Okrajnega komiteja Zvc/r
komunistov Slovenije Ljutomer, Ljutomer
Ve rde V Bogomir, predsednik Okrajnega ljudskega odbora Ljutomer, Ljutomer

\l. mesta M а c i b o r
62. volilna enota:
65. volilna enota:
64. volilna enota:

65. volilna enota:
()(). volilna enota:
67. volilna enota:

1'clejaii Jože, Upokojenec, Maribor
Bole Tone. podpredsednik Mestnega ljudskega
odbora Maribor. Maribor
(Mobačuik Ančka, sekretar Mestnega odbora
Socialistične zveae delovnega ljudstva Maribor,
Maribor

liani Prane, direktor komunalnega jiodjetja

v

Maiiboru. Maribor
J a u li n b a Budi, direklor Slovenskega poročevalca. Ljubljana
Majhen
Vlado, sekretar Mestnega komitej"
Zvc/e kiiimmisidv Slovenije Maribor. Maribor

\ 1 L ok raj
6H. volilna enota.
()'). volilna enota:
71). volilna enota:

M a r i bo r o k o 1 i ca

Zalaznik 1''r a n c, pomočnik direktorja MesliK"
komunalne upravi1. Maribor
C e r n c Prane, član (davnega odbora Zveze sinili'
kalov Slovenije Ljubljana, Zgornji kašelj
B o ž'i č n i k Zalka. sek retar ()k raj nega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije Maribor okolica. Slovenska Bistrica

Poročilo vorifikncijski'ga odbora

71; volilna enota.
72. volilna enota:

73. volilna enota:
74. volilna enota:
75. volilna enota:
76. volilna enota.
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Polič Zoran, član Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS, Ljubljana
K rop u še k Tone. sekretar Okrajnega komiteja
Ljudske mladine Slovenije Maribor okolica, Maribor
Vrhovšek Gabrijela, gospodinja, Pekre pri
Mariboru
Hojnik Franc, direktor Vinarske zadruge Maribor, Poljčane
Budihna inž. K a r m e 1 o , podpredsednik Okrajnega ljudskega odbora Maribor okolica, Maribor
Škof Stane, predsednik Okrajnega ljudskega
odbora Maribor okolica. Maribor
XIII. okraj Murska Sobota

77. volilna enota:

78. volilna enota:
79. volilna enota.
«0. volilna enota.
81. volilna enota.
«2. volilna enota:
85. volilna enota:
84. volilna enota:

Brglez Bela, sekretar Okrajnega komiteja Zveze
komunistov Slovenije Murska Sobota. Murska Sobota
Ficko Franc, direktor tovarne perila Mura, Murska Sobota
Kocijančič Boris, sekretar Izvršnega sveta
Ljudske skupščine LRS, Ljubljana
K. i m o v e c Franc, član Izvršnega sveta Ljudske
skupščine LRS, Ljubljana
B e n k o Alojz, podipredsednik Okrajnega ljudskega odbora Murska Sobota. Murska Sobota
I" r a m Vilko, šolski upravitelj. Dolnja Lendava
Sabjan Štefan, predsednik Okraj nega ljudskega
odbora Murska Sobota. Murska Sobota
A h č i n d r. M a r j a n . direktor Centralnega liigienskega zavoda. Ljubljana
XIV. okraj

85. volilna enota:
86. volilna enota-

N7. volilna enota.
88. volilna enota:
ш

ND v o

m es I o

Murd Alojz, predsednik občinskega ljudskega
odbora Gotna Nas. Podgrad
P i r k O v i č K r a ne . sekretar Okrajnega komiteja
Zveze komunistov Slovenije Novo mesto. Novo
mesto
k r e s e V r a n C . predsednik Olavnega odbora Zveze
vojaških vojnih invalidov. Ljubljana
Z U p a n č i č V i k t o r , predsednik Okrajnega ljudskega odbora Novo meslo. Novo mesto
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89. volilna enota:
(

)0. volilna enota:

Krivic Ada, podpredsednica Zveze ženskih društev Slovenije. Ljnhljana
Šilih Niko. državni sekretar za notranje zadeve
LRS, Ljnhljana
XV. okraj Postoj na

91. volilna enota:
92. volilna enota:
91. volilna enota:

94.. volilna enota:

Hace Matevž, sekretar Okrajnega komiteja
Zveze komiuiisiov Slovenije Postojna. Postojna
Dolgan Anton, preddelavec v Tovarni lesovinskih plošč, Ilirska Bistrica
Bahič Branko, uslužbenec Glavnega odhora Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije,
Ljubljana
B o r š t n a r Jože, član Izvršnega sveta l.jiuiskc
skupščine l.RS. l.jnbljana
XVI. okraj

95.

vol Ina

96,

vol Ina enota

enota

97. vol Ina enota

98. vol

Ina enota

99. vol

Ina enota

100. vol Ina enota

101. volilna enota:

(loršič Milko, direktor Radio l.jnbljana. l.jnbljana
Belšak Franc, direktor kobilarne Timiišče pri
Ptuju, Ptuj
B r a t k o l v a n . direktor Državne založbe Slovenije.
I j ubijana
Stropnik Lojzka, podpredsednica Okrajnega
ljudskega odbora Plnj, Ptuj
Petrovič Jane/., pn-dsednik Okrajnega ljudskega odbora Ptuj. i'ltij
T r a m š e k Jože. predsednik Okrajnega odbora
Socialistične zveze delovnega ijudetva Sloveniji'
Ptuj. Pitij
B t a č i č V I a d i m i r , profesor. Ptuj
X\ II. okraj

102. volilna enota:

loi. volilna enota;

104. volilna enota:
I0"5. volilna enota:

P t n j

R a d o v I j i ca

Z I a I n a r Mirko, sekretar Okrajnega komiteja
Zveze komunistom Slovenije Radovljica. Radovljica
Potočnik dr. Miha. sekretar Sekretariata /a /akonodajne /adevc l/\ ranega sveta Ljudske skupščine LRS. Ljubljana
Rertoncelj Ivan. predsednik Okrajnega odbora Zveze borcev Radovljica. Radovljica
Jenslerle Albin, predsednik Okrajne /adrn/iK'
ZVeze Rndovljica. Radovljica

Porofiln vorifikacijskega odboru RepubliSkega zbora
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XVIII. okraj Sežana
I0(). volilna enoiu:

G rmek
žana

107. volilna enota:

Dolgan Ervin, sekretar Okrajnega komiteja
Zveze komunistov Slovenije Sežana. Sežana

108. volilna enota:

O v c a r i c Anton, podpredsednik Okraj nega I j udskega odbora Sežana. Sežana

Alfonz,

direktor Tovarne plcienin, Se-

XIX. okraj Slovenj Gradec
109. volilna enota:

Ko pri v nikar Stane, kmet, Mislinje

110. volilna enota:

Skerlovnik Ivo, predsednik Okrajnega ljudskega odbora Slovenj Gradec. Slovenj Gradec

lil. volilna enota:

j a n ž e k o v i č Ivan, uslužbenec. Ravne

112. volilna enota:

Vipotnik Janez, član Izvršnega sveta Ljudske
skupščine LRS. Ljubljana

XX. okraj Šoštanj
1П. volilna enota:

Turnšek Jože, podipredsednik Okrajnega ljudskega odbora Šoštanj, Šoštanj

114. volilna enota:

P o d v r a t n i k Franc, laj nik Okrajnega ljudskega
odbora Šoštanj, Šoštanj

115. volilna enota:

Žen Jakob, sekretar Okrajnega komiteja Zveze
komunistov Slovenije Šoštanj, Šoštanj
XXI. okraj

Tolmin

116. volilna enota:

Jakopič Albert, član Izvršnega sveta Ljudske
skupščine LRS, Ljubljana

117. volilna enota:

Dujc Albin, sekretar Okrajnega komiteja Zveze
komunistov Slovenije Tolmin. Tolmin

• 18. volilna enota:

Skok Franc, podpredeednik'Okrajnega ljudskega
odbora Tolmin. Tolmin

\XI1. okraj

Trbovlje

119. volilna enota:

Marinko M i li a , predsednik Izvršnega sveta Ljudske skupščine LHS, Ljubljana

'-0. volilna enota:

L n k a č Л 1 o j Z . piedscdnik Ljudskega odbora mestne občine Zagorje. Zagorje

Pnioge
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121. volilna enota:
122. volilna enota:

Brečko Stanko, predsednik Ljudskega odbora
mostne občine Hrastnik, Hrastnik
Kovač Viktor, sekretar Okrajnega komiteja
Zveze komunistov Slovenije Trbovlje, Trbovlje

b) da se zaradi nepravilnosti pri volitvah v 33, volilni enoti razveljavi mandat Bajca Martina, trgovskega poslovodje poslovalnice 1 iiglav«, Brežice in da Republiški zbor Ljudske skupščine LRS na podlagi
3. točke 151. člena zakona o pravicah in dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev Ljudske skupščine LRS odredi ponovne volitve v tej volilni enoli. Po drugem odsiavku 155. člena citiranega zakona
določi dan ponovnih volitev Republiška volilna komisija LRS.
Poročilo, ki ga verifikacijski odbor predlaga Republiškemu zboru
Ljudske skupščine LRS, je bilo pročitano in odobreno na seji verifikacij'
skega odbora, ki jo za svojega poročevalca določil tajnika dr. Helija
M o d i c a.
Verifikacijski odbor predlaga Ropuldiškomii /boru Ljudsko skupščino
LRS, da njegovo poročilo in predlog sprejmo.
Taj nik:
d r. II o I i

Predsednik:

M0d i (

Albert Jako p i č
Clai

Za 1 ka Bož i č n i k

I. r.

A Ibi n Duj c I. r.
F rane Ki m o v vc 1. r.
M i r a n Koš m olj II.r.
F r a n c Novak I. r.

j a n v z
Vinko
A ii t 0 n
J a n e z

P i r n a I I. r.
S n m c a da I. f,
Š n š t o r š i č I. r.
V i |) o I n i k I. P,

LJUDSKA SKUPŠČINA LRS
ZBOB PROIZVAJALCEV

jubljana, dno 15. decembra 1953

\ erifikacijski odbor
ZHOIU] PROIZVAJALCEV LJUDSKL SKUPŠČINE LRS
t

\ oiilikacijski odhor Zhora proizvajalcev Ljudski- skupščine LRS je na
svoji seji dne 15. decembra 1953 pregledal predložena potrdila poslancevvso volilne spise ter poročilo Republiške volilno komisije LRS z dno 4. do-

cembra l(>"> pod š(. 59/2-03,
Po pregledu poročila Republiike volilno komisijo LRS. predlo/onih
poslanskih potrdil 0 izvolitvi in volilnih spisov dajo v oiilikacijski odhor
Zhora proizvajalcem Ljudsko skupščino LRS imslodnjo

Poročila verifikacijskcga odbora Zbora proizvajalceT

14')

poročilo:

1. Za volitve ljudskih poslancev Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine
LRS, ki so bile dne 24. novembra 1953, je Izvršni svet Ljudske skupščine
LRS e svojim odlokom z dne 17. septembra 1935 pod št. U-52/53 določil
skupno število poslancev tega zbora na 72. od katerega števila odpade na
proizvajalsko skupino industrije, trgovine in obrti 59. na proizvajalsko
skupino kmetijstva pa 13 poslancev. Z odlokom Izvršnega sveta Ljudske
skupščine LRS z dne 17. septembra 1953 pod št. U-59/53 je bilo območje
Ljudske republike Slovenije razdeljeno za volitve poslancev Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS v proizvajals-ki skupini industrije, trgovine
m obrti na 59, v proizvajalski skupini kmetijstva pa na 13 volilnih enot.
2. Pri obeh proizvajalskih skupinah je bilo V vseh volilnih enotah
potrjena po ena ali več kandidatur zborov volivcev v gospodarskih organizacijah, pri proizvajalski skupini industrije, trgovine in obrti pa sta bili
v 13 volilnih enotah potrjeni tudi po ena ali po dve kandidaturi skupin
proizvajalcev. Odločba Okrajne volilne komisije v Šoštanju, s katero je
bilo v 54. volilni enoti pri proizvajalski skupini industrije, trgovine in
obrti potrjena kandidatura Žganka Nestla, je bila po isti volilni komisiji
se pred volitvami naknadno razveljavljena, ker je kandidat odklonil podpis kandidature.
3. Pri volitvah v Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine LRS dne 24. novembra 1953 je v proizvajalski skupini industrije, trgovine in obrti od
skupnega števila 698 članov volilnih teles glasovalo 651 teh članov, ki so
skupno predstavljali 213.724 proizvajalcev ter proizvajalsko skupine, v
proizvajalski skupini kmetijstva pa je od skupnega števila 238 članov volilnih teles glasovalo 220 teh članov, ki so skupno predstavljali 210.241
proizvajalcev te iprodzvajalske skupine.
4. V vseh volilnih enotah so se določitev kandidatov in volitve izvršile
^ skladu z zakonitimi predpisi in ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko bistveno
Vplivale na določitev kandidatur ali na volilni izid.
5. Izmed potrjenih kandidatov so na volitvah dne 24. novembra 1953
kandidati,, ki so nižje navedeni v tem poročilu, v posamezni volilni enoti
dobili največ glasov. Razen v 16. volilni enoti nista pri proizvajalski skupini
'"dustrije, trgovine in obrti nikjer v isti volilni enoti dobila pri volitvah
dva ali več kandidatov enako največje število glasov in ni bilo potrebe,
tla bi se iz tega razloga morale opraviti ponovne volitve.
V 16. volilni enoti pri proizvajalski skupini industrije, trgovine in obrti,
ki obsega gospodarske organizacije te proizvajalske skupine na območju
občin Artiče, Bistrica. Bizeljsko, Brežice, Cerklje, Čatež, Dobova, Kosta"jevica, Podbočje, Velika Dolina in Videm-Krško v okraju Krško, sta pri
\olitvali dne 24. novembra 1953 dobila kandidata Dimnik Milan in lljaž
^•"nko enako največje število glasov (1890). Clede ua določbo 2. točke 151.
Člena zakona o pravicah in dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu ljudskih
poslancev Ljudske skupščine LRS je Okrajna volilna komisija v Krškem
odredila v tej volilni enoti ponovne volitve med navedenima dvema kandidatoma, ki so bile opravljene dne 4. decembra 1953. Ponovnih volitev se
j« od 31 članov volilnega telesa udeležilo 29 članov, ki so predstavljali
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skupno 6090 glasov, od česar je kandidat Dimnik Milan dobil ЗЗбО glasov,
kandidat Ujaž Stanko 2730 glasov, nevcljavnili glasovnic pa ni bilo. Glede
na lako ugotovljeni izid ponovnih volitev v 16. volilni enoti je Okrajna
volilna komisija v Krškem proglasila kandidata Dimnika Milana, direktorja
tovarne Celuloza«. Videm-Krško, za izvoljenega poslanca.
Na podlagi vseh navedenih Ugotovitev verifikacijeki odbor Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine 1,RS
j) r e d I a g a .
da se potrdijo mandati in za ljudske poslance Zbora proizvajalcev Ljudske
skupščine LRS proglase:
a)
v p r o i z \ a j a I s k i skupini
in obrti:
I. mesto ( e 1 j e
1. volilna enota:
2. volilna enota:
3. volilna enota:

industrije,

trgovine

S ve tek Andrej, direktor Železarne Štore, lipa
pri Šlorali
Golja Ivan. kontrolor proizvodnje v Tovarni
emajlirane posode, Celje
O m 1 a d i č Milica, delavka v tovarni »Metka*.
Celje
II. okraj Celje okolic a

•Ф. volilna enota:
5. volilna enota:
6. volilna enota:

Žagar Ivan. strojni tehnik, Šeščc-Prebold
(irosman Štcfaji, strojni tehnik, Dobrova-Zrcčc
Pepcrko Rudi, uslužbciicc Okrajnega sindikalnega sveta. ( elje
III. okraj C r n o m c 1 j

■ 7. volilna enota:

Š i m e c Milan, mizarski delovodja. Črnomelj
IV. okraj

8. volilna enota:
9. volilna enota:
10. volilna enota:

L e r j a n č i č Anton, delavec, Ajdovščina
Štrukelj
Jože,
direktor livarne »Štrukelj«.
Solkan
Mozetič Martin, gradbeni (ehnik. Renče
V. okraj

11. volilna enota:

Crm

K. o č e v j e

Karel,

\ I. okraj
12. volilna enota:

(i o r i c a

rudar, Kočevje

K ra nj

Je/ P e p c a . delavka v

IskrU , Stra/.iščc

РопкПп verifilcacijskcga uillmra /hora proUvajnlcei

15. volilna enota:
14. volilna enota:
15. volilna enota:
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Bore Mavrici.), tajnik Republiškega sindikalnega sveta, Ljubljana
Naglic Peter, čevljarski delavec v industrijski
čevljarski šoli »Alpina«, 2iri
B e n e d i č i č Jože. delavec v tovarni »Triglav«.

Tržič
Vil. okraj Krško
i(i. volilna enota:
17. volilna enota:

D i m n i k Milan, direktor tovarne »Celulozen Videm-Krško
Koželj i n ž. Anton, rudarski inženir rudnika
Senovo, Senovo
Vili. mesto I. j u b I j a п a

18. volilna enota:
19. volilna enota:
20. volilna enota:
21. volilna enota:
22. volilna enota:
23. volilna enota:
24. volilna enota:

B r c z a v š č e k Avgust, delavec Tobačne tovarne.
Ljubljana
Lepin Danijel, direktor Direkcije JDŽ, Ljubljana
Gu rk
Ivan,
upravnik pekarne »Ajdovščina«.
Ljubljana
O c e p e k Lojze, predsednik Mestnega sindikalnega sveta, Ljubljana
Mojškerc Jakob, zidar pri »Megradu«, Bizovik
Prebil Jože. čevljar. Ljubljana
P o g a č а r Jakob, šef livarne »Titovi zavodi Litostroj«, Ljubljana
IX. okraj Ljubljana okolica

25. volilna enota:
26. volilna enota:
27. volilna enota:
-8. volilna enota:
29. volilna enota:

Gro in Viktor, strojnik Tovarne usnja. Vrhnika
Mar inče k Vinko, delavec v Tovarni »Motvoz
in platno«, Grosuplje
Kermavner Janez, obratovodja v tovarni »Elma«, Črnuče
11 a b j a n F rane, vodja oddelka v tovarni »Toko«,
Domžale
G а n z i t i Rudolf, predsednik Republiškega odbora sindikata gradbenih delavcev, Ljubljana
X. okraj Ljutomer

^0. volilna enota:

P i n 1 a r i č Viktor,
vas pri Ljutomeru

upravnik opekarne, Stročja
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XI. mesto M a г i 1) o r
51. volilna eaota:
Ђ2. volilna enota:
53. volilna enota:
"H. volilna enota:
55. volilna enota:

R cb e r п a k Slane, poslovodja delavnic JDŽ, Maribor
i,orger Mirko, direktor podjetja >Zarja«. Maribor
Padežnik J u I k a . tkalka Mariborske tekstilne
tovarne. Maribor
1'avšič Štefan, direktor tovarne Metalna«. Maribor
Gorjup Ivan, predsednik Mestnega sindikalnega
svetu. Maribor
XII. okraj

3(). volilna enota:
37. volilna enota:
58. volilna enota:
59. volilna (-nota:

Bera i' r a n e , električar tovarne Impob. Slovenska Bistrica. Zgornja Bistrica
Stnpan brane, strugar v Tovarni dušika. Ruše
I v a n u š a Maks. usln/benee granitne industrije.
Oplotniea
Roža ne brane, mizar v tovarni lesovine in lepenke, Ceršak, Šentilj v Slovenskili gorieab
XIII. okraj

40. volilna enota:
•U. volilna enota:

44. volilna enota:

N o v o

Šmid Stane,
Novo mesto
\ \ . okraj

■Vi. volilna enota:

Murska Sobota

Mejak
inž. Miran.
uslužbenec
proizvodnje
nafte. Lendava
Peterka
Jolanka. delavka v tovarni perila.
Murska Sobota
\ I \ . okraj

42. volilna enola:

M a r i b 0 r okoli c a

-

m e s t o
direktor

tovarne

lesnih

i/delkov,

!' o s t o j n a

(iarzarolli Marjan, direktor Gozdnega gospodarstva, Postojna
Zidar Milan, direktor tovarne gradbenega materiala, TrnOVO pri Ilirski Bistrici

\VI. okraj Ptuj
43. volilna enota:

Kovaeie Terezija, delavka v tovarni volnenili
izdelkov. Majšperk
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46. volilna enota:

Bizjak Stane,
dričevo

direktor tovarne alunikiija, Ki-

X\ii. okraj Radovljica
47. volilna enota:
48. volilna enota:
49. volilna enota:

Knaflič Bogdan, komercialni direktor v železarni Jesenice, Jesenice
L a b Ur a Anton, delavec železarne Jesenice, Jesenice
P f a j f a Г Matija, delavec pri Gozdnem gospodarstvu Bled, Kališe
XVI11. okraj Sežana

50. volilna enota:

Leban Jože. delavec
»Mleko«, Sežana

pri

trgovskem

podjetju

XIX. okraj Slovenj Gradec
51. volilna enota:
52. voliilna enota:
53. volilna enota:

H e r c o g Ivan, električar v rudniku svinca in topilnici Mežica, Crna
Klančnik Gregor, direktor železarne Ravne na
Koroškem, Prevalje — Farna vas
Pipan inž. Boris, šef gradbišča »Gradiš — Vuzenica«, Maribor

XX. okraj

Sošta nj

54. volilna enota:

Stegnar

55. volilna enota:

štanj
k u k a č Jože. delavec lesnoindustrijskega podjetja,
Nazarje, Prihova
XXI. okni j

56. volilna enota

Andrej,

direktor tovarne usnja, Šo-

To 1 m i n

Lukan Janko, rudar. Topilnica rudnika živega
srebra Idrija, Spodnja Idrija

XXII. okraj

Trbo v I j c

5^- volilna enota:

Marinko K r a n C , rudar, Trbovlje
K I a n S e k Jože, direktor steklarne Hrastnik

^9- volilna cnola:

Eberl Jože, rudar v rudniku Zagorje, Zagorje

5?- volilna enota:

1)4
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h) V p r o i z v a j a I s k i skupini k m o 1 i j s I v a :
I. mcslo Celje in okraj Celje okolica
1. volilna enota:

Tavčar inž. Adolf, dircklor kmetijskega posestva v Slovenskih Konjicah. Slovenske Konjice
II. okraja Črnomelj

2. volilna enota:

R a/. d r i h Feliks, predsednik Republiškega odbora sindikata kmetijskih in gozdnih delavcev,
Ljubljana
lil. okraj

3. volilna enota:

in Koče v j e

Goric a

S t a k o I i č
Hum

Jo/e. član (kmetijske delovne zadruge

IV. okraji K. r a n j . l\ a d o v l,j i e a iu T o 1 m i n
4. volilna enota:

Hafner Anton, predsednik
zveze Kranj. Stražišče

Okrajne

zadružne

V. okraju Krško in T r I) 0 v I j e
5. volilna enota:

Dragan l'f a n c , predsednik Okrajne zveze kmetijskih zadrug, krško
VI.

(). volilna enota:

mesto Ljubljana
okolic a

I, j uhlja na

Ljuto m e r

Truden Anion, predsednik Okrajni" zadružne
zveze Ljuiomer. Ljutomer
\lll. mesto
lica

S. volilna i'iiola:

okraj

K e h e r Stanislav, predsednik Okraj ne zadrn/ni'
Zveze Ljubljana okolica. I.juhljana
VII. okraj

7. volilna enota:

in

M a r i ho r

15 o š t j a n č i e

iu okraj

Leopold,

Maribor

oko-

kmet. l.imbnš pri Mn-

riboru
l\. okraj
'». volilna enota:

M u rs La So bo 1 a

Korošec P« vel, upravnik
Lendava, Lendava

državnega

posestmi

Predlog poslovnika Ljudsko skupščino 1-RS

'(). volilna enota:

11. volilna enota:
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X. okraj N o v o m e s t o
P i r k o v i č inž. Vilma, predsednica Zveze zaclružiiic Slovenije, Ljubljana
XI. okraja Postojna in .Sežana
j a k o m i n Ivan, kmet, Knhed

12. volilna enota:

ХИ. okraj Ptuj
Lacko Milan, član kmetijske zadruge Rogoznica.
Nova vas pri Ptuju

13. volilna enota:

XIII. okraja Slovenj Gradec in Šoštanj
Je raj Franc, predsednik Okrajne zadružne zveze
Šoštanj. Mozirje

Poročilo, ki ga verifikacijski odbor predlaga Zboru proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, je bilo prečitano in odobreno na seji verifdkacijskega
odbora, ki je za svojega poročevalca določil tajnika Ivana G o r j u p a.
Verifikacijski odbor predlaga Zboru proizvajalcev Ljudske skupščine
LRS, da njegovo poročilo in predlog sprejme.
Tajnik:
Ivan Gorjup 1. r.

Predsednik:
F e 1 i k s R a z d r i h I. r.

Cl ani:
Avgust Brezavšček i. r.
Ivan Jakomin I. r.
A n t o n H a f u e r 1. r.
Jože Lukač 1. r.
Ivan Hercog I. r.
Štefan Pavšič i. r.
Jo lan k a Peterka i. r.

PREDLOG POSLOVNIKA,
LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE RETUBLIKE
SLOVENIJE
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom se urejajo pravice in dolžnosti predsednika, podpredsednikov in tajnika skupščine, delo na skupnih sejah obeh domov,
sestava, delovno področje in delo odborov in komisij Ljudske skupščine,
Objavljanje zakonov, pravice tiska in ureditev skupščinske administracije.
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J. člen
Štiriletna (lol)a, za kateco je Ljudska skupščina LRS izvoljena, je "Jen
^klic. Vsak sklic se označuje z zaporedno številko.
Ce se ljudska skupSčina razpusti, preden poteče doba, za katero je liil"
izvoljena, poteče sklic skupščine z njenim razpustom.
3. člen
Ljudska skupščina LRS stalno zaseda VSO dobo sklica in dela na ločenili
sejali domov, na skupnih sejali obeh domov, na sejah odborov in komisij
posameznega doma ter na sejali odborov m komisij skupščine.
Ljudska skupščina ima leini odmor v poletnih mesecih. Letni odmor
traja največ tri mesece.
4. člen
Na QOVO izvoljena Ljudska skupščina LRS se zbere k zasedanju najpozneje trideseti dan po volitvah. Skliče jo predsednik skupščine prejšnjega
sklica. Ce je predsednik v predpisanem roku ne skliče, jo skliče Izvršni
svet; če je tudi ta De skliče, se zbere skupščina sama na trideseti dan ob
10. uri v prostorih Ljudske skupščine.

II. PREDSEDNIK, PODPREDSEDNIKA«IN TAJNIK SKUPŠČINE
4. člen
Ljudska skupščina LRS ima predsednika, dva podpredsednika in tajnika, ki se volijo izmed poslancev na prvi skupni seji obeh domov za v--o
dobo sklica Ljudske skupščine.
Predsednik, podpredsednika in tajnik skupščine ostanejo na svojem
mestu tudi po razpustu skupščine do izvolitve novega predsednika, pod«
predsednikov in tajnika.
Sejo, na kateri se volijo predsednik, podpredsednika in tajnik skupščine, začne in jo vodi predsednik skupščine prejšiije^a sklica. Predsednik
skupščine prevzame svoje dol/nosii lakoj, ko je izvoljen.
(). člen
Predsednik, podpredsednika in tajnik skupščine se volijo 'posamič.
Najprej se voli predsednik, nalo podpredsednika vsak posebej in nazadnje
tajnik skupščine.
Za postopek pri volitvah Veljajo določbe tega poslovnika o volitvah
posameznih članov Izvršnega sveta, odbora ali komisije.
7. člen
Predsednik skupščine predstavlja .skupščino, podpisuje skupno s pred'
sednikom [svršnega sveta Ljudske --kiipščine LRS ukaze o razglasitvi zakonov, (klicaje in vodi skupne seje domov. ier skrbi za izvrševanje sklepov
skupščine in njenih domov; Predsednik skrbi za pravilno uporabo poslovnika, skrbi za varstvo poslanske imrmitele in drugih poslanskih pravic pred
kršitvami zunaj skupščine irr opravlja droge pravice in dolžrrosti, ki jih
določajo ta poslov rrik in poslovnika domov.
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8. člen
Predsednik skupščine sklicuje (udi seje posameznega doma po določliah poslovnika ustreznega doma.
'z
9. člen
Predsednik skupSčme ne jnore biti član odbora ali komisije skupščine.
Predsednik skupščine ne more sodelovati pri obravnavi in glasovati,
kadar vodi skupno sejo obeh domov. To velja tudi za podpredsednika
skupščine.
10. člen
Ce je predsednik skupščine zadržan, ga z vsemi njegovimi pravic-ami
in dolžnostmi nadomestnje tisti pedpredeednik, ki je bil prvi izvoljen, če
je tudi ta zadržan, pa drugi podpredsednik.
Podpredsednika pomagata predsedniku pri opravljanju njegovih nalog,
ki so določene s tem poslovnikom, Po sporazumu s predsednikom skupščine
lahko eden izmed podpredsednikov vodi skupno sejo obeh domov.
11. člen
Tajnik skupščine pomaga predsedniku pri vodstvu sej. skrbi za pravilno delo administracije skupščine in izvršuje druge pravice in dolžnosti,
ki jih določa ta poslovnik.
111. SKUPNE SEJE OBEH DOMOV
I. Delovno področje
12. člen
Na skupni seji cvbeh domov Ljudska skupščina:
1. voli in razrešuje predsednika, podpredsednika in tajnika Ljudske
skupščine:
2. voli in razrešuje predsednika in člane Izvršnega sveta:
3. voli in razrešuje člane odborov in komisij skupščine in potrjuje
njihove poslovnike:
4. voli in razrešuje sodnike Vrhovnega sodišča LRS:
3. sprejme poslovnik skupščine;
t), razglasi spremembo ustave:
7. odloča O sporih med (lomoma o prislojnosii:
8. obravnava poročila odborov in komisij skupščine ter
'J. opravlja druge zadeve, ki jih določala ustava in ta poslovnik.
13. Člen
Na skupni seji obeh domov lahko skupščina sprejema deklaracije in
resolucije o vprašanjih i/, republiške pristojnosti in o drugih vprašanjih,
ki imajo splošni pomen za Ljudsko republiko Slovenijo, ter priporočila za
delo državnih organov, samoupravnih zavodov iti gospodarskih organizaciji
če sla se oba doma poprej sporazumela, da se bo predlog takega akta postavil na dnevni red skupne seje obeh domov.
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Na dnevni red skupne seje obeh domov se lahko postavi predlog takega akta tudi brez poprejšnjega sporazuma domov, razen če najmanj
deset poslancev istega doma zahteva, naj odločata doma o predlogu na
ločenih sejah.
Ce poprej oba doma tako skleneta, se lahko na skupni seji obeh domov
obravnava tudi posamezni zakonski predlog, vendar pa se lahko samo
na ločenih sejah domov glasuje 0 zakonskem predlogu, predlagajo amandmaji in o njih glasuje.
14. člen
Ob pogojih iz prejšnjega člena se lahko postavi na dnevni red skupne
seje obeh domov tudi obravnava o poročilu Izvršnega sveta ali o posameznih
vprašanjih, ki imajo splošni politični pomen.

2. Sklicevanje jn javnost sej
15. člen
Skupno sejo obeh domov skliče predsednik skupščine na podlagi sklepa
obeh domov ali na predlog predsednika posameznega doma, posameznega
stalnega odbora ali stalne komisije, na predlog Izvršnega sveta ali sam od
sebe ali pa, kadar to določa ustava.
Ce predsednik ne skliče skupne seje obeh domov, kadar bi jo moral
sklicati, jo lahko skliče najmanj dvajset poslancev ali Izvršni svet
Vabilo na sejo je treba poslati vsem poslancem osebno. Sklicanje seje
obeh domov skupščine se objavi v dnevnem časopisju in na razglasili deski
skupščine.
Vabilo na sejo mora obsegati Indi predlog dnevnega reda.
(6. člen
Skupne seje domov so javne
Skupščina lahko sklene, da pri posamezni seji ali delu seje občinstvo
ne bo navzoče.
Delo na tajni seji velja za državno lajnosl. Objaviti se snu1 samo
tisto, za kar sklene skupščina, naj se objavi.
Ce je skupščina sklenila, da se kakšno vprašanje obravnava tajno,
ga mora Indi odbor ali komisija obravnavali tajno, /oper poslanca, ki ne
varuje tajnosti, se lahko izreče disciplinski ukrep po določbah lega P0"
slov uika.
3. Začetek seje in določitev dnevnega reda
17. člen
Na začetku vsake seje se prebere zapisnik prejšnje seje.
Vsak poslanec lahko da k zapisniku pripombe. Ce zapisnikar sprejm''
pripombo, jo vpiše v zapisnik; če je ne sprejme, odloči o Utemeljenosti
pripombe skupščina brez obra v nn v c.
Nato podpišeta zapisnik predsednik skupščine in zapisnikar.
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18. čleu
Pred prehodom na dnevni red da predsednik sporočila, ki so v zvezi
z delom skupščine, in odgovarja na kraika vprašanja poslancev.
19. člen
Nato sporoči predsednik skupščine, katere zadeve je sprejel, in predlaga dnevni red seje.
Vsak poslanec, vsak odbor oziroma komisija skupščine in Izvršni svet
imajo pravico predlagati, naj se dajo posamezna vprašanja na dnevni
red seje.
Predlog za dopolnitev dnevnega reda se da pred začetkom seje. s privolitvijo skupščine pa tudi na seji.
Predlog za dopolnitev dnevnega reda se da pismeno, na -seji pa tudi
ustno.
20. člen
Dnevni red določi skupščina za vsako sejo posebej, in sicer na začetku
seje ali pa na koncu seje za prihodnjo sejo. Med sejo skupščina lahko
dnevni red spremeni.
O dnevnem redu odloči skupščina brez obravnave. Ce se pa zahteva,
naj se posamezno vprašanje obravnava kot nujno, ali če se predlaga,
naj se že določeni dnevni red spremeni. lahko predsednik dovoli o tem
obravnavo.
Ce je določen na seji dnevni red za prihodnjo sejo. ga je treba objaviti
na določenem kraju v prostorih skupščine z navedbo, kdaj bo seja.
21. člen
Na poslancev predlog da predsednik skupščine na dnevni red tudi
njegovo poročilo o leni. kar je poslanec ugotovil pri opravljanju poslanskih
dolžnosti v volilni enoti, in poročilo o prcdlogili in mnenjih ljudskega
odbora, v katerem ima poslanec pravico odbornika oziroma o predlogih ali
mnenjih, ki so jih dali poslancu Zbora proizvajalcev volivci po 10. členu
zakona o pravicah in dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev Ljudske republike Slovenije.
22. člen
Seja se ne sme zaključiti, dokler ni izčrpan dnevni red. Ce dncviu
red seje ni izčrpan tistega dne, za katerega je bila seja sklicana, se seja
lahko prekine: kdaj 86 bo seja nadaljevala, določi predsednik skupščine.
Ce zaradi nezadostnega števila poslancev skupna seja domov ni sklepčni
>. jo predsednik preloži in objavi, da velja za prihodnjo sejo dnevni red.
ki
je bil določen ZB preloženo sejo z dodatkom listih točk, ki morajo prill
ча dnevni red po poslovniku.
4. (lovori
23. člen
Na skupni seji obeli domov ima pravico sodelovati' pri obravnavi in
glasovati vsak član Kepubliškega zbora in /bora proizvajalcev.
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Na povabilo Ljudske skupščine se lahko udeleži skupne seje obeli
domov in na njej govori predsednik republike, poslanec Zvezne ljudske
skupščine, predstavnik druge ljudske republike in domač ali tuji javni
delavec
24. člen
Vsak poslanec ima pravico govoriti v jeziku svojega naroda.
Govori v jeziku narodne manjšine se prevedejo na slovenski jezik.
25. člen
Nihče ne more na seji govorili, dokler mu predsednik ne du besede.
Poslanci se lahko priglašajo k besedi do konca obravnave.
Predsednik daje poslancem besedo po vrsti, kot so se priglasili ali pa
po predmetu, o katerem se razpravlja.
Predlagatelju in odborovim poročevalcem, če je bilo vprašanje obravnavano v odboru, da predsednik besedo izven vrstnega reda, če zahtevajo
besedo zato, da bi spremenili ali dopolnili predlog ali dali novo obrazložitevi(). člen
Poslancu, ki želi govoriti o prekršit vi poslovnika ali o prekršitvi dnev«
nega reda. da predsednik besedo, brž ko jo zahteva. Vendar govor takega
poslanca ne more trajati več kol pel minul. O istem Vprašanju predsednik
drugemu govorniku] ne sme dati besede.
Predsednik da nato pojasnilo filede prekršitve poslovnika oziroma dnevnega reda. Ce se poslanec s pojasnilom ne zadovolji, zahteva predsednik
od skupščine, naj brez obravnave o tem vprašanju odloči.
27. člen
Če zahteva poslanec besedo zalo, da bi popravil svojo izjavo, ki je bil"
napačno razumljena in je bila vzrok za nesporaznm. ali pa zalo, da bi dal
osebno pojasnilo, mu da predsednik besedo, brž ko kimča svoj govor pO"
slance, ki je izzval ta popravek oziroma pojasnilo.
Tak poslanec se mora omejili na popravek oziroma osebno pojasnilo,
tljegCV gOVor pa ne sme l rajali več kol pel minul.
Predsednik lahko odreče takemn poslancu besedo, če misli, da ni bil
izzvan k lemu. da da popravek ali osebno pojasnilo. C'e si1 poslanec s slališčem predsednika ne strinja, odloči o njegovi zahtevi skupščina brez
obravnave.
28. člen
(iovornik sme govoriti samo o vprašanjih, ki so na dnevnem redu seje.
Ge se govornik oddalji od dnevnega reda, ga predsednik pozove, naj 88
drži dnevnega reda. Ce se govornik ludi po drugem pozivu ne drži dnevnega reda. lahko predsednik /oper njega i/reče disciplinski ukrep, s katerim mu odvzame besedo po določlbah lega poslovnika.
Skupščina lahko omeji pravu o govora glede na trajanje posameziie^a
govora ali pa glede na tO* kolikokrat sme islj govornik govoriti o isteju
vprašanju. Ta omejilev ne velja /a vlagatelja predloga in za odborov ega
poročevalca, če je bijo vprašanje obravnavano v odboru.
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29. člen
Govorniku lahko samo predsednik seže v hesedo, ali ga opomni na red.
Predsednik mora skrbeli za to. da govorniku ne ho kršena svoboda
govora.
5. Sklepanje
30. člen
Skupščina na skupni seji obeh domov veljavno sklepa, če je navzočih
večina poslancev enega in drugega doma.
Skupščina lahko sklepa samo o vprašanju, ki je bilo postavljeno na
dnevni red.
Ce opazi predsednik, da na seji ni zadosti poslancev, odredi, naj se
poslanci kličejo ali preštejejo. To se zgodi tudi, če to zahteva pel navzočih

poslancev.
Ce se sproži vprašanje sklepčnosti seje, morajo navzoči poslanci ostali
v (Korani, dokler klicanje ali štetje poslancev ni končano.
Število navzočih poslancev ugoiovi predsednik.
Skupščina sklepa na podlagi poprejšnje obravnave, razen takrat, kadar
je v poslovniku določeno, da odloča ali da lahko odloča brez obravnave.
31. člen
Sklepa se lako. da se o predlogu glasuje. Glasuje se za predlog ali

proti predlogu.
Glasuje se javno, razen če skupščina sklene, da se glasuje tajno.
32. čl(-n
Javno se glasuje z dviganjem rok ali poimensko.
Z dviganjem rok se glasuje lako. da predsednik pozove, naj dvignejo
roke najprej listi poslanci, ki so za predlog, potem pa tisti, ki so proti

predlogu.
Poimensko glasovanje odredi predsednik, če misli, da je to potrebno
Zaradi natančne ugotovitve izida glasovanja ali če to zahteva najmanj deset
poslancev. Pri poimenskem glasovanju tajnik skupščine ali poslanec, ki ga
skupščina za to določi, kliče poslance po seznamu članov skupščine. Poslanec
glasuje tako. da izjavi, ali je /.a predlog ali pa proti predlogu.
Tajno se glasuje z listki, in sicer tako. kot določi skupščina.
Ko je glasovanje končano, ugotovi predsednik skupščine izid glasoVil|
ijii in razglasi, ali je predlog sprejel ali zavrnjen.
33. člen
Skupščina lahko pred obravnavo ali po končani obravnavi sklene, naj
' da vprašanje z dnevnega reda ali naj se vrne odboru, da ga znova
prouči, ali pa naj se preide na naslednjo točko dnevnega reda.
M
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34. člen
Sklep je sprejet, če je bilo za predlog- oddanih več glasov kot proti
predlogu.
Ce se je več poslancev vzdržalo glasovanja koi znaša skupno število
poslancev, ki so glasovali za< in >proti<, predlog ni sprejet.
6. Postopek pri volitvah in razrešitvah
35. člen
Za volitve in razrešitve, ki so opravijo na skupni seji domov, veljajo
naslednje določbe, kolikor ni za posamezne primere v tem poslovniku dingače določeno.
36. člen

Volitve se začnejo s predlaganjem kandidatov oziroma kandidamili list.
Celotni Izvršni svet, odbor ali komisija se voli na podlagi kandidatnih
lisi. posamezni člani izvršnega sveta, odbora ali komisije pa na podlagi
posamičnih predlogov,
37. člen
Kandidatna iisia mora obsegati loliko kandidatov, koi je treba izvoliti
članov Izvršnega sveta, odbora ali komisije.
Ce je Število članov, ki jih je treba izvolili, okvirno določeno, laliko
sklene skupščina najprej, koliko članov je treba izvolili. Ce pa skupščina
lega prej ne sklene, mora obsegati kandidatna Iisia aajmanj toliko kandidatov, kol je neha najmanj izvolili članov.
O kandidatni listi, ki ne obsega predpisanega števila kandidatov, se
ne glasuje.
38. člen
Kandidalno lisio oziroma posamični predlog mora predlagali najmanj

toliko poslancev, koi je določeno na ustreznih mestih tega poslovnika.
Ce je predlog pismeno vložen, ga morajo predlagatelji podpisati.
Ce se pri predlaganju kandidatne liste kakšen poslanec ne strinja
s posameznimi kandidati, ki so na liai predlagani, in likr.iii namesto teh
kandidatov predlaga druge kandidate, lahko predlagatelji kandidatne liste
sprejmejo predlog takega poslanca in namesto prvotno predlaganih kandidatov sprejmejo na IMO kandidate, ki jih lak poslanec predlaga. Ce
predlagatelji poslančevega predloga ne sprejmejo in poslancev predlog
takoj podpre Se manjkajoče število drugih poslancev, se slcje za njihovo
kandidalno lislo prvotno predlagana kandidalna Iisia s spremembami, ki
jih je poslanec predlagal.
40. člen

Ko je predlaganje kandidatnih lisi oziroma posamičnih kandidatov
končano, prebere predsednik skupščine imena predlaganih kandidatov i11
imena predlagalel jev po vrsli. kol so hile vložene kandidatne Иче oziroma
posamezni predlogi. \alo da predsednik predloge na glasovanje.
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Do začetka glasovanja predlagatelji lahko kandidatno listo ali posamični predlog nniakiiejo ali spremenijo.
41. člen
Med glasovanjem sme dati predsednik besedo samo poslancu, ki želi
govoriti o prekršitvi poslovnika v zvezi s postopkom pri volitvah.
42. člen
Če se glasuje z dviganjem rok in je vložen en sam predlog, se glasuje
tako. da dvignejo roke najprej tisti poslanci, ki, so za predlog, nato tisti,
ki so proti predlogu in nazadnje tisti, ki se vzdržijo glasovanja.
Ce ie vloženih več predlogov, se glasuje o vsakem predlogu po vrsti,
kot so bili vloženi, tako da dvignejo roke najprej poslanci, ki so za posamezni predlog, nato pa tisti, ki se vzdržijo glasovanja.
45. člen
Če se glasuje poimensko in je vložen en sam predlog, pove vsak poslanec, ali glasuje za predlog ali proti predlogu ah pa da se vzdrz; glaCe je*vloženih več predlogov, pove vsak poslanec z navedbo prvega
kandidata na listi oziroma z navedbo posameznega kandidata, za katero
listo oziroma kandidata glasuje oziroma da se vzdrži glasovanja.
44. člen
Če se glasuje tajno, se glasuje z glasovnicami.
Na vsako glasovnico se vpišejo vsi predlagani kandidati. Ce je bilo
vloženih več predlogov, se vsaka kandidatna lista oziroma posamezni kandidat na glasovnici označi z zaporedno številko po vrsti, kot so bili predlogi vloženi.
,
...
,.,1.,
Glasuje se tako, da se obkroži zaporedna številka tiste liste oziroma
posameznega kandidata, za katerega poslanec glasuje.
45. člen
Pri volitvah na podlagi ene same kandidatne liste so izvoljeni poslanci
- le kandidatne liste, če je bilo oddanih za listo več glasov kot proti listi.
Ce je bilo več kandidatnih lisi. so izvoljeni kandidati s tiste kandidatne
'iste, ki je dobila največ glasov.
Pri voli,val, posameznega Mana aa podlagi enega samega predloga je
Predlagani kandidat izvoljen, če je bilo oddanih zanj več glasov kot proti
njemu. Ce je bilo več predlogov, je izvoljen Usti kandidat, ki je dobil
^мПе zdržalo glasovanja več poslancev kol znaša skupno število
Poslancev, ki so glasovali za predlog in proti predlogu, predlog m sprejet.
Volitve se pomnijo, če je dvoj« ali več kandidatnih hst oziroma po5a""■znil, kandidatov dobilo enako največje število glasov ali če je bil en
ваш predlo,, pa je glasovalo proti predlogu več poslancev kot za predlog
II«
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ali pa če se je vzdržalo glasovanja več poslancev, kol jih je glasovalo »za«
in »prati«.
Pri ponovnih volitvah se .glasuje o vseh predlogih, ki so bili vloženi
za prve volitve, in ludi o morebitnih novih predlogih. Predlagatelji lahko
pni ponovnih volitvah umaknejo svoj prejšnji predlog.
46. člen
Predsednik skupščine ugotovi in razglasi izid volitev.
Nalo razglasi predsednik, kateri kandidati so izvoljeni.
47. člen
O razrešitvi celotnega Izvršnega sveta, odbora ali komisije
meznih njegovih članov- se glasuje na podlagi predloga, ki ga
poslancev, kot je določeno na ustreznih mestih lega poslovnika.
Glasuje se »za razrešitev« ali »proti razrešitvi«, poslanec
izjavi, da se vzdrži glasovanja.
Sicer se v postopku za razrešitev na skupni seji obeh domov
uporabljajo določbe 41. do 4b. člena.

ali posada toliko
pa lahko
primerno

7. Obravnava predlogov deklaracij, resolucij, (priporočil in odlokov
48. člen
Predlog deklaracije, resolucije, priporočila ali odloka, ki naj ga sprejme skupščina na skupni seji obeh domov, lahko poda vsak dom, odbor ah
komisija doma ali skupščine. Izvršni svet in vsak poslanec.
Besedilo predloga mora bili dostavljeno poslancem pred ptičelkom

obravnave.
4«). člen
Predlog mora najprej obravnavati pristojni odbor ali komisija vsakege

doma,
Samo izjemoma in V nujnih primerih lahko skupščina na obrazloženi
predlog sklene, da se posame/ni predlog deklaracije, resolucije, priporočil''
in odloka obravnava takoj na skupni seji domov. Pred glasovanjem 0
nujnosti lahko dobi besedo samo eden od poslancev, ki so proti nujnost)
predloga.
50. člen
Obravnava predloga je enoliia in je hkrati načelna in podrobna.
Vsak poslanec ima pravico govoriti pri obravnavi na skupni seji K'1'
predlagali k predlogu spremembe iu dopolnitve (amandmaje).
51. člen
Obravnava predloga deklaracije, icsolncije. priporočila ali odloka Вв
začne s poročilom poročevalca odbora oziroma komisije enega in drugega
doma ali skupščine. Po poročilu poročevalcev odborov oziroma komisij
lahko da predlagatelj predloga njegovo obrazložitev, če odbor ali komisiji'
ni sama predlagatelj.
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52. člen
Ainandmaji se lahko predlagajo, dokler predlog ni dan na glasovanje.
Amandmaji se vlagajo pismeno.
Amandma, ki ga predlaga vlagalelj predloga, poslane sestavni del
predloga.
53. člen
O amandmaju se morajo izjaviti poročevalci odborov oziroma komisij
in vlagalelj predloga. Ce se vlagatelj predloga strinja z amandmajem,
postane amandma sestavni del predloga, če pa se ne strinja, da predsednik
amandma na glasovanje.
Sprejeti amandma postane sestavni del predloga.
Ce se vlagatelj predloga načeloma strinja s predlaganim amandmajem,
a predlaga drugačno besedilo, se o tem besedilu ne glasuje, če se predlagatelj amandmaja z njim strinja; če se ne stninja, se najprej glasuje o prvotnem besedilu amandmaja.
Ce je k istemu delu ali določbi predloga predlaganih več amandmajev.
Se glasuje o njih po vrstnem redu, kot so bili predlagani. Predsednik skupščine pa lahko določi drugačen vrsti red, če je to bolj smotrno.
54. člen
Najprej prebere tajnik skupščine ali poročevalec ustreznega odbora ali
komisije besedilo predloga. Predlog prebere v celoti ali po posameznih delih.
Skupščina lahko sklene, da se predlog ne bere.
55. člen
Predsednik konča obravnavo, ko je lista govornikov izčrpana.
Ko je obravnava predloga končana, se o njem glasuje.
Predsednik odredi, da se prične glasovanje o predlogu tudi takrat, če
ni bilo obravnave, ker se nihče ni priglasil k besedi, in tudi nihče ni predlagal, da se predlog pošlje odboru ali komisiji oziroma, da se preide na
naslednja točko dnevnega reda.
56. člen
Ce se pokaže pri obravnavi predloga, da ni potrebno sprejeti o vprašanju posebnega akta, sklene skupščina, da se obravnava konča s prostim
Prehodom na dnevni red. O tem sklepa skupščina brez obravnave na predlog predsednika ali posameznega poslanca.
57. člen
O predlogi] deklaracije, resolucije, priporočila oziroma odloka se glasuje v celoti.
Preden se glasuje o predlogu v celoti, lahko da predsednik sam od sebe
0
'' na predlog najmanj desetih poslancev na glasovanje najprej posamezne
Gele ali določbe predloga.
Ce so bili k posameznemn delu ali določbi predloga predlagani amand,n
aji iti se je o njih /c glasovalo, se o tistem delu oziroma določbi predloga
,,e
glasuj,- posebej.
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3. Vzdrževanje roda na seji
58. čICMI
Samo predsednik, skupščine ima pravico in dolžnost skrbeti za red
na skupni seji obeh domov.
59. člen
Za prekrSitev reda na skupni seji domov se zoper poslanca lahko izrečejo tile disciplinski nkrepi:

— opomin,
— opomin, ki se vpise v zapisnik.
— odvzem besede in
■— začasna odstranitev s seje.
Opomin, opomin, ki se vpiše v zapisnik, in odvzem besede izreče predsednik skupščine.
Začasno odstranitev s skupnib sej domov izreče skupščina brez obravnave na predlo;; predsednika.
Poslanec ne mine zahtevati od zbora, naj se razveljavi disciplinski ukrepi
ki ga je zoper пједа izrekel predsednik'
60. člen
Opomin se izreči" poslancu, ki s svojim obnašanjem ali govorom na seji
moti red ali prekrši določbi- poslovnika.

61. člen
Opomin, ki se vpiše v zapisnik, se izreče poslancu, ki s svojim govorom
ali obnašanjem moti red ali prekrši določbe poslovnika ali uporablja i/raze.
ki niso \ skladu z dostojanstvom skupščine, pa niti je bil na isti seji ŽC
enkrat izrečen opomin.
Izrečeni opomin se lakoj vpiše v zapisnik.
62. člen
Odvzem besede se izreče poslancu, ki s svojim obnašanjem ali govorom
mod red na seji ali krši določbe poslovnika, čeprav ga je na isti seji predsednik že dvakrat opomnil ali pa mn i/rekel opomin, ki se vpiše v zapisnik.
63. člen
Začasna odstranitev s seje se izreče zoper poslanca, če ponovno in lindo
žali poslance ali skupščino, če se noče pokorili predsedniku potem, ko mn
je vzel besedo, ali če s svojim ravnanjem onemogoči delo seje.
Poslanec je lahko začasno odslranjen največ z dveh sej, /.;i ponovno
hujšo prekršitev reda pa največ s treh nadaljnjih sej.

b-k člen
Poslanec, zoper katerega se predlaga začasna odslranilev s seje, inn
pravico podali svoj zagovor. Njegov zagOVOZ sme Irajali največ pel minili.
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65. člen
Poslanec, ki je zoper ajega Izrečena odstranitev s seje. mora tčikoj zapustili dvorano in se ne sme udeležiti sej. za katere je bil izrečen ta ukrep.
Ce poslanec noče zapustiti seje, odredi predsednik, da se odstrani iz
dvorane.
66. člen

Disciplinska ukrepa odvzema besede in začasne odstranitve s sej se
vpišeta V zapisnik.
6?. člen
Ce predsednik ne more napraviti reda na seji, prekine sejo.
68. člen

Ce se kakšen poslanec nedostojno obnaša ali moti red, ga lahko da
predsednik odstraniti iz dvorane ali iz slavbe skupščine.
Ce poslušalci hujše prekršijo red in mir, lahko predsednik odredi, da
vsi poslušalci zapustijo dvorano.
69. člen
Nihče ne sme priti v dvorano z orožjem ali nevarnim orodjem. Izjema
velja samo za skupščinsko stražo. Straža je dolžna izvrševati predsednikove
odredbe.
IV. VOLITVE IZVRŠNEGA SVETA LJUDSKE SKUPŠČINE LRS
IN SODNIKOV VRHOVNEGA SODIŠČA LRS
i. Volitve Izvršnega sveta
70. člen
Ljudska skupščina izvoli Izvršni svet na prvi skupni seji obeh domov,
potem ko je izvolila predsednika, podpredsednika in tajnika skupščine.
71. člen

Za člana Izvršnega sveta je lahko izvoljen vsak poslanec Republiškega
zbora.
72. člen
Kandidatno lisio oziroma posameznega kandidata lahko predlaga najinaiij dvajset poslancev.
73. Člen

Predlog za razrešitev v.sega Izvršnega sveta ali posameznega njegovega
člana vloži najmanj dvajset poslancev ali pa Izvršni svet.
74. člen
Ce je Izvršni svet razrešen, se- na isti seji izvoli nov Izvršni svet.
Cc je kakšen posamezni član Izvršnega sveta razrešen, se izvoli na isti
■scji nov član Izvršnega sveta, razen Če skupščina sklene, da se namesto
ttjega ne bo volil drug član, ali pa če po razrešitvi posameznega člana
kvršni svel nima več toliko članov, kol jih mora najmanj imeti.
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Skupščina izvoli nov Izvršni sve! oziroma ob pogoju iz prejšnjega odstavka posameznega člana Izvršnega sveta tudi, če se Izvršni svet ali posamezni član odpove tej dolžnosti in skupščina odpoved sprejme.
Ce se Izvršni svet odpove dolžnosti ali če je razrešen dolžnosti, mu
dolžnost preneha, ko je izvoljen nov Izvršni svet.
2. Volitev sodnikov Vrhovnega sodišča kRS
75. člen
Predlog za izvolitev ali razrešitev predsednika in drugih sodnikov
Vrhovnega sodišča LRS lahko predlaga najmanj deset poslancev ali Izvršni
svet.
76. člen
Predlogi za izvolitev ali razrešitev predsednika in drugih sodnikov
Vrhovnega sodišča se dostavijo predsedniku skupščine, ki jih izroči odboru
za volitve. Ta da skupščini svoje poročilo in predlog.
Ce se predlog odbora za volitve ne sklada s predlogom poslancev oziroma Izvršnega sveta, se glasuje najprej o predlogu odbora. Cc odborov
predlog ni sprejet, se glasuje o predlogu poslancev oziroma Izvršnega sveta.
77. člen
V postopku za izvolitev in razrešitev predsednika in drngili sodnikov
Vrhovnega sodišča LRS se za glasovanje in ugotavljanje izida glasovanja
primerno uporabljajo določbe 41. do 46. člena lega poslovnika.
V. POHOCII.O IZVRŠNEGA SVETA IN ODGOVOM NA VPRAŠANJA
POSLANCEV NA SKUPNI SEJI
1. Poročila Izvršnega sveta
78. člen

Ce je na dnevnem redu skupne seje domov poročilo l/vršnega sveta,
se začne obravnavanje poročila /. ekspozejem. govorom ali izjavo predstavnika Izvršnega sveta.
Med obravnavanjem poročila ali po končani obravnavi lahko Izvršni
svet in vsak poslanec, predlaga, naj skupščina sprejme resolucijo ali priporočilo za delo državnih organov, samouprav nili zavodov ali gospodarskili
organizacij.
Obravnava 86 lahko konča s prošlim ali ohiazlo/eiiim prehodom na
dnevni red.
79. člen
Skupščina mora dati na dnevni red skupne seje domov predlog predsednika Izvršnega sveta, naj skupščina odloči o aktu l/.v išncga svela, kalerega izvršitev je zadržal, ker' se /. njim ne slrinja.
VeČina Izvršnega svela, ki je lak akl sprejela, lahko po enem svojih
članov poda izjavo k predlogu predsednika Izvršnega sveta.
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Skupščina odloči o takem predlogu na podlagi obravnave, lahko pa tudi
sklene, da se gla-snjc 'brez obravnave.
2. Vprašanja in dajanje pojasnil o delu uprave
80. elen
Vsak poslanec ima pravico postaviti Izvršnemu svetu vprašanje pismeno
po predsedniku skupščine ali pa ustno na skupni seji domov.
Ce zahteva poslanec od Izvršnega sveta, da mu neposredno pismeno odgovori, pošlje predsednik skupščine tako vprašanje Izvršnemu svetu.
Ce zahteva poslanec, naj Izvršni svet odgovori ustno na seji doma, ki
mu poslanec pripada, ali pa na skupni seji obeh domov, sporoči to predsednik skupščine domu, vprašanje pa pošlje Izvršnemu svetu. Poslanec pa
lahko zahteva, da obvesti predsednik skupščine njegov dom o postavljenem
vprnšanju. preden ga pošlje Izvršnemu svetu.
Skupščina lahko na predlog Izvršnega sveta ali na predlog ljudskega
poslanca, ki je postavil vprašanje, sklene, naj odgovori Izvršni svet na
postavljeno vprašanje na skupni seji.
Izvršni svet da odgovor na isti seji, na kateri je bil sprejet sklep, da
mora Izvršni svet odgovorili; Izvršni svet pa lahko zahteva, da določi
skupščina rok za odgovor.
Ustni odgovor na postavljeno vprašanje da član Izvršnega sveta.
81. člen
Ce odgovori Izvršni svet na postavljeno vprašanje na skupni seji domov, izjavi poslanec, ki je vprašanje postavil, ali je z odgovorom zadovoljen. Če je z odgovorom zadovoljen, preide skupščina na prihodnje vprašanje ali na dnevni red.
Ce poslanec ni zadovoljen z odgovorom, lahko zahteva, naj skupščina
obravnava postavljeno vprašanje in odgovor. Izvršni svet se o tem predlogu
lahko izjavi, preden skupščina o tem odloči.
Izvršni svet lahko zahteva, naj se obravnava preloži na eno prihodnjih
s
<\i. O tem predlogu se mora poslanec izjaviti. Ce se s predlogom ne strinja,
odloči o njem skupščina.
82. člen
Skupščina lahko konča obravnavo o vprašanju in odgovoru s prostim
"li obrazloženim prehodom na dnevni red ali pa izda resolucijo ali priporočilo za delo državnih organov, samoupravnih zavodov ali gospodarskih
organizacij.
83. člen
Na predlog poslanca, ki je zahteval po svojem domu od državnega sekre'"'•ja ali drugega vodilnega uslužbenca, naj da pojasnilo o delu urada ali
zavoda, ki ga vodi. lahko sklene skupščina, naj da pojasnilo na skupni seji.
V lem primeru ima državni sekretar oziroma vodilni uslužbenec pravico,
( ;
' i da pri obravnavi še dodatna pojasnila.
Skupščina lahko sklene, da se vprašanje, ki je bilo sproženo s pojasnilom državnega sekretarja ali vodilnega uslužbenca, predloži Izvršnemu
Sv
etu, da du svoje poročilo.
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5. Ugovori ljudskih odborov za varstvo samoupravnih pravic
84. člen
Na predlog Izvršnega sveta lahko skupščina postavi na dnevni red
skupne seje obeh domov Ugovor ljudskega odbora, ki ga je ta podal za
varstvo svojih samoupravnih pravic, ker misli, da mu je s predpisom ali
drugim aktom Izvršnega sveta kršena kakšna njegova z zakonom določena
pravica.
Ob piieeikn razprave pozove predsednik skupščine predstavnika Izvršnega sveta, da poda izjavo o ugovoru ljudskega odbora.
Ce se predstavnik Izvršnega sveta strinja z ugovorom ljudskega odbora,
odloči skupščina 0 agovoru brez obravnave.
Sklep skupščine je obvezen za l/v išni svel in za ljudski odbor.

M. ODBORI I.\ KOMISIJE LJUDSKE SKUPŠČINE
85. člen
Ljudska skupščina LRS ima lele stalne odbore iu komisije:
adminisnaiiv ui odbor,
odbor za volitve,
komisijo za razlago zakonov in
komisijo za ljudske odbore.
Skupščina lahko na sLupni seji domov z odlokom ustanovi tudi druge
stalne ali začasne odbore in komisije z nalogo, da proučujejo vprašanja,
ki spadajo v delovno področje skupne seje ali pa v pristojnost obeh domov,
in da dajo svoj predlog. Z odlokom 0 ustanovitvi določi skupščina sestavo.
delovno področje in pravice odbora oziroma komisije.
86. člen
Adminisl rativ ni odbor daje skupščini poročilo o izvršitvi skupščinskega
predračuna, izda pravilnik 0 ureditvi skupščinske adminisl racije ter 0 položaju in delu njenih uslu/beneev.
Odbor ima pel članov.
8?. člen
Odbor za volitve obravnava predloge za izvolitev ali razrešitev pred'
sednika in drugih sodnikov \ rhovnega sodišča I RS, preiskuje, ali so podani
zakoniti pogoji za izvolitev ali razrešitev in poda p tem poročilo skupščini.
Odbor ima pet članov.
SS, člen
Komisija za razlago zakonov daje obvezno razlago republiških zakonov.
Predlog za obvezno razlago zakona lahko da vsak poslance, vsak odbor,
l/v [sni svet in Vrhovno sodišče LRS.
Obvezne rezlag6 mora komisija predložiti po/nejc v potrditev pristojnemu domu oziroma obema (lomoma.
Komisija /a razlago /akonov ima devet članov.

i
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89. člen
Komisija za ljudske odbore odločil O sporili mod okrajnim oziroma
ruestnim zborom in med zborom proizvajalcev okrajnega oziroma mestnega
ljudskega odbora.
Komisija za ljudske odbore4 proučuje ugovore, ki jih podajo za vai
svojih samoupnn nili pravic ljudski odbori zoper akte Izvršnega sveta, in
obravnava druga vprašanja s področja organizacije in dela ljudskih odborov, za katera je pristojna Ljudska skupščina, ter daje domoma oziroma
Ljudski skupščini predloge za rešitev ieh vprašanj.
Komisija ima sedem članov.
90. člen
Komisija za razlago zakonov in komisija za ljudske odbore delata ludi
še po razpustu skupščine, dokler nista izvoljeni novi komisiji.
91. člen
Predlog za izvolitev odbora ali komisije in predlog za razrešitev posameznih Članov odbora oziroma komisije lahko poda najmanj deset poslancev.
92. člen
Za člane odbora iu komisije skupščine Je lahko izvoljen vsak poslanec.
Člani Izvršnega sveta, predsednik in podpredsednik skupščine ne morejo bili člani skupščinskega odbora oziroma komisije.
93. člen
Vsak odbor in komisija ima predsednika in tajnika, po potrebi pa tudi
enega podpredsednika. Izvoli jih izmed sebe.

94 člen
Skupščinski odbori iu komisije delajo na sejah.
Odbor oziroma komisija veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina
članov.
Odbor oziroma komisija odloča z večino glasov na seji navzočih članov.
95. člen
Vsak poslanec ima pravico udeleževati se sej skupščinskih odborov in
komisij, četudi ni njihov Član. Pravico ima sodelovati pri obravnavanju
vprašanj, ki so na dnevnem redu. predlagati, naj se določeno vprašanje
■■ delovnega področja odbora oziroma komisije sprejme na dnevni red. m
Predlagati odboru oziroma komisiji, naj sprejme iiMrezni sklep. N'ima pa
Pravice glaeovati, M HI Član odbora oziroma komisije.
96. člen
Vs,9k odbor in komisija dela po poslovniku, ki ga sprejme sama. potrdi
I1" sknpšč-ina na skupni seji obeli domov.
• 97. člen
.Skupščina voli na skupni seji obeh domov skupščinske misije in de-

lega« ije,
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VII. ZAPISNIK IN STENOGRAFSKI ZAPISKI
98. člen
O delu skupščine na skupni seji domov vodi tajnik skupščine zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o poteku seje in sprejete sklepe.
99. člen
O delu skupščine na skupni seji domov se vodijo stenografski zapiski.
Stenografski zapiski obsegajo popolni potek seje s celotnimi govori,
izjavami in poročili.
100. člen
Predsednik skupščine skrbi za to, da sr stenografski zapiski objavijo.
V stenografskih zapiskih, ki se objavijo, morajo biti v celoti natisnjeni
govori, izjave in poročila poslancev.
Poslanec linm pravico, da pred objavo stenografskih zapiskov napravi
v besedilu svojega govora, izjave in poročila redakcijske popravke, nima
pa pravice, da bi besedilo bistveno spremenil ali iz besedila izpustil kakšne
misli.
Ce pride med poslancem in predsednikom skupščine do spora o tem,
ali se sinejo posamezni popravki upoštevati pri redakciji stenografskih zapiskov, ki se objavijo, ima poslance pravico predložiti to zadevo skupščini
na skupni seji domov, da o sporu odloči.
Vili. OBJAVLJANJE ZAKONOV IN HRANJENJE IZVIRNIH ZAKONOV
101. člen
Zakoni in dnrid akti Ljudske skupščine l.US se objavijo v ^Uradnem
lism kKS-.
Zakoni se razglasijo z ukazom, ki ga podpiše predsednik l/v ršnega sveta
skupno s predsednikom Ljudske skupščine.
Odloki in drugi akti. ki jih sprejme skupščina na skupni seji obeh
domov, se objavijo 6 podpisom predsednika skupščine.
102. člen
Izvirnike zakonov, ki jili sprejme Ljudska skupščina l.US. hrani Izvršni
svet. Na izvirnik zakona se pritisne pečai Ljudske republike Slovenije.
Pečat Ljudski' republike Slovenije hrani sekretar- Izvršnega sveta.
I\. PRAVICE PREDSTAVNIKOV TISKA
103, člen
Predetavmki tiska so lahko navzoči na vseh javnih skupnih In ločenih
sejah domov, odborov in komisij Ljudske skupščine l.RS.
Predsednik skupščine skrbi za to, da se ne kratijo pravice tisk* v
skupičini.
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104 člen
/a vsioj) v skupščino iti za gibanje v njej dobijo predstavniki tiska
poeebhe legitimacije.
105. člen
Za zvezo med tiskom in skupšoino skrbi tajnik ali skupščinski uslužbenec, ki ga določi za to predsednik skupščine.
Predstavniku tiska, ki zlorabi svoje pravice ali hudo prekrši predpise
o notranjem redu in delu v skupščini, predsednik skupščine vzame pravico
do legitimacije.
106. člen
Za predstavnike tiska veljajo tudi predstavniki radia.

\. USLUŽBENCI IN ADMINISTRACIJA
107. člen
Za opravljanje strokovnega, pisarniškega, tehničnega in drugega dela
ima skupščina potrebne uslužbence.
Skupščina lahko ima pravnega svetovalca.
Načelnik administracije vodi skupščinsko administracijo in je za njeno
delo odgovoren tajniku skupščine.
Pravnega svetovalca in načelnika administracije imenuje predsednik
skupščine; predsednik imenuje tudi druge uslužbence, to pravico pa lahko
prenese za posamezne \ rsle uslužbencev na tajnika skupščine.
108. člen
Administracija skupščine je enotna in je pod nadzorstvom tajnika

skupščine.
Za opravljanje strokovnih, tehničnih, pisarniških in drugih del se domoma. odborom in komisijam po potrebi dodelijo posamezni uslužbenci
Skupščine. Ti delajo po naročilu predsednika oziroma tajnika doma. odbora
oziroma komisije.
(09. Člen
Administracija skupščine mom za poslance obeh domov opravljati pisarniško delo. ki je /vezano z izvrševanjem njihove poslanske dolžnosti.
to pomoč zagotovi poslancem tajnik skupščine.
110. člen
■Skupščina ima svoj predračun dohodkov in Ladatkov. Predlog prednieinui sestavlja predsednik skupščine.

Predsednik skupščine je bdredbodajalec za izvrševanje skupščinskega
predračuna. To pravico lahko prenese na tajnika skupščine.
Računovodstvo skupščine je enotno.
Administrativ ni odbor mora vsaj polletno pregledati račune in 0 leni
Poročali skupščini.
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II. 61en
Za vzdrževanje reda v .skupščini ima Ljiulska skiij)ščiiia skupščinsko
stražo.
Organizacijo in delo skupščinske straže ureja pravilnik, ki ga predpiše
predsednik skupščine.
112. člen
Skupščina ima svoj tišni red. Predpiše ga predsednik skupščine.
V hišnem redu je treba določili skupščinske prostore, ki so dani poslancem na razpolago za delo. sestanke, odmore in podobno, in prostore za
sestanke in razgovore z volivci in drugimi državljani.
113. člen
Skupščina ima knjižnico in arhiv, ki sta enotna za vso skupščino.
114. člen
Skupščina ima svoj pečal. Pečal ima v sredi grb Ljudske republike
Slovenije, okrog grba pa napis Ljudska skupščina Ljudske republike SIo\ enijec
Skupščinski pečat hrani tajnik skupščine.

XI. KONČNE DOLOČBE
115. člen
Kjer je po poslovniku potreben predlog določenega števila poslance^«
je lak predlog pravilno podan indi. Če ga da en sam poslanec, ki ga takoj
podpre še manjkajoče Število drugih poslancev.
1Њ. člen
Ta poslovnik se lahko spremeni po
odloko\ na skupni seji domov s tem, da
nava posebna enajstčlanska komisija, ki
ščina sklene, da ho predlog obravnavala

postopku, ki velja za sprejemanje
predlog spremembe najprej obravjo iz\oli skupščina, razen če skuplakoj sama.

117. člen
Ta poslovnik velja, ko ga sprejme skupščina na skupni seji domov.
()l)ja\ i si- \

l radnem lisi n I ,|{S .
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PREDLOG POSLOVNIKA
REPUBLIŠKEGA ZBORA LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Republiški zbor stalno zaseda vso dobo, ■za katero je bila izvoljena
ljudska skupščina.
Republiški zbor dela na sejali zbora in na sejah sialnili in drugih
odborov in komisij.
Republiški zbor ima lelni odmor v polemih mesecih. Letni odmor traja
naj več tri mesece.
2. člen
Republiški zbor dela na svojih sejah, ločeno od Zbora proizvajalcev,
razen v primerih, za katere je po poslovniku Ljudske skupščine Ljudske
republike Slovenije določeno, da se sestane in dela z Zborom proizvajalcev
na skupnili sejah.
3. člen
Vse zadeve iz pristojnosti Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije, razen tistih, o katerih odločala oba doma enakopravno in na skupnih
sejah obeh domov, in tistih, o katerih odloča samo Zbor proizvajalcev,
opravlja Republiški zbor sam.
4. člen
Republiški zbor dela po določbah tega poslovnika.
Odbori in komisije Republiškega zbora delajo po določbah poslovnikov, ki jih sprejmejo sami. potrdi pa Republiški zbor.
5. člen
Republiški zbor zaseda v Ljubljani.
II. PRM SESTANEK IN VERIFIKACIJA MANDATOV
b. Člen
Prvi sestanek novega Republiškega zbora sklice prejšnji predsednik
ljudske skupščine l.HS.
Prvi sestanek začne po letih najstarejši navzoči poslanec in ga vodi
do izvolitve verifikacijskega odbora.
Zapisnik na prvem seslankn vodi zapisnikar, ki ga izvolijo poslanci
izmed sebe.
7. člen
Poslanci Republiškega zbora najprej oddajo zapisnikarju poslanska
potrdila o izvolitvi.
Republiški zbor izvoli nato na predlog najmanj desetih poslancev izmed
s
<'l>e verifikacijski odbor, ki ima enajsl članov. Volitve se opravijo tako
kot volitve drugih odborov Republiškega zbora.
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8. člen
Takoj po izvolitvi se sestane verifikacijski odhor in si izvoli predsednika in tajnika.
Verifikacijski odbor pregleda poslanska potrdila o izvolitvi, volilne
spise ter pritožbe, ugovore in opozorila, ki se tičejo volilnega postopka.
Na podlagi tega materiala napravi verifikacijski odbor poročilo za
zbor in določi poročevalca.
Poročilo verifikacijskega odbora se razmnoži in dostavi vsem poslancem.
Predsednik verifikacijskega odbora skliče drugo sejo prvega sestanka
zbora zaradi obravnavanja poročila verifikacijskega odbora in odločanja
o njem.
9. člen
Drugo sejo prvega sestanka znčne predsednik verifikacijskega odbora
in jo vodi do izvolitve predsednika, podpredsednika in zapisnikarjev zbora.
10. člen
Ko poročevalec prebere poročilo verifikacijskega odbora, se poročilo
obravnava in nato o njem glasuje.
/Љот odloči, da se izvolitev poslanca potrdi ali razveljavi: lahko si pa
odložitev o potrditvi izvolitve pridrži za pozneje in odredi potrebne poizvedbe.
Ce poslance oporeka izvolitvi kakšnega poslanca, mora zbor sklepanje
0 potrditvi takega mandata odložili za najmanj 24 ur.
O predlogu verifikacijskega odbora se glasuje v celoti ali pa posehej
o potrditvi posameznih poslanskili mandatov.
Obravnavanja predloga in odločanja o njem se lahko udeleži vsak
poslanec, dokler njegova izvolitev ni razveljavljena, ne more pa glasovati
0 svoji lastni izvolitvi, če se o njej posehej glasuje.
Ce se izvolitev poslanca razveljavi, odredi Republiški zbor ponovne
volit ve.
11. Člen
1

Ko je glasovanji končano, ljudski poslanci, kateri]] mandal je poti jen.
pred Republiškim zborom ustno prisežejo in besedilo prisegi" podpišejo.
Prisega se glasi: »Jaz (ime in priimek) prisegam pri svoji časi i in pri
časti svojega naroda, da hom dolžnosli ljudskega poshinca opravljal zveslo
in vestno, da se hom držal ustave in zakonov ter da hom vse svoje moči
posvetil nadaljnji graditvi socializma, razvoju Ljudske republike Slovenije
ter neodvisnosti itt napredku federativne ljudske repuhlike Jugoslavije.«
12. člen
Dokler poslanec ne prieeže, se ne more udeleževati nadaljnjega dela v
zboru oziroma ljudski skupščini in ne more izvrševaiii pravic in dolžnosli.
ki jih ima kol poslanec.
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13. člen
\\) zapruegri voli zbor predeednika, podpredsednika in zapisnikarja
Repabliikega /.i)ora.
{'o izvolitvi se konča prvi seetataek Repidililkega zbora.
14. člen
Predsednik in podpredsednik zbora so volila posamič, zapisnikarji pa
.■■kupno.
Kandidate lahko predlaga najmanj desei poslancev.
Najprej se voli predsednik, nato podpredsednik in nazadnje zapisnikarji.
1'ii volitvab in razrešitvi predsednika, podpredsednika in zapisnikarjev
se primerno uporabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za volitve
posameznih članov odborov in komisij.
1П. PREDSEDNIK. PODPREDSEDNIK IN ZAPISNIKARJI ZBORA
15. člen
Republiški zbor ima predsednika, podpredsednika in tri zapisnikarje.
Predsednik« podpredsednik in zapisnikarji se volijo za eno leio. lahko
l>;i so pono\ no voljeni.
Predsedniku, podpredsedniku in zapisnikarju preneha funkcija, če mu
preneha poslanski mandal, ee je izvoljen za člana Isvršnoga sveta ali če ga
zhor razreši.
16. člen
Predsednik predstavlja Republiški zfbor. vodi seje zbora, skrbi, da se
poslovnik zbora pravilno npftrablja. in opravlja druge pravice in dolžnosti,
ki jih ima po tem poslovniku.
17. člen
Podpredsednik nadomeetiije predsednika z vsemi njegovimi pravicami,
če je predsednik zadržan. V sporazumu s predsednikom vodi podpredsednik
кејо Republiškega zbora.
18. člen
Zapisnikarji vodijo sejni zapisnik, berejo predloge zakonov in drugih
;|
^1о\ in izvršujejo na sejali dnina opravila, določena s lem poslovnikom.
Zapisnikarji opravljajo svojo nalogo izmenoma, če predsednik ne določi
drugače.
IV, SEJE REPUBLIŠKEGA ZBORA
I. Sklicevanje in javnost sej
19. člen
Sejo Republiškega zbora skliče predsednik Ljudske skupščine na pod•agi sklepa zbora ali na predlog predsednika zbora, posameznega stalne-a
' dbora Republiškega zbora, petim- članov zbora, na predlo- Izvršnega svela
•di sam od sebe ali pa. kadar to določa ustava.
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Ce predsednik skupščine ne skliče seje Republiškega zbora, kadar bi
jo moral sklicali, jo lahko skliče najmanj dvajset poslancev Republiškega
zbora ali Izvršni svet.
Vabilo na sejo je treba poslati vsem poslancem osebno. Sklic seje
Republiškega zbora se objavi v dnevnem časopisju in na razglasili deski
Republiškega zbora.
Nabilo na sejo mora obsegati tudi predlog (Irievnega reda.
20. člen
Seje Republiškega zbora so javne.
Zbor lahko sklene, da pri posamezni seji ali delu seje občinstvo ne bo
navzoče.
Delo na tajni seji velja za državno lajnosi. Objaviti se sme samo tisto,
za kar sklene zbor, naj se objavi.
Če je zbor sklenil, da se kakšno vprašanje obravnava tajno, ga mora
tudi odbor obravnavati lajno, /oper poslanca, ki ne varuje tajnosti, se
lahko izreče disciplinski ukrep po določbah lega poslovnika.

21. člen

^у

O vsaki seji Republiškega /bora se piše zapisnik. Zapisnik obsega
glavne podalke 0 polekn seje in sprejete sklepe.
O sejah Republiškega zbora se pišejo slenogialski zapiski, ki obsegajo
popolni polek seje s celotnimi govori, izjavami in poročili.
2. Začetek seje In določitev dnevnega reda
22. člen
Na začetku vsake seje se prebere zapisnik prejšnje seje.
Vsak član zbora lahko da k zapisniku pripombe. Ce zapisnikar sprejme
pripombo, jo vpiše v zapisnik, če je ne sprejme, odloči o utemeljenosti
pripombe zbor brez obravnave.
Nato podpišela zapisnik predsednik zbora in zapisnikar,
23. člen
Pred prehodom na dnevni red da predsednik sporočila, ki so v ZVCZI
Z delom /bora. in odgovarja na kratka vprašanja poslancev.
24. člen
Nato sporoči predsednik /bora. katere zadeve je sprejel, in predlaga
dnev ni red seje.
\sMk poslanec, vsak odbor in Indi Izvršni svel imajo pravico predlagali,
naj se dajo posamezna vprašanja na dnevni red seje.
Predlog /a dopolnilev dnevnega reda se da pred zaeelkom seje, s privolilvijo zbora pa Indi na seji.
Predlog za dopolnilev dnevnega reda se da pismeno, na sami seji pfl
Indi ustno.
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25. člen
Dnevni red določi zbor za vsako sejo posebej, in sicer na začeiku seje
ali pa na koncu seje za prihodnjo sejo. Dnevni red zbor med sejo lahko
spremeni.
,
O dnevnem redu odloči zbor brez obravnave. Ce se pa zahteva, naj se
posamezno vprašanje obravnava kot nujno, ali če se predlaga, naj se že
določeni dnevni red spremeni, lahko predsednik dovoli o tem obravnavo.
Ce je določen na seji dnevni red za prihodnjo sejo, ga je treba objaviti
na določenem kraju v prostorih zbora z navedbo, kdaj bo seja.
26. člen
Na poslancev predlog da predsednik zbora na dnevni red zborove seje
tudi poslančevo poročilo o tem, kar je poslanec ugotovil pvi opravljanju
poslanskih dolžnosti v volilni enoti, in poročilo o predlogih in mnenjih
ljudskega odbora, v katerem ima poslanec pravico odbornika.
27. člen
Ce niso bila rešena vsa vprašanja, ki so na dnevnem redu, se dajo
taka vprašanja kot prva na dnevni red prihodnje seje.
Ce zaradi nezadostnega števila poslancev seja zbora ni sklepčna, jo
predsednik preloži in objavi, da velja za prihodnjo sejo dnevni red, ki je
bil določen za preloženo sejo z dodatkom tistih točk, ki morajo priti na
dnevni red po poslovniku ali za katere je zbor že prej sklenil, da pridejo
tla dnevni red seje, ki ni bila sklepčna.
3. Govori
28. člen
Na seji Republiškega zbora imajo pravico govoriti člani tega zbora
ni člani Izvršnega sveta.
Zbor lahko sklene, da zasliši na seji državnega sekretarja, podsekretarja ali drugega vodilnega državnega uslužbenca ali predsednika Vrhovnega sodišča I,RS.
Na povabilo zbora se lahko udeleži zborove seje in na njej govori
predsednik republike, poslanec Zvezne ljudske skupščine, predstavnik
druge ljudske republike in domač ali tuji javni delavec.

v

29. člen
Vsak poslanec ima pravico govorili v jeziku svojega naroda. Govori
jeziku narodne manjšine se prevedejo na slovenski jezik.

30. člen
Nihče ne more na seji govoriti, dokler mn predsednik ne da besede,
'''članci se lahko priglasijo k besedi do konca obravnave.
Predsednik daje poelanoem besedo po vrsti, koi so se priglasili ali pa
PO predmetu, o kaleicm se razpravlja.
Predlagateljem in odborovim poročevalcem, če je bilo vprašanje obravnavano v odboru, da predsednik besedo izven vrslnega reda, če zahtevajo
besedo zato. da bi spremenili ali dopolnili predlog ali dali novo obrazložitev,
12*
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31. člen
Poslancu, ki želi govoriti o prekršitvi poslovnika ali o prekršitvi dnevnega reda, da predsednik besedo, brž ko jo zahteva. Vendar govor takega
poslanca ne more trajati več kot 5 minut. O istem vprašanju predsednik
drugemu govorniku ne sme dati besede.
Predsednik da nato pojasnilo glede prekršitve poslovnika oziroma dnevnega reda. Ce se poslanec s pojasnilom ne zadovolji, zahteva predsednik
od zbora, naj brez obravnave o tem vprašanju odloči.
52. člen
Ce zahteva poslanec besedo zato, da bi popravil izjavo, ki je bila napačno razumljena in je bila vzrok za nesporazum, ali pa zato, da bi dal
osebno pojasnilo, mu da predsednik besedo brž ko konča svoj govor poslanec, ki je 'izzval ta popravek oziroma pojasnilo.
Tak poslanec ee mora omejiti na popravek oziroma osohno pojasnilo,
njegov govor pa ne sme trajati več kot 5 minut.
Predsednik lahko odreče takemu poslancu besedo, če misli, da ni bil
izzvan k temu. da da popravek ali osebno pojasnilo. Ce se poslanec s slališčem predsednika ne strinja, odloči o njegovi zalilcvi zbor brez obravnave.
33. člen
Govornik sme govoriti samo o vprašanjih, ki so na dnevnem redu.
Ce se govornik oddalji od dnevnega reda, ga predsednik pozove, naj
se drži dnevnega reda. Ce se govornik tudi po drugem pozivu ne drži dnevnega reda, lahko predsednik zoper poslanca izreče disciplinski ukrep, s
katerim mu vzame besedo po določbah tega poslovnika.
Zbor lahko omeji pravico govora glede na trajanje posameznega govora
ali pa glede na to. kolikokrat sme isti govornik govoriti o istem vprašanju.
Ta omejitev ne velja za vdagatelje predloga in za odborovega poročevalca,
če je bilo vprašanje obravnavano v odboru.
34. Člen
Govorniku lahko samo predsednik seže V besedo in ga opomni na red.
Predsednik mora skrbeti za to. da govorniku ne bo kršena svoboda1
govora.
4. Sklepanje
35. člen
/bor veljavno sklepa, če je na seji nav/očih nad polovico vseh poslance^
zbora.
Zbor lahko sklepa samo o vprašanju, ki je bilo postavljeno oa
dnevni red.
Ce Opazi predsednik, da na seji ni zadosti poslamev, odredi, naj se
poslanci kličejo ali preštejejo. To se Zgodi ludi. če to zahteva pel navzočih

poslancev,
Ce se sproži vprašanje sklepčnosti seje. morajo navzoči poslanci ostat'
v dvorani, dokler klicanje ali štetje posliincev ni kojičano.
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Število navzočih poslancev ugotovi predsednik.
Zbor sklepa na podlagi poprejšnje obravnave, razen takrat, kadar je
v poslovniku določeno, da odloča ali da lahko odloča brez obravnave.
36. člen
Sklepa se tako, da se o predlogu glasuje. Glasuje se za predlog ali
proti predlogu.
Glasuje se javno, razen če zbor sklene, da se glasuje tajno.
37. člen
Javno se glasuje z dviganjem rok ali poimensko.
Z dviganjem rok se glasuje tako, da predsednik pozove, naj dvignejo
roke najprej tisti poslanci, ki so za predlog, potem tisti, ki so proti predlogu, in nazadnje tisti, ki se vzdržijo glasovanja.
Poimensko glasovanje odredi predsednik, če misli, da je to potrebno
zaradi natančne ugotovitve izida glasovanja, ali če to zahteva najmanj
deset poslancev. Pri poimenekem glasovanju zapisnikar zbora ali poslanec,
ki ga zbor za to določi, kliče poslance po seznamu članov zbora. Poslanec
glasuje tako, da izjavi, ali je za predlog ali proti predlogu ali pa da se
vzdrži glasovanja.
Tajno se glasuje z listki in sicer tako. kot določi zibor.
Ko je glasovanje končano, ugotovi predsednik zbora izid glasovanja
in razglasi, ali je predlog sprejet ali zavrnjen.
38. člen
Zbor lahko pred obravnavo ali po končani obravnavi sklene, naj se da
vprašanje z dnevnega reda ali naj se vrne odboru, da ga znova prouči, ali
pa naj se preide na naslednjo točko dnevnega reda.
39. člen
Sklep je sprejet, če je bilo za predlog oddanih več glasov, kot proti
predlogu.
Če se je več poslancev vzdržalo glasovanja, kot znaša skupno število
poslancev, ki so glasovali >za« in »proti«, predlog ni sprejet.
40. člen
Zbor sprejema svoje akte v obliki zakona, deklaracije, resoJucije, priporočila ali odloka.
V obliki akta odloči zbor glede na naravo predloga, ki je na dnevnem
redu, in sicer ne glede na to, v kakšni obliki je bil predlog vložen.
Zakoni in drugi akti, ki jih sprejme zbor. se objavijo v »Uradnem listu
LRS«.
5. Vzdrževanje reda na seji
41. člen
Samo predsednik zbora ima pravico in dolžnost skrbeti za red na seji
zbora.

j §2
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42. člen
Za prekr.šitev reda na seji zbora se zopet poslanca lahko izrečejo lile
disciplinski ukrepi:
— opomin,
— opomin, ki se .vpiše v zapisnik.
— odvzem besede in
— začasna odstranitev s sej zbora.
Opomin, opomin, ki se vpiše v zapisnik, in odvzem besede izreče predsednik zbora.
Začasno odstranitev s sej izreče zbor na predlog predsednika ali najmanj 20 poslancev zbora, in sicer brez obravnave.
Poslanec ne more zahtevati od zbora, naj razveljavi disciplinski ukrep,
ki ga je zoper njega izrekel predsednik.
43. člen
Opomin se izreče poslancu, ki s svojini obnašanjem ali govorom na
seji moti red ali prekrši določbe poslovnika.
44. člen
Opomin, ki se vpiše v zapisnik, se izreče poslancu, ki s svojim govorom
ali obnašanjem moti red ali prekrši določbe poslovnika ali uporablja izraze,
ki niso v skladu z dostojanstvom zbora, pa mn je bil na isti seji že enkrat
izrečen opomin.
Izrečeni opomin se takoj vpiše V zapisnik.
45. člen

Odvzem besede se izreče poslancn. ki s svojim obnašanjem ali govorom
moti red na seji ali krši določbe poslovnika, čeprav ga je na isii seji
predsednik že dvakrat opomnil ali pa mn izrekel opomin, ki se vpiše v
zapisnik.
46. člen
Začasna odstranitev e seje se izreče zoper poslancu, če ponovno in lindi>
žali poslance, skupščino ali zbor, če se noče pokoriti predsedniku poleni,
ko mn je vzel besedo, ali če 8 svojim ravnanjem onemogoča delo seje.
Poslanec je lahko začasno odsl ranjen največ s treh sej, za ponovno
hujšo prekrSitev pa največ s pelih nadaljnjih sej.
47. člen
Poslanec, ki je zoper njega izrečena odslr;imlr\ s sej. mora lakoj
zapnsliti dvorano in se ne sme udeležiti sej. za kalere je bil izrečen ukrep
odstranitve s sej.
Ce poslanec noče zapusiiii seje, odredi predsednik, da se odstrani l2
dvorane.
48. člen
l'oshmec. zoper katerega se predlaga začasna odstranitev s seje. ima
pravico podat] svoj zagovor. Njegov zagovor sme trajali največ pel minul.
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49. člen
Disciplinska ukrepa odvzema ibesede in začasne odstranitve s sej se
vpišeta v zapisnik.
50. člen
Ce predsednik ne more napraviti reda na seji, prekine sejo.
•
51. člen
Ce se kakšen poslušalec nedostojno obnaša ali moli red, ga lahko da
predsednik lakoj odstranili iz dvorane.
Ce poslušalci hujše kršijo red in mir. lahko predsednik nkaže. da vsi
poslušalci zapustijo dvorano.
52. člen
Nihče ne sme priti v dvorano z orožjem ali nevarnim orodjem. Izjema
velja samo za skupščinsko stražo.
6. Konec seje
53. člen
Predsednik konča sejo. ko je dnevni red izčrpan.
Seja se ne more zaključiti, dokler ni izčrpan dnevni red. Ce dnevni
red seje ni izčrpan tistega dne, za katerega je bila seja sklicana, se seja
lahko prekine: kdaj se bo seja nadaljevala, določi predsednik zbora.
Pred koncem seje lahko določi zbor aH predsednik zbora, za kdaj naj
se skliče prihodnja seja.
V. ODBORI iN KOMISIJE ZBORA
I. Ustanovitev in sestava
54. člen
Za proučevanje, obravnavanje in sestavljanje predlogov zakonov in
.-redlogov
drugih sklepov zbora in za opravljanje drugih zadev, določenih
P
s tem posfovnikom, ima zbor stalne odbore.
Za izvršitev anket in drugih posebnih nalog zbor lahko z odlokom ustanovi začasne odbore in komisije.
55. člen
Republiški zbor ima tele odbore:
1. odbor za organizacijo oblasti in uprave,
2. odbor za gospodarstvo,
3. odbor za prosveto in kulturo,
4. odbor za zdravstvo in socialno politiko,
5. odbor za proračun.
6. zakonodajni odbor,
~. mandatno-imnnitetni odbor in
8. odbor za predloge i u pritožbe.
Republiški zbor lahko ustanovi z odlokom tudi druge stalne odbore.
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56. člen
Za tisto stalne odbore, začasne odbore in komisije, ki jih ustanovi zhor
z odlokom, določi zbor z istim odlokom tudi njihovo sestavo, delovno področje in pravice.
57. člen
Odbor za organizacijo oblasti in uprave ima najmanj enajst članov,
odbor za gospodarstvo, odbor za prosveto in kulturo iit odbor za zdravstvo
in socialno politiko najmanj po petnajst članov, odbor za proračun najmanj
sedem članov, zakonodajni odbor najmanj devet članov, mandatno-imnniletni odbor in odbor za predloge in pritožbe imata najmanj po pet članov.
2. Volitve in razrešit\('
58. člen
Predlog za volitve celotnega odbora ali komisije in tudi predlog za
volitev ali razrešitev posameznih članov odbora ali komisije lahko poda
najmanj deset poslancev.
59. člen
Celotni odbor ali komisija se voli na podlagi kandidatnih list.
60. člen
Vsaka kandidatna lista mora obsegati toliko kandidatov za člane odbora
oziroma komisije, kot je treba izvoliti odbornikov.
Zbor najprej odloči o tem. koliko članov je treba izvoliti. V tem primeru mora obsegali kandidatna lista toliko kandidatov kot je treba izvoliti
članov.
O kandidatni listi, ki ne obsega predpisanega števila članov, se Ив
glasuje.
61. člen
C'e se pri predlaganjn kandidatne liste kakšen poslanec ne strinja
B posameznimi kandidati, ki so na lisli predlagani, in hkrati nameslo teh
kandidatov predlaga druge kandidate, lahko predlagatelji kandidatne lisic
sprejmejo predlog takega poslanca in nameslo prvotno predlaganih kan(lidaio\ sprejmejo na lisio kandidate, ki jih (ak poslanec predlaga, C'e predlagatelji poslančevega predloga ne sprejmejo in poslancev predlog takoj
podpre še vsaj devet drugih poslancev, se šleje /a njihovo kandidatno
lisio prvotno predlagana kandidatna lisla s sprememliami. ki jih je poslance

predlagal.
62. člen
Predsednik skupščine, člani Izvršnega sveta in predsednik Republiškega
zbora ne morejo bili voljeni za člane odborov iu komisij.
Kn poslanec je lahko hkrati član največ dveh stalnih odborov /bora.
63. člen
Koje predlaganje kandidatnih lisi oziroma posamičnih kandidatov končano, prebere predsednik zbora imena predlaganih kandidatov in imena
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predlagateljev po vrsti, kot so bile vložene kandidatne liste oziroma posamezni predlogi. Nato da predsednik predloge na glasovanje.
Do začetka glasovanja predlagatelji lahko kandidatno listo ali posamični predlog umaknejo ali spremenijo.
64. člen
Med glasovanjem sme dati predsednik besedo samo poslancu, ki želi
govoriti o prekršit vi poslovnika v zvezi s postopkom pri volitvah.
65. člen
Ce se glasuje z dviganjem rok in je vložen en sam predlog, se glasuje
tako, da dvignejo roke najprej tisti poslanci, ki so za predlog, nato tisti,
ki so proti predlogu, in nazadnje tisti, ki se vzdržijo glasovanja.
Ce je vloženih več predlogov, se glasuje o vsakem predlogu po vrsti,
kot so bili vloženi, tako da dvignejo roke najprej poslanci, ki so za posamezni predlog, in nato tisti, ki se vzdržijo glasovanja.
i

66. člen
Ce se glasuje poimensko in je vložen en sam predlog, pove vsak poslanec, ali glasuje za predlog ali proti predlogu ali pa da se vzdrži glasovanja.
Ce je vloženih več predlogov, pove vsak poslanec z navedbo prvega
kandidata na listi oziroma z navedbo posameznega kandidata, za katero
listo oziroma kandidata glasuje oziroma da se vzdrži glasovanja.
67. člen
Ce se glasuje tajno, se glasuje z glasovnicami.
Na vsako glasovnico se vpišejo vsi predlagani kandidati. Ce je bilo
vloženih več predlogov, se vsaka kandidatna lista oziroma posamezni kandidat na glasovnici označi z zaporedno številko po vrsti, kot so bili predlogi vloženi.
Glasuje se tako, da se obkroži zaporedna številka tiste liste oziroma
posameznega kandidata, za katerega poslanec glasuje.
68. člen
Pri volitvah na podlagi ene same kandidatne lisic so izvoljeni poslanci s te kandidatne liste, če jo bilo oddanih za listo več glasov kot proti
listi. Ce je'bilo več kandidatnih list, so izvoljeni kandidati s tiste kandidatne
liste, ki je dobila največ glasov.
Pri volitvah posameznega člana na podlagi enega samega predloga je
predlagani kandidat izvoljen, če je bilo oddanih zanj več glasov kot proti
njemu. Ce je bilo več predlogov, je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil
največ glasov.
Ce se je vzdržalo glasovanja več poslancev kol znaša skupno število
poslancev, ki so glasovali za predlog in proti predlogu, predlog ni sprejet.
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Volitve se ponovijo, če je dvoje ali več kaiululiitnili list oziroma posameznih kandidatov dobilo enako največje število glasov ali бе je bil en sam
predlog, pa je glasovalo proti predlogu več poslancev kot za predlog, ali
pa če se je vzdržalo glasovanja več poslancev, kot jih je glasovalo »za«
in >proti«.
Pri ponovnih volitvah se glasuje o vseh predlogih, ki so bili vloženi
za prve volitve in tudi o morebitnih novih predlogih. Predlagatelji lahko
pri ponovnih volitvah svoj prejšnji predlog umaknejo.
69. člen
Predsednik .skupščine ugotovi in razglasi izid volitev.
Nato razglasi predsednik, kateri kandidati so izvoljeni.
70. člen
O razrešitvi celotnega odbora ali komisije ali posameznih njegovih
članov se glasuje na podlagi predloga, ki ga da deset poslancev.
Glasuje se »za razrešitev^ ali »proti razrešitvi«, poslanec- pa lahko
izjavi, da se vzdrži glasovanja.
Sicor se v postopku za razrešitev primerno uporabljajo določbe 64.
in 69. člena.
71. Člen
\sak odbor in komisija izvoli izmed sebe predsednika in tajnika, lahko
pa si izvoli tudi podpredsednika.
Podpredsednik nadomestil je predsednika, kadar je ta zadržan.
Tajnik vodi zapisnik 0 delu seje.
3. Seje
72. člen
Odbori in komisije delajo na sejah.
Seje odbora oziroma komisije sklicuje predsednik odbora oziroma komisije. Sklicanje seje se objavi v časopisju.
Predsednik mora sklicali sejo. če lo predlagajo I rije člani odbora o/iroma komisije, predsednik ljudske skupščine ali predsednik Republiškega
/bora.
, 7\ člen
Odbor oziroma komisija razpravlja in veljavno odloča, če je na seji
navzoeili najmanj dve- tretjini vseh članov.
Odbor oziroma komisija odloča z večino glasov navzočih članov.
74. člen
Sejedrugače
Seje
so tajne,

odbora oziroma komisije so javne, ee odbor oziroma komisija
ne sklene.
mandalno-imniiilcl nega odbora in odbora /a predloge Ш pritožbe
ee odbor ne sklene, da je občinstvo lahko nav/oee.
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4. Delovno področje slalnili odl^orov
75. člen
Otlhor za organizacijo oblasti in uprave:
— obravnava in pripravlja predloge vseli republiskili zakonov, razen
tistih, ki spadajo v delovno področje odborov za gospodarstvo, za presveto
in knltnio. za zdravstvo in socialno politiko in za proračun;
— obravnava vprašanja samouprave proizvajalcev v gospodarstvu in
samouprave delovnega ljudstva v občini, mestu in okraju in v zavodih:
vprašanja varstva svobode in demokratičnih pravic državljanov; vprašanje
enotnosti pravnega reda. enotne uporabe zakonov in zakonitosti; varstvo
pravic narodnih manjšin in njihove enakopravnosti v družbenem življenju;
vprašanja organizacije oblasti, sodišč, arbitraže in javnega pravobranilstva
in vsa druga vprašanja, ki so pomembna za notranjo politiko;
— obravnava v mejah republiške pristojnosti delovanje ljudskih odborov, kolikor to ne spada v delovno področje skupščinske komisije za
ljudske odbore, upravnih organov, sodišč, javnega tožilstva, arbitraže iu
javnega pravobranilstva ter samoupravnih zavodov, kolikor ti zavodi ne
spadajo v delovno področje odborov za gospodarstvo, za prosveto in kulturo,
za zdravstvo in socialno politiko in za proračun; daje s stališča organizacije
oblasti in uprave mnenja k predračunskim predlogom teh organov in

zavodov;
— daje pritrditev h kazenskim določbam v zakonskih predlogih, ki jih
obravnavajo drugi stalni odbori;
— spremlja uporabo zakonov iz svojega delovnega područja in politično stanje v okrajih in mestih na podlagi poročil poslancev Republiškega
zbora.
76. člen
Odbor za gospodarstvo:
— obravnava in pripravlja predloge vseh republiških zakonov s področja gospodarstva in finančnega sistema;
- obravnava predlog republiškega družbenega plana in končnega
obračuna o njegovi izpolnitvi;
— obravnava vprašanja gospodarskega in planskega razvoja v okviru
enotnega gospodarskega sistema in zveznega družbenega plana ier druga
vprašanja gospodarske politike iz republiške pristojnosti;
— obravnava vprašanja v zvezi z gospodarisko-upravmm delom ljudskih
odborov in gospodarskih upravnih organov ter vprašanja gospodarskega
Poslovanja gospodarskih organizacij in samoupravnih zavodov:
— obravnava vprašanja v zvezi z uporabo republiškega družbenega
plana ter gospodarskih zakonov.
77. člen
Odbor za prosveto in kulturo:
- obravnava in pripravlja predloge republiških planov s področja
P'osveie in kulture;
- obravnava vprašanja šolskega sisiema. iemeljna načela upravljanja
z
znansivcMiimi. prosvetnimi in knlininiini zavodi ter vprašanja prosvetne
in kulturne politike iz republiške pristojnosti;
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— obravnava delovanje znanstvenih, prosvetnih in kulturnih zahodov;
daje s stališča prosvetne in kulturne politike mnenja k predlogom prcilraeimov znanstvenih, prosvelnih in kulturnih zavodov, ki se financirajo
ali dotirajo iz republiškega proračuna; daje mnenje o poirebi Finančnih
sredstev za prosvetne in kulturne potrebe in o njihovi uporabi.
78. elett

Odbor za zdravstvo in socialno politiko:
— obravnava in pripravlja predloge republiških zakonov s področja
zdravstva, dela in socialnega skrbstva:
— obravnava vprašanja zdravstvene in socialne politike in načela
upravljanja z zdravstvenimi zavodi ter zavodi socialnega zavarovanja in
socialnega skrbstva:
— obravnava delovanje zdravstvenih zavodov, zavodov socialnega zavarovanja in socialnega skrbstva ter delovanje ljudskih odborov in državnih upravnih organov na področju zdravstva, socialnega zavarovanja in
socialnega skrbstva: daje s stališča zdravstva in socialne politike mnenja
k predračunskim predlogom zdravstvenih in socialnih zavodov, ki se finansirajo ali dotirajo iz republiškega proračuna; daje mnenje o potrebi
Finančnih sredstev za (jotrebe zdravstva, socialnega zavarovanja in socialnega skrbstva in o njihovi uporabi:
— spremlja uporabo zakonov s področja zdravstva, socialnega zavarovanja in socialnega skrbstva.
79. člen
Odbor za proračun:
obravnava predlog proračuna in predlog sklepnega računa republiškega proračuna:
— daje pritrditev k zakonskim predlogom,ka imajoza posledico izdatke,
ki niso izrecno določeni v republiškem proračunu ter pritrditev k predlogom
odločb o predlogih in pritožbah, s katerimi se odrejajo denarna izplačila,
in določa, iz katerih virov je treba te izdatke- kriti:
■ daje pritrditev k predpisom Izvršnega sveta ljudske skupščine
Ljudske republike Slovenije o ustanovitvi republiških organov državne
uprave in o organizacijskih spremembah v državni upravi, kolikor so s
takimi predpisi zvezani izdatki, ki niso izrecno določeni z republiškim
proračunom, in določa, iz katerih virov se ti izdatki krijejo:
obravnava v mejah republiške pristojnosti vprašanja v /vezi / delom
linančnih upravnih organov: obravnava vprašanja v zvezi s porabo javnih
iitiaiičnih sredstev;
obravnava vprašanja v zvezi z izvrševanjem republiškega proračuna in z uporabo rinančnih zakonov.
80. člen
Zakonodajni odbor:
obravnava / zakonodaj no-pt a v nega stališča vse zakonske predloge.
ki jih je najprej obravnaval pristojni odbor, razen predlogov republiškega

družbenega plana, republiškega proračuna, končnega obračuna o republi«
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skem družbenem phinu in sklepnega'računa o republiškem proračunu, in
da besedilu potrebno zakonodaj uo-piavuo ol)liko: daje predloge za vsebinsko spremembo takih zakonskih predlogov;
— pripravlja zakonske osnutke na predlog drugih odborov ali Izvršnega sveta ali pa da mnenje za zakonodajno-pra\iio obdelavo neke zakonske
snovi;
— proučuje vprašanja izravnave obstoječih zakonov z enotnim pravnim
sistemom in z ustavnim zakonom in o tem poroča zboru.
81. Člen
Mandatno-imunitetni odbor:
— skrbi za varstvo imunitetnih pravic poslancev, obravnava vse primere
v zvezi s tem in poroča o tem zboru;
— obravnava primere prenehanja poslanskega mandala in odreditve
nadomestnih volitev;
— kadar zbor ni zbran, daje dovoljenje, da se članu zbora vzame prostost in da se zoper njega začne ali nadaljuje kazenski postopek; svojo odločbo pa mora predložiti zboru na njegovi prvi prihodnji seji v potrditev;
— obravnava ugovore, ki jih po tretjem odstavku 17. člena zakona
0 pravicah in dolžnostih ler o volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev
ljudske republike Slovenije pošljejo Repiibliškemu zboru državni organi,
zavodi in organizacije, in da zboru poročilo in svoj predlog.
82. člen
Odbor za predloge in pritožbe obravnava po posebnih določbah tega
poslovnika predloge in pritožbe, ki jih pošljejo ljudski skupščini državljani, organizacije in zavodi.
85. člen
Pri izvrševanju nalog iz prejšnjih členov dajejo stalni odbori zboru
poročila in predloge in sprejemajo resolucije, priporočila in mnenja.
Stalni odbori na svojem delovnem področju tudi dajejo zboru predloge
deklaracij, resolucij, priporočil in odlokov oziroma lake predloge obravnavajo.
Z resolucijami odbori javno zavzemajo splošno stališče o posameznih
vprašanjih s svojega delovnega področja. Javne resolucije ne smejo bili
naslovljene na posamezne urade, organizacije ali zavode.
S priporočili dajejo odbori splošne nasvete za delo ljudskih odborov.
upravnih organov, gospodarskih organizacij in samoupravnih zavodov. Tudi
priporočila ne smejo biti naslovljena na posamezne organe, organizacije ali
zavode.
Resolucije in priporočila odborov morajo biti v skladu z zakoni, deklaracijami, resolucijami, priporočili in odloki skupščine oziroma zbora.
Resolucije in priporočila odborov se objavijo v Uradnem listu LRS.
Podpiše jih predsednik odbora. V objavo jih pošljejo po predsedniku
skupščine.
Ce se z resolucijo ali priporočilom rešuje vprašanje, ki spada po svoji
naravi ludi v prislojnost Zbora proizvajalcev, je resolucija ali priporočilo
sprejelo šele, ko ga sprejme v enakem besedilu tudi Zbor proizvajalcev.
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84. člen
Preden konča odbor obravnavo predloga zakona ali drugega sklepa,
ki naj ga sprejme zhor. mora vprašali za mnenje tudi druge odbore, če se
urejajo v predlogu vprašanja, ki spadajo po svoji naravi indi v delovno
področje drugih odborov, laki odbori lahko zahtevajo od pristojnega odbora, da jim taka vprašanja sporoči, da dajo svoje mnenje.
85. člen
Ce se odbori ne sporazumejo o tem, v čigavo delovno področje spada
posamezna zadeva, predložijo spor v odločitev zboru.
86. člen
Odbori lahko opravljajo ankete in zaslišanja v mejah svojega delovnega

področja.
V okvira sprožene ankete imajo odbori pravico zahtevati od državnih
organov, samoupravnih zavodov in gospodarskih organizacij potrebne podatke, spise in listine.
Zaradi izvršitve ankete in drugih svojih nalog odbori lahko zahtevajo
od državljanov poročila, mnenje in odgovore, pri tem pa morajo varovali
z ustavo in zakonom zajamčene državljanske svoboščine in pravice.
Pri opravljanju anket in zaslišanj odbori ne sinejo izdajati upravnih
ukrepov, če za to nimajo izrecne pravice na podlagi zakona ali odloka zbora.
87. člen
Republiški zbor lahko zahteva od odbora, da mu poroča O svojem delu.
Zbor lahko zahteva od odbora, naj prouči in pripravi posamezne predloge zakonov in drugih aktov in mu da za izpolnitev K" naloge določen rok.
Odbori morajo poročali zboru ti resolucijah in priporočilih, ki so jih
izdali, in Indi o začetnih anketah, če je Z iijimi zvezano tudi zaslišanje
držat Ijanov.
Zbor vzame ankete in druge okrepe odbora \ vednosi brez obravnave,
lahko pa sklene, da jih bo obravnaval.
Kcpubliški zbor lahko razveljavi ali spremeni ukrepe, ki jih je izdal
odbor po četrtem odetavkn 86. člena, in lahko Ugotovi, da resolucija ali
priporočilo odbora ni v skladu z. zakonom, resolucijo, priporočilom ali odlokom ljudske skupščine ali zbora iu da zalo ne velja.
/bor lahko sklene, da bo posaiiiezni zakonski ali drug predlog obravnaval takoj sam na seji ali pa da bo obravnavo posameznega predloga
nadaljeval sam na odborov i seji. čeprav pristojni odbor obravnave predloge
še u i končal.
■). Pravice in dolžnosli članov odborov iu drugih članov /bora
88. člen
Vsak odborov član ima pravico predlagali, naj se da na dnevni n'o
določeno vpr&Sanje z delovnega področja odbora, predlagali, naj izda odbor
določen akt ali ukrep v mejah svojega delovnega področja, iu pravico ude-
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leževaii se obravnavanja in glasovanja o vpraša njih, ki so na dnevnem
redu odborove seje.
Vsak odborov član je dolžan udeleževali se odborovih sej in opravljali
naloge, ki mu jili naroči odbor.
Za prekišilev reda na odborovih sejah in za neizpolnitev odborniških
dolžnosti lahko predsednik odbora izreče odborniku opomin ali opomin,
ki se vpiše v zapisnik.
Zoper svojega člana, ki žali odborovo dostojanstvo ali hudo moti odborovo sejo, lahko odlbor izreče disciplinski ukrep odstranil ve s le seje.
89. člen
Odborov član ima pravico, da pri obravnavanju posameznih vprašanj
v odboru in v mejah odborovega delovnega področja obrazloži svoje mnenje
indi o vprašanju, ki ni na dnevnem redu. ki pa je v zvezi s lakim vprašanjem, ki se tiče ziasli uporabe zakonov, dela državnih organov, samoupravnih zavodov in gospodarskih organizacij ali ima splošen pomen za družbeno skupnost ali za okraj ali mesto, v katerem je bil poslanec izvoljen.
Odborov član lahko predlaga, naj o lakih vprašanjih odbor sprejme
resolucijo ali priporočilo ali pa naj predlaga zboru, da zbor izda resolucijo,
priporočilo ali odlok.
90. člen
Vsak poslanec Republiškega zbora ima pravico udeleževali se sej vsakega odbora, čel udi ni član tega odbora. Pravico ima sodelovali pri obravnavanju vprašanj, ki so na dnevnem redu. predlagati, naj se določeno
vprašanje iz odborovega delovnega področja sprejme na dnevni red odborove seje in predlagali odboru, naj sprejme ustrezen sklep ali resolucijo.
Poslanec Republiškega /bora nima pravice glasovali v odboru, če ni
njegov član.
91. člen
V mejah svojega delovnega področja lahko vsak odbor zahteva tudi
<>d poslanca Republiškega /bora. ki ni član tega odbora, naj se udeleži
odborove seje ter poroča ali da mnenje o posameznib vprašanjih, ki so
na dnevnem redu.
Poslanec Republiškega /bora mora poročati odboru na njegovo zahtevo
o vseh vprašanjih i/, delovnega področja odbora, ki se nanašajo na stanje
V okraju ali mestu, kjer je bil i/voljen.
'>. Skupne seje odborov Republiškega /bora in skupne seje uslreznih
odborov Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev
92. člen
Dva ali več odborov Republiškega zbora imajo lahko skupno sejo.
če imajo na svojem dnevnem redu isto vprašanje, lahko pa tudi zato. da
slišijo poročilo ali ekspo/e zastopnika Izvršnega sveta.
Na skupni seji lahko odbori tako vprašanje samo obravnavajo, ne tno'''Mo pa o njem odločali.
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Skupno sejo odborov lahko skličejo predsedniki prizadetih odborov,
predsednik Ljudske skupščine ali predsednik Republiškega zbora.
93. elen
Odhor Republiškega zbora in ustrezni odbor Zbora proizvajalcev imata
lahko skupno sejo, če imata rsto vprašanje na dnevnem redu. lahko pa ludi
zato, da slišila poročilo ali ekspoze zastopnika Izvršnega sveta.
Na skupni seji odbora tako vprašanje samo obravnavala, ne moreta
pa 0 njem glasovati.
Skupno sejo odborov Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev lahko
skličeta sporazumno .predsednika prizadetih odborov, predsednika obeh
zborov in tudi predsednik l.judske skupščine.
94. člen
Vsak odbor lahko predlaga drugemu odboru Republiškega zbora uli
Zbora proizvajalcev skupno sejo. Oe drugi odbor s tem soglaša, moram
predsednika obeh odborov sklicati skupno sejo.
Skupno sejo odborov lahko predlaga Indi Izvršni svet, da da svoje poročilo oziroma ekspo/.e.
Na skupnih sejah odborov i/menoma predsedujejo predsedniki teh
odborov,
95. člen
Vsak odbor določi izmed sebe redakcijsko komisijo.
C'e obravnavata odbor Republiškega /bora iu ustrezni odbor Zbora prO"
izvajalcev isti predlog zakona ali drugega akta. je naloga redakcijske- komisije- tudi, da na skupnem sestanku Z redakcijsko komisijo ustreznega
odbora /bora proizvajalcev pregleda besedilo predloga, ki sta ga odbora
obravnavala.
Predlog redakcijske komisije potrdi odbor.
7. Razmerje- med odbori in Izvršnim sveiom Ljudske- skupščine- LRS
%. čle-u
Vsak еиПии' lahke) zahteva e>el Izvršnega sveta, uaj mu pismeno ali i):1
ustno po svojem zastopniku odgovori na postavljeno vprašanje ali pa da
pojasnila v zadevah i/ eulbomve-ga delovnega področja.
Odbor lahke) zahle-va eni l/v ršne-ga sve-la, naj pošlje- na njegovo sejo
svojega zastopnika, ela se udeleži obravnave. Izvršni sve-i pa lahke) meli sam
pe)šlje- v еиИии- sveije-ga predstavnika.
\sak član l/v ršne-ga sveta ima pravico uele-levili se- se-j vsakega odborfl
iu sodelovati pri obravnavi, m- more pa sodelovati pri odloSanju.
Predstavnik [zvršnega sveta lahke) predlaga, da se- odbor z glasovanjem
izjavi ei predlogu, ki ga je- vložil, ali pa ela e)elle)/,i odločanje e) posamczneB3
vprašan j u.
l/vršui sve-t lahke) zahteva e)el eullmren. naj mu speimče- čas in predloj
elne-v nega reda svojih se-j.
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97. člen
Izvršni svet lahko predlaga odhoru. naj sprejme na dnevni red svoje
seje posamezno vprašanje iz svojega delovnega področja.
Predstavnik Izvršnega sveta lahko prod začetkom seje predlaga, naj se
sprejme na dnevni red seje tudi posamezno vprašanje, za katero to predlaga
Izvršni svet. Tudi o tem odloča odbor.
Izvršni svel lahko predlaga odhorovemu predsedniku, naj skliče odhorovo eejo zaradi obravnavanja določenega vprašanja, h kateremu mora
Izvršni svet zavzeti svoje stališče.
Ce odborov predsednik ne skliče seje, Izvršni svet lahko predlaga predsedniku skupščine, naj jo skliče on.
Pri olbravnavanju takih vprašanj lahko zastopnik Izvršnega sveta predlaga, naj odbor izda resolucijo ali priporočilo.
98. člen
Odbor lahko zahteva od državnih sekretarjev, podsekretarjev in drugih
vodilnih uslužbencev republiških upravnih organov, naj dajo na odborov!
seji poročilo,-poj aenilo ali odgovor o vprašanjih, ki so na dnevnem redu.
Odbor lahko zahteva od državnih sekretarjev, podsekretarjev in drugih
vodilnih uslužbencev tudi pismeni odgovor, poročilo ali pojasnilo.
99. člen
Ce zahteva odbor od Izvršnega sveta, državnega sekretarja ali uslužbenca usten odgovor, poročilo ali pojasnilo, mu mora pravočasno sporočiti,
o čem bo moral dati odgovor, poročilo ali pojasnilo.
8. Pododbori in strokovne komisije
100. člen
Odbor lahko s svojim poslovnikom ali posebnim sklepom ustanovi pododbore. Člane pododbora izbere odbor izmed sebe.
Pododbor proučuje posamezna vprašanja iz odborovega delovnega področja, sestavlja osnutke posameznih aktov in ukrepov in jih predlaga
odbom.
Pododbor ne more izdajali resolucij in priporočil in tudi ne more v
odborovem imenu dajali zboru svojega mnenja o predlogih zakonov in dru"i'i aktov.
Pododbor lahko opravlja posamezna opravila v mejah ankete oziroma
zaslišanja.
101. člen
Odbori lahko nsianovijo strokovno komisijo in ji naročijo, naj pripravi
panutke posameznih zakonov ali drugih aktov. Za člane strokovne komisije
imenuje odbor strokovnjake z ustreznega področja. Člani strokovne komis
'.ic so lahko tudi člani odbora.
13
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9. Poverjeniki Izvršnega sveta
102. (Men
Vsak odbor lahko v mejah svojega delovnega področja zahteva strokov no sodelovanje in pomoč sekretariata za zakonodaj m1 zadeve in drugih
strokovnih slnžl) Izvršnega s'Heta.
103. člen
Izvršni svel lahko pošlje v odbor posamezne strokovnjake kot svoje

poverjenike.
Poverjenik daje pojasnila odboru in ima na od(boro\ i seji posvetovalno
pravico.
Poverjenik lahko predlaga, da odbor odloži odločanje o posameznem
vprašanju za določen čas, ali pa da se odbor z glasovanjem izjavi o predlogu, ki ga je dal v imenu Izv ršnega sveta.
Izvršili svel lahko določi stalne poverjenike v zakonodajnem odboru.

VI. POSTOPKK PRI SPREJEMANJU ZAKONOV IN DRUGIH AKTOV
I. Sestavljanje4 in vlaganje zakonskih predlogov
104. člen
/akonski predlog lahko dajo Republiškemu zboru vsak poslance zboni.
vsak odbor in Izvršni svot.
Vsak član in vsak odbor Zbora proizvajalcev ima pravico predlagati
Republiškniiii zboru, naj spremeni zakonski predlog, 0 katerem sklepa Republiški zbor sam. ali pa zakon, ki ga je že sprejel Republiški zbor1 siini105. člen
Zakonski predlogi, ki se ne predlagajo za seje zbor.K se dostavljajo
predsedniku ljudske skupščine, in sicer praviloma pismeno v obliki in z
besedilom, kot naj se zakon glasi. Predlogi morajo biti obrazloženi: po potrebi je treba predlogu priložiti tudi material, na podlagi katerega je bil
predlog izdan.
Poslanec lahko predlaga tudi ustno ne seji zbora, naj se izda zakon.
Vlagatelj zakonskega predloga lahko predlaga, naj Republiški zbor sani
izdela besedilo zakonskega predloga. O tem predlogu odloči zbor. Ce zbor
predlog sprejme, določi, kateri njegov odbor bo izdelal besedilo iu m11
določi za tO rok. Ce zbor predloga ne sprejme, mora predlagatelj sam predlo/iti zakonski predlog v obliki in besedilu, kot naj se zakon glasi.
Predsednik Ljudske skupščine pošlje vsak zakonski predlog predsedniki1
tistega odbora, v katerega delovno področje predlog spad.i.
I0(). člen
Zakonski predlog 86 razmnoži in dostavi vsem poslancem Republiške^"

zbora.
Ce zakonskega predloga ni mogoče dostaviti vsem poslancem zborajim je treba sporočili, kje ga lahl.n v pogledajo.
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V vsakem ррјтеги mora biti dostavljen zakonski predlog vsem članom
odbora, ki naj predlog obravnava, in sicer preden se da predlog na dnevni
red.
107. člen
Vsak poslanec ima pravico dati k zakonskemu predlogu svoje pripombe
in predloge; da jih odboru, ki predlog obravnava.
2. Delo v odlborn
108. člen
Zakonski predlog dobi v obravnavo najprej odbor, v katerega delovno
področje spada zakonski predlog po svoji vsebini.
Ce je zbor naročil odboru, naj sam izdela besedilo zakonskega predloga,
lahko odbor določi pododbor ali komisijo, da besedilo izdela.
109. člen
Zakonski predlog se lahko da na dnevni red odborove seje samo, če
je bil dostavljen odborovim članom najpozneje tri dni pred sejo.
Izjemoma se lahko da zakonski predlog na dnevni red seje ludi ne
glede na rok, določen v prejšnjem odstavku, če ga je predložil Izvršni svet
z obrazloženim predlogom, naj se da takoj na dnevni red, ali pa če zbor
sklene, naj se obravnava zakonski predlog kot nujen. V takem primeru
mora dati odbor zakonski predlog na dnevni red pred vsemi drugimi
vprašanji.
110. člen
Najprej predlagatelj svoj zakonski predlog obrazloži.
Zakonski predlog, ki ga je dal Izvršni svel, obrazloži predsednik ali
kakšen drug član Izvršnega svela, ki ga Izvršni svet za to določi.
Če je dalo zakonski predlog več poslancev, ga obrazloži eden od njih.
Ce je določil Izvršni svet svojega poverjenika, mora dati ta potrebna
pojasnila, če to odbor zahteva.
111. člen
Zakonski predlog se obravnava najprej v načelu. Pri tem povedo poslanci svoje načelno stališče k predlogu, vlagatelj predloga oziroma njegov
poverjenik pa da na aačelna vprašanja odboru potrebne odgovore in
pojasnila.
Načelno se glasuje o zakonskem predlogu samo, če odbor tako sklene.
Ko je načelna obravnava zakonskega predloga končana oziroma ko je
zakonski predlog v načelu sprejel (drugi odstavek tega člena), se obravnava
Člen za členom. \ sak člen zakonskega predloga se bere, če je predlog vložen
v obliki zakona.
Ce se zakonski predlog v načelu ne sprejme, se podrobno ne obravnava. Odlbor poroča o lem Kepubliškemu zboru na seji.
112. člen
Vlagatelj zakonskega predloga in člani zbora lahko vlagajo pismeno
form 111 i rane amadmaje, dokler predlog ni izglasovan v celoti: ustno lahko
predlagajo amandmaje samo med podrobno obravnavo.
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Amandmaji se obravnavajo skupno s členom, na katerega se nanašajo.
O vsakem poslanskem amandmaju se mora vlagatelj zakonskega predloga
izjaviti.
Amandma, ki ga vlagatelj zakonskega predloga da ali .sprejme, postane
sestavni del zakonskega predloga.
Predlagatelj lahko svoj amaiulma umakne, dokler ni izglasovan oziroma dokler ga vlagatelj zakonskega predloga ne sprejme.
113. člen
Vlagatelj zakonskega predloga lahko umakne predlog, dokler se v odboru ne začne glasovanje v celoti.
114. člen
Pri podrobni obravnavi se glasuje o vsakem posameznem členu zakonskega predloga.
1'ri podrobni obravnavi predloga proračuna se glasuje po razdelkih.
pri podrobni obravnavi predloga družbenega plana pa po delih oziroma
poglavjih.
O predlaganih amandmajih se glasuje prej kol o členu zakonskega
predloga, h kateremu je amandma predlagan.
Ko je zakonski predlog izglasovan v podrobnostih, se glasuje še o zakonskem predlogu v celoti.
115. člen
Ko je izglasovan zakonski predlog v celoti, določi odbor svojega poročevalca za zbor. C'e da manjšina posebno poročilo, določi tudi ona svojegfl
poročevalca.
116. člen
\sak zakonski predlog je treba dostaviti zakonodajnemu odboru, p"'
tem ko ga je obravnaval pristojni odbor, vendar še prej. preden gfl J1'
sprejel v celoti.
Zakonodajni odbor obravnava predlog, določi njegovo besedilo in ;'•■'
vrne odboru, od katerega ga je dobil.
Ce je zakonodajni odbor \ nesel v besedilo zakonskega predloga kakšne
bistvene spremembe, mora na te spremembe opozoriti in jih obrazložiti.
117. člen
te se pristojni odbor ne sirinja s spremembami, ki jih je predlago'
zakonodajni odbor, imata oba odbora skupno sejo ali pa izvolila skiipM()
redakcijsko komisijo, da se dose/e enotna rešitev. C'e se tudi na ta nad11
ne da doseči soglasja, sporočila to oba odbora Republiškemu zboru i"'1
obravnavanju lakega zakonskega predloga.
O svojem delu pri zakonskem predlogu poroča zakonodajni odbor 08
seji ztbora potem, ko je dal poročilo pristojni odbor.
IIS. Člen
Ce je odbor Republiškega zbora sam od sebe izdelal predlog zakollSi
pri katerega sprejemanju enakopravno sodeluje tudi /bor proizvajalčevi
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ga dostavi uetreznenKu odboru Zbora proizvajalcev v obravnavo in io sporoči predsedniku Zbora proizvajalcev.
Ce je za obravnavanje takega zakonskega predloga pristojen po vsebini
kakšen drug odbor, pošlje odbor, ki je predlog izdelal, zakonski predlog
Cttdi teimi odboru v obravnavo.
Odbor, ki je izdelal zakonski predlog, mora dostaviti zakonski predlog
tudi predsedniku Ljudske skupščine.
5. Obravnava v zboru
119. člen
Zakonski predlog S poročilom odborov mora biti dostavljen članom zbora
"ajpozneje tri dni pred sejo, na kateri naj bi ga zbor obravnaval.
Izjemoma se s pritrditvijo zbora lahko da na dnevni red tudi zakonski
predlog, ki je bil dostavljen poslancem šele na dan seje.
Ce se zakonski predlog obravnava kot nujen na zahtevo Izvršnega
sveta ali po sklepu zbora, zbor lahko sklene, da se obravnava takoj na
seji zbora brez poprejšnje obravnave v odborih.
120. člen
V zboru se začne obravnava zakonskega predloga s poročilom poročevalcev tistih odborov, ki so zakonski predlog obravnavali. Nato poda predlagatelj obrazložitev zakonskega predloga (ekspoze). Ce je kateri od odborov, ki so obravnavali zakonski predlog, hkrati tudi predlagatelj zakonskega predloga, mora njegovo poročilo obsegati tudi obrazložitev predloga.
Ce je kateri od odborov, ki so obravnavali zakonski predlog, predlagal,
naj se zakonski predlog v načelu zavrne, «e more predlagatelj o tem
izjaviti, preden zbor o tem glasuje. Ce zlbor ne zavrne zakonskega predloga
v načelu, ga lahko vrne odboroma, da ga obravnavata v podrobnostih, ali
Pa ga takoj sani začne obravnavati.
121. člen
Ce se besedilo zakonskega predloga, kol ga je sprejel pristojni odbor.
Vsebinsko razlikuje od besedila, kot ga je sprejel zakonodajni odbor
(117. člen tega poslovnika), odloči zbor, katero besedilo bo veljalo pri
obravnavi kot zakonski predlog. O tem odloči zbor potem, ko obrazložijo
vlagatelj zakonskega predloga in poročevalca obeh odborov svoje stališče.
V tem primeru se določbe, katerih besedilo je v drugem predlogu drugačno, obravnavajo kot amandmaji k besedilu, ki velja kot zakonski
Predlog.
122. člen
Po poročilih in ekspozeju se prične obravnava. Obravnava je hkrati
načelna in podrobna. Zbor pa lahko sklene, da se bo predlog obravnaval
Po posameznih delih.
Najprej se prebere besedilo zakonskega predloga kot ga predlagata
odbora, ki sla predlog obravnavala. Predlog se prebere v celoti ali po posaniezuih delih. Zbor lahko sklene, da se zakonski predlog ne bere.
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Na obravnavi lahko govori vsak poslanec zbora. Poslanec lahko govori
ludi v imenu več poslancev ali v imenu kluba poslancev, ki mu pripada.
Člani Izvršnega sveta lahko govorijo kot člani zbora ali v imenu Izvršnega
sveta.
V obravnavi lahko da poverjenik Izvršnega sveta pojasnilo na zahtevo
predsednika zbora ali posameznega poslanca, lahko pa tudi sam prosi za
besedo, da bo dal pojasnilo.
123. člen
Med obravnavo poslanci in Izvršni svet lahko predlagajo amandmaje,
dokler zakonski predlog ni dan na glasovanje. Amandmaji se vlagajo
pismeno.
Amandma, ki ga predlaga vlagatelj zakonskega predloga, postane sestavni del zakonskega predloga, če se poročevalca odborov z njim strinjala:
če se ne strinjata, se o amandmaju posebej glasuje.
O vsakem drugem amandmaju se morajo izjaviti vlagatelj zakonskega
predloga in poročevalca obeh odborov. Ce se vsi z amandmajem strinjajo,
postane amandma sestavni del zakonskega predloga. Ce se ne strinjajo vsi,
se o amandmaju posebej glasuje.
Ce se vlagatelj predloga načeloma strinja s predlaganim amandmajcin.
a predlaga drugačno besedilo, se o tem besedilu ne glasuje, če se predlagatelj amandmaja z njim strinja; če se ne strinja, se najprej glasuje o
prvotnem besedilu amandmaja.
Ce je k istemu členu zakonskega predloga predlaganih več amandmajev, se glasuje o amandmajih po vrstnem redu, kol so bili predloženiO amandmajih se glasuje med obravnavo.
Amandmaji, ki jih je zbor izglasoval, postanejo sestavni del zakonskega predloga.
124. člen
Obravnava zakonskega predloga je končana, ko je lista govornikov
izčrpana.
Ko je obravnava zakonskega predloga končana, se o zakonskem predlogu glasuje v celoti.
Predsednik zbora lahko da sam od sdbe ali na predlog poslancev na gl*"
sovanje posamezne dele ali posamezne člene zakonskega predloga, preden
se o njem glasuje v celoti. V tem primeru se o amandmajih glasuje obenem«
ko se glasuje o posameznem delu ali členu, h kateremu je amandma predlagan. O predlaganem amandmaji] se glasuje prej kot o ustreznem Menn ali
delu zakonskega predloga.
Ce se pokaže med obravnavo, da posamezna vprašanja v zvezi z zakonskim predlogom še niso zadosti razčiščena in da je potrebna Se podrobnejša
proučitev, zbor laliko sklene, da se zakonski predlog vrne odboroma V P0'
no\ no obravnavanje.
125. člen
Predlog proračuna in predlog diužbcnega plana se obravnavata najprej
v načelu, nato pa predlog proiarnna št- po razdelkih, predlog drnžluMiega
plana pa še po delili oziroma poglavjih. Amandmaji k predlogu proračuna
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se predlagajo po razdelkih, amandmaji k predlogu družbenega plana pa po
delili oziroma poglavjih.
O predlogu proračuna se glasuje najprej po razdelkih, nato pa še v
celoti.
O predlogu družbenega plana .se glasuje najprej po delih oziroma
poglavjih, nato pa ie v celoti.
O amandmajih k predlogu proračuna oziroma družbenega plana se glasuje prej, kot o posameznem razdelku proračuna oziroma o posameznem
delu ali poglavju družbenega plana.
126. člen
Zakonski predlog je v zboru sprejet, ko je izglasovan v celoti.
Ce gre za zakonski predlog, ki spada samo v pristojnost Republiškega
zbora, zakonski predlog postane zakon, ko ga sprejme Republiški zbor.
Z zakonskimi predlogi, ki jih sprejemata oba doma enakopravno, se
postopa po določbah 128. do 132. člena tega poslovnika.
4. Sprejemanje zakonov po hitrem postopku
127. člen
Kolikor v 109. in 119. členu tega poslovnika ni drugače določeno, je
postopek pri obravnavanju nujnega zakonskega predloga in pri glasovanju ■
o njem enak kot pri drugih zakonskih predlogih.
5. Ugotavljanje skladnosti besedila zakonskega predloga, ki ga je sprejel
Zbor proizvajalcev, in besedila, ki ga je sprejel Republiški zbor
128. člen
Ko vsak dom sprejme predlog zakona, ugotovita predsednika obeh
do mov. ali sta besedili, ki sta bili sprejeti v vsakem domu. enaki. Ce je
sedilo enako, je zakon v obeh domih sprejet. Predsednik vsakega doma
bese
poššlje zakon predsedniku Ljudske skupščine, da ga razglasi in objavi.
129. člen
Cc se besedilo zakonskega predloga, ki ga je sprejel en dom. ne ujema
'■ besedilom, kot ga je sprejel drugi dom. sporoči vsak predsednik zbora
svojemu zboru, v katerih določbah zakonskega predloga se besedilo ne
"jema. Te določbe doma znova obravnavata. Ce eden ali drugi dom sprejme
besedilo, kol ga je sprejel drugi dom. je s tem zakon sprejet v obeh domih.
Predsednika domov se sporazumeta, kateri dom bo kot prvi zakonski predlog znova obravnaval zaradi izravnave besedila. O izidu ponovnih obravnavanj zakonskega besedila doma sproti obveščala drug drugega
130. člen
Ce na la način doma ne moreta doseči enakega besedila, izbereta vsak
'Ztned sebe po pet članov za .skupno komisijo, ki naj doseže soglasje glede
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spornega besedila zakonskega predloga. Člani komisije se volijo po predpisih, ki veljajo za volitve posameznih članov odbora.
131; člen
Ko izvoliia oba doma svoje člane v skupno komisijo, si komisija izvoli
predsednika.
Predsednika obeh domov predložita komisiji sporna vprašanja v obra \ na van je.
Komisija skuša doseči soglasno rešitev. Kot predlog komisije velja tista
odločitev, za katero so glasovali najmanj po trije člani vsakega doma.
Eden od članov komisije, ki jih je izvolil Republiški zbor. sporoči Republiškemu zboru sklepe te komisije.
132. člen
O tem, ali se sprejme besedilo, kot ga predlaga skupna komisija, odloči
zbor. Ce zbor sprejme besedilo, ki ga predlaga komisija, velja, da je zbor
sprejel zakonski predlog s tem besedilom. Ko tudi Zbor proizvajalcev sprejme predlog komisije, velja, da je zakonski predlog dokončno sprejet v
Republiškem zboru.
Ce se v skupni komisiji ne doseže soglasje ali če ne sprejmeta predloga
komisije oba zbora, se obravnavanje spornega vprašanja preloži za sedem dni.
Nato Republiški zbor Se enkrat obravnava sporno vprašanje. Ce se
ludi po dveh zaporednih obravnavah ne doseže soglasje obeli domov, predsednik Republiškega /bora to sporoči predsedniku Zbora proizvajalcev io
l/vršnemu svetu.
6. Posebne določbe o postopku pri sprememb] nsiave
ПЗ. člen
Ce je predlagana sprememba nsiave, glasuje Republiški /bor /. večino
glaeov najprej o lem, ali naj vzame ta predlog v obravnavo.
Ce je tudi Zbor proizvajalcev sklenil, naj se vzame predlog za spremembo ustave v obravnavo, da /.l)or predlog v obravnavo zakonodaj nemil
odboru, razen če zbor sklene, da bd obravnaval predlog lakoj sam na sejiZakonodajni odbor obravnava predlog za spremembo nsiave samo podrobnoglasuje pa O predlogu najprej po členili, nalo pa še v celoli.
Ko zakonodaj ni odbor da poročilo, obravnava zbor predlog samo P1'"
di-oibno. glasuje pa najprej po posame/nili členili, nalo pa še v celoti. ^
amandmajih k posameznim členom glasuje zhor prej kol o posameznih
členili.
Predlog za spremembo nsiave je v Republiškem /bom sprejel, бе Jr
zanj glasovalo Iri peline poslancev Republiškega zbora.
Ko Ugotovita predsednika domov, da je sprejel predlog za spremembo
UStave v enakem besedilu v obeh domih. dostavi predsednik vsakega doine
sprejelo besedilo predsednika ljudske skupščine, da na skupni seji obeh
domov razglasi spremembo uslnvc.
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7. Deklaracije, resolucije, priporočila in odloki
134. člen
Predlog resolucije, deklaracije, priporočila ali odloka lahko predlagajo
zboru člani zbora, odbori zbora in Izvršni svet.
Predsednik zbora dostavi vsak predlog pristojnemu odboru, razen če
je predlagatelj odbor sam.
Ce je bil podan predlog na seji zbora, zbor lahko sklene, da se pošlje
pristojnemu odboru.
Predlog deklaracije, resolucije, priporočila ali odloka se obravnava
v zakonodajnem odboru samo, če zakonodajni odbor sam predlaga tak akt
ali če to zahteva od njega odbor, v katerega delovno področje spada predlagani akt ;po svoji vsebini, ali pa če to zahteva Republiški zbor sam.
135. člen
Zbor lahko sklene, da se predlog deklaracije, resolucije, priporočila ali
odloka obravnava kot nujen po hitrem postopku.
136. člen
Republiški zbor sprejema deklaracije in resolucije o takih vprašanjih
iz republiške pristojnosti, ki se po ustavi in po svoji naravi ne urejajo
z zakonom, ter o drugih vprašanjih, ki imajo splošen pomen za ljudsko
republiko.
S priporočili daje zbor v okviru republiške pristojnosti splošna mnenja
in nasvete za delo državnih organov, samoupravnih zavodov in gospodarskih
organizacij.
Zbor sprejema odloke v primerih, za katere je to izrecno določeno
z ustavo; z odloki ureja tudi svoje notranje delo.
Z odlokom lahko zbor samo začasno ureja vprašanja, ki so po ustavi
predmet zakona.
137. člen
Ce se z deklaracijo, resolucijo, priporočilom ali odlokom, ki ga je
sprejel Republiški zbor, ureja vprašanje, pri katerega odločanju po ustavi
enakopravno sodelujeta oba doma, je tak akt sprejet šele, ko ga v enakem
besedilu sprejme tudi Zbor proizvajalcev.
138. člen
Na predlog predsednika zbora, predlagatelja ali najmanj desetih poslancev zbor lahko sklene, da o predlogu deklaracije, resolucije, priporočila
ali odloka ne bo obravnave ali pa da se govori pri obravnavi omejijo na
določen čas.
Predlagatelj in, če je bil predlog obravnavan v odboru, tudi poročevalec
odbora dobila pred glasovanjem besedo tudi, če se glasuje o predlogu
brez obravnave.
139. člen
Za postopek pri oln-avnavanjn in sprejemanju predlogov deklaracij,
resolucij, priporoči] in odlokov se primerno uporabljajo določbe 104. do
152. člena tega poslovnika.
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VII. POROČILO IZVRŠNEGA SVETA IN POSLANSKA VPRAŠANJA
1. Poročilo Izvršnega sveta
140. člen
Republiški zibor lahko na predlog najmanj deseti! poslancev zahteva
od Izvršnega sveta poročilo o njegovem delu in d izvrševanju zakonov in
drugih aktov iz pristojnosti Republiškega zbora.
Izvršni svet mora predložiti tako poročilo, lahko pa predlaga, naj se
obravnava preloži ali pa naj se vodi samo o vprašanjih, za katera to predlaga Izvršni svet.
141. člen
Repuibliški zbor da na predlog Izvršnega sveta na dnevni red seje
obravnavo o poročilu, ki ga je predložil Izvršni svet.
142. člen
Obravnavanje poročila Izvršnega sveta se začne /• ekapozejem, govorom
ali izjavo predstavnika Izvršnega sveta.
Med obravnavo ali pa po koncu obravnave lahko predlagajo vsak
poslanec in Izvršni svet, naj sprejme Republiški zbor deklaracijo, resolucijo
ali priporočilo za delo Izvršnega svela in drugih državnih organov, samoupravnih zavodov ali gospodarskih organizacij.
Obravnava poročila se lahko zaključi s prostim prehodom na dnevni red.
iit. člen
Ce pri obravnavanju poročila Izvršnega sveta najmanj deset poslancev
predlaga, naj se zbor izjavi o tem, ali je posamezni akt Izvršnega sveta
V skladu z zakonom, odloči o tem zbor kol o predhodnem vprašanju.
Ce zbor sklene, naj se tak predlog obravnava, ima predlagatelj prav ico
obrazložiti svoj predlog, izvršni svei pa lahko po svojem zastopniku obrazloži svoje stališče.
Na podlagi le obravnave predlagatelj ali deset poslancev lahko predlaga, naj se odpravi tak akl Izvršnega sveta.
O tem zbor glasuje.
Ce gre pri leni za vprašanje, o katerem po ustavi odločata oba doma
enakopravno, je odločba sprejela, če sta jo v enakem besedilu sprejele
oba doma.
2. Poslanska vprašanja
144. člen
Vsak poslanec ima pravico, da od Izvršnega sveta zahteva in dobi
odgovor na posamezno vprašanje. Poslanec laliko zahteva, da mu odgovori
Izvršni svet pismeno ali pa da da odgovor ustno na seji zbora ali na skupni
seji obeli domov.

Vprašanja ве postavljajo ustno ali pismeno.
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Za postavljanje takih vprašanj in za odgovore nanje določi zbor poseben čas na začetku vsake seje pred prehodom na dnevni red, lahko pa
določi za to tudi posebno sejo.
145. člen
Pismena vprašanja poslancev pošlje Izvršnemu svetu predsednik Ljudske skupščine ali predsednik Republiškega zbora.
Poslanec lahko postavi ustno vprašanje Izvršnemu svetu na eeji v času,
ki je določen za postavljanje vprašanj. Predsednik sporoči Izvršnemu svetu
vprašanja, ki so bila ustno postavljena, če zastopnik Izvršnega sveta ni
bil navzoč na seji.
146. člen
Ko dobi Izvršni svet pismeno vprašanje ali sporočilo o ustnem vprašanju, sporoči predsedniku zbora, kdaj bo odgovori] in ali bo dal odgovor
pismeno ali ustno. Odgovoriti mora v ipetih dneh. Iz opravičenih razlogov
pa lahko Izvršni svet zahteva, naj se mu ta rok podaljša.
Na vprašanja, ki so bila postavljena ustno, da zastopnik Izvršnega
sveta, če je na seji navzoč, odgovor na isti seji, iz opravičenih razlogov pa
lahko zahteva, naj se za to določi primeren rok. Ta rok ne more biti daljši
od petnajstih dni. računano od dneva, ko je Izvršni svet dobil vprašanje.
147. člen
Ko da Izvršni svet odgovor, izjavi poslanec, ki je postavil vprašanje,
ali je z odgovorom zadovoljen. Ce je poslanec z odgovorom zadovljen, se
preide na naslednje vprašanje oziroma na dnevni red.
Ce poslanec z odgovorom ni zadovoljen, lahko predlaga, naj se vprašanje, ki ga je postavil, obravnava. Zastopnik Izvršnega sveta ima pravico,
da se o tem predlogu izjavi. Zbor nato glasuje brez obravnavanja, ali naj se
postavljeno vprašanje obravnava ali ne.
Zastopnik Izvršnega sveta lahko predlaga, da se obravnava o postavljenem vprašanju odloži na eno od prihodnjih sej. Na podlagi tega predloga
se obravnava preloži. Ce pa predlaga najmanj deset poslancev, naj se obravnava takoj nadaljuje, odloči o tem zbor.
148. člen
Ko je obravnava o postavljenem vprašanju končana, zbor lahko sklene
prehod na naslednje vprašanje ali na dnevni red ali pa sprejme resolucijo
ali priporočilo za delo državnih organov, samoupravnih zavodov ali gospodarskih organizacij.
Predlog resolucije ali priporočila lahko da vsak poslanec ali pa Izvršni
■svet.
3. Pojasnila o delu republiške uprave
149. člen
Poslanec lahko zahteva od državnih sekretarjev in drugih vodilnih
uslužbencev pojasnila o delu njihovih uradov in zavodov in pojasnila o
opravljanju zadev iz njihove pristojnosti.
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Poslanec poda tako zahtevo pismeno predsedniku ReptiMiškege zbora.
la pa jo sporoči zboru. Na seji, ki je določena za postavljanje vprašanj,
lahko poda poslanec tako zahtevo tudi ustno.
-

150. Člen

Državni sekretar ali drug vodilni uslužbenec mora dati zahtevano pojasnilo poslancu pismeno po Republiškem zboru. Predsednik zbora prebere
na seji /bora pojasnilo, ki ga je dobil, ali pa sporoči vsebino tega pojasnila.
Zbor pa lahko sklene, tla mora državni sekretar ali drug vodilni uslužbenec dati zahtevano pojasnilo osebno na seji.
151. člen
Ce se poslanec zadovolji s pojasnilom državnega sekretarja oziroma
drugega vodilnega uslužbenca, se preide na prihodnje vprašanje oziroma
dnevni red.
Ce poslanec в pojasnilom ni zadovoljen, lahko predlaga, naj se postavljeno vprašanje obravnava.
Ce zbor sklene, da se postavljeno vprašanje obravnava, ima državni
sekretar o/iroma drug vodilni tis! n/bcnec pravico, da v obravnavi da dodatna pojasnila.
Republiški zbor lahko sklene, naj se zadeva. 0 kateri je zahteval poslanec pojasnilo, pošlje Izvršnemu svetu, (la da on svoje poročilo.

VIII. VLAGANJE IN REŠEVANJE PREDLOGOV l.\ PRITOŽB
1. Vlaganje
152. člen
Predlogi in pritožbe se vlagajo pismeno in morajo biti podpisani. Za
organizacijo ali zavod podpiše odgovorni predstavnik organizacije oziroma
zavoda.
Podpisi morajo bili overjeni od pristojnega organa za overitve. Tfl
organ overitve1 ne sme odkloniti. Te overitve so oproščene taks.
Predloga oziroma pritožbe, ki ni vložena po določbah tega člena, odbor
m4 vzame v delo.

Г>г člen
Vsak predlog oziroma pritožbo dobi v reševanje odbor za predloge
in pritožbe Republiškega zbora, če je predlog o/ir ,i pritožba naslovljena
na Republiški zbor.
154. člen
Odbor za predloge in pritožbi- vodi posebno knjigo, v katero se vpiSejO
vsi došli predlogi In pritožbe po vrsti, kakor so vloženi.
Vsak poslanec Republiškega zbora ima pravico pregledali to knjig"
in vsak predlog o/iroma pritožbo.
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2. Delo odbora
155. člen
O došlih predlogih in pritožbah poroča na seji odbora odborov tajnik.
Odbor lahko obravnava predlog oziroma pritožbo takoj sam, lahko pa
jo da posameznemu svojemu članu v proučitev in poročanje.
156. člen
Odbor za predloge in pritožbe
— odstopi predloge in pritožbe, ki se nanašajo na delo gospodarskih
organizacij in na vprašanja delovnih razmerij in socialnega zavarovanja
v reševanje odboru za gospodarske organizacije oziroma odboru za vprašanja dela in socialnega zavarovanja Zbora proizvajalcev;
— odstopi predloge in pritožbe, ki obsegajo ugovor zaradi prekršitve
samoupravnih pravic ljudskih odborov ali pa se nanašajo na organizacijo
ali delo ljudskih odborov, v reševanje skupščinski komisiji za ljudske
odbore;
— odstopi predloge in pritožbe, ki se nanašajo na klikšen predlog zakona ali drugega akta, ki se že obravnava v kakšnem drugem odboru, v
reševanje temu odboru;
— odstopi v reševanje pristojnemu sodišču oziroma drugemu državnemu
organu predloge in pritožbe, ki spadajo v pristojnost sodišč ali drugih
državnih organov.
157. člen
Če spozna odl)or za predloge in pritožbe, da predlog »ali pritožba ne
spada v pristojnost Republiškega zbora in tudi ne v pristojnost kakšnega
drugega državnega organa, sporoči to vlagatelju s svojim mnenjem.
Odbor lahko na podlagi obravnave odloči, <la se predlog ali pritožba
predloži v odločitev zboru in da o tem zboru poročilo.
158. člen
Odbor za predloge in pritožbe mora vsake tri mesece poročati zboru
o svojem delu.
Poročilo odbora se razmnoži in dostavi vsem poslancem zbora.
159. člen
Zbor lahko pooblasti odbor za predloge in pritožbe, da o posameznih
vprašanjih sam izda odločbo o predlogu ali pritožbi.
Ce spada odločanje o vprašanjih iz prejšnjega odstavka tudi v delovno
področje odbora za predloge in pritožbe Zbora proizvajalcev, je odločba
sprejeta, če je izdal odločbo v enakem besedilu tudi Zbor proizvajalcev
oziroma njegov odbor za predloge in pritožbe.
5. Obravnava v zboru
160. člen
Zbor lahko sklene, da se poročilo odbora za predloge in pritožbe ali
pa tudi posamezni predlogi in pritožbe obravnavajo na sej
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Zbor lahko konča obravnavo s prostim prehodom na drugo vprašanje
ali na dnevni red ali pa tako, da sprejme resolucijo ali priporočilo, lahko
pa predlog ali pritožbo tudi vrne odboru za predloge in pritožbe ali pa
pošlje drugemu pristojnemu odboru, da predlog oziroma pritožbo prouči in
pripravi ustrezni predlog.
161. člen
V zvezi s svojim poročilom lahko da odbor za predloge in pritožbe
zboru tudi predlog resolucije ali priporočila.
162. člen
Na predlog najmanj desetih poslancev da zbor na dnevni red svoje
seje obravnavo posameznega predloga ali pritožbe tudi takrat, če je odbor
za predloge in pritožbe o predlogu oziroma pritožbi že izdal odločbo pO
159. členu.
Tak predlog se ne more dati, če je od dostavitve poročila odbora za
predloge in pritožbe že preteklo več kot mesec dni.
163. člen
Izvršni svet lahko pred določitvijo dnevnega reda ali ludi med obravnavo zahteva, naj se posamezni predlog ali pritožba ne obravnava ali pa
že začela obravnava konča in predlog oziroma pritožba da Izvršnemu svetu,
da lahko da svoje mnenje. Za la namen se lahko določi Izvršnemu svetu
največ rok enega meseca.
IX. DOLŽNOSTI, IMUNITETNE IN DRUGE PRAVICE POSLANCEV
164. člen
Člani Repnbliškega'zbora se morajo udeleževati sej zbora in opravljati
drugi1 dolžnosti po določbah tega poslovnika.
Poslanec, ki je zadržan, mora prosili /.bor za dopust. Zbor odloči 0 tem
brez obrav nav e.
Ce vidi predsednik, da na seji /bora ni zadosti poslancev za sklepčnost
seje. lahko prekliče vse dovoljene dopuste, razen tistih, ki so bili dovoljeni
zaradi bolezni ali zaradi poslancevcga potovanja oziroma bivanja v ino/emslv n.
Predsednik zbora lahko spomri mandalno-imnnilel nemn odboru imena
poslancev, ki brez dovoljenja večkrat ne pridejo na sejo. Odbor prouči lake
primere, poroča o tem zboru in predlaga ueirezne ukrepe zoper take
poslance.
165. člen
/u mnenje ali glas, ki ga da poslanec na sejah zbora, na skupni seji
obeh domov, na sejah odborov ali komisij odbora ali skupščine, poslanca 111
dovoljeno klicati na odgovornost, ga kaznovati ali mn vzeli prošlost,
166. člen
Poslanec uživa imnnitelno pravico od dneva, ko mn je i/dano potrdil"
0 izvolitvi.
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167. člen
Predsednik zbora naznani zboru na začetku seje predlog pristojnega
državnega organa, naj so dovoli odvzetje prošlosti ali sprožitev kazenskega
postopka, oziroma naznani sporočilo, da je bila poslancu odvzeta prostost
ali zoper njega sprožen kazenski postopek.
Zbor da tak predlog oziroma sporočilo mandalno-imunitetnemu odboru,
da ga prouči in poroča.
Na podlagi poročila mandatno-imunitediega odbora odloči zbor ali da
dovoljenje za sprožitev kazenskega postopka, ali odvzetje prostosti oziroma
ali potrdi odločbo pristojnega državnega organa, da se zoper poslanca nadaljuje kazenski postopek ali da se mu odvzame prostost. Ce zbor razveljavi
odločbo pristojnega državnega organa, je treba postopek takoj ustaviti,
poslanca pa spustiti na prostost.
168. člen
Ce Republiški zbor ni zbran, da ■dovoljenje za odvzetje prostosti ali
za sprožitev kazenskega postopka oziroma odloči o potrditvi odločbe o odvzetju prostosti ali o sprožitvi kazenskega postopka zoper poslanca mandat no-imunitetni odbor.
Mandatno-imunitetni odbor poroča o tem zboru na njegovi prvi prihodnji seji.
Zbor lahko na podlagi dbravnave ali brez nje odloči, da se odločba
mandatno-imunitetnega odbora potrdi ali razveljavi.
169. člen
Kazenski postopek zoper poslanca se lahko začne ali nadaljuje za tisto
kaznivo dejanje, za katero je dal zbor oziroma mandatno-imunitetni odbor
dovoljenje.
170. člen
Ce se poslanec odpove mandatu, obravnava odpoved najprej mandatnoimunitetni odbor in da zboru poročilo.
Mandat preneha poslancu v trenutku, ko zbor njegovo odpoved mandatu
sprejme.
Ce se poslanec odpove mandatu, preden je bil njegov mandat verificiran, je treba ne glede na odpoved preizkusiti, ali je bila poslančeva izvolitev pravilna ali ne.
171. člen
Kadar preneha poslancu mandat, je treba to sporočiti zboru, da se izjavi.
Odpoklic poslanca pretresa zbor. Odločiba o odpoklicu poslanca se obravnava smiselno po določbah tega poslovnika, ki veljajo za postopek pri
verifikaciji mandatov.
172. člen
Predpisi o prejemkih ljudskih poslancev bodo izdani s posebnim odlokom,
i
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173. člen
Člani zbora imajo pravico do brezplačne vožnje z vsemi javnimi prometnimi sredstvi po predpisu, ki ga izda administrativni odbor Ljudski4
skupščine.
174. člen
Poslanci imajo posebne poslanske legitimacije. Glasijo se na poslančcvo
ime. Prepovedano je legitimacijo trajno ali začasno prepustiti komu drugemu.
V legitimaciji so natisnjene določbe o imunitetni pravici in o pravici
do brezplačne vožnje.
175. člen
V steuografskili zapiskih, ki se objavijo, morajo biti v celoti natisnjeni
govori, izjave in poročila poslancev Republiškega zbora.
Poslanec ima pravico, da pred objavo steuografskili zapiskov napravi
v besedilu svojega govora, izjave ali poročila redakcijske popravke, nima
pa pravice, da bi besedilo bistveno spremenil ali iz besedila izpustil kakšne
misli.
Če pride med poslancem in predsednikom zbora oziroma odbora do
spora o tem, ali se smejo posamezni popravki upoštevati pri redakciji steuografskili zapiskov, ki se objavijo, ima poslanec' pravico predložiti to zadevo
zboru oziroma odboru, da reši spor.
/a objave slenogiafskili zapiskov skrbi predsednik zbora sporazumno
ц predsedniki ustreznih odborov.
X. ADMINISTRACIJA
176. člen
Administrativno delo za zbor, njegovi- odbore in komisije opravlja
administracija Ljudeke skupščine.
Za opravljanji- slrokovnili. pisarniških, lehničnili in drugih del se pO
potrebi dodelijo za zbor. njegove odbore in komisije posamezni uslužbenci
skupščine, ki opravljajo svoji1 delo po naročilu predsednika oziroma zapisnikarja zbora, odbora ali komisije.
177. člen
Arhiv zbora je sestavni del skupščinskega arhiva.
Član zbora ima pravico uporabljati skupščinski arhiv.

\1. KONČNE DOLOČBE
178. člen
Republiški zbor ima svoj pečal z grbom Ljudske republike Slovenije.
Okrog giba je besedilo: Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije
— Republiški /bor.
Pečal brani zapisnikar zbora, ki ga za U> določi predsednik zbora.
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179. člen
Kjer je po poslovniku potreben predlog določenega števila poslancev,
je tak predlog pravilno podan tudi. če ga da en sani poslanec, ki ga takoj
podpre manjkajoče število drugih poslancev.
180. člen
Ta poslovnik se lahko spremeni po postopku, ki velja za sprejemanje
odlokov zbora, s tem. da predlog spremembe najprej obravnava posebna
enajstčlanska komisija, ki jo izvoli zbor. razen če zbor sklene, da bo obravnaval predlog takoj sam.
181. člen
Ta poslovnik velja takoj.
Objavi se v Uradnem listu TRS.

PREDLOG POSLOVNIKA
ZBORA PROIZVAJALCEV LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
i. člen
Zbor proizvajalcev stalno zaseda vso dobo, za katero je bila izvoljena
Ljudska skupščina.
Zbor proizvajalcev dela na sejah zbora in na sejah stalnih in drugih
odborov in komisij.
Zbor proizvajalcev ima letni odmor v poletnih mesecih. Letni odmor
traja največ tri mesece.
2. člen
Zbor proizvajalcev dela na svojih sejah, ločeno od sej Republiškega
zbora, razen v primerih, za katere je po poslovniku Ljudske skupščine
Ljudske republike Slovenije določeno, da se sestane in dela z Republiškim
zborom na skupnih sejah.
5. člen
Zbor proizvajalcev lahk« v mejah z zakonom določenih pravic izdaja
odloke za delo gospodarskih organizacij, državnih organov in samoupravnih
zavodov.
4. člen
Zbor proizvajalcev dela po določbah tega poslovnika.
Odbori in komisije Zbora proizvajalcev delajo po določbah poslovnikov,
ki jih sprejmejo sami, potrdi pa Zbor proizvajalcev.
5. člen
Zbor proizvajalcev zaseda v Ljubljani.
И
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II. PRVI SESTANEK IN VERIFIKACIJA MANDATOV
6. člen

Prvi sestanek novega Zhora proizvajalcev skliče prejšnji pretlseclnik
Ljudske skupščine LRS.
Prvi sestanek začne po letih najstarejši navzoči poslanec in ga vodi do
izvolitve verifikacijskega odbora.
Zapisnik na prvem sestanku vodi zapisnikar, ki ga izvolijo poslanci
izmed sebe.
7. člen
Poslanci Zbora proizvajalcev najprej oddajo zapisnikarju poslanska
potrdila o izvolitvi.
Zbor proizvajalcev izvoli nato na predlog najmanj desetih poslancev
izmed sebe verifikacijski odbor, ki ima devet članov. Volitve se opravijo
tako kot volitve drugih odborov Zbora proizvajalcev.
Po izvolitvi verifikacijskega odbora se konča prva seja prvega sestanka.
8. člen
lakoj po izvolitvi se scsianc verifikacijski odbor in si izvoli predsednika in tajnika.
Verifikacijski odbor pregleda poslanske potrdila o izvolitvi, volilne spise
ter pritožbe, ugovore in opozorila, ki se ličejo volilnega postopka.
Na podlagi tega materiala napravi verifikacijski odbor poročilo za zbor
in določi poročevalca.
Poročilo verifikacijskega odbora se razmnoži in dovstavi vsem poslancemPredsednik verifikacijskega odbora skliče drugo sejo prvega sestanka
zbora zaradi obravnavanja poročila verifikacijskega odbora in odločanj«
o njem.
9. člen
Drugo sejo prvega sestanka začne predsednik verifikacijskega odboru
in jo vodi do izvolitve predsednika, podpredsednika in zapisnikarjev zbora.
10. člen
Ko poročevalec prebere poročilo verifikacijskega odbora, se poročil"
obravnava in nato o njem glasuje.
Zbor odloči, da se izvolitev poslanca potrdi ali razveljavi; lahko si p«
odločitev o potrditvi izvolitve pridrži za pozneje in odredi potrebne P0'
izvedbe.
„-"•
Cc poslanec oporeka izvolitvi kakšnega poslanca, mora zbor sklepanj6
0 potrditvi takega mandata odložiti za najmanj 24 nr.
O predlogu verifikacijskega odbora se glasuje v celoti ali pa posebej
o potrditvi posameznih poslanskih mandatov.
Obravnavanja predloga in odločanja o njem se lahko udeleži vs'1^
poslanec, dokler njegova izvolitev ni razveljavljena, ne more pa glasovali
0 svoji lastni izvolitvi, če se o njej posebej glasnje.
Ce se izvolitev poslanca razveljavi, odredi Zbor proizvajalcev ponovne
volitve.
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11. člen
Ko je glasovanje končano, ljudski poslanci, katerih mandat je potrjen,
pred Zborom proizvajalcev, ustno prisežejo in besedilo prisege podpišejo.
Prisega se glasi: »Jaz (ime in priimek) prisegam pri svoji časti in pri
časti svojega naroda, da bom dolžnosti ljudskega poslanca opravljal zvesto
in vestno, da se bom držal ustave in zakonov ter da bom vse svoje moči
posvetil nadaljnji graditvi socializma, razvoju ljudske republike Slovenije
ter neodvisnosti in napredku Federativne ljudske republike Jugoslavije.«
12. člen
Dokler poslanec ne priseže, se ne more udeleževati nadaljnjega dela
v zboru oziroma v Ljudski skupščini in ne more izvrševati pravic in dolžnosti, ki jih ima kot poslanec.
13. člen
Po zaprisegi voli zbor predsednika, podpredsednika in zapisnikarje
Zbora proizvajalcev.
Po izvolitvi se konča prvi sestanek Zbora proizvajalcev.
14. člen
Predsednik in podpredsednik zbora se volita posamič, zapisnikarji pa
skupno.
Kandidate lahko predlaga najmanj deset poslancev.
Najprej se voli predsednik, nato podpredsednik in nazadnje zapisnikarji.
Pri volitvah in razrešitvi predsednika, podpredsednika in zapisnikarjev
se primerno uporabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za volitve posameznih članov odborov in komisij.
III. PREDSEDNIK. PODPREDSEDNIK IN ZAPISNIKARJI ZBORA
15. člen
Zbor proizvajalcev ima predsednika, podpredsednika in tri zapisnikarje.
Predsednik, podpredsednik in zapisnikarji se volijo za eno leto, lahko
pa so ponovno voljeni.
Predsedniku, podpredsedniku in zapisnikarju preneha funkcija, če nin
preneha poslanski mandat ali če ga zbor razreši.
16. člen
Predsednik predstavlja Zbor proizvajalcev, vodi. seje zbora, skrbi, da se
poslovnik zbora pravilno uporablja, in opravlja druge pravice in dolžnosti,
ki jih ima po tem poslovniku.
17. člen
Podpredsednik nadomestuje predsednika z vsemi njegovimi pravicami,
бе je predsednik zadržan. V sporazumu s predsednikom vodi podpredsednik
sejo Zbora proizvajalcev.
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18. člen
Zapisnikarji vodijo sejni zapisnik, berejo predloge zakonov in drugih
aktov in izvršujejo na sejah druga opravila, določena s tem poslovnikom.
Zapisnikarji opravljajo svojo nalogo izmenoma, če predsednik ne določi
drugače.
IV. SEJE /BORA PROIZVAJALCEV
1. Sklicevanje in javnost sej
19. člen
Sejo Zbora proizvajalcev skliče predsednik Ljudske skupščine na podlagi sklepa zbora a'li na predlog predsednika zbora, posameznega stalnega
odbora Zbora proizvajalcev, petine članov zbora, na predlog Izvršnega sveta
ali sam od sebe ali pa, kadar to določi ustava.
Ce predsednik skupščine ne skliče seje Zbora proizvajalcev, kadar bi
jo moral sklicati, jo lahko skliče najmanj dvajset poslancev Zbora proizvajalcev.
Vabilo na sejo je treiba poslati vsem poslancem osebno. Sklic seje
Zbora proizvajalcev se objavi v dnevnem časopisju in na razglasili deski
Zbora proizvajalcev.
Vabilo na sejo mora otbsegati tudi predlog dnevnega reda.
20. člen
■ Seje Zbora proizvajalcev so javne.
Zbor lahko sklene, da pri posamezni seji ali delu seje občinstvo ne
bo navzoče.
Delo na tajni seji velja za državno tajnost. Objaviti ee sme samo tisto,
za kar sklene zbor, naj se objavi.
Ce je zbor sklenil, da se kakšno vprašanje obravnava tajno, ga mora
tudi odbor obravnavati tajno. Zoper poslanca, ki ne varuje tajnosti, se
lahko izreče disciplinski ukrep po določbah tega poslovnika.
21. člen
O vsaki seji Zbora proizvajalcev se piše zapisnik. Zapisnik obsega
glavne podatke o poteku seje in sprejete sklepe.
O sejah Zbora proizvajalcev se pišejo stenografski zapiski, ki obsegajo
popolni potek seje s celotnimi govori, izjavami in poročili.
2. Začetek seje in določitev dnevnega reda
22. člen
Na začetku vsake seje se prebere zapisnik prejšnje seje.
Vsak član zbora lahko da k zapisniku pripombe. Ce zapisnikar sprejme
pripombo, jo vpiše v zapisnik, če je ne sprejme, odloči o utemeljenosti
pripombe zbor brez obravnave.
Nato podpišeta zapisnik predsednik zbora in zapisnikar.
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23. člen
Pred prehodo-m па dnevni red da predsednik sporočila, ki so v zvezi
z delom zbora, in odgovarja na kratka vprašanja poslancev.
24. člen
Naio sporoči predsednik zbora, katere zadeve je sprejel, in predlaga
dnevni red seje.
Vsak poslanec, vsak odbor in tudi Izvršni svet imajo pravico predlagali,
naj se dajo posamezna vprašanja na dnevni red seje.
Predlog za dopolnitev dnevnega reda se da pred začetkom seje, s privolitvijo zbora pa tudi na seji.
Predlog za dopolnitev dnevnega reda se da pismeno, na sami seji pu
tudi ustno.
25. člen .
Dnevni red določi zbor za vsako sejo posebej, in sicer na začetku seje
<ili pa na koncu seje za prihodnjo sejo. Dnevni red zbor med sejo lahko
spremeni.
O dnevnem redu odloči zbor brez obravnave. Ce se pa zahteva, naj se
posamezno vprašanje obravnava kot mijno. ali če se predlaga, naj se že
določeni dnevni red spremeni, lahko predsednik dovoli o tem obravnavo.
Ce je določen na seji dnevni red za prihodnjo sejo. ga je treba objaviti
na določenem kraju v prostorih zbora z navedbo, kdaj bo seja.
26. člen
Na poslancev predlog da predsednik z^bora na dnevni red zborove seje
ludi poslančevo poročilo 0 tem. kar je poslanec ugotovil pri opravljanju
poslanskih dolžnosti v volilni Piloti, iu poročilo o predlogih in mnenjih
ljudskega odbora, v katerem ima poslanec pravico odbornika, oziroma o
predlogih ali mnenjih, ki so jih dali poslancu Zbora proizvajalcev volivci
po 10. členu zakona o pravicah in dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu
ljudskih poslancev Ljudske republike Slovenije.
27. člen
Če niso bila rešena vsa vprašanja, ki so na dnevnem redu, se dajo taka
vprašanja kot prva na dnevni red prihodnje seje.
Ce zaradi nezadostnega števila poslancev seja zbora ni sklepčna, jo
predsednik preloži in objavi, da velja za prihodnjo sejo dnevni red, ki je
bil določen za preloženo sejo z dodatkom tistih točk, ki morajo priti na
dnevni red po poslovniku ali za katere je zbor že prej sklenil, da pridejo
na dnevni red seje, ki ni bila sklepčna.
5. Govori
28. člen
Na seji Zbora proizvajalcev imajo pravico govoriti člani tega zbora
m člani Izvršnega sveta.
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Zbor lahko sklene, da zasliši na seji državnega sekretarja, podsekretarja ali dragega vodilnega državnega uslužbenca ali predsednika Vrhovnega sodišča LRS.
Na povabilo zbora se lahko udeleži zborove seje in na njej govori
predsednik republike, poslanec Zvezne ljudske skupščine, predstavnik
druge ljudske republike in domač ali tuji javni delavec.
29. člen
Vsak poslanec ima pravico govoriti v jeziku svojega naroda. Govori
v jeziku narodne manjšine se prevedejo na slovenski jezik.
30. člen
Nihče ne more na seji govoriti, dokler mu predsednik ne da besede.
Poslanci se lahko priglasijo k besedi do konca obravnave.
Predsednik daje poslancem'besedo po vrsti, kot so se priglasili ali pa
po predmetu, o katerem se razpravlja.
Predlagateljem in odlborovim poročevalcem, če je bilo vprašanje obravnavano v odboru, da predsednik besedo izven vrstnega reda, če zahtevajo
besedo zato, da bi spremenili ali dopolnili predlog ali dali novo obrazložitev.
31. člen
Poslancu, ki želi govoriti o prekršitvi poslovnika ali o prekršitvi dnevnega reda, da predsednik besedo brž ko jo zahteva. Vendar govor takega
poslanca ne more trajati več kot 5 minut. O istem vprašanju predsednik
drugemu govorniku ne sme dati besede.
Predsednik da nato pojasnilo glede prekršitve poslovnika oziroma dnevnega reda. Ce se poslanec s (pojasnilom n» zadovolji, zahteva predsednik
od zbora, naj brez obravnave o tem vprašanju odloči.
32. člen
Če zahteva poslanec besedo zato, da bi popravil izjavo, ki je bila
napačno razumljena in je bila vzrok za nesporazum, ali pa zato, da bi dal
osdbno pojasnilo, mu da predsednik besedo brž ko konča svoj govor poslanec, ki je izzval ta popravek oziroma pojasnilo.
Tak poslanec se mora omejiti na popravek oziroma osebno pojasnilo,
njegov govor pa ne sme trajati več kot 5 minut.
Predsednik lahko odreče takemu poslancu besedo, če misli, da ni bil
izzvan k temu, da da popravek ali osebno pojasnilo. Ce se poslanec s stališčem predsednika ne strinja, odloči o njegovi zahtevi zbor brez obravnave.
33. člen
Govornik sme govoriti samo o vprašanjih, ki so na dnevnem redu.
Ce se govornik oddalji od dnevnega reda, ga predsednik pozove, naj
se drži dnevnega reda. Ce se govornik tudi po drugem pozivu ne drži dnevnega reda, lahko predsednik zoper poslanca izreče disciplinski ukrep, s
katerim mu odvzame besedo po določbah tega poslovnika.
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Zbor lahko omeji pravico govora glede na trajanje posameznega
govora ali pa glede na to, kolikokrat sme isti govornik govoriti o istem
vprašanju. Ta omejitev ne velja za vlagatelje predloga in za odborovega
poročevalca, če je bilo vprašanje obravnavano v odboru.
34. člen
Govorniku lahko samo predsednik seže v besedo in ga opomni na red.
Predsednik mora skrbeti za to, da govorniku ne bo kršena svoboda
govora.
4. Sklepanje
35. člen
Zbor veljavno sklepa, če je na seji navzočih nad polovico vseh poslancev zbora.
Zbor lahko sklepa samo o vprašanju, ki je bilo postavljeno na dnevni
red.
Ce opazi predsednik, da na seji ni zadosti poslancev, odredi, naj se
poslanci skličejo ali preštejejo. To se zgodi tudi, če to zahteva pet navzočih
poslancev.
Ce se sproži vprašanje sklepčnosti seje, morajo navzoči poslanci ostati
v dvorani, dokler klicanje ali štetje poslancev ni končano.
Število navzočih poslancev ugotovi predsednik.
Zbor sklepa na podlagi poprejšnje obravnave, razen takrat, kadar je v
poslovniku določeno, da odloča ali da lahko odloča brez obravnave.
36. člen
Sklepa se tako. da se o predlogu glasuje. Glasuje se za predlog ali
proti predlogu.
Glasuje se javno, razen če zbor sklene, da se glasuje tajno.
37. člen
javno se glasuje z dviganjem rok ali poimensko.
Z dviganjem rok se glasuje tako, da predsednik pozove, naj dvignejo
roke najprej tisti poslanci, ki so za predlog, potem tisti, ki so proti predlogu, in nazadnje tisti, ki se vzdržijo glasovanja.
Poimensko glasovanje odredi predsednik, če misli, da je to potrebno
zaradi natančne ugotovitve izida glasovanja ali če to zahteva najmanj deset
poslancev. Pri poimenskem glasovanju zapisnikar zbora ali poslanec, ki ga
zbor za to določi, Jcliče poslance po seznamu članov zbora. Poslanec glasuje
tako, da izjavi, ali je za predlog ali proti predlogu ali pa da se vzdrži
glasovanja.
Tajno se glasuje z listki in sicer tako, kot določi zbor.
Ko je glasovanje končano, ugotovi predsednik zbora izid glasovanja in
razglasi, ali je predlog sprejet ali zavrnjen.
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38. člen
Zbor lahko prod ob.ravnavo ali po končani obravnavi skleni', naj se da
vprašanje z dnevnega reda ali naj se vrne odborn, da ga znova prouči, ali
pa naj se preide na naslednjo točko dnevnega reda.
39. člen
Sklep je sprejet, če je bilo za predlog oddanih več glasov kot proti
predlogu.
Ce se je več poslancev vzdržalo glasovanja, kot znaša skupno število
poslancev, ki so glasovali »za« in »'proti«, 'predlog ni sprejet.
40. člen
Zbor sprejema svoje akte v obliki zakona, deklaracije, resolucije, priporočila ali odloika.
O obliki akta odloči zbor glede na naravo predloga, ki je na dnevnem
redu, in sicer ne glede na to, v kakšni obliki je bil predlog vložen.
Zakoni in drugi akti. ki jih sprejme zbor, se objavijo v »Uradnem
listu LRSc
5. Vzdrževanje reda na seji
41. člen
Samo predsednik zbora ima pravico in dolžnost skrbeti za red na seji
zbora.
42. člen
Za prekršitev reda na seji zbora se zoper poslanca lahko izrečejo tile
disciplinski ukrepi:
— opomin,
— opomin, ki se vpiše v zapisnik,
— odvzem besede in
— začasna odstranitev s sej zbora.
Opomin, opomin, ki se vpiše v zapisnik, in odvzem besede izreče
predsednik zbora.
Začasno odstranitev s sej izreče zbor na predlog predsednika in najmanj dvajset poslancev zbora, in sicer brez obravnave.
Poslanec ne more zahtevati od zbora, naj razveljavi disciplinski ukrep,
ki ga je zoper njega izrekel predsednik.
43. člen
Opomin se izreče poslancu, ki s svojim obnašanjem ali govorom na
seji moti red ali prekrši določbe poslovnika.
44. člen
Opomin, ki se vpiše v zapisnik, se izreče poslancu, ki s svojim govorom
ali obnašanjem moti red ali prekrši določbe poslovnika ali uporablja izraze,
ki niso v skladu z dostojanstvom zbora, pa mu je bil na isti seji že enkrat
izrečen opomin.
Izrečeni opomin se takoj zapiše v zapisnik,
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45. člen
Odvzem besede se izreče poslancu, ki s svojim obnašanjem ali govorom
moti red na seji ali krši določbe poslovnika, čeprav ga je na isti seji predsednik že dvakrat opomnil ali pa mu izrekel opomin, ki se vpiše v zapisnik.
46. člen
Začasna odstranitev s seje se izreče zoper poslanca, če ponovno in hudo
žali poslance, skupščino ali zbor, če se noče pokoriti predsedniku potem, ko
mu je vzel besedo, ali če s svojim ravnanjem onemogoča delo seje.
Poslanec je lahko začasno odstranjen največ s treh sej, za ponovno
hujšo prekršitev pa največ s petih nadaljnjih sej.
47. člen
Poslanec, ki je zoper njega izrečena odstranitev s sej. mora takoj
zapustiti dvorano in se ne sme udeležiti sej, za katere je bil izrečen ukrep
odstranitve s sej.
Ce poslanec noče zapustiti seje, odredi predsednik, da se odstrani iz
dvorane.
48. člen
Poslanec, zoper katerega se predlaga začasna odstranitev s seje, ima
pravico podati svoj zagovor. Njegov zagovor sme trajati največ pet minut.
49. člen
Disciplinska ukrepa odvzema (besede in začasne odstranitve s sej se
vpišeta v zapisnik.
50. člen
Ce predsednik ne more napraviti reda na seji. prekine sejo.
51. člen
Ce se kakšen poslušalec nedostojno obnaša ali moti red. ga lahko da
predsednik takoj odstraniti iz dvorane.
Ce poslušalci hujše kršijo red in mir, lahko predsednik ukaže, da vsi
poslušalci zapustijo dvorano.
52. člen
Nihče ne sme priti v dvorano z orožjem ali nevarnim orodjem. Izjema
velja samo za skupščinsko stražo.
6. Konec seje
53. člen
Predsednik konča sejo, ko je dnevni red izčrpan.
Seja se ne sme zaključiti, dokler ni izčrpan dnevni red. Ce dnevni red
seje ni Izčrpan tistega dne, za katerega je bila seja sklicana, se seja lahko
prekine; kdaj se bo nadaljevala, določi predsednik zbora.
Pred koncem seje lahko določi zbor ali predsednik zbora, za kdaj naj
se skliče prihodnja seja.

2)8

VnU^c

^

V. ODBORI IN KOMISIJE ZBORA
I. Ustaiiovilcv in .sestava
54 čl o u
Za proučevanje, obravnavanje in scslavljanjc predlogov zakonov in
predlogov drugih sklepov zbora in za opravljanje drugili zadev, določenih
s tem poslovnikom, ima zbor stalne odbore.
Za izvršitev anket in drugih posebnih nalog zbor lahko z odlokom
ustanovi začasne odbore in komisije.
55. člen
Zbor proizvajalcev ima tele odbore:
I. odbor za gospodarstvo.
-■ 2. odbor za gospodarske organizacije.
3. odbor za vprašanja dela in socialnega zavarovanja.
4. odbor za proračun,
5. zakonodajni odbor.
6. mandatno-imunitetni odbor.
?. odbor za predloge in pritožbe.
Zbor proizvajalcev lahko ustanovi z odlokom tudi druge stalne odbore.
56. člen
Za tiste stalne odbore, začasne odbore in komisije, ki jih ustanovi zbor
z odlokom, določi zbor z istim odlokom tudi njihovo sestavo, delovno področje in pravice.
57. člen
Odbor za gospodarstvo, odbor za gospodarske organizacije ter odbor za
vprašanja dela in socialnega zavarovanja imajo po najmanj 11 članov, odbor
za proračun in zajkonodajni odbor po najmanj 7 članov, mandatno-imunitetni odbor ter odbor za predloge in pritožbe pa po najmanj 5 članov.
2. Volitve in razrešitve
58. člen
Predlog za volitve celotnega odbora ali komisije in tudi predlog za
volitev ali razrešitev posameznih članov odbora ali komisije lahko poda
najmanj deset poslancev.
59. člen
Celotni odbor ali komisija se voli na podlagi kandidatnih list.
60. člen
Vsaka kandidatna lista mora obsegati toliko kandidatov za člane odbora
oziroma komisije, kot je treba izvoliti odbornikov.
Zbor najprej odloči o tem, koliko članov je treba izvoliti. V tem primeru
mora obsegati kandidatna lista toliko kandidatov, kot je treba izvoliti
članov.
O kandidatni listi, ki ne obsega predpisanega števila članov, se ne
glasuje.
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61. člen
Ce se pri predlaganju kandidatne liste kakšen poslanec ne sirinja s
posameznimi kandidati, ki so na listi predlagani, in likrati namesio ieh
kandidatov predlaga druge kandidate, lahko predlagatelji kandidatne liste
sprejmejo predlog takega poslanca in namesto prvotno predlaganih kandidatov sprejmejo na listo kandidate, ki jih tak poslanec predlaga. Cc predlagatelji poslančevega predloga ne sprejmejo in poslancev predlog takoj
podpre še vsaj devet drugih poslancev, se šteje za njihovo kaiulidaino listo
prvotno predlagana kandjdatna lista s spremembami, ki jih je poslanec
predlagal.
62. člen
Predsednik skupščine^ člani Izvršnega sveta in predsednik Zbora proizvajalcev ne morejo biti voljeni za člane odborov in komisij.
En poslanec je lahko hkrati član največ dveh stalnih odborov /bora.
63. člen
Ko je predlaganje kandddatnih list oziroma posamičnih kandidatov
končano, prelbere predsednik zbora imena predlaganih kandidatov in
imena predlagateljev po vrsti, kot so bile vložene kandidatne liste oziroma
posamezni predlogi. Nato da predsednik predloge na glasovanje.
Do začetka glasovanja predlagatelji lahko kandidatno listo ali posamični predlog umaknejo ali spremenijo.
64. člen
Med glasovanjem sine dati predsednik besedo samo poslancu, ki želi
govoriti o prekršit vi poslovnika v zvezi s postopkom pri volitvah.
65. člen
Ce se glasuje z dviganjem rok in je vložen en sam predlog, se glasuje
iako. da dvignejo roke najprej tisti poslanci, ki so za predlog, nato tisti,
ki so proti predlogu, in nazadnje listi, ki se vzdržijo glasovanja.
Ce je vloženih več predlogov, se glasuje o vsakem predlogu po vrsti,
kol so bili vloženi, tako da dvignejo roke najprej poslanci, ki so za posamezni predlog, in nazadnje tisti, ki se vzdržijo glasovanja.
66. člen
Ce se glasuje poimensko in je Vložen en sam predlog, pove vsak poslanec, ali glasuje za predlog ali proti predlogu aH pa dfi se vzdrži glasovanja.
Ce je vloženih več predlogov, pove vsak poslanec z navedbo prvega
kandidata na listi oziroma z navedbo posameznega kandidata, za katero
listo oziroma kandidata glasuje oziroma da se vzdrži glasovanja.
67. člen
Ce se glasuje tajno, se glasuje z glasovnicami.
Na vsako glasovnico se vpišejo vsi predlagani kandidati. Ce je bilo
vloženih več predlogov, se vsaka kandidatna lista oziroma posamezni kan-
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(Ikliii na glasovnici označi z zaporedno številko po vrsti, kot so luli predlogi
vloženi.
Glasuje se tako, da se obkroži zaporedna številka tiste liste oziroma
posameznega kandidata, za katerega ^poslanec glasuje.
68. člen
Pri volitvah na podlagi ene same kandidatne liste so izvoljeni poslanci
s te kandidatne liste, če je bilo oddanih za listo več glasov kol proti listi.
Ce je bilo več kandidatnih list. so izvoljeni kandidati s iisle kandidatne
liste, ki je dobila največ glasov.
Pri volitvah posameznega člana na podlagi enega samega predloga je
predlagani kandidat izvoljen, če je bilo oddanih zanj več glasov kot proti
njemn. Ce je bilo več predlogov, je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil
največ glasov.
Ce se je vzdržalo glasovanja več poslancev kot znaša skupno število
poslancev, ki so glasovali za predlog in proti predlogu, predlog ni sprejet.
Volitve se ponovijo, če je dvoje ali več kandidatnih list oziroma posameznih kandidatov dobilo enako največje število glasov ali če je bil en
sam predlog, pa je glasovalo proti predlogu več poslancev kot za predlog,
ali pa če se je vzdržalo glasovanja več poslancev, kot jih je glasovalo
»za« in »proti«.
Pri ponovnih volitvah se glasuje o vseh predlogih, ki so bili vloženi
za prve volitve in tudi o morebitnih novih predlogih. Predlagatelji lahko
pri ponovnih volitvah svoj prejšnji predlog umaknejo.

69. člen
Predsednik skupščine ugotovi in razglasi izid volitev.
Nato razglasi predsednik, kateri kandidati so izvoljeni.
70. člen
O razrešitvi celotnega odbora ali komisij ali posameznih njegovih
članov se glasuje na podlagi predloga, ki ga da deset poslancev.
Glasuje se »za razrešitev« ali »proti razrešitvi«, poslanec pa lahko izjavi,
da se vzdrži glasovanja.
Sicer se v postopku za razrešitev primerno uporabljajo določbe 64.
do 69. člena.
71. člen
Vsak odbor in komisija izvoli izmed sebe predsednika in tajnika, lahko
pa si izvoli tudi podpredsednika.
Podpredsednik nadomestuje predsednika, kadar je ta zadržan.
Tajnik vodi zapisnik o delu seje.
3. Seje
72. člen
Odbori in komisije delajo na sejah.
Seje odbora oziroma ikomisije sklicuje predsednik odbora oziroma komisije. Sklicanje seje se objavi v časopisju.
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Predsednik mora sklicati sejo, če to predlagajo Irije člani odbora oziroma komisije, predsednik Ljudske skupščine ali predsednik Zbora proizvajalcev.
73. člen
Odbor oziroma komisija razpravlja in veljavno odloča, če je na seji
navzočih najmanj dve Iretjini vseli članov.
Odbor oziroma komisija odloča z večino glasov navzočili članov.
74. člen
Seje odbora oziroma komisije so javne, če odbor oziroma komisija drugače ne sklene.
Seje inandalno-imniiiielnega odbora in odbora za predloge in pritožbe
so lajne, če odbor ne sklene, da je občinstvo lahko navzoče.
4. Delovno področje stalnih odborov
75. člen
Odbor za gospodarstvo:
— obravnava in pripravlja predloge vseh republiških zakonov s področja gospodarstva in finančnega sistema, razen tistih, ki spadajo v delovno
področje odbora za gospodarske organizacije in odbora za vprašanja dela
in socialnega zavarovanja:
— obravnava predlog republiškega družbenega plana in končnega
obračuna o njegovi izpolnitvi:
— obravnava vprašanja gospodarskega in planskega razvoja v okviru
enotnega gospodarskega sistema in zveznega družbenega plana ter druga
vprašanja gospodarske politike iz republiške pristojnosti:
— obravnava vprašanja v zvezi z gospodarskoupravnim delom ljudskih
odborov in gospodarskih upravnih organov ter vprašanja gospodarskega
poslovanja gospodarskih organizacij in samoupravnih zavodov:
— obravnava vprašanja v zvezi z uporabo republiškega družbenega
plana ter gospodarskih zakonov.
76. člen
Odbor za gospodarske organizacije:
— obravnava in pripravlja predloge republiških zakonov o organizaciji,
pravicah in obveznostih gospodarskih organizacij, o združevanju leh orga"i/acij in o samoupravljanju proizvajalcev v gospodarstvu:
— obravnava vprašanja v zvezi z delom gospodarskih organizacij:
— proučuje iu pripravlja predloge priporočil in odlokov za delo gospodarskih organizacij;
— Spremlja uporabo zakonov, pri katerih sprejemanju sodeluje: obravnava vprašanja v zvezi z uporabo leh zakonov in s slanjem v gospodarskih
organizacijah na podlagi poročil poslancev Zbora proizvajalcev.
77. člen
Odbor za vprašanja dela in socialnega zavarovanja:
— obravnava in proučuje predloge republiških zakonov s področja
dela in socialnega zavarovanja;
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— obravnava načela upravljanja z zavodi socialnega zavarovanja:
— obravnava delovanje zavodov socialnega zavarovanja ler delo ljudskih odborov in državnih upravnih organov na področju dela in socialnega
zavarovanja: daje mnenja o predračunskih predlogih samoupravnih zavodov
s področja dela, ki se finansirajo ali dotirajo iz republiškega proračuna;
daje mnenje o potrebi finančnih sredslev za varslvo pri delu in za socialno
zavarovanje ter 0 uporabi leh sredstev;
spremlja uporabo zakonov s področja varslva pri delu in socialnega
zavarovanja.
78. člen
Odbor za proračun:
— obravnava predlog proračuna in predlog sklepnega računa republiškega proračuna;
—daje pritrditev k zakonskim predlogom, ki imajo za posledico izdatke,
ki niso izrecno določeni v republiškem proračunu ter pritrditev k predlogom odločb o predlogih in pritožbah, s katerimi se odrejajo denarna
izplačila, in določa, iz katerih virov je treba te izdatke kriti;
— daje pritrditev k predpisom Izvršnega sveta Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije o ustanovitvi republiških organov državne uprave;
in 0 organizacijskih spremembah v državni upravi, kolikor so s takimi
predpisi zvezani izdatki, ki niso izrecno določeni z republiškim proračunom,
in določa, iz katerih virov se ti izdatki krijejo:
— obravnava v mejah republiške pristojnosti vprašanja v zvezi z delom
finančnih upravnih organov; obravnava vprašanja v zvezi s porabo javnih
finančnih sredstev;
— obravnava vprašanja v zvezi z izvrševanjem republiškega proračuna
in z uporabo finančnih zakonov.
79. člen
Zakonodajni odbor:
— obravnava z zakonodajno-pravnega stališča vse zakonske predloge,
ki jih je najprej obravnaval pristojni oflbor, razen predloga republiškega
družbenega plana, republiškega proračuna, končnega obračuna o republiškem družbenem planu in sklepnega računa o republiškem proračunu, in
da besedilu potrebno zakonodajno-pravno obliko; daje predloge za vsebinsko spremembo takih zakonskih predlogov;
- pripravlja zakonske osnutke na predlog drugih odborov ali Izvršnega sveta ali pa da mnenje za zakonodaj no-pravno obdelavo neke zakonske
snovi;
— proučuje vprašanja izravnave obstoječih zakonov z enotnim pravnim
sistemom in z ustavnim zakonom in o tem poroča zboru.
80. člen
Mandatuo-iinunitetni odbor:
— skrbi za varstvo imunitetnih pravic poslancev, obravnava vse primere v zvezi s tem in poroča o tem zboru;
— obravnava primere prenehanja poslanskega mandata in odreditve
nadomestnih volitev;
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— kadar zbor ni zbran, daje dovoljenje, da se članu zbora vzame prostost in da se zoper njega začne ali nadaljnje kazenski postopek; svojo
odločbo pa mora predložiti zboru na njegovi prvi prihodnji seji v potrditev;
obravnava ugovore, ki jih po tretjem odstavku 17. člena zakona o
pravicah in dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev Ljudske republike Slovenije pošljejo Zboru proizvajalcev državni organi, zavodi
in organizacije, in da zboru poročilo in svoj predlog.
81. člen
Odbor za predloge in pritožbe obravnava po posebnih določbah tega
poslovnika predloge in pritožbe, ki jih pošljejo Ljudski skupščini državljani, organizacije in zavodi.
82. člen
Pri izvrševanju nalog iz prejšnjih členov dajejo stalni odbori zboru
poročila in predloge in sprejemajo resolucije, priporočila in mnenja.
Stalni odbori na svojem delovnem področju tudi dajejo zboru predloge
deklaracij, resolucij, priporočil in odlokov oziroma take predloge obravnavajo.
Z resolucijami odbori javno zavzemajo splošno stališče o posameznih
vprašanjih s svojega delovnega področja. Javne resolucije ne smejo biti
naslovljene na posamezne urade, organizacije in zavode.
S priporočili dajejo odbori splošne nasvete za delo ljudskih odborov,
upravnih organov, gospodarskih organizacij in samoupravnih zavodov. Tudi
priporočila ne smejo biti naslovljena na posamezne organe, organizacije
ali zavode.
Resolucije in priporočila odborov morajo biti v skladu z zakoni, deklaracijami, resolucijami, priporočili in odloki skuj^ščine oziroma zbora.
Resolucije in priporočila odborov se objavijo v Uradnem listu LRS.
Podpiše jih predsednik odbora. V objavo jih pošljejo po predsedniku skupščine.
Ce se z resolucijo ali priporočilom rešuje vprašanje, ki spada po svoji
naravi tudi v pristojnost Republiškega zbora, je resolucija ali priporočilo
sprejeto šele. ko ga sprejme v enakem besedilu tudi Republiški zbor.
83. člen
Preden konča odbor obravnavo predloga zakona ali drugega sklepa, ki
naj ga sprejme zbor, mora vprašati za mnenje tudi druge odbore, če se
urejajo v predlogu vprašanja, ki spadajo po svoji naravi tudi v delovno
področje drugih odborov. Taki odbori lahko zahtevajo od pristojnega odbora, da jim iaka vprašanja sporoči, da dajo svoje mnenje.
84. člen
Ce se odbori ne sporazumejo o tem, v čigavo delovno področje spada
posamezna zadeva, predložijo spor v odločitev zboru.
85. člen
Odbori lahko opravljajo ankete in zaslišanja v mejah svojega delovnega področja.
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V okviru sprožene ankete imajo odbori pravico zahtevali od državnih
organov, samonpravnili zavodov in gospodarskih organizacij potrdme podatke, spise in listine.
Zaradi izvršitve ankete in drugih svojih nalog odbori lahko zahtevajo
od državljanov poročila, mnenja in odgovore, pri tem pa morajo varovali
z ustavo in zakonom zajamčene državljanske svoboščine in pravice.
Pri opravljanju anket in zaslišanj odbori ne smejo izdajati upravnih
ukrepov, če za to nimajo izrecne pravice na podlagi zakona ali odloka zbora.
86. člen
Zbor proizvajalcev lahko zahteva od odbora, da mu poroča o svojem
delu.
Zbor lahko zahteva od odbora, naj prouči in pripravi posamezne predloge zakonov in drugih aktov in mn da za izpolnitev te naloge določen rok.
Odbori morajo poročati zboru o resolucijah in priporočilih, ki so jih
izdali in tudi o začetih anketah, če je z njimi zvezano tudi zaslišanje državljanov.
Zbor vzame ankete in druge ukrepe odlbora v vednost brez obravnave,
lahko pa sklene, da jih bo obravnavali.
Zbor proizvajalcev lahko razveljavi ali ispremeni ukrepe, ki jih je
izdal odbor po četrtem odstavku 85. člena,' in lahko ugotovi, da resolucija
ali priporočilo odbora ni v skladu z zakonom, resolucijo, priporočilom ali
odlokom Ljudske skupščine ali zbora in da zato ne velja.
Zbor lahko sklene, da bo posamezni zakonski ali drug predlog obravnaval takoj sam na seji ali pa da bo obravnavo posameznega predloga nadaljeval sam na odlborovi seji, čeprav pristojni odbor obravnave predloga
še ni končal.
5. Pravice in dolžnosti članov odborov in drugih članov zbora
87. člen
Vsak odborov član ima pravico predlagati, naj se da na dnevni red
določeno vprašanje z delovnega področja odbora, predlagati, naj izda
odbor določen akt ali ukrep v mejah svojega delovnega področja, in pravico
udeleževati se obravnavanja in glasovanja o vprašanjih, ki so na dnevnem
i:edu odborove seje.
Vsak odborov član je dolžan udeleževali se odborovih sej in opravljali
naloge, ki mu jih naroči odbor.
Za prekršitev reda na odborovih sejah in za neizpolnitev odborniških
dolžnosti lahko predsednik odlbora izreče odborniku opomin ali opomin, ki
se vpiše v zapisnik.
t
Zoper svojega člana, ki žali odborovo dostojanstvo ali hudo moti odbomvo sejo. lahko odbor izreče disciplinski ukrep odstranitve s te seje.
88. člen
Odborov član ima pravico, da pri obravnavanju posameznih vprašanj
v odboru in v mejah odborovega delovnega področja obrazloži svoje mnenje
tudi o vprašanju, ki ni na dnevnem redu, ki je pa v zvezi s takim vpra-
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sanjem, ki se tiče zlasti uporabe zakonov, dela državnih organov, samoupravnih zavodov in gospodarskih organizacij ali ima splošen pomen za
družbeno skupnost ali za okraj ali mesto, v katerem je bil poslanec izvoljen.
Odborov član lahko predlaga, naj o lakih vprašanjih odbor sprejme
resolucijo ali priporočilo ali pa naj predlaga zboru, da zbor izda resolucijo,
priporočilo ali odlok.
89. člen
Vsak poslanec Zbora proizvajalcev ima pravico udeleževati se sej vsakega odbora, četudi ni član tega odbora. Pravico ima sodelovati pri obravnavanju vprašanj, ki so na dnevnem redu, predlagati, naj se določeno vprašanje iz odborovega delovnega področja sprejme na dnevni red odborovc
seje in predlagati odboru, naj sprejme ustrezen sklep ali resolucijo.
Poslanec Zbora proizvajalcev nima pravice glasovati v odboru, če ni
njegov član.
90. člen
V mejah svojega delovnega področja lahko vsak odbor zahteva tudi
od poslanca Zbora proizvajalcev, ki ni član tega odbora, naj se udeleži
odborove seje, ter poroča ali da mnenje o posameznih vprašanjih, ki so
na dnevnem redu.
Poslanec Zbora proizvajalcev mora poročati pristojnemu odboru na
njegovo zahtevo o vprašanjih, ki se tičejo samouprave proizvajalcev v
gospodarstvu, izpolnjevanja obveznosti gospodarskih organizacij do družbene skupnosti in drugih vprašanj s področja gospodarstva in socialnega
zavarovanja v okraju in mestu, kjer je bil poslanec izvoljen.
6. Skupne seje odborov Zbora proizvajalcev in skupne seje ustreznih
odborov Zbora proizvajalcev in Republiškega zbora
91. člen
Dva ali več odborov Zbora proizvajalcev imajo lahko skupno sejo, če
imajo na svojem dnevnem redu isto vprašanje, lahko pa ludi zato. da slišijo
poročilo ali ekspoze zastopnika Izvršnega sveta.
Na skupni seji lahko odbori tako vprašanje samo obravnavajo, ne morejo pa o njem odločati.
Skupno sejo odborov lahko skličejo predsedniki prizadetih odborov,
predsednik Ljudske skupščine ali predsednik Zbora proizvajalcev.
92. člen
Odbor Zbora proizvajalcev in ustrozni odbor Republiškega zlbora imala
lahko skupno sejo, če nnala isto vprašanje na dnevnem redu, lahko pa I udi
zato, da sdišita poročilo ali ekspoze zastopnika Izvršnega sveta.
Na skupni seji odbora l^ko vprašanje samo obravnavata, ne moreta pa
o njem glasovati.
,
, , ,
Skupno sejo odborov Zbora proizvajalcev in Republiškega zbora lahko
Kkličeta sporazumno predsednika prizadetih odborov, predsednika obeh
zborov in tudi predsednik ljudske skupščine.

226

Priloge

93. člen
Vsak odbor lahko predlaga drugemu odboru Zbora proizvajalcev ali
Republiškega zbora skupno sejo. Ce drugi odbor s tem isoglaša. moratii predsednika obeh odborov sklicati skupno sejo.
Skupno sejo odborov lahko predlaga tudi Izvršni svet. da da svoje
poročilo oziroma ekspoze.
Na skupnih sejah odborov izmenoma predsedujejo predsedniki teh
odborov.
94. elen
Vsak odbor doloei izmed sebe redakcijsko komisijo.
Če olbravnavata odbor Zbora proizvajalcev in ustrezni odbor Republiškega zbora isti predilog zakona ali drugega akta. je naloga redakcijske
komisije tudi, da na skupnem sestanku z redakcijsko komisijo ustreznega
odbora Republiškega zbora pregleda besedilo predloga, ki sta ga odbora
obravnavala.
Predlog redakcijske komisije potrdi odbor.
7. Razmerje med odbori in Izvršnim svetom Ljudsike skupščine LRS
95. člen
Vsak odbor lahko zahteva od Izvršnega sveta, naj mu pismeno ali pa
ustno po svojem zastopniku odgovori na postavljeno vprašanje ali pa da
pojasnila v zadevah iz odborovega delovnega področja.
Odbor lahko zahteva od Izvršnega sveta, naj pošlje na njegovo sejo
svojega zastopnika, da se udeleži obravnave. Izvršni svet pa lahko tudi sam
pošlje v odbor svojega predstavnika.
Vsak član Izvršnega sveta ima pravico udeležiti se sej vsakega odbora
in sodelovati pri obravnavi, ne more pa sodelovati pri odločanju.
Predstavnik Izvršnega sveta lahko predlaga, da se odbor z glasovanjem
izjavi o predlogu, ki ga je vložil, ali pa da odloži odločanje o posameznem
vprašanju.
Izvršni svet lahko zahteva od odborov, naj mu sporoče čas in predlog
dnevnega reda svojih sej.
96. člen
Izvršni svet lahko predlaga odboru, naj sprejme na dnevni red svoje
seje posamezno vprašanje iz svojega delovnega področja.
Zastopnik Izvršnega sveta ilahko pred začetkom seje predlaga, naj se
sprejme na dnevni red seje tudi posamezno vprašanje, za katero to predlaga
Izvršni svet. Tudi o tem odloča odbor.
Izvršni svet lahko predlaga odborovemu predsedniku, naj skliče odborovo sejo zaradi obravnavanja določenega vprašanja, h kateremu mora
Izvršni svet zavzeti svoje stališče.
Če odborov predsednik ne skliče seje. Izvršni svet lahko predlaga predsedniku skupščine, naj jo sikliče on.
Pri obravnavanju takih vprašanj lahko zastopnik Izvršnega sveta predlaga, naj odbor izda resolucijo ali priporočilo.
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97. člen
Odbor luhko zahtevu od državnih sekretarjev, podsekretarjev
vodilnih uslužlbencev republiških upravnih organov, naj <lajo na
eeji poročilo, pojasnilo ali odgovor o vprašanjih, ki so na dnevnem
Odbor lahko zahteva od državnih sekretarjev, podsekretarjev
vodilnih uslužbencev tudi pismeni odgovor, poročilo ali pojasnilo.
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98. člen
Ce zahteva odbor od Izvršnega sveta, državnega sekretarja ali uelužbenca usten odgovor, poročilo ali pojasnilo, mu mora pravočasno sporočiti,
o ceni bo moral dati odgovor, poročilo ali pojasnilo.
8. Pododbori in strokovne komisije
99. člen
Odbor lahko s svojim poslovnikom ali posebnim sklepom ustanovi pododbore. Olane pododbora izbere odbor izmed sebe.
Pododbor proučuje posamezna vprašanja iz odlborovega delovnega področja, sestavlja osnutke posameznih aktov in ukrepov in jih predlaga
odboru.
Pododbor ne more izdajati resolucij in priporočil in tudi ne more v
odborovem imenu dajati zboru svojega mnenja o predlotiih zakonov in
drugih aklov.
Pododbor lahko opravlja posamezna opravila v mejah ankete oziroma
zaslišanja.
100. člen
Odbori lahko ustanovijo strokovno komisijo in ji naročijo, naj pripravi osnutke posameznih zakonov ali drugih aktov. Za člane strokovne
komisije imenuje odbor strokovnjake z ustreznega področja. Člani strokovne komisije so lahko tudi člani odbora.
9. Poverjeniki Izvršnega sveta
101. člen
Vsak odbor lahko v mejah svojega delovnega področja zahteva strokovno sodelovanje in pomoč sekretariata za zakonodajne zadeve in drugih
strokovnih služb Izvršnega sveta.
102. člen
Izvršni svet lahko pošlje v odbor posamezne strokovnjake kot svoje
Poverjenike.
Poverjenik daje pojasnila odboru in ima na odborovi seji posvetovalno
pravico.
Poverjenik lahko predlaga, da odlbor odloži odločanje o posaineznem
vprašanju za določen čas, ali pa da se odbor z glasovanjem izjavi o predlogu, ki ga je dal v imenu Izvršnega sveta.
Izvršni svet lahko določi stalne poverjenike v zakonodajnem odboru.
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VI. POSTOPEK PRI SPREJEMANJU ZAKONOV IN DRUGIH AKTOV
I. Sestavljanje in vlaganje zakonskih predlogov
103. člen
Zakonski predlog lahko dajo Zboru proizvajalcev vsak poslanec zibora,
vsak odbor in Izvršni svc(.
104. člen
Zakonsiki predlogi, ki se ne predlagajo za seje zbora, se dostavljajo
predsedniku ljudske skupščine, in sicer praviloma pismeno v obliki in z
besedilom, kot naj se zakon glasi. Predlogi morajo biti obrazloženi; po
potrebi je treba predlogu priložiti tudi material, na podlagi katerega je bil
predlog izdan.
Poslanec lahko predlaga tudi ustno na seji zbora, naj se izda zakon.
Vlagatelj zakonskega predloga lahko predlaga, naj Zbor proizvajalcev
sam izdela besedilo zakonskega predloga. O tem predlogu odloči zbor. Ce
zbor predlog sprejme, določi, kateri njegov odbor bo izdelal besedilo in mu
določi za to rok. Ce zbor predloga ne sprejme, mora predlagatelj sani predložiti zakonski predlog v obliki in besedilu, kot naj se zakon glasi.
Predsednik Ljudske skupščine pošlje vsak zakonski predlog predsedniku tistega odbora, v katerega delovno področje predlog spada.
105. člen
Zakonski predlog se razmnoži in dostavi vsem poslancem Zbora proizvajalcev.
Ce zakonskega predloga ni mogoče dostaviti vsem poslancem zbora,
jim je treba sporočiti, kje ga lahko vpogledajo.
V vsakem primeru mora bili dostavljen zakonski predlog vsem članom
odbora, ki naj predlog obravnava, in sicer preden se da predlog na
dnevni red.
106. člen
Vsak poslanec zbora ima pravico dati k zakonskemu predlogu svoje pripomibe in predloge: da jih odboru, ki predlog obravnava.
2. Delo v odboru
107. člen
Zakonski predlog dobi v obravnavo najprej odbor, v katerega delovno
področje spada zakonsiki predlog po svoji vsebini.
Ce je zbor naročil odboru, naj sam izdela besedilo zakonskega predloga,
lahko odbor določi pododbor ali komisijo, da besedilo izdela.
108. člen
Zakonski predlog se lahko da na dnevni red odborove seje samo, če je
bil dostavljen odlborovim članom najpozneje tri dni pred sejo.
Izjemoma se lahko da zakonski predlog na dnevni red seje tudi ne glede
na rok, določen v prejšnjem odstavku, če ga je predložil Izvršni svet z
obrazloženim predlogom, naj se da takoj na dnevni red. ali pa če zbor
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sklene, naj se obravnava zakonski predlog kot nujen. V takem primeru
mora dati odbor zakonski predlog na dnevni red pred vsemi drugimi
vprašanji.
109. člen
Najprej predlagatelj svoj zakonski predlog obrazloži.
Zakcmski predlog, ki ga je dal Izvršni svet, obrazloži predsednik ali
kakšen drug član Izvršnega sveta, ki ga Izvršni svet za to določi.
Ce je dalo zakonski predlog več poslancev, ga obrazloži eden od njih.
Ce je določil Izvršni svet svojega poverjenika, mora dati ta potrebna
pojasnila, če to odbor zahteva.
110. člen
Zakonski predlog se obravnava najprej v načelu. Pri tem povedo poslanci svoje načelno stališče k predlogu, vlagatelj predloga oziroma njegov
poverjenik pa da na načelna vprašanja odboru potrebne odgovore in pojasnila.
Načelno se glasuje o zakonskem predlogu samo. če odbor tako sklene.
Ko je načelna obravnava zakonskega predloga končana oziroma ko je
zakonski predlog v načelu sprejet (drugi odstavek tega člena), se obravnava
člen za členom. Vsak člen zakonskega predloga se bere, če je predlog vložen
v obliki zakona.
Ce se zakonski predlog v načelu ne sprejme, se podrobno ne obravnava. Odbor poroča o tem Zboru proizvajalcev na seji.
111. člen
Vlagatelj zakonskega predloga in člani zbora lahko vlagajo pismeno
formulirane amandmaje, dokler predlog ni izglasovan v celoti; ustno lahko
predlagajo amandmaje samo med podrobno obravnavo.
Amandmaji se obravnavajo skupno s členom, na katerega se nanašajo.
O vsakem poslanskem amandmaju se mora vlagatelj zakonskega predloga
izjaviti.
Amandma, ki ga vlagatelj zakonskega predloga da ali sprejme, postane
sestavni del zakonskega predloga.
Predlagatelj lahko svoj amandma umakne, dokler ni izglasovan oziroma dokler ga vlagatelj zakonskega predloga ne sprejme.
112. člen
Vlagatelj zakonskega predloga lahko umakne predlog, dokler se v
odboru ne začne glasovanje v celoti.
113. člen
Pri podrobni obravnavi se glasuje o vsakem posameznem členu zakonskega predloga.
Pri podrobni obravnavi predloga proračuna se glasuje po razdelkih,
pri podrobni obravnavi predloga družbenega plana pa po delili oziroma
poglavjih.
O predlaganih amandmajih se glasuje prej kot o členu zakonskega
predloga, h kateremu je amandma predlagan.

2-50

1 rilo c

'

i'

Ko je zaikoiislvi predlog Izglasovan v podrobnostih, se glasuje 5e o zakonskem predlogu v celoii.
114. elen
Ko je izglasovan zakousiki predlog v celoti, določi odbor svojega poročevalca za zbor. Ce da manjšina posebno poročilo, določi tudi ona svojega
poročevalca.
115. člen
Vsak zakonski predlog je treba dostaviti zakonodajnemu odboru, potem ko ga je obravnavali pristojni odbor, vendar še preden ga je sprejel
v celoti.
Zakonodajni odbor obravnava predlog, določi njegovo besedilo in ga
vrne odboru, od katerega ga je dobil.
Ce je zakonodajni odbor vnesel v besedilo zakonskega predloga kakšne
bistvene spremembe, mora na te spremembe opozoriti in jih obrazložiti.
116. člen
Ce se pristojni odbor ne strinja s spremembami, ki jih je predlaga]
zakonodajni odbor, imata oba odbora skupno sejo ali pa izvolita skupno
redaikcijsko komisijo, da se doseže enotna rešitev. Ce se tudi na ta način
no da doseči soglasje, sporočita to oba odbora Zboru proizvajalcev pri obravnavanju takega zakonskega predloga.
O svojem delu pri zakonskem predlogu poroča zakonodajni odbor na
seji zbora potem, ko je dal poročilo pristojni odbor.
117. člen
Ce je odbor Zbora proizvajalcev sam od sebe izdelal predlog zakona,
pri katerega sprejemanju enakopravno sodeluje tudi Republiški zbor, ga
dostavi ustreznemu odboru Republiškega zbora v obravnavo in to sporoči
predsedniku Republiškega zbora.
Ce je za obravnavanje takega zakonskega predloga pristojen po vsebini kakšen drug odbor, pošlje odbor, ki je predlog izdelal, zakonski
predlog tudi temu odboru v obravnavo.
Odbor, ki je izdelal zakonski predlog, mora dostaviti zakonski predlog
tudi predsedniku Ljudske skupščine.
5. Obravnava v zboru
118. člen
Zakonski predlog s poročilom odborov mora biti dostavljen članom
zbora najpozneje tri dni pred sejo, na kateri naj bi ga zbor obravnaval.
Izjemoma se s pritrditvijo zbora lahko da na dnevni red tudi zakonski
predlog, ki je bil dostavljen poslancem šele na dan seje.
Ce se zakonski predlog obravnava kot nujen na zahtevo Izvršnega
sveta ali po sklepu zbora, zbor lahko sklene, da se obravnava takoj na seji
zbora brez poprejšnje obravnave v odborih.
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119. člen
V zboru se začne obravnava zakonskega predloga s poročilom poročevalcev tistih odborov, ki so -zakonski predlog oforavnavali. Naio poda predlagatelj obrazložitev zakonskega predloga (ekspoze). Če je kateri od odboi'ov. ki so obravnavali zakonski predlog, hkrati tudi predlagatelj zakonskega predloga, mora 'njegovo poročilo obsegati tudi obrazložitev predloga.
Ce je kateri od odborov, ki so obravnavali zakonski predlog, predlagal,
naj se zakonski predlog v načelu zavrne, se more predlagatelj o tem izjaviti,
preden zbor o tem glasuje. Ce zbor ue zavrne zakonskega predloga v načelu,
ga lahko vrne odboroma, da ga obravnavata v podrobnostili. ali pa ga takoj
sam začne obravnavati,
120. člen
Ce se (besedilo zakonskega predloga, kot ga je sprejel pristojni odbor,
vsebinsko razlikuje od besedila, kot ga je sprejel zakonodajni odbor
(116. člen tega poslovnilka), odloči zbor. katero besedilo bo veljalo pri
obravnavi kot zakonski predlog. O tem odloči zbor potem, ko obrazložijo
vlagatelj zakonskega predloga in poročevalca oibeh odborov svoje stališče.
V tem primeru se določbe, katerih besedilo je v drugem predlogu drugačno, obravnavajo kot amandmaji k besedilu, ki velja kot zakonski
predlog.
121. člen
Po poročilih in ekspozeju se prične obravnava. Obravnava je hkrati
načelna in podrobna. Zbor pa lahko sklene, da se bo predlog obravnaval po
posameznih delih.
Najprej se prebere besedilo zakonskega predloga kot ga predlagata
odbora, ki sta predlog obravnavala. Predlog se prebere v celoti ali po posameznih delih. Zbor lahko sklene, da se zakonski predlog ne bere.
Na olbravTiavi lahko govori vsak poslanec zbora. Poslanec lahko govori
I udi v imenu več poslancev ali v imenu kluba poslancev, ki mit pripada.
Člani Izvršnega sveta lahko govorijo kot člani zbora ali v imenu Izvršnega
svota.
V obravnavi lahko da poverjenik Izvršnega sveta pojasnilo na zahtevo
predsednika zbora ali posameznega poslanca, lahko pa tudi sam prosi za
besedo, da bo dal pojasnilo.
i22. člen
Med obravnavo poslanci in Izvršni svet lahko predlagajo amandmaje,
dokler zakonski predlog ni dan ua glasovanje. Amandmaji se vlagajo
pismeno.
Amandma, ki ga predlaga vlagatelj zakonskega predloga, postane sestavni del zakonskega predloga, če se poročevalca odborov z njim strinjata;
če se ne strinjata, se o amandmaju posebej glasuje.
O vsakem drugem amandmaju se morajo izjaviti vlagatelj zakonskega
predloga in poročevalca obeh odborov. Ce se vsi z amandmajem strinjajo,
postane amandma sestavni del zakonskega predloga. Ce se ne strinjajo vsi,
se o amandmaju posebej ghisuje.
Ce se vlagatelj predloga načeloma strinja s predlaganim amandmajem,
a predlaga drugačno besedilo, se o tem besedilu ne glasuje, če se predla-
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gatelj amandmaja z njini strinja; če se ne slrinju, se najprej glasuje o
prvotnem besedilu amanclinaja.
Ce je k istemu členu zakonskega predloga predlaganih več amandmajev, se glasuje o aniandniajih po vrstnem redu, kol so bili predloženi.
O anunulmajih se glasuje med obravnavo.
Amandmaji, ki jih je zbor izglasovtd. postanejo sestavni del zakonskega predloga.
12-5. člen
._
Obravnava zakonskega predloga je končana, ko je lista govornikov
izčrpana.
Ko je obravnava zakonskega predloga končana, se o zakonskem predlogu glasuje v celoti.
Predsednik zbora lahko da sam od sebe ali mi predlog poslancev mi
glasovanje posamezne dele ali posamezne člene zakonskega predloga, preden se o njem glasuje v celoti. V tem primeru se o ajnandmajih glasnic
obenem, ko se glasuje o posameznem delu ali členu, h kateremu je amandma predlagan. O predlaganem amandmaja se glasuje prej kot o ustreznem
členu ali delu zakonskega predloga.
Ce se pokaže med obravnavo, da posamezna vprašanja v zvezi z zakonskim predlogom še niso zadosti razčiščena in da je potrebna še podrobnejša
proučitev, zbor laliko sklene, da se zakonski predlog vrne odboroma v ponovno obravnavanje.
124. člen
Predlog proračuna in predlog družbenega plana se dbravnavata najprej
v načelu, nato pa predlog proračuna še po razdelkih, predlog družbenega
plana pa še po delih oziroma poglavjih. Amandmaji k predlogu proračuna
se predlagajo po razdelkih, amandmaji k predlogu družbenega plana pa po
delih oziroma poglavjih.
O predlogu proračuna se glasuje najprej po razdelkih, nato pa Se
v celoti.
O predlogu družbenega plana se glasuje najprej po delih oziroma poglavjih, nato pa še v celoti.
O amandmajih k predlogu proračuna oziroma družbenega plana seglasuje prej, kot o posameznem razdelku proračuna oziroma o posameznem
delu ali poglavju družbenega plana.
125. člen
Zakonski predlog je v zboru sprejet, kp je izglasovan v celoti.
Z zakonskimi predlogi, ki jih sprejemata oba doma enakopravno, se
postopa po določbah 127. do 131. člena tega poslovnika.
4. Sprejemanje zakonov po hitrem postopku
126. člen
Kolikor v 108. in 118. členu tega poslovnika ni drugače določeno, je
postopek pri obravnavanju nujnega zakonskega predloga in pri glasovanju
o njem enak kot pri drugih zakonskih predlogih.
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5. Ugotavljanje skladnosti besedila zakonskega predloga, ki ga je sprejel
/.hov proizvajalcev, in besedila, ki ga jo sprejel Republiški Љог
127. člen
Ko v.siik dom sprejme predlog zakona, ugotovita predsednika olu-li
(lomov, ali sia besedili, ki sta l>ili sprejeti v vsakein (lomu. enaki. Ce je
l)c.se(lilo enako, je zakon v obeh domili sprejet. Predsednik vsakega doma
pošlje zakon predsedniku ljudske skupščine, da ga razglasi in objavi,
(28. člen
Ce se besedilo zakonskega predloga, ki ga je sprejel en dom. ne ujema
z besedilom, kol ga je sprejel drugi dom. sporoči pisak predsednik zbora
svojemu zboru, v kaierih določbah zakonskega predloga se besedilo ne
"jema. Te določbe doma znova obravnavata, Ce eden ali drugi dom sprejme
besedilo, kol ga je sprejel drugi dom. je s tem zakon »prejel v obeli domili.
Predsednika domov se .sporazumeta, kateri dom bo kol prvi zakonski predlog znova obravnaval zaradi izravnave besedila. O izidu ponovni}] obravnavanj zakonskega besedila doma sproti obveščata drug drugega.
129. člen

Ce na ta način doma ne moreta doseči enakega besedila, izbereta vsak
izmed sebe po pet članov za skupno komisijo, ki naj doseže soglasje glede
spornega besedila zakonskega predloga. Člani komisije se volijo po predpisih, ki veljajo za volitve posameznih članov odbora.
130. člen
Ko izvolita oba doma s\oje člane v skupno komisijo, si komisija iz\oli
predsednika.
Predsednika obeh domov predložita komisiji sporna vprašanja v obravnavanje.
Komisija skuša doseči soglasno rešitev. Kot predlog komisije velja tista
odločitev-, za katero SO glasovali najmanj po trije člani vsakega doma.
Eden od članov komisije, ki jih je izvolil /bor proizvajalcev, sporoči
Zboru proizvajalcev sklepe le komisije.
131. člen
O tem. ali se sprejme besedilo, kot ga predlaga skupna komisija, odloči
zbor. Ce zbor sprejme besedilo, ki ga predlaga komisija, velja, da je zbor
sprejel zakonski predlog s tem besedilom. Ko tudi Republiški zbor sprejme
predlog komisije, velja, da je zakonski predlog dokončno sprejel v Zboru
proizvajalcev.
Ce se v skupni komisiji ne doseže soglasja ali če ne sprejmeta predloga
komisije oba zbora, se obravnavanje spornega vprašanja preloži za sedem dni.
Nato /bor proizvajalcev še enkrat obravnava sporno vprašanje. Ce se
tudi po dveh zaporednih obravnavah ne doseže soglasja obeh domov, predsednik /bora proizvajalcev to sporoči predsedniku Republiškega zbora in
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6. Posebne določbe o postopku pri aprentembi ustave
П2. člen
Ce je predlagana sprememba ustave, glasuje Zbor proizvajalcev /. večino glasov najprej o tem, ali naj vzame ta predlog v obravnavo.
Ce je tudi Republiški zbor sklenil, naj se vzame predlog za spremembo
ustave v obravnavo, da zbor predlog v obravnavo zakonodajnemu odboru,
razen če zbor sklene, da bo obravnaval predlog takoj sam na seji. Zakonodajni odbor obravnava predlog za spremembo ustave samo podrobno, glasuje pa o predlogu najprej po členih, nato pa še v celoti.
Ko zakonodajni odbor da poročilo, obravnava zbor predlog samo podrobno, glasuje pa najprej po posameznih členih, nato pa še v celoti, O
amandmajih k posameznim členom glasuje zbor prej kot o posameznih
členih.
Predlog za spremembo ustave je v Zboru proizvajalcev sprejet, če je
zanj glasovalo tri petine poslancev Zbora proizvajalcev.
Ko ugotovita predsednika domov, da je sprejet predlog za spremembo
ustave v enakem besedilu v obeh domih. dostavi predsednik vsakega doma
sprejeto besedilo predsedniku Ljudske skupščine, da na skupni seji obeh
domov razglasi spremembo ustave.
7. Deklaracije, resolucije, priporočila in odloki
133. člen
Predlog resolucije, deklaracije, priporočila ali odloka lahko predlagajo
zboru člani zbora, odbori zbora in Izvršni svet.
Predsednik zbora dostavi vsak predlog pristojnemu odboru, razen če
je predlagatelj odbor sam.
Ce je bil podam predlog na seji zbora, zbor lahko sklene, da se pošlje
pristojnemu odboru.
Predlog deklaracije, resolucije, priporočila ali odloka se obravnava v
zaikonodajnem odboru samo, če zakonodajni odbor sam predlaga tak akt
ali če to zahteva od njega odbor, v katerega delovno področje spada predlagani akt po svoji vsebini, ali pa če to zahteva Zbor proizvajalcev sam.
134. člen
Zbor lahko sklene, da se predlog deklaracije, resolucije, priporočila ali
odloka obravnava kot nujen po hitrem postopku.
135. člen
Zbor proizvajalcev sprejema deklaracije in resolucije o takih vprašanjih iz republiške pristojnosti, ki se po ustavi in po svoji naravi ne
urejajo z zakonom, ter o drugih vprašanjih, ki imajo splošen pomen za
ljudsko republiko.
S priporočili daje zbor v okviru republiške pristojnosti splošna mnenja
in nasvete za delo državnih organov, samoupravnih zavodov in gospodarskih
organizacij.
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Zbor »prejema odloke v primerih, za katere je to i/.rečno določeno z
listino; z odloki meja ludi svoje noiranje delo.
/ odlokom lahko zbor saiuo začasno u-reja vprašanja, ki so po ustavi
predmet zukona.
136. člen
Če se z deklaracijo, resolucijo, priporočilom ali odlokom, ki ga je
sprejel Zbor proizvajalcev, ureja vprašanje, pri katerega odločanju po
ustavi enakopravno sodelujeta oba doma, je lak akt sprejet šele, ko ga v
enakem besedilu sprejme tudi Republiški zbor.
137. člen
Na predlog predsednika zbora, predlagatelja ali najmanj desetih poslancev zibor lahko sklene, da o predlogu deklaracije, resolucije, priporočila ali odloka ne bo obravnave ali pa da se govori pri obravnavi omejijo
na določen čas.
I realagatelj in. če je bil predlog obravnavan v odboru, tudi poročevalec
odbora dobita pred glasovanjem besedo tudi. če se glasuje o predlogu brez
obravnave.
138. člen
Za postopek pri obravnavanju in sprejemanju predlogov deklaracije,
resolucij, priporočil in odlokov se primerno uporabljajo določbe 103. do
131. člena lega poslovnika.
Vil. POROČILO IZVRŠNEGA SVETA IN POSLANSKA VPRAŠANJA
1. Poročilo Izvršnega sveta
139. člen
Zbor proizvajalcev lahko na predlog najmanj desetih poslancev zahteva
od Izvršnega sveta poročilo o njegovem delu in o izvrševanju zakonov
in drugih aktov iz prišlo j nosli Zibora proizvajalcev.
Izvršni svet mora predložili tako poročilo, lahko pa predlaga, naj se
obravnava preloži ali pa naj se vodi samo o vprašanjih, za katera lo predlaga Izvršni svet,
140. člen
Zbor proizvajalcev da na predlog Izvršnega svela na dnevni red seje
obravnavo o poročilu, ki ga je predložil Izvršni svet.
141. člen
Obravnavanje poročila Izvršnega sveta se začne z ekspozejem. govorom
ali izjavo predstavnika Izvršnega sveta.
Med obravnavo ali pa po koncu obravnave lahko predlagajo vsak poslanec in Izvršni svet, naj sprejme Zbor proizvajalcev deklaracijo, resolucijo
ali priporočilo za delo Izvršnega sveta in drugih državnih organov, samoupravnih zavodov ali gospodarskih organizacij.
Obravnava poročila se lahko zaključi s prostim prehodom na dnevni red.
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142. člen
Ce pri obravnavanju poročil^ fzvršnega sveta najmanj deset poslancev
predlaga, naj se /.hov izjavi o tem, ali je posamezni akt Izvršnega sveta
v skladu z zakonom, odloči o tem zbor kot o predhodnem vprašanju.
Če zbor sklene, naj se tak predlog obravnava, ima predlagatelj pravno
obrazložiti svoj predlog. Izvršni svet pa lahko po svojem zastopniku obrazloži svoje stališče.
Na podlagi te obravnave predlagatelj ali deset poslancev lahko predlagajo, naj se odpravi tak akt Izvršnega sveta.
O tem zbor glasuje.
Ce gre pri tem za vprašanje, o katerem po ustavi odločata oba doma
enakopravno, je odločba sprejeta, če sta jo v enakem besedilu sprejela
oba doma.
2. Poslanska vprašanja
143. člen
Vsak poslanec ima pravico, da od Izvršnega sveta zahteva in dobi
odgovor na posamezno vprašanje. Poslanec lahko zahteva, da mu odgovori
Izvršni svet pismeno ali pa da da odgovor ustno na seji zbora ali na skupni
seji obeh domov.
Vprašanja se postavljajo ustno ali pismeno.
Za postavljanje takih vprašanj in za odgovore nanje določi zbor poseben
čas na začetku vsake seje pred prehodom na dnevni red. lahko pa določi
za to tudi posebno sejo.
144. člen
Pismena vprašanja poslancev pošlje Izvršnemu svetu predsednik Ljudske skupščine ali predsednik Zbora proizvajalcev.
Poslanec lahko postavi ustno vprašanje Izvršnemu svetu na seji v času,
ki je določen za postavljanje vprašanj. Predsednik sporoči Izvršnemu svetu
vprašanja, ki so bila ustno postavljena, če zastopnik Izvršnega sveta ni
bil navzoč na seji.
145. člen
Ko dobi Izvršni svet pismeno vprašanje ali sporočilo 6 ustnem vprašanju, sporoči predsedniku zbora, kdaj bo odgovoril in ali bo dal odgovor
pismeno ali ustno. Odgovoriti mora v petih dneh. Iz opravičenih razlogov
pa lahko Izvršni svet zahteva, naj se mu ta rok podaljša.
Na vprašanja, ki so bila postavljena ustno, da zastopnik Izvršnega sveta,
če je na seji navzoč, odgovor na isti seji, iz opravičenih razlogov pa lahko
zahteva, naj se za to določi primeren rok. Ta rok ne more biti daljši od
petnajstih dni, računano od dneva, ko je Izvršni svet dobil vprašanje.
146. člen
Ko da Izvršni svet odgovor, izjavi poslanec, ki je postavil vprašanje,
ali je z odgovorom zadovoljen. Ce je poslanec z odgovorom zadovoljen, se
preide na naslednje vprašanje oziroma na dnevni red.
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Ce poslanec z odgovorom ni zadovoljen, lahko predlaga, naj se vprašanje, ki ga je postavil, obravnava. Zastopnik izvršnega sveta ima pravico,
da se o iem predlogu izjavi. Zbor nato glasuje brez obravnavanja, ali naj
se postavljeno vprašanje obravnava ali ne.
Zasiopnik Izvršnega sveia lahko predlaga, da se obravnava o postavljenem vprašanju odloži na eno od prihodnjih sej. Na podlagi lega predloga
se obravnava preloži. Ce pa predlaga najmanj desei poslanem, naj se obravnava lakoj nadaljuje, odloči o tem zbor.
147. člen
Ko je obravnava o postavljenem vprašanju končana, /bor lahko sklene
prehod na naslednje vprašanje ali na dnevni red ali pa sprejme resolucijo
ali priporočilo za delo državnih organov, samoupravnih zavodov ali gospodarskih organizacij.
Predlog resolucije ali priporočila labko da vsak poslanec ali pa Izvršni svet.
3. Pojasnila o delu republiške uprave
148. člen
Poslanec lahko zahteva od državnih sekretarjev in drugih vodilnih
uslužbencev pojasnila o delu njihovih uradov in zavodov in pojasnila p
opravljanju zadev iz njihove pristojnosti.
Poslanec poda iako zahtevo pismeno predsedniku Zbora proizvajalcev,
la pa jo sporoči zboru. Na seji, ki je določena za postavljanje vprašanj,
lahko poda poslanec iako zahtevo tudi ustno.
149. člen
Državni sekretar ali drug vodilni uslužbenec mora dati zahtevđno pojasnilo poslancu pismeno po Zboru proizvajalcev. Predsednik zbora prebere
na seji zbora pojasnilo, ki ga je dobil, ali pa sporoči vsebino tega pojasnila.
Zbor pa lahko sklene, da mora državni sekretar ali drug vodilni iisln/benec dati zahtevano pojasnilo osebno na seji.
150. člen
Ce se poslanec zadovolji s pojasnilom državnega sekretarja oziroma
drugega vodilnega uslužbenca, se preide na prihodnje vprašanje oziroma
dnevni red.
Ce poslanec s pojasnilom ni zadovoljen, lahko predlaga, naj se postavljeno vprašanje obravnava.
Če zbor sklene, da se postavljeno vprašanje obravnava, ima državni
sekretar oziroma drug vodilni uslužbenec pravico, da v obravnavi da dodatna pojasnila.
Zbor proizvajalcev lahko sklene, naj se zadeva, o kateri je zahteval
poslanec pojasnilo, pošlje Izv ršnemu svetu, da da on svoje poročilo.
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VIII. VLAGANJE IN REŠEVANJE PREDLOGOV IN PRITOŽB
I. Vlaganje
151. člen
Predlogi in pritožbe .se vlagajo pismeno in morajo Obiti podpisani. Za
organizacijo ali zavod podpiše odgovorni predstavnik organizacije oziroma
zavoda.
Podpisi morajo biti overjeni od pristojnega organa za overitve. Ta
organ overitve ne sme odkloniti. Te overitve so oproščene taks.
Predloga oziroma pritožbe, ki ni vložena pO določbah tega člena, odbor
ne vzame v delo.
152. člen
Vsak predlog oziroma pritožbo dobi v reševanje odbor za predloge in
pritožbe Zbora proizvajalcev, če je predlog oziroma pritožba naslovljena na
Zbor proizvajalcev.
153. člen
Odbor za predloge in pritožbe 4odi po.selbno knjigo, v katero se spišejo
vsi došli predlogi in pritožbe po vrsti, kakor so vloženi.
Vsak poslanec Zbora proizvajalcev ima pravico pregledati to knjigo
in vsak predlog oziroma pritožbo.
2. Delo odbora
154. člen
O došlih predlogih in pritožbah poroča na seji odbora odborov tajnik.
Odbor lahko obravnava predlog oziroma pritožbo takoj sam, lahko pa
jo da posameznemu svojemu članu v proučitev in poročanje.
155. člen
Odbor za predloge in pritožbe
— odstopi predloge in pritožbe, ki se nanašajo na delo gospodarskih
organizacij in na vprašanja delovnih razmerij in socialnega zavarovanja
v reševanje odboru za gospodarske organizacije oziroma odboru za vprašanja dela in socialnega zavarovanja:
j— odstopi predloge in pritožbe, ki obsegajo ugovor zaradi prekršitve
samoupravnih pravic ljudskih odborov ali pa se nanašajo na organizacijo
ali delo ljudskih odborov, v reševanje skupščinski komisiji za ljudske
odbore;
— odstopi predloge in pritožbe, ki se nanašajo na kakšen predlog,
zakona ali drugega akta. ki se že obravnava v kakšnem drugem odboru,
v reševanje temu odboru;
— odstopi v reševanje pristojnemu sodišču oziroma drugemu državnemu
organu predloge in pritožbe, ki spadajo v pristojnost sodišč ali drugih
državnih organov.
156. člen
Ce spozna odbor za predloge in pritožbe, da predlog ali pritožba ne
spada v pristojnost Zbora proizvajalcev in tudi ne v pristojnost kakšnega
drugega državnega organa, sporoči to vlagatelju s svojim mnenjem.
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Odbor lahko na podlagi obravnave odloči, da se predlog ali pritožba
predloži v odločitev zboru in da o tem zboru poročilo.
157. člen
Odbor za predloge in pritožbe mora vsake tri mesece poročali zboru
» svojem delu.
Poročilo odbora se razmnoži in dostavi vsem poslancem zbora.
158. člen
Zbor lahko poolblasli odbor za predloge in pritožbe, da o posameznih
vprašanjih sam izda odločbo o predlogu ali pritožbi.
Če spada odločanje o vprašanjih iz prejšnjega odstavka tudi v delovno
področje odbora za predloge in pritožbe Republiškega zbora, je odločba
s
|)iejeta. če je izdal odločbo v enakem besedilu tudi Republiški zbor oziroma njegov odbor za predloge in pritožbe.
5. Obravnava v zboru
159. člen
Zbor lahko sklene, da se poročilo odbora za predloge in pritožibe ali pa
tudi posamezni predlogi in pritožbe obravnavajo na seji.
Zbor lahko konča obravnavo s prostim prehodom na drugo vprašanje
ali na dnevni red ali pa tako, da sprejme resolucijo ali priporočilo, lahko
pa predlog ali pritožbo tudi vrne odboru za predloge in pritožbe ali pa pošlje
drugemu pristojnemu odboru, da predlog oziroma pritožbo prouči in pripravi ustrezni predlog.
160. člen
V zvezi s svojim poročilom lahko tla odbor za predloge in pritožbe
/boru tudi predlog resolucije ali priporočila.
161. člen
Na predlog najmanj desetih poslancev da zbor na dnevni red svoje seje
obravnavo posameznega predloga ali pritožbe tudi takrat, če je odbor za
predloge in pritožbe o predlogu oziroma pritožbi že izdal odločbo po
158. členu.
lak predlog se ne more dati, če je od dostavitve poročila odbora za
predloge in pritožbe že preteklo več kot mesec dni.
162. člen
Izvršni svet lahko pred določitvijo dnevnega reda ali tudi med obravnavo zahteva, naj se posamezni predlog ali pritožba ne obravnava ali pa
že začeta o'bravnava konča in predlog oziroma pritožba da Izvršnemu svetu,
da lahko da svoje mnenje. Za ta namen lahko določi zbor Izvršnemu svetu
največ rok enega meseca.
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IX. DOLŽNOSTI, [MUNIT^TNE IN DRUGE PRAVICE POSLANCEV
I6\ člen
Člani Zhoia proizvajalcev ^р morajo udeleževati sej zbora in opravljati
druge dolžnoslii po določbah tega poslovnika.
Poslanec, ki je zadržan, mora prosili zbor za dopust. Zbor odloči o tem
brez obravnave.
Če vidi predsednik, da na seji zbora ni zadosti poslancev za sklepčnost
seje, lahko prekliče vse dovoljene dopuste, razen tistih, ki so bili dovoljeni
zaradi bolezni ali zaradi poslančevefia potovanja oziroma bivanja v inozemstvu.
Predsednik zbora lahko sporoči mandatno-imnniletnemu odboru imena
poslancev, ki brez dovoljenja večkrat ne pridejo na sejo. Odbor prouči
take primere, poroča o tem zboru in predlaga ustrezne ukrepe zoper lake
poslance.
164. člen
Za mnenje ali glas. ki ga da po.slanec na sejah zbora, na skupni seji
obeh domov, na sejah odborov ali komisij odbora ali skupščine, poslanca
ni dovoljeno klicati na odgovornost, ga kaznovali ali mu vzeti prostost.
165. člen
Poslanec uživa imnnilctno pravico od dneva, ko mu je izdano potrdilo
o izvolitvi.
166. člen
Predsednik zbora naznani zboru na začetku seje predlog pristojnega
državnega organa, naj se dovoli odvzelje prostosti ali sprožitev kazenskega
postopka oziroma naznani sporočilo, da je bila poslancu odvzeta prostost
ali zoper njega sprožen kazenski postopek.
Zbor da tak predlog oziroma sporočilo mandatno-inuinitetnemn odboru,
da ga prouči in poroča.
Na podlagi poročila mandalno-imnnitetuega odbora odloči zbor ali da
dovoljenje za sprožitev kazenskega postopka ali odvzetje prostosti oziroma
ali potrdi odločbo pristojnega državnega organa, da se zoper poslanca nadaljuje kazenski postopek ali da se mu odvzame prostost. Ce zlbor razveljavi odločbo pristojnega državnega organa, je treba postopek takoj
ustaviti, poslanca pa spustiti na prostost.
167. člen
Če Zbor proizvajalcev ni zbran, da dovoljenje za odvzetje prostosti za
odvzetje prostosti ali za sprožitev kazenskega postopka oziroma odloči o
potrditvi odločbe o odvzetju prostosti ali o sprožitvi kazenskega postopka
zoper poslanca mandatno-imunitetni odbor.
Mandatno-imunitetni odbor poroča o tem zboru na njegovi prvi prihodnji seji.
Zbor lahko na podlagi obravnave ali brez nje odloči, da se odločba
mandatno-imunitetnega odbora potrdi ali razveljavi.
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168. člen
Kazenski postopek zoper poslanca se lahko začne ali nadaljuje samo za
tisto kaznivo dejanje, za katero je dal zbor oziroma mandatno-inuinitetni
odhor dovoljenje.
169. člen
Če se poslanec odpove mandatu, obravnava odpoved najprej mandatnoimnnitetni odbor in da zboru poročilo.
Mandat preneha poslancu v trenutku, ko zbor njegovo odpoved
mandatu sprejme.
Ce se poslanec odpove mandatu, preden je bil njegov mandat verificiran, je treba ne glede na odpoved preizkusiti, ali je bila poslančeva izvolitev pravilna ali ne.
170. člen
Kadar preneha poslancu mandat, je treba to sporočiti zboru, da se izjavi.
Odpoklic poslanca pretresa zbor. Odločba o odpoklicu poslanca se obravnava smiselno peh določbah tega poslovnika, ki veljajo za postopek pri
verifikaciji mandatov.
171. člen
Predpisi o prejemkih poslancev bodo izdani s posebnim odlokom.
172. člen
Člani zbora imajo pravico do brezplačne vožnje z vsemi javnimi prometnimi sredstvi po predpisu, ki ga izda administrativni odbor ljudsko
skupščine.
173. člen
Poslanci imajo posebne poslanske legitimacije. Glasijo se na poslančevo
ime. Prepovedano je legitimacijo trajno ali začasno prepustiti komu drugemu.
V legiitimaciji so natisnjene določbe o imunitetni pravici in o pravici
do brezplačne vožnje.
174. člen
V stenografskih zapiskih, ki se objavijo, morajo biti v celoti natisnjeni
govori, izjave in poročila poslancev Zbora proizvajalcev.
Poslanec ima pravico, da pred objavo stenografskih zapiskov napravi
v besedilu svojega govora, izjave ali poročila redakcijske popravke, nima
pa pravice, da bi besedilo ibistveno spremenil ali iz besedila izpustil kakšne
misli.
Ce pride med poslancem in predsednikom zbora oziroma odbora do
spora o tem, ali se smejo posamezni popravki upoštevati pri redakciji stenografskih zapiskov, ki se objavijo, ima poslanec pravico predložiti to zadevo
zboru oziroma odboru, da reši spor.
Za objave stenografskih zapiskov skrbi predsednik zbora sporazumno
s predsedniki ustreznih odborov.
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X. ADMINISTRACIJA
175. člen
Administrativno delo za zbor, njegove odbore in komisije opravlja
administracija Ljudske sknipščine.
Za opravljanje strokovnih, pisarniških, tehničnih in drugih del se po
potrebi dodelijo za zlbor, njegove odbore in komisije posamezni uslužbenci
skupščine, ki opravljajo svoje delo po naročilu predsedmka oziroma zapisnikarja zbora, odbora ali komisije.
176. člen
Arhiv zbora je sestavni del sikuipščinskega arhiva.
Član zbora ima pravico uporabljati skupščinski arhiv.
XI. KONČNE DOLOČBE
177. člen
Zbor proizvajalcev ima svoj pečat z grbom Ljudske republike Slovenije.
Okrog grba je besedilo: »Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije
— Zbor proizvajalcev«.
Pečat hrani zapisnikar zbora, kri ga za to določi predsednik zbora.
178. člen
Kjer je po poslovniku potreben predlog določenega števila poslancev,
je tak predlog pravilno podan tudi, če ga da en sam poslanec, ki ga takoj
podpre manjkajoče število drugih poslancev.
179. člen
. Ta poslovnik se lahko spremeni po postopku, ki velja za sprejemanje
odlokov zbora s tem, da predlog spremembe najprej obravnava posebna
enajstčlanska komisija, ki jo izvoli zbor. razen če zbor sklene, da bo obravnaval predlog takoj sam.
180. člen
Ta poslovnik velja takoj.
Objavi se v Uradnem listu LRS.

Ljudska skupši-iiia LRS

,

LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE

Predsednik
v

MihaMarinko

D r. F e r d o

.

Podpredsednika
Kozak
J a k o 1) M o j š k e r c
Tajnik
Albert Jakopič

ODBORI IN KOMISIJE
LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
(Izvoljeni na 1. seji dne 20. januarja 1954)
ADMINISTRATIVNI ODBOR
Ivan Novak, predsednik
Ivo Svetina, tajnik
JožeGričar
Feliks Razdrih
Andrej S t e g n a r
ODBOR ZA VOLITVE
Lojze Ocepek, predsednik
Franc Krese, tajnik
Franc Belšak
Dušan Bole
Inž. Vilma P i r k o v i č
KOMISIJA ZA RAZLAGO ZAKONOV
Dr. Heli Modic, predsednik
Danijel L ep in < tajnik
Iva n B ratko
Jo ž eE beri
Vi nko Ha f ne r

D r. A n t o n M e 1 i k
Dr. MihaPotočnik
Inž. A d o 1 f T a v č a r
I g n a c V o il j č

KOMISIJA ZA LJUDSKE ODBORE
Vlado Krivic, predsednik
Anton Peter nelj, tajnik
M a v r i c i j Bore
Stane R e b e r n a k
Bogdan K n a f1 i č
I va n Vodo v n i k
Vinko Š u m r a d a
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REPUBLIŠKI ZBOR
Predsednik
Vlado Maj h e 11
Poclpreclscdiiik
Angela O c e p e k
Dušan Bo Ic

Zapisnikarji
Ančka G 1 o h a č n i k

Anton [' e t e г n e 1 j

ODBORI REPUBLIŠKEGA ZBORA
(IzToljeni na 2. seji dne 21. januarja 1954)
OIM50R ZA ORGANIZACIJO OBLASTI IN UPRAVE
Vlado Krivic, predsednik
I g n a c Voljč, podpredsednik
Vinko Hafner, tajnik
Stane Bob na r
Nina Poko r n
Stane B r e č k o
Tine Remška r
Alfonz G r m e k
Cvetka Vodopivec
Dr. H e I i M o d i c
Mirko Z I a t n a r
Franc P i r k o v i č
1 o ne Z n pa n č i č
J a nez Pc t rovič
J akob Ze n
ODBOR ZA GOSPODARSTVO
Ivan Maček, predsednik
Viktor A v b e 1 j , podpredsednik
Ivan J a n ž e k o v i č , taj n ik
Inž. K a r m e I o B n d i h n a Franc L u b e j
To n e B o1 e
I n ž. G a š p e r M u h a
BelaBrglez
Jane. zPirnat
M i li a e 1 a D e r m a s t i a
Mirko R e ni e c
A 1 b i n Duj c
Loj zka S tropn ik
MatevžHace
KarelŠtrnkelj
Miran K o š ni e 1 j
Viktor Zupančič
Viktor Kovač
Martin Žuge1j
ODBOR ZA PROSVETO IN KULTURO
J o s i p Vidmar, predsednik
D u J a n Bole, tajnik
Branko Bab ič
D r. A n t o n M e 1 i k
Mirko Bračič
D r. H e 1 i M o d i c
Ivan B ra tko
A1eksander Pi rhe r
E r v i n Dolgan
Tine R e m š k a r
R ud i J an h uba
V i n k o Š n m r ada
Alfred J a n k o
B o g o in i I V i ž i n t i n
Dr. Ferdo Kozak
Gabrijela Vrhovšek
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ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO POLITIKO
Viktor A v b e I j , predsednrk
Dr. M a r j a n A h čin, podpredsednik
M i r a S v e i in a, tajnik
[van B e r t on c eIj
Lovro C erar
Ančka C I o b a č n i k
jože G r i ča r
Fra nc Krese
Vlado Krivic
Tone K r o p u š e k
Alojz Luk a. č

Albin M e d v ed
J o ž e M o Ie k
Alojz M n r n
J ože Pe tej a n
M i r k o R e ni e cF ra n c Sk ok
Ivo S k e r1 o \ n i k
O1 ga V rab i č

ODBOR ZA PRORAČUN
B r a n k o B a 1) i č , predsednik
Inž. Kar in e I o B n d i h n a . podpredsednik
Andrej B a b n i k , tajnik
Miran C v en k
Franc F i c k o
Martin G r e i f
Alfred Janko

AlojzMlakar
Anton P e t e r n e 1 j
Franc P o d v r a t n i k
FiancSkok

ZAKONODAJNI ODBOR
Jože P e t e j a n , predsednik
Dr. Miha Potočnik, podpredsednik
Ivan Bratko. tajnik
Miha Be rčič
Alojz G o 1 a r i č
Vinko Hafner
Dr. Anton M e I i k

D r. H e H
Stan e Nu
Jože Tra
Bogomil

Modic
n č i č
mšek
Vi ži n t i n

MANDATNO-IMUN1TETNI ODBOR
Stane Bob n a r . predsednik
Cvetka V o d o p i v e c , taj nik
Л 11) c r I

J a k opic
J a n ez l\ a n I
Anton Š n š t e r š i č
ODBOR ZA PRLDLOGK IN PRITOŽBE
Anton Š n š t e r š i č , predsednik
Mi ca Marinko, tajnik

F ra n c Ce r ne
An t o n Do U a n
Leopold Maček
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ZBOR PROIZVAJALCEV
Pred sedii i k
Mavricij Bore
Podpredsednik
I n ž. Vil m a

Parkovi e

Zapisnikarji
P e p c a .] e ž

M i 1 a 11

Lacko

I u ž. B o r i s

P i pa n

ODBORI ZBORA PROIZVAJALCEV
(Izvoljeni na 1. seji dne 21. januarja 1954)
ODBOR ZA GOSPODARSTVO
Anton L a b n r a , predsednik
Anton Truden, podpredsednik
Avgust B r e z a v š č e k , taj n ik
Milan
Milan
Frane
Jakob
Ju1ka
Štefan

Dimnik
Laeko
Marinko
Moj škerc
Padežu ik
Pavšič

Jo1 a n k a Pe terk a
Inž. Boris Pipan
1 n ž. V i 1 m a P i r k o v i č
Jakob P o g a č a r
Stane Š m i d
Jože Štrukelj

ODBOR ZA GOSPODARSKE ORGANIZACIJE
Ivan G o r j u p . predsedmik
Anton Hafner, podpredsednik
I v a n C ur k, tajnik
Rudolf Ganziti
ViktorGrom
Francjeraj
JožeKlanšek

Martin Mozetič
PeterNaglič
FrancRožane
MdlanSiraee

ODBOR ZA VPRAŠANJA DELA IN SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
Lojze Ocepek, predsednik
Rudi P e p e r k o , podpredsednik
Pepca Jež, tajnik
J o ž e Ben e d i c i c
KarelGrm
IvanHereog
Terezija Kovačic

Jože Leb a n
FeliksRazdrih
Stane Rebernak
Ivan Žagar

Ziinr proizvajalcev
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ODBOR ZA PRORAČUN
Stane Bizjak, predsednik
Janko L u k a u , podpredsednik
Vinko Marin ček, tajnik
FrancBera
FrancDragan

JožeLukač
Bogdan Knaflič

ZAKONODAJNI ODBOR
Danijel Lepin, predsednik
Andrej Svetek, podpredsednik
F e 1 d k s R a z d r i h , taj nik
1 v a n Jak omi n
I n ž. A n t o n Koželj

Mi rko Lorge r
Franc S t u p a n

MANDATNO-IMUNITETNI ODBOR
Andrej Stegnar, predsednik
Jože Prebil, tajnik
Milica O mladič
Jože Stakolič
Milan Zidar

ODBOR ZA PREDLOGE IN PRITOŽBE
Rudolf G a n z i t i, predsednik
Stanislav K e b e r , tajnik
Marjan G a r z a r o 1 1 i
Janez K e r m a v n e r
Ivan Go1j a
M i rke Lo rge r
Viktor Pintarič
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POSLANCI
LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Republiški z h o v
Ahcin dr. Marjan
Avbelj Viktor
Hal m- Brairko
Babiiik Aiulrcj
Bclšak Franc
Bcnko Alojz
Berčič Miha
Bcrloncelj Ivan
Blcjc Anton
Bobnar Stane
Bole Dušan
Hole Tone
Borštnar Jože
Božičnik Zalka
Bračič Vladimir
Bratko Ivan v
Brecelj dr. Marijan ■
Bračko Stanko
Brglez Bela
Bndilina inž. Karmelo
Cerar Lovro
Colarič Alojz
Cvenk Miran
Cerne Franc
Dermastia Mihaela Dolgan Anton
Dolgan Ervin
Duje Albin /
I'icko Franc
Fram Vilko
Globačnik Ančka
Goršič Milko
Greif Martin
Gričar Jože
'Grmek Alfonz
Hace Matevž
Hafner Vinko
Hojnik Franc
Jakopič Albert
Janhuba Rudi

Janko Alfred
Janžekovič Ivan
Jensterle Albin
Kavčič Stane
Kimovec Franc
Kocijančič Boris
Koprivnikar Stane
KoSmelj Miran
Kovač Viktor
Kozak dr. Ferdo
Kraigher Boris
Krese Franc-Coban
Krivec Alojz
Krivic Ada
Krivic Vlado
Kropušek Tone
Lesjak Janez
Lubej Franc
Lnkač Alojz
Maček Ivan
Maček Leopold
Majhen Vlado
Maležič Matija
Marinko Mica
Marinko Miha
Medved Albin
Melik dr. Anton
Mlakar Alojz
Modic dr. Heli
Molok Jože
Muha inž. Gašper
Murn Alojz
Novak Ivan
Nunčič Stane
Ocepek Angela
Ovčarič Anton
Pavlica Zlato
Petejan Jože
Peternelj Anton
Petrovič Janez
Pirher Aleksander

I irnat Janez
Pirkovič Franc
Podvratnik Franc
Pokom Nina
Polič Zoran
Popit Franc
Potočnik dr. Miha
Rančigaj Ivan
Kant Franc
Remec Mirko
Rernškar i ine
Skerlovnik Ivo
Skok Franc
Sotlar Slane
Stropnik Lojzka
Svetina Ivo
Svetina Mira
Šabjan Štefan
Šilih Niko
Škof Stane
Štrukelj Karel
Šum rada Vinko
Šušteršič Anton
Tram.šek Jože
Turnšek Jože
Verdev Bogomir
Vidmar Josip
Vipotnik Janez
Vižintin Bogomil
Vodopivec Cvetka
Vodovnik Ivan
\oljč Ignac
Vrabič Olga
Vrhovšek Gabrijela
Zalaznik Franc
Zlatnar Mirko
Zupančič Anton
Zupančič Viktor
Žen Jakob
Žugelj Martin

Puslil

24.()

Ljudekc skupščine l.l'S

Zbor proizvajalce v
Benedičič Jože
Bera Franc
Bizjak Stane
Bore Mavrieij
Boštjančič Leopold
Brezavšček Avgust
Curk Ivan
Dimnik Milan
Dragan Franc
Fberl Jože
Ferjančič Anton
Canziti Rudolf
Garzarolli Marjan
Golja Ivan
Gorjup I\aii
Grm Karel
Grom Viktor
Grosnum Štefan
llabjan Franc
Hafner Anton
Hercog Ivan
Ivanuša Maks
Jakomin Ivan
Jeraj Franc

Jež Pepca
Kebcr Stanislav
Kerniavner Janez
Klančnik Gregor
Klan.šek Jože
Knaflič Bogdan
Korošec Pavel
Kovacič Terezija
Koželj inž. Anton
Labnra Anton
Lacko Milan
Leban Jože
Lepin Danijel
Lorger Mirko
l.iikač Jože
.1 ukan Janko
Marinček Vinko
Marinko Franc
Mejak inž. Miran
Mojškerc Jakob
Mo.zetič Martin
Naglic Peter
Ocepek Lojze
Omladič Milica

Padežnik Julka
Pavšič Štefan
Peperko Rudi
Peterka Jolanka
Pfajfar Matija
Pintarič Viktor
Pipan inž. Boris
Pirkovič inž. Vilma
Pogačar Jakob
Prebil Jože
Razdrili Feliks
Rebernak Stane
Rožanc Franc
Siakolič Jože
Stegnar Andrej
Stupan Franc
Svetek Andrej
šimec Milan
Šniid Stane
Štrukelj Jože
Tavčar inž. Adolf
Truden Anton
Zidar Milan
Žagar Ivan
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POSLANCI. IZVOLJENI V ZVEZNO SKUPŠČINO
(Izvoljeni na I. seji Repulbliškega zbora dne 16. decembra 195^)

Jože Borštnar. dr. Marijani Brecelj, Boris Kraigher. Vlado Krivic. Ivan
Maček, Vlado Majhen. Zoran Polič, Niko Šilih, Josip Vidmar, Olga VrabiČ.

IZVRŠNI SVET
LJUDSKE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Predsednik
Boris Kraigher
Člani:
Dr. Marijan Brecelj, Jože Borštnar, Milko Goršič. Slane Kavčič. Franc
Kimovec, Boris Kocijančič, Ada Krivic, Matija Maležič, Zoran Polič, Franc
Popit, Niko Šilih. Janez Vipoinik.

VRHOVNO SODIŠČE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Predsednik
Dr. France Hočevar
Člani:
Jože Cerne, Matej Dolničar, dr. Milko Gaber, Alojz Hartman, dr. Albin
Jnhart, Karel Košenina, Anton Krajšek, Karel Mejak, Silverij Pakiž, dr.
Alojz Peric, dr. Bogdan Petelin. Marko Simčič. dr. Jakob Svet. dr. Teodor
Toininšek,* Albin Torelli, Martin Žalik.

* Dr. Teodor Tominšek je bil razrešen dolžnosti sodnika Vrhovnega sodišča LRS
na 1. skupni seji Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev dne 20. januarja 1954.

SEZNAM GOVORNIKOV
Republiški z b o r
Krivic Vlado:
Aličin dr.Murjan: 47
Majhen Vlado: 17, 34
Be rcic Miha: 46, 51, 52, 53
Nova Je Ivan: 19
Brecelj dr. Marijan:
7, 20, 28, 29, 30,
3( "^^
1А ic;
TO in ^<
T*
Petejam Jože: 3, 5, 31. 35
51,
33, 54,
35, "r/
36,, тт 58,
39, 41. 53
P i r k o v i č Franc: 44
Čeme Franc: 47
Popit Firanc: 35
Dolgan Ervin: 45
30. 31, 39,
Poitočnik dr. Miha: 3.
13 u je Albin: 11, 44
40, 41, 42, 43, 49, 52
Hace Matevž: 27, 52
R e m š k a r Tine: 7
Hafner Vinko: 22, 23, 28, 29. 30. 31.
Tramšek Jože: 15
52, 35, 56, 57, 38, 39, 40, 41, 42, 43
V o d o p i v e c Cvetka: 4S
J ak oip i č Albert: 6, 7, 15, 49
V rab i č Olga: 16, 46
Kocijančič Boris: 17
Kovač Viktor: 5
Zbor proizvajalcev'
15 i z j a k Stane: 71, 82
Bore Mavrici j: 61
Brezavšček Avgust: 95
Curk Ivan: 85, 90, 91, 93, 97
H a f n e r Anton: 81
Keber Stanislav: 57, 84, 89, 94
Ke-rmavner Janez: 59, 74, 75, 78,
79, 80, 89, 93
Kna M i č Bogdan: 93
Koželj inž. Anton: 62, 72, 74, 83, 90,
96
L a b u r a Anton: 55, 82, 85, 88, 89
I.epin Danijel: 75, 74, 76, 77, 78, 79,
80, 86, 90, 91
Lorger Mirko: 91, 98
L u kač J ože: 98
Mejak inž, Miran: 87

O čepe k Lojze: 59, 60, 72, 89
Pavšič Štefan: 71, 72, 78, 80, 81, 84,
85, 97
Peipeirko Rudolf: 94
Pinta rič Viktor: 98
Pipan inž. Boris: 75, 76, 77, 92, 93
P i rk o v i č inž. Vilma: 82. 96
P o g a č a r j akob: 96
Prebil Jože: 98
Razdrih Feliks: 57. 60, 83, 90, 98
Reber n a k Stane: 72, 75
Stegnar Andrej: 62. 97
S ve tek Andrej: 62, 65, 66, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Š t r u /k e 1 j J ože: 75, 79
Tavčar inž. Adolf: 81. 82. 94

S k u p n a seja obeh z b o r o\
A vbelj Viktor: 108
B ob n a r Stane: 99
Bole Dušan: 136, 157
Bole Tone: 127
Bore Mavricij: 157
Brecelj dr. Marijan: 104, 125, 124,
125, 131
C \ eirk Miran: 109
C r i č a r Jože: 156
Hace Madevž: 151, 152
Hafner Vinko: 136
Kavčič Stane: 132
Kočija n č i č Boris: 100
K oš m el j Miran: 103. 104
Koželj inž. Anton: 126
Majhen Vlado: 128

Mar i n ko Miha: 106
Meli k dr. Anton: 137
Novak Ivan: 155
O c e p e k Lojze: 154
Pete jam Jože: 99, 121, 122, 128, 129.
131
Potočnik dr. Miha: 111, 112, 121,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
151, 132, 153
Šum rada Vinko: 155
Tavčar inž. Adolf: 130
Turmšek Jože: 125, 132, 155
Vidma r Josip: 105
Vi ž i n t i n Bogomil: 153
Žen Jakob: 124

VSEBINA
Republiški zbor

SI гнп

1. seja prvega sestanka — 15. decembra 1955
Pred dneviiim redom:
1. Čitanje odloka o sklicanju Ljudske skupščine LRS k prvemu sestanku na dan 15. decembra 1955
2. Pozdravne besede predsedujočega, po letih najstarejšega poslanca Republiškega zbora Jožeta Petejana
5. Izvolitev zapisnikarja ljudskega poslanca Tineta Remškarja ...
4. Določitev dnevmega reda

5

5
4

Dnevni red:
1. Izročitev potrdil O izvolitvi
2. Sklepanje o postopku pri verifikaciji poslanskih mandatov
5. Volitve verifikacijskega odbora
Predlagatelj :
Viktor Kovač
/

....

4
4
5
5

2. seja prvega sestanka — 16. decembra 1953
Pred dnevniin redom:
1. Odsotnost ljudskih poslancev
2. Čitanje in odobritev zapisnika I. seje prvega sestanka
5. Določitev dnevnega reda
Dnevni red:
1. Razprava in sklepanje o poročilu verilikacijskega odbora ....
Govorniki :
Poročevalec Tine Remšlkar
Vlado Krivic
Dr. Miha Potočniilk '
Dr. Marijan Brecelj
Albin Dujc
Jože Tra.mšek
2. Prisega poslancev
5. Skđepanje o postoipkn pri voliitvi predsednika, podpredsednika in treh
zapisnikarjev Republiškega zbora
4-. Volitve predsednika, podpredsednika in treh zapisnikarjev ....

6
6
0

7

7
7
7
11
15
15
16
16

/

Stran
P r e cl 'l a g a t O I j :
Olga Vrabič

K)

G O V O r 11 i k :

Vlado Majhen
5. Sklepanje o predlogu postopka za volitve komisije zy pripravo poslovnika ReptobliSkega zbora
6. Volitve komisije za pripravo poslovnika Republiškega zbora ...
Predlagatelj :
Boris Kocijančič
.

1?
17
i:
i?

i. seja — 16. decembra 1953
Dnevni red:
I. Voliitve desetih poslancev, ki jih v Zvezni zbor voli Republiški zbor
Predlagatelj :
Ivan Novak
Govornik:
Dr. Marijan Breceij
"

|'j
19
20

2. seja — 21. januarja 195J
Pred dnevnim redrtm:
1. Čitanje in odobritev zapisnika I. seje
2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda
5. Določitev dnevnoga reda

21
21
21

Dnevni red:
1. Sklepanje o predlogu komisije za pripravo predloga poslovnika Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS o postopku pri sprejemanju
poslovnika Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS
21
Govornik:
Poročevalec Vinko Hafner
22
2. Obravnava in sklepanje o predlogu poslovnika Republiškega zbora
Ljudske skupščine LRS
23
Govorniki:
Poročevalec Vinko Hafner
23—43
Matevž Hace
27, 32
Dr. Marijam Breceij
28—41
Dr. Miha Potočnik
50—43
Jože Petojan
31, 33
Vlado Majhen
34
3. Volitve stalnih odborov Reipubliškega zbora
43
Predlagatelji:
Albin Dujc
44
Franc PiPkovic
44
Ervin Dolgan
45
Olga Vrabič
4^
Miha Berčič
'
4^
Dr. Marjan Ahčin
47
Franc Cerne
47
Cvetka Vodopivec
4y

Strnn

Govornik:
Dr. Miha Potočivilk
4. Obvestilo o konstituiranju odborov
5. Odpoved mandata ljudskih iposliamcev Alojza Benka in Štefana Sabjana
Govornik:
Poročevalec Albert Jakopič
6. Vprašanje ljudskega poslanca Mihe Berčiča Izvršnemu svetu Ljudske
skupščine LRS
G o v o rn i ik a :
Dr. Miha Potočnik
Dr. Marijan Brecelj

49
49
49
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52
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Zbor proizvajalcev
1. seja prvega sestanka — 15. decembra 1953
Pred dnevnim redom:
1. Čitanje odloka o sklicanju Ljudske skupščine LRS k prvemu sestanku
na dan 15. decembra 1953
2. Izvolitev zapisnikarja ljudskega poslanca inž. Antona Koželja ...
5. Določitev dnevnega reda
Dnevni red:
1. Izročitev potrdil o izvolitvi
2. Sklepanje o postopku pri verifikaciji iposlanskih mandatov
5. Volitve verifikacijskega odbora
Predlagatelj :
Stanislav Kober
4. Obvestilo o konstituiranju verifikacijskega odbora

, . ■
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56
36
57
57
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2. seja prvega sestanka — 16. decembra 1953
Dnevni red:
1. Čitanje in odobritev zapisnika 1. seje prvega sestanka
2. Poročilo verifikacijskega odbora in sklepanju o njem
3. Prisega poslajicev
,
4. Sklepanje o ^postopku pri volitvi predsednika, podpredsednika in treh
zapisnikarjev Zbora proizvajalcev
5. Volitve predsednika, podpredsednika in treh zapisnikarjev ....
Predlagatelj:
Lojze Ocepek
Govornika:
Janez Kerinaivner
Feliks Razdrih
Govor novoizvoljenega predsednika Zbora proizvajalcev ljudskega poslanca Mavricija Borca '
6. Sklepanje o (postopku za ustanovitev komisije za pripravo poslovnika
Zbora proizvajalcev

58
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59
59
59
59
59
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62
III

Stran

7. Volitve komisije za pripravo' predloga i)oslo\ iii.kii

(,2

P r e d \ agate1j ;
Andrej Stegnar

62

G o v o r n i k ii :
Inž. Anton Koželj
Andrej Svetek

62
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1. sejn — 21. januarja 1954
Pred dnevnim redam:
1. Odsotnost ljudskih poslancev

(,4

2. Čitanje in odobritev zapisnika 2. soje prvega sestanka

64

?. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda

64

4. Določitev dnevnega reda

65

Dnevni red:
1. Sklopa.nje o predlogu koiinisije za pripravo predloga posloivnilka
Zbora proizvajalcev Ljiudske skiiipščine LRS 0 postopki] pri »prejemanju poslovnika Zbora proizvajalcev Ljudake skupščine LRS . . .
Go vo rn ik :
Poročevalec Andrej Svetek

65
(,5

2. Obravnava in sklepanje o predlogu poslovnika /bora proizvajalcev
Ljudske skupščine LRS

M

r

Govorniki :
Poročevailec Andrej Svetek
Stane Bizjak
Štefan Pavšič
Inž. Anton Koželj
Lojze Ocetpek
Stane Rebernak
. . . ,
In/. Boris Piipan
Danijel Lepin .
Janez Kcrmavner
Jože Štrukelj
Inž. Adolf Tavčar
Anton Hafner
Inž. Vjlina Pirkovič
Anton Labura
Feliks Razdrih
Sianislav Keber
Ivan Curk
Inž. Miran Mejak
.Mirko Lorger

66—92
71, 82
71—85
72—90
72, 89
.
72, 75
73—92
73—91
74—89
75. 79
81. 82
81
82
82—89
83, 90
84. 89
85 91
87
91
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3. Volitev stalnih odborov Zbora proizvajalcev
Predlagatelj :
Ivan Ошгк
•_

IV

Govorniki:
Inž. Adolf Tavčar
Rudolf Peperko
Stanislav Keber

.

9-5
94
94,
94

Stran

Predlagatelji:
Avgust Breza višček
Bogdan Knaflič
Imž. Anton Koželj
Inž. Villma Pirkovie
Jakob Pogačar
Andrej Stegnar

.

Obvestilo o konstituiranju odborov
P o r o č e v a ij c i :
Štefan Pavsic
Ivan Cnrk
Feliks Raadrili
Jože Lukac
. .
Mirko Lorger
Jože Prebil
Viktor Piutarič

95
95
96
96
96
97
97
97
97
98
98
98
98
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Skupne seje
Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev
1. seja prvega sestanka — 16. decembra 1953
Pred dnevnim redtfm:
1. Pozdravne besede predsedujočega, po letih najstarejšega poslanca
obeli zborov Jožeta Petejana
2. Izvolitev zapisnikarja ljudskega poslanca Matije Maležiča
3. Določitev dnevnega reda

99
99
99

Dnevni red:
1. Poročilo Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS s predlogom za potrditev uredb
100
Govorniki :
Boris Kocijančič
100
Miran Košnici j
105
Dr. Marijan Brecelj
104
2. Sklepanje o postopku pri volitvi predsedniku, dveh podpredsednikov
in tajnika Ljudske skupščine LRS
105
5. Volitev predsednika, dveh podpredsednikov iu tajnika Ljudske skupščine LRS
105
Predlagatelj :
Josip Vidmar
105
Govor novoizvoljenega predsednika Ljudske skupščine LRS Mihe
Marinka
106
4. Razprava o predl-ogu postopka pri voluvalt Izvršnega sveta . . •
107
5. Volitve Izvršnega sveta Ljudske skupščine l.RS
108
Predlagatelj:
Viktor Avbolj
108
6. Razprava o predlogu postopka za volitev komisije za pripravo predloga skupščinskega poslovnika
108
7. Volitev komisije za pripravo predloga skupščinskega poslovnika . .
109
P red 1aga tc1j :
Miran Cvenk
109
V

1. seja — 20. januarja 1954
Stran
Pred dnevnim redtfm:
1. Odsotnost ljudskih poslancev

110

2. Čitanje in odobritev zapisnika 1. seje prvega sestanka

110

3. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda

110

4. Določitev dnevnega reda

110

Dnevni red:
i. Sklepanje o predlogu komisije za pripravo predloga poslovnika
Ljudske skupščine LRS o postopku pri sprejemanju poslovnika
Ljudske skupščine LRS
Govornik :
Poročevalec dr. Miha Potočnik

111

2. Obravnava in sklepanje o predlogu poslovnika Ljudske skupščine LRS

112

Govorniki :
Poročevalec dr. Miha Potocnilk
Jože Petejan . ~
Dr. Marijan Brecelj
Jakob Zen
Jože Tumšek
Inž. Anton Koželj
Tone Bole
Vlado Majhen
Inž. Adolf Tavčar
Matevž Hace
Stane Kavčič
Bogomil Vižintin

^ .

3. Volitve Stalinih odborov in komisij Ljudske sikupščine LRS

111
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P r e idl a Ig a t o 1 j i :
Lojze Ocepek
Ivan Novak
Vinko Šumrada
Vinko Hafner
4. Obvestilo o fconstiituiranju odborov in komisij
Poročevalci :
Jože Gričar
Dušan Bole
."
Dr. Anton Melik
Mavricij Bore
5. Sklepanje o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča LRS dr. Teodorja
Tominška
Govornik :
Poročevalec Dušan Bole . ,
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(37
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Predlog poslovnika Ljudske skupščine LRS
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