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R#V8llŠKl ZBOR 

53. seja 

(2. februarja 1968) 

Predsedoval: dr. Joža Vilfan, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišioe in tovariši! Začenjam 53. sejo 
republiškega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

V začetku želim obvestiti Slane zbora, da so naslednji tovariši prosili, da jih 
opravičimo bodisi zaradi tega, tor so bolni, bodisi zaradi tega, ker so drugače 
zadržani. Ti tovariši oziroma tovarišioe so: Franc Kolar, inž. Matevž Barle, Franc 
Jetre, inž. Zdenka Jurančič, Boris Kocijančič, Albin Kuret, Boris Vadnjal, Janez 
Vipotnak, Slavko Zalokar, Drago Bencina, dr. Jože Brilej, Boris Butina, Anton 
Petkovšek, Ivan Ros, Jože Tepej, Miro Kolenko in Milan Klemenčič. 

Prosim tovarišice in tovariše za mnenje. Ste za to, da jih opravičimo. Ker 
nihče ne ugovarja, sklepam, da se s tem strinjate. 

Pred samim začetkom seje bi vas rad obvestil, da vam je bilo z materiali 
za to sejo poslano tudi obvestilo o odločbi ustavnega sodišča SR Slovenije, ki 
smo ga vam poslali v smislu člena 210 poslovnika naše skupščine. Člen 210 pravi 
takole: »Odločbe ustavnega sodišča SR Slovenije, ki se nanašajo na republiški 
zakon, pošilja ustavno sodišče predsedniku skupščine, ta pa jih posreduje pred- 
sednikom pristojnih zborov naše skupščine. Predsednik pristojnega zbora je 
dolžan na prvi naslednji seji seznaniti zbor z odločbo ustavnega sodišča, ki se 
nanaša na republiški zakon. Ta odločba se priloži sklicu zbora. Pristojni zbor 
mora najkasneje v treh mesecih razpravljati o ukrepih, ki jih je potrebo izvesti 
v zvezi z odločbo ustavnega sodišča.« Kakor ste videli iz materiala, gre za naš 
republiški zakon o organizaciji zdravstvene službe iz leta 1967, in sicer se odločba 
nanaša na 28. in 65. člen tega zakona. 

S tem obvestilom opravljam dolžnost, ki mi jo nalaga drugi odstavek citi- 
ranega člena. Obveščam vas, da bom to odločbo poslal v obravnavo našemu zboru 
za zdravstvo in socialna politiko, katerega predsednik je tovariš Bencina in da 
ga bom prosil, da odbor pripravi vse, da bomo najkasneje do 14. marca, to' je 
3 mesece od takrat ko je bila določba dostavljena, podvzeli vse kar je potrebno. 
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S tem prehajam na predlog dnevnega reda, ki ste ga že dobili. Predlog je 
naslednji: 

1. odobritev zapisnika 52. sieje; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v te- 

lesnem: in duševnem razvoju; 
4. potrditev statuta izobraževalne skupnosti SR Slovenije; 
5. predlog za izdajo zakona o petdnevnem delovnem tednu v SR Sloveniji; 
6. volitve in imenovanja. 
Ima kdo kak dopolnilni ali spreminjevalni predlog? (Ne.) Ker vidim, da ni 

nobenega takega predloga, štejem, da je predlog, kakor sem ga prebral, sprejet. 

Prehajamo na 1. t očko, to je na odobritev zapisnika 52. seje. 
Zapisnik ste prejeli. Prosim, ali imate kake pripombe, dopolnitve ali spre- 

membe k zapisniku? (Ne.) Ker vidim, da takih predlogov ni, štejem, da se stri- 
njate s tem zapisnikom. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to so poslanska vprašanja. 
Imamo poslanska vprašanja Rada Pušenjaka, Ivana Krefta in Marije Ivkovi- 

čeve. V zvezi z vprašanjem tovariša Rada Pušenjaka, na katerega bo odgovarjal 
tovariš Božič, ste našli na klopeh tudi pismeni dodatni material, ki dopolnjuje 
odgovor, ki ga bo dal ustno tovariš Božič. Prosim tovariša Božiča, da pride na 
govorniooi. 

Jože Božič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi 
s sprejetjem zakona o začasni ustavitvi naraščanja osebnih dohodkov pri delov- 
nih organizacijah in nekaterih dejavnostih so bila v Socialistični republiki Slo- 
veniji, kot že sam poslanec tovariš Rado Pušenjak ugotavlja, izdelane prve ana- 
lize in pregledi delovnih organizacij, za katere velja citiram zakon. V včerajšnji 
izdaji Dela je bila v celoti objavljena analiza službe družbenega knjigovodstva 
Slovenije o vplivu zakona o začasni ustavitvi naraščanja osebnih dohodkov pri 
delovnih organizacijah nekaterih dejavnosti. Seveda pa položaj posameznih 
delovnih organizacij v teh dejavnostih glede delitve dohoidka ni enak. V številnih 
delovnih organizacijah so prisotna predvsem normalna gibanja v delitvi dohodka, 
ki so v skladu z načeli samoupravljanja in bistveno ne odstopajo od rezultatov 
delitve dohodka v gospodarstvu. Zato so s strani nekaterih prizadetih delovnih 
organizacij bili poslani izvršnemu svetu Socialistične republike Slovenije že 
predlogi, da jih oprosti teh obveznosti, ker se po njihovem mnenju raven nji- 
hovih osebnih dohodkov ne odmika bistveno od načela delitve po delu in od 
uspehov njihovega gospodarjenja. 

Izvršni svet Socialistične republike Slovenije je na seji dne 29. 1. tega leta 
o tem tudi razpravljal in zadolžili odbor izvršnega sveta za gospodarstvo in 
ustrezne upravne organe, da pripravijo predloge, o katerih bo razpravljal na 
svojih naslednjih sejah. 

Celotna problematika delitve dohodka in osebnih dohodkorv v delovnih orga- 
nizacijah teh dejavnosti odpira seveda številna vprašanja, ki bodo predmet 
proučevanja v naslednjem obdobju. Na vprašanja, ki jih je postavil poslanec 
Rado Pušenjak sekretariatu za delo v zvezi z rezultati pregledov službe družbe- 
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nega knjigovodstva o izplačevanju dodatnih osebnih dohodkov v času od 22. do 
31. 12. 1967 v delovnih organizacijah, za katere veljajo določbe citiranega zakona 
posredujemo pismeno zahtevane podatke in odgovore, in sicer na prva tri 
vprašanja s pomočjo tabel, ki so priložene, na osrtala tri vprašanja pa bi odgo- 
voril naslednje: 

Služba družbenega knjigovodstva, centrala v Ljubljani, je ugotovila, da so 
pri delovnih organizacijah, ki so med 22. in 31. 12. 1967 izplačale dodatne osebne 
dohodke, znašale v novembru 1967 redne akontacije osebnih dohodkov 8,504.325 
din, v decembru 1967 pa akontacije skupaj s presežki 12,489.938 din. Dodatna 
izplačila osebnih dohodkov v času od 22. do 31. 12. 1967 pa znašajo 4,384.267 din. 
Večji del delovnih organizacij je izplačal tako imenovane dodatne osebne do- 
hodke v skladu s svojimi pravilniki. Na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov, 
služba nima možnosti, da bi ocenila, kakšen del izplačil dodatnih osebnih do- 
hodkov bi lahko- smatrali kot neupravičeno prilaščanje družbenih sredstev. 

Vprašanje je, če se opaža strah pred blokado osebnega dohodka tudi piri 
kakšnih drugih delovnih organizacijah in katerega posledice bi bile nadaljnje 
neupravičeno zviševanje osebnih dohodkov, bi se lahko nanašalo predvsem na 
tiste grupacije delovnih organizacij, ki oblikujejo- visok dohodek ne glede na 
doseženo realizacijo oziroma obseg storitev. Ker je sprejemanje splošnih aktov 
o delitvi dohodka in osebnih dohodkov samoupravna pravica tudi teh grupacij 
delovnih organizacij, ki na splošno nimajo še osnov in meril za ugotavljanje 
uspešnosti dela kolektiva oziroma za zadovoljevanje družbenih potreb, je tudi 
težko soditi o neupravičenem zviševanju osebnih dohodkov. 

Podatke o tem, kako so zdravstvene organizacije, ki so se morale do konca 
leta 1967 integrirati, delile dohodek ozitrama povećavale osebne dohodke na 
račun skladov, bo mogoče dobiti po zaključnih računih za leto 1967. Ker s temi 
podatki zaenkrat še ne razpolagamo, ni mogoče dati odgovora na to- vprašanje. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali ima tovariš Rado Pušenjak kakšno 
dodatno vprašanje? (Ne:.) Hvala lepa! 

Prehajamo na vprašanje tovariša Krefta. Na prvi del njegovega vprašanja 
bo odgovarjal tovariš Martelanc, na drugi del pa tovariš inž. Franc Razdevšek. 
Prosim tovariša Martelanca, da, odgovori na prvo vprašanje tovariša Krefta. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci. 
Tovariš poslanec Ivan Kreft je zastavil vprašanje, v katerem sprašuje, če je 
republiški sekretariat za prosveto in kulturo že pripravil predlog, kako bi s te- 
meljito strokovno proučitvijo sistematično rešili problem izobraževanja podežel- 
skih ljudi, predvsem mladine, za poklic kmetovalca, kot ga zahteva sodobno 
mehanizirano in elektrificirano kmetijstvo. 

Odgovor na prvo vprašanje se glasi,: Izobraževanje kmetijskih proizvajalcev 
so začele kmetijske šole organizirati že v letu 1966-1967 z ustanavljanjem od- 
delkov za kmetijske proizvajaloe-kooperante. Učenci teh oddelkov obiskujejo 
teoretični pouk v zimskem času po 4 in pol mesece. Šolanje traja dve leti. V letu 
1967—1968 so bili oddelki za kmetijske proizvajalce organizirani pri kmetijskih 
šolah: Grm, Rakičan, Šentjur pri Celju in Turnišče. Skupno je v teh oddelkih 
232 učencev. Učni načrti- so prilagojeni potrebam, splošne kmetijske proizvodnje 
ter zahteva-m kooperacije zasebnih kmetovalcev s kmetijskimi posestvi v druž^ 
benem sektorju. V uični načrt so -razen strokovnih predmetov vključeni tudi 
splošnoMizobraževalni predmeti v obsegu-, ki velja za poklicne šole. 
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Mreža oddelkov za kmetijske proizvajalce ni v skladu s potrebami. Razen 
oddelka v kmetijski šoli Grm pri Novem mestu, v katerega je vpisanih le 20 
učencev, so vsi oddelki za kmetijske proizvajalce na področju Štajerske. Ne glede 
na pomanjkljivost razmestitve oddelkov pa ugotavljamo tudi druge nerešene 
probleme v izobraževanju kmečke mladine. Predvsem gre za vprašanja, kako 
kmečko mlaidiino usposabljati za vodenje sodobnega gospodinjstva na kmečkem 
posestvu. Potreba po takem gospodinjstvu ne izhaja samo iz zahtev vedno bolj 
mehaniziranega načina kmetijske proizvodnje, ampak tudi iz prizadevanj za 
dvig turizma na podeželju. 

Skupaj s predstavniki republiškega sekretariata za gospodarstvo, gospodar- 
ske zbornice, društva inženirjev in tehnikov, republiškega zavoda za šolstvo in 
skupnosti kmetijskih šol Slovenije je republiški sekretariat za prosveto in 
kulturo izdelal osnutek predloga za organizacijo kmetijskih gospodinjskih šol. 
Po tem osnutku na!j bi učni proigram zajel znanja iz gospodinjstva, prehrane, 
nege otrok, reje živali ter nekatere splošno izobraževalne predmete. Sole naj bi 
bile enoletne, vanje pa bi se lahko vpisovale tudi učenke, ki med obveznim 
šolanjem niso končale osem razredov osnovne šole. Odstotek mladine z nepo^ 
polno osnovno šolo je namreč še vedno izredno visok, zsato velik del mladine 
nima možnosti, da si v poklicni šoli pridobi ustrezno strokovno izobrazbo1, ker 
je za vpis v poklicno šolo pO zakonu o srednjem šolstvu potrebna zaključena 
osnovnošolska izobrazba. 

Zakon o srednjem šolstvu ne ureja izobraževanja učencev z nedokončano 
osnovno šolo. Razen tega se ta zakon nanaša le na šole, ki trajajo najmanj dve 
leti. Ker je izobraževanje v šolah, ki še nimajo značaja srednje šole, aktualno ne 
le za kmetijsko področje, temivač skoro za vise gospodarske panoge, bo republiški 
sekretariat za prosveto in kulturo pripravil osnutek predpisa, s katerim naj bi 
uredili take oblike izobraževanja in pripravili vse potrebno, da v skladu z zahte- 
vami kmetijske panoge in z materialnimi možnostmi in z interesi prizadetih 
občanov, čimprej uresničimo zamisel o organizaciji kmetijskih gospodinjskih 
šol. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Želi tovariš Kreft postaviti 
kakšno dbpolnilno vprašanje. (Ne.) Hvala. Prosim tovariša inž. Razdevška, da 
odgovori na drugo' vprašanje tovariša Krefta. 

Inž. Franc R a zde vše k : Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in 
tovariši poslanci. Tovariš Kreft je postavil še drugo vprašanje in sicer ali je res, 
da je tudi izvršni svet Skupščine SR Slovenije prispeval k snemanju filma 
»Bitka na Neretvi«. 

Odgovor se glasi: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je bil pismeno in 
osebno po režiserju Veljku Bulajicu naprošen, da participira pri financiranju 
filma »Bitka na, Neretvi«. Kolikor je izvršnemu svetu znano, sodelujejo pri finan- 
ciranju tega filma s precej visokimi zneski vse republike. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije doslej svoje participacije ni preciziral, meni pa, da je zgodovinski 
dogodek, ki ga film obravnava, takšnega pomena, da je prav, .da se po svojih 
zmogljivostih pridruži ostalim republikam. Konkretno vsoto bo izvršni svet 
predlagal po dokončnih razgovorih s producenti. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Se kakšno dodatno vprašanje. 
(Ne.) Hvala lepa. 
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Prehajamo na. vprašanje tovarišice Marije Ivkovič. Na to vprašanje bo 
odgovoril tovariš Tomo Martelanc. 

Tomo Mairtelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovarišica poslanica Marija Ivkovič sprašuje: 

1. ali je bilo kaj storjenega in kakšno stališče zavzema izvršni svet v pogledu 
omogočanja vključitve v uk mladine, ki ni dokončala osemletko, v manj zahtevne 
poklice; 

2. ali je resi, da učni teoretični čas poklicnih šol ni prilagojen potrebam dela, 
npr. čas teoretičnega pouka pleskarskih vajencev je v letnem času, to je v času 
sezone, ko pa je znano', da bi bil umestnejši v zimskem času. 

Odgovor na prvo vprašanje: Po sedanjem izobraževalnem sistemu morajo 
učenci, ki so sklenili učno pogodbo, obiskovali ustrezno poklicno šolo. Po zakonu 
o srednjem šolstvu (Un 1. SRS, št. 18/67) pa se v poklicne šole, ki jih zakon 
uvršča med srednje šole, lahko vpiše, kdor konča osnovno šolo in izpolnjuje 
še druge z razpisom šole določene pogoje. Glede na ta določila so poklicne šole 
v primerih, ko se za nekatere poklice ni vpisalo dovolj učencev, v sodelovanju 
z delavskimi univerzami, pred vpisom v poklicne šole organizirale za učence 
z nedokončano osnovno šolo izobraževanje po programu za odrasle za 7. in 8. 
razred osnovne šole. V večini primerov so poklicne šole tako rešile vprašanje 
vpisa v skladu z določbami zakona o srednjem šolstvu. Vprašanje pa je, ah 
sodi izobraževanje vseh poklicev, za katere se sklepajo učne pogodbe, v poklicne 
šole, ki morajo trajati vsaj 2 leti. Ustanavljanje šol, ki bi trajale manj kot 2 leti, 
ni urejeno s predpisi. Da bi se izpolnila ta vrzel v izobraževalnem sistemu, bo 
republiški sekretariat za prosveto in kulturo v letu 1968 pripravil oisnutek 
predpisa, ki bi urej.al izobraževanje mladine za manj zahtevne poklice. Za tako 
izobraževanje ne bi bili predvideni isti vpisni pogoji kot za srednje šole, ampak 
naj bi se omogočilo, da sklepajo učne pogodbe tudi učenci, ki niso končali osnov- 
ne šole. 

Odgovor na drugo vprašanje. Večina poklicnih šol ima periodično organi- 
zacijo pouka. To pomeni, da ima učenec po- učnem načrtu izmenoma teoretični 
in praktični pouk. Ena izmed mnogih šol, ki ima periodični pouk, je tudi šola za 
pleskarske poklice. V takšni šoli s periodičnim poukom se učenci, vpisani v po- 
samezne razrede, razvrstijo pri teoretičnem delu pouka, vsako šolsko leto, ki 
traja od 6. septembra do 30. junija, le enkrat po 3 mesece ali pa, l-k;rat po 4 in 
pol meseca. Koliko in kdaj, je odvisno od organizacije izmenskega, se pravi pe- 
riodičnega pouka na. šoli. Torej, vsekakor ima učenec v vsakem koledarskem 
letu še vsaj 7 in pol do 9 mesecev 'časa, da se uči praktičnega dela. In ker gre 
za učence poklicne šole, kjer mora tudi praktično' delo potekati po učnem načrtu, 
traja njegovo šolanje dejansko vse leto in ni odvisno le od sezonskega dela. 

Poklicne šole s periodično organizacijo pouka so za sedaj najbolj racionalna 
oblika šolanja poklicnih kadrov. Pri takšni organizaciji šolanja poklicnih delav- 
cev je povsem razumljivo, da se ne morejo zvrstiti vsi učenci na enkrat, npr. 
v zimskem času. To bi bilo mogoče izvajati samo takrat, kadar bi organizirali 
tečaje za priučitev delavcev, kar pa ne spada v redno izobraževanje. V okviru 
rednega šolanja je potrebno sistematično kombinirati teoretični pouk s praktič- 
nim, to pa je mogoče le tako, da se učenec teoretično izpopolnjuje v rednih šolah, 
praktično pa v gospodarski organizaciji. Če se gospodarska organizacija ravna 
po učnem načrtu, potem ni bojazni, da se učenec ne bi naučil delati tudi izven 
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sezone. Kolikor pa gospodarska organizacija uporablja učenca, zgolj kot de- 
lovno silo in se ne ozira na učni program, katerega del mora tudi sama organi- 
zirata, bo prihajala vediio v navzkrižje z osnovnim smotrom poklicnega uspo- 
sabljanja. 

Opozoril bi rad še na novosti našega šolskega sistema, ki so v tem, da 
poklicna šola, katero obiskujejo učenti-vajenci, ni vajenska šola v starem smislu, 
temveč nov sodoben tip šole, ki jo je mogoče uresničiti le, kadar njen program 
zajema teorijo in prakso. 

O tem je govora tudi v naši zakonodaji, in. sicer v zakonu o srednjem 
šolstvu, ki je bil sprejet v lanskem letu. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli tovarišica Ivkovič dati še kako 
vprašanje? (Ne.) 

Ima kdo od tovarišev in tovarišic še kako ustno vprašanje. Prosim tovariš 
Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Časopis »Delo« z dne 
31. januarja tega leta poroča, da še vedno ni pravega jamstva za realizacijo 
modificiranega načrta termoelektrarne Šoštanj B z 275 megavati, ker je tovarna 
v Kidričevem odstopila kot soinvestitor za dodatnih 75 megavatov. Ko sem pred 
več meseci prvič postavil vprašanje v zvezi s tem, je menil predstavnik izvršnega 
sveta tovariš inž. Miran Mejak, da je pričakovati, da bo zadeva v kratkem raz- 
čiščena. Pričakovanja pa se niso izpolnila. Položaj je sedaj tak, da bi morah 
manjkajočih 11 milijard S dinarjev zbrali drugi interesenti. To> so zaenkrat 
termoelektrarna Šoštanj, Rudnik Velenje, Savske in eventualno Soške elektrar- 
ne. Glede na to, da gre za zelo pomembno gradnjo, ki jo že dalj časa odlašamo, 
prosim za odgovor na vprašanje, kako bo izvršni svet podprl prizadevanje ome- 
njenih kolektivov, ki so za to prepotrebno slovensko investicijo pripravljeni 
dati na -razpolago zadnje finančne rezerve? V enaki meri se postavlja tudi vpra- 
šanje čimprejšnje dograditve hidroelektrarne Srednja Drava I in termoelektrar- 
ne Trbovlje. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Vprašanje je naslovljeno izvršnemu svetu. 
Ali navzoči člani izvršnega sveta na to vprašanje lahko takoj odgovorijo? 
Prosim tovariš inž. Mejak. 

Inž. Miran Mejak: Strinjam se z tovarišem poslancem Kreftom, da 
je gradnja termoelektrarne Šoštanj izredno pomembna in da ne bi smeli pri 
giraidhji izgubljati na času, kajti- po letu 1970 bomo prišli v izredno težke deficite 
na področju energetike, kolikor ta termoelektrarna ne bo pravočasno izgrajena. 
Poleg tega bomo prišli v položaj, da bomo imeli na eni strani premalo energije, 
na drugi strani pa na zalogah surovine, katere bi lahko pretopili v električno 
energijo, to se pravi premog. 

Točno je tudi to, da sem na vprašanje, ki ga je tovariš poslanec postavil 
v drugi polovici lanskega leta, odgovoril, da je situacija nerazčiščena, vendar 
da je pričakovati, da se bo v kratkem uredila. Medtem pa se odnosi med Kidri- 
čevim in Šoštanjem na žalost niso dokončno razčistili in je tako ostalo vpra- 
šanje Kidričevega iin njegove participacije še naprej odprto. Situacija v Kidri- 
čevem je sedaj namreč otežkooena zaradi izredno velikih zalog neprodanega 
aluminija skoraj do 8000 ton — poleg tega pa je tudi v letošnjem letu predviden 



53. seja 9 

iz Sovjetske zveze uvoz 20 tisoč ton aluminija. Finančni položaj Kidričevega 
se je zaradi neprodanih zalog v zadnjih mesecih bistveno poslabšal. 

V sedanji fazi se skuša najti solucijo tudi v eventualni vezavi opreme za 
termoelektrarne na plačilo z aluminijem. To vprašanje pa je še neobdelano-, 
komplicirano in se v sedanji fazi ne obravnava kot prvorazredno. Investitorja 
Šoštanj in Splošna gospodarska banka sta se odločila, da v sedanji fazi predvsem 
poskušata najti rešitve z združevanjem sredstev rudnika Velenje ter Savskih in 
ostalih elektrarn. Pogovori o tem že tečejo, prve pogodbe so že narejene, izvršni 
svet pa bo poskušal, da bi do takih dogovorov na vsak način prišlo in da bi se 
gradnja termoelektrarne Šoštanj čimprej začela. 

Rad bi tovariša poslanca opozoril še na to, da je skupščina sprejela zakon 
o termoelektrarni Šoštanj in sicer z močjo 200 megavatov. 75 megavatov je bilo 
prepuščeno poslovnim dogovorom. Moram pa povedati, da so kalkulacije in pri- 
merjave med 200 in 275-megavatno centralo pokazale, da bi bila izredno velika 
škoda, če bi gradili le 200-megavatno- termoelektrarn©. Fiksni stroški se namreč 
tako minimalno razlo-čujejo, da je oena kilovatne ure pri moči 275 megavatov 
bistveno nižja kot pa pri moči 200 megavatov. 

Seveda imamo tudi to možnost, da bi, kolikor razgovori z elektrarnami 
ne bi uspeli, v skupščini odločili o tem, kako bomo* zbrali potrebna sredstva za 
275 MW. Izvršni svet misli, da kaj takega ne bo potrebno, ampak bo mogoče 
s poslovnimi dogovori zagotoviti sredstva. 

Tovariš poslanec je čisto na koncu rekel, da bi morali skrbeti tudi za čim- 
prejšnjo dograditev hidrocentrale Drava I in pa termoelektrarne Trbovlje. Ze 
ponovno pa je bilo v razgovorih s predstavniki izvršnega sveta poudarjeno, da 
nam za dograditev objektov elektrogospodarstva primanjkuje 20 milijard di- 
narjev. Ta denar bi bilo edino mogoče zbrati s povečanim prispevkom od inve- 
sticij v letih 1968 do 1970. Počlrobnejšo situacijo s tem v zvezi bo izvršni svet 
obrazložil na eni izmed prihodnjih sej. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Hvala lepa. Ali želi dati poslanec še kako 
dodatno- vprašanje? (Ne.) 

Hvala lepa! Besedo ima tovariš Cene Matioič. Prosim. 

Cene Matiičič: Tovariš predsednik, tovairišice in tovariši poslanci! 
V mesecu januarju -odpro- občinske uprave dohodkov svoja široka vrata- vsem 
zavezanee-m, ki s-o- na -osnovi zakona -o zveznih prispevkih iz osebnega dohodka 
d-olžni plačati prispevke iz skupnega dohodka občanov. 

Kot je znan-o, piadejo pod ta udar vsi občani, ki ustvarjajo iz naslova rednih 
ali izrednih delo-vnih odnos-o-v, honora-rj-ev in drugih pri-dobitvenih virov, v času 
enega koledarskega leta-, več kot 2 milijona, S din letno, o-ziroma 166.700 S din 
mesečno. Ze leto -in dan se v našem dnevnem in periodičnem časopisju in med 
občani pojavljajo kritike, upravičene pa tudi neupravičene, ki jih je v njihovem 
pozitivnem aspektu mogoče spraviti v naslednje štiri točke. 

1. Omenjena kategorija je ekonomsko in družbeno-političn-o popolnoma 
up-ravičljiv institut. 

2. Začetna osnova 2 milijona S din v Sloveniji ima -dokaj manjšo kupno 
moč, kot ista -osno-va v neki drugi republiki. To pomeni, da se pojem izenače- 
nega pojava spreminja v njegovo pravo- nasprotje, v relativno neenake pogo-je. 

3. Institut ima- tudi to bistveno- pomanjkljivost, da ne upošteva števila 
vzdrževanih družinskih članov, ki niso v delovnem razmerju. Bistveno pomembna 
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je razlika med družino brez otrok, v kateri zaslužita mož in žena vsak po 
2 milijona S din in potemtakem ne padeta pod udar tega zakona, ter poprečno 
slovensko družino s 4 ali pa recimo oelo z več člani, kjer zasluži oče 2,4 milijona 
stairih din, ali 200.000 din mesečno, pa. pade na eni strani pod udar ziakona, na 
drugi strani pa prejema celo otroški dodatek. 

4. Tako prakticiran institut, v svojem bistvu, siploh ne stimulira populacijske 
politike, ki je s slovenskim poprečjem 0,8 % demografskega prirastka padla na 
eno najnižjih stopenj svetovne lestvice. Glede na dejstva, da številnim javnim 
vprašanjem še ni bilo odgovorjeno, naprošam izvršni svet, da mi na prihodnji 
seji republiškega zbora odgovori na naslednji dve vprašanji: 

1. Kakšno je mnenje izvršnega sveta glede pojavov, ki jih v tej svoji 
interpelaciji omenjam, in 

2. Ali imia izvršni svet namero sprožiti postopek, da se urejanje teh prispev- 
kov iz skupnega dohodka občanov prenese v kompetenco Socialistične republike 
Slovenije. 

Predsednik dr. Joža 'Vilfan: Hvala lepa! Ali lahko' predstavnik izvršne- 
ga sveta odgovori takoj? Prosim! Besedo ima Zora Tomiič. 

Zora Tomič: Pnobleme, ki jih je nanizal v zvezi z obdavčitvijo' občanov 
tovariš poslanec Matičič, je izvršni svet že obravnaval. Moram reči, da so naša 
stališča popolnoma identična. Izvršni švet je pokrenil postopek- pri zveznem iz- 
vršnem svetu, da se ta zakonodaja prenese na republiko, da bi lahko v skladu 
s svojimi razmerami to vprašanje sama urejala. Na žalost pa moramo povedati, 
da je zvezni izvršni svet ta predlog republiškega izvršnega sveta odklonil. 

Predsednik dir. Joža Vilfan: Prosim. Besedo1 ima Cene Matičič. 

Cene Matičič: Na pivo vprašanje nimam dodatnega vprašanja, pač 
pa imam še drugo vprašanje. 

Tako kot vsaka je tudi naša družba sestavljena iz neštetih ekonomskih celic, 
ki vsaka zase in vse skupaj po svojih močeh, možnostih in sposobnostih v okviru 
slovenskega, jugoslovanskega ali pa oelo svetovnega gospodarskega prostora, 
na temelju družbenih ali pa tudi osebnih sredstev za delo prispevajo k rasti 
družbenega proizvoda in nacionalnega dohodka naše družbe. Jasno je, da se 
celotna družba ne le zanima kaj in kako se upravlja s sredstvi, ki so v končni 
konsekvenci njena last, pač pa da tudi pomaga pri oblikovanju, formiranju in 
tudi poslovanju teh ekonomskih celic. Takšna pomoč najde svojo konkretno 
obliko tudi v institutu garancij in super garancij, ki jih podpisujejo ne le občin- 
ske skupščine, pajč pa tudi izvršni svet v imenu naše republiške skupščine1. 

Iz materiala o pripravi proračuna za leto 1968 je lepo razvidno, da je So- 
cialistična republika Slovenija supergarant za 1,716 milijarde N din oziroma 
171,6 milijarde S din. Plastično povedano to poimeni, da je vsak aktivni Slovenec, 
če štejem, da nas je 500 000, obremenjen z bianoo menico v višini nekaj nad 
3400 N 'din. Popolnoma razumljivo je, da mora družba postaviti tak kontrolni 
in varstveni mehanizem, ki bo sposoben ne samo spremljati, pač pa tudi opo- 
zarjati in vnaprej napovedati, kaj> se s sredstvi dogaja in kako se z njimi po- 
sluje. To varnostno službo opravlja SDK. Ta naj bi podobno kot vgrajene 
signalne naprave pri tehničnih aparatih ah pa popolnoma navadne varovalke 
pri električnih potrošnikih, pravočasno z rdečo lučjo signalizirala descendenčne 
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in grozeče pojave, v določenem trenutku pa tako kot varovalka, tudi prekinila 
njih nenormalno poslovanje. Praksa, ki jo poznamo iz dosedanjih let, pa kaže, 
da naša varnostna služba SDK teh nalog večkrat ni zmožna zadovoljivo opraviti. 
Izgleda, da ni bila sposobna pravočasne intervencije v primerih Fruktus, Inis, 
ladjedelnice itd., delno pa tudi EKK, da ne štejem še tistih primerov, s katerimi 
ni obremenjen supergarant izvršni svet, pač pa posamezne občinske skupščine. 
Zadnja prakisa okoli Adria-Avioprometa kaže, da se utrjena praksa kljub kri- 
tičnim besedam, ki jih je SDK v preteklem letu doživela, ni izboljšala niti 
spremenila. 

Razumljivo je, da nas takšno poslovanje naše SDK dokaj stane. Saj bo samo 
v tem letu treba plačati 10 milijonov novih dinarjev oziroma eno dobro mili- 
jardo starih dinarjev obveznosti na naslov garancij za Fructus in ladjedelnico, 
ter 69 milijonov novih, oziroma 6,94 milijard starih dinarjev, na naslov obvez- 
nosti za EKK. To pomeni, da mora SRS sama samo v letošnjem letu plačati na 
račun teh obveznosti 4,64 fl/o celotnih republiških supergarancij. Pri tem moramo 
imeti pred očmi še 650 milijonov starih dinarjev, kolikor bo morala republika 
v letu 1968 primakniti za redno poslovanje SDK. V sklopu vsega povedanega je 
več kot razumljivo', da naša SDK verjetno ne opravlja naloženih nalog v splošno 
družbeno zadovoljstvo, in da je splošna kritika na njen naslov upravičena. 

Glede na to prosim izvršni svet, da mi na prihodnji seji našega zbora 
odgovori na naslednji dve vprašanji: 

1. kakšno je stališče izvršnega sveta do sedanjega načina poslovanja in 
organizacije SDK kot varovalnega mehanizma poslovanja našega celotnega 
gospodarstva ? 

2. ali ima izvršni svet namen pristopiti k reorganizaciji te službe in kakšne, 
oziroma katere temelje si je v zvezi s tem zastavil? Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Ali lahko izvršni svet takoj 
odgovori na postavljeno vprašanje? 

Inž. Miran Mejak (iz klopi): Vprašanje poslanca Geneta Matičiča je 
zelo obširno ter zahteva konzultacijo, zato bi izvršni svet nanj odgovoril na 
prihodnji seji zbora. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Vprašanje velja za prihodnjo sejo našega 
zbora, Hvala lepa. Je še kakšno vprašanje? Prosim' tovarišica Slavka Semrov. 

Slavka Šemrov: Vprašanje, ki ga je tovairišiea Ivkovičeva postavila 
izvršnemu svetu glede vključevanja mladine, ki ni končala osemletke, je isto- 
vetno z mojim poslanskim vprašanjem, ki sem ga zastavila na tem mestu julija 
1966. Takrat mii je tovariš Lipužič odgovoril, da bo sekretariat pripravil pred- 
pise, ki bodo omogočili tej mladini vključevanje v uik. Danes pa je tovariš se- 
kretar povedal, da bo sekretariat šele v tem letu pristopil k realizaciji teh pred- 
pisov. Vprašujem tovariša Martelanca, zakaj je sekretariat čakal pol drugo 
leto, da pristopi k intenzivnemu delu, ko pa mu je znano, da je v Sloveniji ob 
trenutno registriranih 20 000 brezposelnih nad 10 000 mladine, ki ni dokončala 
osemletke. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Martelanc boste na vprašanje 
odgovorih na tej seji? (Da.) Besedo ima tovariš Martelanc. 
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Tomo Martelanc: Leta 1967 je bil sekretariat v pretežni meri anga- 
žiran z izdajo zakona o srednjem šolstvu, zaradi česar je bila problematika v 
zvezd z vključevanjem v uk tiisrte mladine, ki ne dokonča osemletke, namenoma 
preložena na leto 1968. Drugega k svojemu prejšnjemu odgovoru nimam dodati. 
Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali želi poslanka dati dodatno vprašanje. 
(Ne.) Hvala. Je morda še kakšno drugo vprašanje? (Ne.) 

Ker ni nobenega vprašanja več, zaključujem to točko dnevnega reda in 
prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem lin duševnem 
razvoju. 

Posebej opozarjam 'člane republiškega zbora na to*, kar so gotovo že sami 
opazili, namreč, da je prvi predlog zakona prišel v naša skupščino 24. marca 1967, 
to je po tem, ko je bil osnutek poprej obravnavan v široki javni razpravi, ki 
je trajala od avgusta do konca oktobra 1966. Prvotni predlog je bil nato na 
podlagi odborov in zakonodajno^pravne komisije spremenjen in dopolnjen ter 
ponovno predložen skupščini dne 16. 10. 1967. 

Na ta način je predlog zakona prešel dejansko že vse faze, ki jih pred- 
videva naš poslovnik in zato predlagam, da predlog zakona, ki ga imamo pred 
seboj, obravnavamo po določilih členov 267 do 272 poslovnika Skupščine SR Slo>- 
venije. Ali se tovariši in tovarišice strinjajo s takim razumevanjem proceduralne 
situacije. Ker vidim, da ni ugovorov, štejem, da se strinjate s takim predlogom. 

Predlagatelj zakona je izvršni svet, ki je za svojega predstavnika določil 
dr. Vladimira Bračiča. Predlog zakona so obravnavali v republiškem zboru 
odbor za prosveto in kulturo, v prosvetno' kulturnem zboru pa odbor za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov. Vam je bilo predloženo skupno po~ 
ročilo teh dveh odborov. Zakon jie obravnavala tudi zaikonodajno-pravna ko^ 
misija in je dala dve poročili. Kultuirm>prosvetni zbor je ta predlog zakona 
že obravnaval in ga je tudi sprejel. 

Obveščamo vas, da smo na današnjo sejo* vabili predstavnika oddelka za 
psihologijo pri filozofski fakulteti, predstavnika Društva psihologov in pred- 
stavnika Društva del'ektologov. 

Sedaj, ko sem pojasnil proceduralni položaj in potek priprav, vprašujem 
predstavnika izvršnega sveta tovariša dr. Bračiča, ali želi dopolniti predlog še 
z ustno obrazložitvijo? (Ne.) Ali želi morda poročevalec odbora za prosveto in 
kulturo dati ustno poročilo? Prosim. Besedo ima tovariš Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za prosveto in kulturo 'republiškega zbora se strinja z amandmaji zako- 
noidajno-pravne komisije, ker v bistvu potrjujejo vsebino in smisel spreminja- 
jočih in dopolnilnih predlogov našega odbora. 

Glede amandmaja k 3. odstavku 127. člena predlaganega zakona o usposab- 
ljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, je 
odbor mnenja, da ga na osnovi odločbe ustavnega sodišča SR Slovenije z dne 
14. 12. 1967 ni mogoče nadalje zagovarjati in se zaradi tega strinja s formulacijo, 
ki jo za 27. člen tega zakona predlaga zakonodaj no-pravna komisija. Kljub temu 
pa odbor smatra, da so intencije tega amandmaja povsem upravičene in v skladu 
z našo družbeno ureditvijo. Zato predlaga, da Skupščina SR Slovenije sproži 
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poistopek za sprememba določil člena, ki onemogoča uvedbo instituta prisilne 
uprave. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Matičič, mislim, da predlog od- 
bora sovpada z odločbo ustavnega sodišča, s katero je ustavno sodišče razvelja- 
vilo drva člena republiškega zakona o organizaciji zdravstvene službe, in bo 
potrebno na podlagi tega spremeniti: zakon. Umestno bi bilo, da pri tem so- 
deluje tudi odbor za presveto in kulturo in da ob tej priliki svoj predlog ter 
s tem pomaga pri dokončni ureditvi vprašanja prisilne uprave v zavodih. 

Odpiram obravnavo in vprašam, kdo se javlja k besedi. Besedo ima tovariš 
Tomo Martelaoc. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovairišioe in tovariši poslanci! 
Na podlagi obsežne obrazložitve in posebne informacije republiškega sekreta- 
riata za presveto in kulturo, ki jo je predložil zboru že spomladi 1967. leta, mi 
dovolite, da se omejim le na nekaj misli o pomenu predloženega zakona. 

Po skoraj enoletni skupščinski in strokovni razpravi je pred republiškim 
zborom Skupščine SR Slovenije predlog zakona o usposabljanju otrok in mla- 
dostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. S tem zakonom se iz- 
popolnjuje vrzel na področju, kjer je stičišče nalog in dejavnosti več družbenih 
služb, zlasti šolstva, zdravstva in socialnega varstva. S predlogom tega zakona 
urejamo sistem in organizacijo usposabljanja otrok in mladoletnikov, ki so 
zaradi motenj v telesnem in duševnem razvoju še zlasti potrebni posebne druž- 
bene skrbi. Na tem strokovno heterogenem področju, je neogibno potrebno 
skladno skupno delo strokovnih delavcev, zlasti specialnih pedagogov, zdrav- 
nikov in drugih zdravstvenih delavcev, socialnih delavcev itd. Takšna organi- 
zacija usposabljanja temelji na sodobnih strokovnih in znanstvenih dognanjih 
in izkušnjah ter je izraz določene stopnje razvitosti omenjenih družbenih služb 
ter ustreznega družbenega vrednotenja skrbi glede usposabljanja prizadete mla- 
dine. Doslej je 1960. leta sprejeti zakon o posebnem šolstvu urejal šolanje mla- 
dine, ki je motena, v telesnem in duševnem razvoju. Na podlagi večkrat obrav- 
navane problematike s tega področja v skupščinskih zborih in v odborih, kjer 
so se izoblikovale tudi smernice za sodoben koncept rehabilitacije, je bil v so- 
delovanju z zdravstvenim in socialnim varstvom ter s prizadetimi strokovnimi 
društvi in zavodi s tega področja., izdelan nov zakon, ki ima v primerjavi z 
dosedanjim zakonom O' posebnem šolstvu predvsem naslednje značilnosti: 

1. Ne omejuje se več zgolj na posebne vzgojno^izobraževalne zavode, mar- 
več vključuje v sistem usposabljanja tudi zavode in dejavnosti, ki sodijo v de- 
lovno področje zdravstva in socialnega varstva. 

2. Poleg pedagoške službe enakopravno obravnava zdravstveno, socialno in 
psihološko službo, ki so neogibno potrebne v sistemu celovitega usposabljanja 
motene mladine. Dosedanji zakon ni navajal kategorij prizadetih otrok in ni 
vključeval sistem usposabljanja vedenjsko in osebnostno motene mladine. V 
novem predlogu zakona so obravnavane vse kategorije motenih v razvoju, 
vključno s kombiniranimi motnjami ter vsi elementi usposabljanja, vzgojino- 
izobraževalno delo, ublaževanje in odpravljanje motenj, zdravljenje in delovno 
usposabljanje. 

3. Sistem usposabljanja je izoblikovan po vrstah telesnih in duševnih mo- 
tenj in razvojni stopnji motenosti, ki vključuje v usposabljanje predšolsko 
vzgojo, obvezno osnovno šolanje, poklicno izobraževanje, kakor tudi triažno dia- 
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gnostično službo, zajema pa tudi delovno usposabljanje težje duševno prizadetih 
ter spremljanje usposabljanja do popolne socializacije. Pomembna so tudi ne- 
katera druga določila v predlogu zakona, ki izhajajo- iz prakse. Na primer, 
poudarjena je odločilnejša vloga predstavnikov širše družbene skupnosti pri 
upravljanju zavodov, ker so izkušnje dokazale, da je na tem občutljivem pod- 
ročju družbene dejavnosti precej perečih problemov, ki zadevajo širše družbene 
interese. Kljub poudarjenim zahtevam v razpravi o osnutku tega zakotna, po 
katerih bi bilo treba omogočiti uvedbo prisilne uprave v zavodu, kjer so iz- 
črpane že vse druge možnosti, da bi odpravili pomanjkljivosti, pa po ustavnih 
določilih takšen, ukrep ni mogoč in ga bo možno uveljaviti le v smislu predloga 
ustavnega sodišča Socialistične republike Slovenije. V zakonu je prav tako 
poudarjena obveznost občinskih skupščini, da se prizadeti šoloobvezni otroci 
vključijo v ustrezni zavod; za usposabljanje. Posebej velja omeniti tudi vlogo, 
ki jo daje zakon o izobraževalnih skupnostih novemu samoupravnemu organizmu 
na vzgojniCK-izobraževalnem področju ter republiki kot družbenopolitični skup- 
nosti, ki je v skladu s 123. členom ustave dolžna skrbeti za razvoj mreže zavodov 
za usposabljanje, še posebej pa prevzema določene obveznosti za financiranje 
in razvoj zavodov, ki sprejemajo motene otroke in mladino iz območja vse re- 
publike. V skladu z družbenimi možnostmi in potrebami odpira novi sistem 
in organizacija usposabljanja na tem področju pot novemu, zlasti kakovost- 
nemu razvoju. Upasabljanje začenja zajemati področja, ki doslej niso bila zajeta 
v sistemu. Oblikujejo se nove kategorije, za katere je organizirano posebno 
usposabljanje, kot na primer za slabovidne, naglušne, otroke z govornimi mot- 
njami in za dolgotrajno bolne ter za težje duševno prizadete itd. Z usposablja- 
njem ne rešujemo le problema prizadete mladine, marveč hkrati tudi človeške 
probleme družin z otroki, ki so moteni v razvoju, se pravi, da pri tem nikakor 
ne bi smeh zapostavljati tudi humanega vidika usposabljanja. 

Dolgoročnejše zahteve razvoja tega področja, bodo vsekakor terjale nova 
vlaganja, saj še vedno skoraj polovica otrok, motenih v razvoju, ni vključenih 
v usposabljanje v skladu s sodobnimi strokovnimi zahtevami, čeprav samo spre- 
jetje zakona ne nalaga republiki novih obveznosti. Mnogo otrok še ne obiskuje 
posebnih šol in zaostajajo pri pouku, ker so bodisi lažje duševno prizadeti, lažje 
naglušni, slabovidni itd. Te organske motnje povzročajo-, da teže sledijo dokaj 
težkemu učnemu načrtu osnovne šole. Zato bi morali v prihodnje bolj dosledno 
in hitreje izvajati kategorizacijo prizadetih otrok in jih vključevati v ustrezno 
usposabljanje. Ob tej priložnosti želim poudariti koristnost usposabljanja tudi 
z vidika materialnih možnosti naše družbe. Po mnenju mnogih pomeni celo- naj- 
dražje usposabljanje trikrat manjši izdatek kot pa če bi bil prizadeti do smrti 
odvisen zgolj od socialne podpore. 

Izkušnje v praksi dokazujejo', da je uspeh usposabljanja odvisen predvsem 
od skupnih prizadevanj raznih služb in ne od posameznikov ali posameznih 
služb. Zato bo zakon prav v tem pogledu pomenil pomemben korak naprej 
v naših skupnih prizadevanjih za razvoj usposabljanja otrok in mladostnikov 
motenih v telesnem in duševnem razvoju. 

Na podlagi teh utemeljitev predlagam, da skupaj s predloženimi amandmaji 
republiški zbor predlog zakona sprejme. Hvala lepa! 

Predsednik dir. Joža Vilfan: Hvala lepa! To- je bila obrazložitev pred- 
lagatelj a. Zeli še kdo razpravljati? Prosim, tovarišica inž. Nada Puppis. 
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Inž. Nada Puppis: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker je tovariš Mairtelanc že podrobno obrazložil potrebo in nujnost za izdajo 
oziroma za sprejem novega zakona, ki naj urejuje področje usposabljanja otrok 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, bi se rada zadržala samo na enem 
vprašanju, o katerem je bilo tukaj že govora. Gre namreč za 27. člen, o katerem 
je naš odbor skupno z odborom za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
prosvetno-kulturnega zbora precej razpravljal. 

Spričo določil v ustavi in v drugih normativnih aktih je razumljivo, da 
moramo sprejeti amandma, ki ga je predložila zakonodajno-pravna komisija, 
oziroma tako formulacijo besedila 27. člena, kot ga je sprejela komisija. Vendar 
mislim, da v zvezi s tem stvari .še niso razčiščene. Sedaj nimamo možnosti, da 
bi v zakon sprejeli tako besedilo 27. člena, kot ga je predložil naš odbor, zaradi 
tega, ker bi moralo ustavno- sodišče ponovno ugotavljati, da zakonski predpis 
ni v skladu z ustavo. K taki vsebini amandmaja 27. člena je poslance v našem 
odboru vodilo predvsem dejstvo, da se v praksi že pojavljajo taki primeri in da 
so tako organi družbeno-političnih skupnosti, mislim samoupravni organi teh 
skupnosti ali pa tudi organi, ki naj bi nadzorovali delo teh zavodov, spričo ob- 
stoječih določil ustave in raznih drugih normativnih aktov, praktično brez mož- 
nosti ukrepanja. Zaradi tega, ker je v občini, kjer sem poslanec, tudi podoben 
primer, ki g,a bolj podrobno poznam, se mi zdi, da bi bilo dobro, če ga opišem 
in na ta način prispevam k temu, da se to vprašanje čimprej reši s tem, da se 
določila v ustavi, ki se nanašajo na to materijo, spremenijo. 

V skopih besedah bom navedla del tega, kar je komisija, ki jo je sestavila 
občinska skupščina, ugotovila v tem zavodu. 

Ze polemika v časopisju je dala slutiti, da razmere v zavodu za usposablja- 
nje slušno in govorno prizadetih niso ravno najboljše. Pred kratkim je bil v 
Delu objavljen tudi članek, ki oporeka in očita nestrokovnost v delu samega 
zavoda. Čitala sem tudi dopise, ki jih je klinika poslala zdravstvenemu centru 
in republiškemu sekretariatu za zdravstvo. Tudi tam so očitki zelo hudi, vendar 
se v to ne morem spuščati, niti jih ocenjevati, ker je stvar strokovnjakov, da 
ocenijo, ali so ti očitki upravičeni ali ne. 

Komisija občinske skupščine je izdelala poročilo o stanju, ki ga je ugotovila 
v tem zavodu. Ni se sicer spuščala v strokovnost dela, ker tudi ni bila uspo- 
sobljena zato, vendar so kljub temu ugotovitve tako pomembne, da je prav, 
če vas seznanim vsaj z nekaterimi. 

V zavod je bilo dosedaj vloženih okoli 700 milijonov S din samo za in- 
vesticije. Preden bo zavod dokončno dograjen, se bodo investicijska sredstva 
povečala na nekaj manj kot 800 milijonov dinarjev. V tričetrtletju lanskega leta 
je bilo samo iz družbenih sredstev, brez tega kar prispevajo starši in kar se 
ustvarja z dejavnostjo samega zavoda, vloženih že 189 milijonov S din. Mislim, 
da so to velika družbena sredstva in bi zaradi tega družba morala imeti in- 
gerenco, da poseže v delo zavoda, kadar je to potrebno. 

Med stvarmi, ki jih je komisija ugotovila, je npr. tudi to, da samoupravni 
akti samega zavoda niso usklajeni z novo veljavnimi predpisi, ki. so osnova za 
nekatera določila v teh aktih. Zaradi tega so nekatera določila v statutu po- 
polnoma protizakonita. Kljub temu, da že dve leti razpravljajo o tem, da je 
treba ta njihov notranji samoupravni akt uskladiti z obstoječo zakonodajo, se 
to do danes še ni zgodilo, ampak je ostalo samo pri razpravljanju. 

Zelo pereči so odnosi med delom zavoda in med učnimi delavnicami, ki so 
sestavni del tega zavoda. Učne delavnice poskušajo doseči odcepitev od zavoda 
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in poslovati popolnoma samostojno, brez kakršnihkoli obveznosti do zavoda, 
čeprav so bile ustanovljene kot sestavni del tega zavoda. Zaradi teh zategnjenih 
in slabih odnosov prihaja celo do tega, da predstavniki učnih delavnic sploh ne 
sodelujejo v samoupravnih organih celotnega zavoda, ampak enostavno te organe 
bojkotirajo in ni med njimi nobenega sodelovanja. Zaradi takšnega stanja se 
svet in pa upravni odbor zavoda veliko več ukvarjata z vprašanji, ki se nanašajo 
na neurejene notranje odnose, čeprav jih nikakor ne moreta rešiti, namesto 
da bi se bolj poglabljala in reševala tista vprašanja, ki zadevajo vsebino, organi- 
zacijo in izboljšanje dela zavoda. 

Ugotovljeno je bilo, da v zavodu med strokovnjaki ni razvito teamsko delo, 
temveč, da vsaka vrsta strokovnjakov, ki deluje v tem zavodu, dela več ali manj 
samostojno. Ugotovljeno je tudi bilo, da zavod nima skoro nobene povezave 
s kliniko in z drugimi zdravstvenimi ustanovami, ki se ukvarjajo z otroci, ki so 
moteni oziroma prizadeti na sluhu in govoru. 

V zavodu je že približno 3 leta za usposabljanje otrok uvedena eksperimen- 
talna metoda dr. Guberine iz Zagreba. Komisija je ugotovila, da se rezultati 
dela te metode ne spremljajo in da zaradi tega tudi še ni nobenih rezultatov 
o tem ali je ta metoda v redu ali ne. 

Komisija je glede na predmetnik in učni načrt tega zavoda ugotovila, da 
so otroci glede na njihovo zmogljivost mnogo preveč obremenjeni. Otroci, ki 
hodijo v posebno osnovno šolo, imajo na teden 43 do 52 ur pouka, medtem ko 
so otroci v pripravljalni šoli zasedeni približno 40 ur na teden. Takšna obre- 
menitev pa je najbrž za otroke, ki so naravno moteni, prevelika. Ugotovljeno 
je bilo tudi, da se individualni trening otroka, ki naj bi jim pomagal pri izboljša- 
nju sluha, izvaja samo pri otrocih v pripravljalni in pa v osnovni šoli, medtem 
ko otroci, ki so že v poklicni šoli, ki je sestavni del zavoda, takega indivi- 
dualnega treninga niso deležni. 

Drugih stvari pravzaprav niti ne bi več naštevala, pač pa se mi zdi, da je 
dolžnost vseh nas poslancev, da podpremo iniciativo ustavnega sodišča, da se 
določila v ustavi, bodisi v zvezni, bodisi v slovenski ustavi popravijo in dopol- 
nijo tako, da bo lahko družba, tudi v zavodih, ki imajo sicer splošni družbeni 
pomen, in zaradi tega nekoliko izjemen položaj, uvedla take ukrepe, ki bodo 
pripeljali do izboljšanja dela. V sedanjem stanju občina namreč nima druge 
možnosti, kot da daje samoupravnim organom zavoda priporočilo. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Se želi še kdo udeležiti splošne razprave 
zakonskega predloga? Besedo želi tovariš Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Smatram, da je besedilo novega zakona, ki naj rešuje zapletenost in tudi nuj- 
nost problemov tega delikatnega in nadvse perečega področja, kljub pomanjklji- 
vostim v 27. členu, dobra osnova za bodoče smotrno reševanje teh vprašanj. 
Mislim pa, da je v zvezi s tem potrebno poudariti veliko odgovornost izobraže- 
valnih skupnosti in pa obeh sekretariatov naše uprave, saj bo od njihove učin- 
kovitosti mogoče pričakovati smiselno, humano, socialno in racionalno reševanje 
problemov s tega področja. Temelje, ki naj odpirajo vrata v realizacijo tu re- 
ševanega problema, bo verjetno iskati najprej v kategorizaciji, ki bi po mojih 
vidikih morala sloneti na naslednjih načelih. Kategorizacija naj bi bila v skoraj 
izključni domeni strokovnih komisij, pritisk nanjo ne more biti večji od realnih 
potreb, poleg tega pa je treba paziti, da bodo načela, norme in pravila o tej 
kategorizaciji pravočasno in tudi smiselno sprejemljivo pripravljena. Nedvomno 
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je, da bo bodoča praksa pokazala na nove slabosti in na nove težave. Mnenja 
pa sem, da jih bo mogoče uspešno reševati v okviru konteksta, ki ga omenja 
celoten zakon. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli, prosim, še kdo razpravljati? Besedo 
želi predsednik skupščine tovariš Sergej Kraigher. 

Sergej Kraigher: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tudi jaz se pridružujem vsem, ki se pozitivno izražajo o zakonu. K besedi sem 
se javil sanio glede 27. člena in glede poudarjene zahteve, da se pri urejanju tega 
vprašanja čaka predvsem na spremembo ustave, kot to predlaga naše ustavno 
sodišče. Ob tej priložnosti se ne bi hotel spustiti v diskusijo o upravičenosti ali 
neupravičenosti take spremembe ustave, ki naj bi precizneje določila možnost 
uvedbe prisilne uprave v ustanovah posebnega družbenega pomena. Želel pa 
bi opozoriti na to, da je po mojem mnenju, ne glede na to, kakšna bo končna 
rešitev, pomembno predvsem vprašanje odnosa ustanovitelja do delovanja teh 
zavodov in pa vprašanje aktivnosti samega družbenega organa zavoda in so- 
delovanja teh zavodov in njihovih družbenih organov upravljanja z izobraževal- 
nimi skupnostmi, tako temeljnimi, kakor tudi republiškimi. To se pravi, da smo 
že v dosedanjem razvoju samoupravljanja na področju negospodarskih dejav- 
nosti, zgradili celo vrsto mehanizmov, ki nam omogočajo, da se z ustrezno 
aktivizacijo vsakega od teh organov samoupravljanja, ki na svojem področju 
dela ali sodeluje pri konkretnem vprašanju, dejansko že omogo-ča reševanje 
takih problemov, o katerih je govorila tovarišica poslanka pred menoj in pa 
drugih problemov, zia katere vemo, da se v posameznih zavodih že precej dolgo 
vlečejo in zanje ne najdejo ustrezne in učinkovite rešitve. Mi bi morali, ne glede 
na tako ah drugačno pravno rešitev teh vprašanj, iskati rešitve predvsem, v 
aktivnosti teh delovnih skupnosti1, nanje apelirati in vplivati na njihovo odgo- 
vornost prek vseh družbeno^političnih organizacij, to je zveze sindikatov, Zveze 
komunistov, Socialistične zveze in drugih, ker gre za probleme, ki najširše za- 
devajo celotno družbo. Prizadevati si moramo, da bodo vsi družbeni organi 
upravljanja pričeli svoje funkcije tudi dejansko v imenu družbe opravljati. Zato 
moramo mobilizirati ves družbeno-politični mehanizem, da bodo ti družbeni 
organi svoje samoupravne funkcije na tem področju vršili. Pri tem je treba 
kot rečeno zagotoviti ustrezno sodelovanje in vključevanje takih samoupravnih 
organizacij, kot so občinske in republiške izobraževalne skupnosti in pa skup- 
nosti za varstvo otrok, ki se bodo na osnovi pred kratkim sprejetega zakona 
ustanavljale in ki se bodo v smislu predloga zakona, ki je pred nami, tudi vklju- 
čevale v to delo. 

Na ta problem sem hotel opozoriti zaradi tega, ker se moramo zavedati, da 
celotni razvoj našega sistema ni odvisen samo od takih ali drugačnih zakonov, 
predpisov in uredb. Ti zakoni so sicer v osnovi docela v redu, ne smemo pa 
prezreti, da so v njih često posamezne določbe, ki vsebujejo določene slabosti 
ali bolje rečeno, ki nosijo v sebi vse značilnosti določenega prehodnega razdobja, 
kjer je vrsta problemov teoretično nejasnih in v praksi še premalo preizkušenih, 
da bi te določbe lahko predstavljale trajnejše in popolnoma zadovoljive rešitve. 

Osnovni elementi, od katerih je odvisno funkcioniranje in učinkovitost delo- 
vanja na negospodarskem področju, so zavest, aktivnost in angažiranje vseh 
delovnih ljudi na tem področju in celotnega družbenega mehanizma, ki ga 
družba v svojem lastnem interesu izgrajuje, da se v skladu z družbenimi interesi 
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zagotovi delo teh zavodov in delovnih skupnosti v teh zavodih. Velikokrat se pri 
tem govori o družbi, vprašanje pa je, kdo to družbo predstavlja. Ali predstavlja 
družbo država in nek državni sekretariat, kar je navsezadnje tudi mogoče, če- 
prav vemo, da z občinskimi ali republiškimi upravnimi organi nismo sposobni 
zagotoviti uspešnega delovanja in preprečevati negaitivnih pojavov v delu za- 
vodov. Zato se zmeraj postavlja vprašanje, kdo predstavlja družbo. V tem kon- 
kretnem primeru predstavlja družbo ustanovitelj, ki ima do zavoda svoje pra- 
vice in tudi svoje obveznosti, ki so zlasti v tem, da vlaga sredstva in da mora 
poskrbeti za osnovni kader in za nadaljnji razvoj tega kadra, v skladu s celot- 
nim razvojem pedagoške znanosti in drugimi potrebami na tem področju. Usta- 
novitelj lahko določene pravice prenese na družbeni organ, ki se s tem zakonom 
ustanavlja in ki ima konkretne dolžnosti in obveznosti in ki obenem predstavlja 
družbo v skladu z republiškimi predpisi. V skladu z našimi družbenoekonom- 
skimi odnosi je, da mora tisti, ki daje sredstva za delovanje določenih zavodov, 
podjetij ali določenih dejavnosti, s katerimi se rešujejo določene družbene po- 
trebe, imeti možnost, da tudi neposredno vpliva na koriščenje teh sredstev, se 
pravi na poslovanje teh zavodov, tako da bodo- družbene potrebe na najboljši 
mogoč način zadovoljene. 

Zato mislim, da bi se morali ravno ob diskusiji v zvezi s tem zakonom in 
v zvezi s problemom prisilne uprave zavedati, da moramo v največji možni 
meri vplivati na to, da nam bo celoten družbeni mehanizem samoupravljanja, 
posebno v tej negospodarski sferi, deloval tako, da bo lahko v celoti razreševal 
probleme, ki se pri delu na tem področju pojavljajo. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Želi še kdo poseči v to splošno obrav- 
navo? Prosim, tovarišica Ivanka Koren. 

Ivanka Koren: Nad 30 i0/o učencev ne konča, uspešno« osnovne šole. 
Ob analizah učnih uspehov oziroma neuspehov se navaja kot enega izmed vzro- 
kov za slaib učni uspeh tudi vključevanje v redno šolanje tistih učencev, ki so- 
dijo v posebne šole. Ker mnogi starši na podeželju nimajo možnosti prešolati 
motenih otrok v posebno šoto, ker take šole v bližini ali celo v občini ni, obisku- 
jejo otroci z motnjami v duševnem razvoju redno osnovno šolo, ki pa jo ne 
morejo uspešno končati. Tako se pogosto dogaja, da taki otroci obiskujejo raz- 
red po dve ali tri leta in končajo učno obveznost v 3., 4. ali 5. razredu. Tak 
otrok se ničesar ne nauči, obenem pa ovira tudi normalni učni proces. 

V bodoče bo potrebno razširiti mrežo posebnih osnovnih šol in tako omogo- 
čiti mladostnikom z motnjami v duševnem razvoju ustrezno in uspešno obvezno 
šolanje. Menim!, da: bi bilo dobro, da bi sekretariat za prosveto in kulturo pri- 
poročil občinam, da bi pristopile k ustanavljanju posebnih osnovnih šol in da 
bi bila, kot je omenil že tovariš sekretar, čimprej izvršena kategorizacija. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ker ni več 
govornikov zapiram splošno obravnavo in prehajam na obravnavo samega 
teksta. Verjetno razprava ne bo potrebna, ker so amandmaji razčiščeni, kljub 
temu pa sprašujem, ali kdo želi k posameznim določbam tega zakona besedo? 
(Ne.) Ker ne želi nihče, tudi to obravnavo zapiram in prehajamo na glasovanje. 

Prosim tiste člane republiškega zbora, ki so za sprejem tega zakona, da 
dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa! Je kdo proti sprejetju 
tega zakona? (Nihče.) Ali se hoče kdo vzdržati glasovanja. (Nihče.) Ugotavljam 
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torej, da je zakon o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju tudi v republiškem zboru soglasno sprejet v enakem be- 
sedilu, v kakršnem je bil sprejet v kulturno^prosvetnem zboru. 

S tem srno tovariši in tovarišice izčrpali 3. točko dnevnega reda in pred- 
lagam, da za 20 minut pretrgamo naše delo. Preden se raziđemo prosim, da 
poslušate tole obvestilo-. Odbor za organizacijsko-politična vprašanja želi pred 
obravnavo 5. točke, to se pravi pred obravnavo 5-dnevnega delovnega tedna 
zavzeti še stališče do mnenj občin, ki so nam svoja mnenja poslala. Prosim zato, 
da se organizacijsko-politični odbor sestane sedaj v odmoru v sobi 326. Hvala 
lepa! 

(Seja je bilai prekinj<ena ob 10.35 in se je nadaljevala ob 11.10.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši poslanci! Preden 
preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, vas obveščam, da so se naknadno 
opravičili še naslednji poslanci: Karel Forte, Vladimir Vrečko in Milan Vižintin. 
Prva dva zaradi bolezni, tovariš Milan Vižintin pa je službeno zadržan. Se stri- 
njate, da tudi njih opravičimo. Ugotavljam, da se strinjate s tem predlogom. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, potrditev statuta izobra- 
ževalne skupnosti Socialistične republike Slovenije. 

Predlagatelj tega statuta, je skupščina izobraževalne skupnosti Slovenije, 
njen predstavnik pa je tovariš profesor Lujo Šuklje. 

Gradivo je bilo poslano izvršnemu svetu na podlagi 165. člena poslovnika 
naše skupščine. Izvršni svet je za svojega predstavnika za to obravnavo določil 
tovariša dr. Vladimira Bračiča. Statut sta obravnavala odbor za prosveto in 
kulturo in zakonodajno^pravna komisija, katerih poročila imate v svojih rokah. 
Ali želi tovariš Šuklje ustano dopolniti obrazložitev? Prosim, tovariš Šuklje 
ima bes edo . 

Prof. Lujo Šuklje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ko po zakonu o izobraževalnih skupnostih predlaga republiška izobraževalna 
skupnost Skupščini SR Slovenije svoj statut v potrditev, mi dovolite, da vam v 
nekaj besedah očrtam dosedanji razvoj naše skupnosti. Njena ustanovna skup- 
ščina je bila v juniju preteklega leta. Pripravil jo je iniciativni odbor, ki ga je 
po zakonu imenoval republiški zbor. 

Ustanovna skupščina je sprejela svoj začasni statut. V času med ustanovno 
skupščino v juniju in redno skupščino v decembru je skupnost prevzela posle 
bivšega šolskega sklada in je ob reševanju prvih nujnih nalog pričela priprav- 
ljati trajnejšo politiko financiranja izobraževanja. Te naloge so bile zlasti: oskrba 
finančnih sredstev za strokovno šolstvo, povezava s temeljnimi izobraževalnimi 
skupnostmi, razdelitev dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupno- 
stim in priprava meril za financiranje. 

Pri premagovanju finančnih težav je našla izobraževalna skupnost vso pod- 
poro Skupščine SR Slovenije in njenega izvršnega sveta, pri pripravi meril pa 
so vneto sodelovali in pomagali sekretariatu za prosveto in kulturo ustrezni 
organi Skupščine SR Slovenije in družbeno-politične organizacije, Zveza sindi- 
katov in Socialistična zveza delovnega ljudstva. 

Ko se je v decembru sestala redna skupščina, je sprejela merila za finan- 
ciranje osnovnih in srednjih šol, in sicer po načelu nagrajevanja glede na pe- 
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dagoško uro. Skupnost pričakuje, da bo to načelo omogočilo smotrno uporabo 
sredstev, spodbujalo h kakovostni rasti pouka in vodilo k enakopravnosti 
vzgoje in vzgojiteljev. To načelo se bo odrazilo tudi pri razdeljevanju dopol- 
nilnih sredstev v tem letu, ki bodo po predvidenih konceptih izobraževalnim 
skupnostim v celoti dotekala prek republiške izobraževalne skupnosti. 

Pri pripravi predlogov za nadaljnje financiranje izobraževanja po zakonu 
o financiranju izobraževanja se je skupnost potegovala za zagotovitev zaneslji- 
vejših virov financiranja, vključujoč tu srednje strokovno šolstvo. Po predlogih 
izvršnega sveta, ki jih boste v tem mesecu obravnavali, bi bili takšni viri za- 
gotovljeni, čeprav bi krili samo minimalne potrebe izobraževanja. 

Od tako imenovane racionalizacije, ki jo pripravljamo, si ne moremo obetati 
prihranka za izobraževanje v celoti, niti ne hitrih učinkov. Gre le za to, da bi 
bila sredstva, ki jih mora skupnost že danes dajati izobraževanju, čim bolj 
smotrno izkoriščena. Resnična racionalizacija pa lahko sloni samo na jasno 
ustaljenem sistemu izobraževanja in na dovolj zanesljivih podatkih o kadrovskih 
potrebah družbe in gospodarstva. Danes pa še vedno razpravljamo o sistemu 
izobraževanja na srednji in na visoki stopnji, gospodarstvo pa tudi še ne more 
dati dovolj zanesljivih podatkov o vrsti, značaju in številu strokovnjakov, ki 
jih potrebuje. 

Statut, ki ga predlagamo', smo sprejeli na svoji konstitucijski seji, dne 
22. decembra 1967. Preden smo statut sprejeli, smo dali besedilo, ki ga je pri- 
pravila posebna sta/tutarna, komisija ustanovne skupščine, v razpravo vsem 
temeljnim izobraževalnim skupnostim, izobraževalnim zavodom, vsem članom 
republiške izobraževalne skupnosti, ustreznim organom Skupščine SR Slovenije 
ter družbeno-političnim organizacijam, Socialistični zvezi delovnega ljudstva 
in Zvezi sindikatov. Pri pripravi končnega besedila je izvršni odbor republiške 
izobraževalne skupnosti upošteval prispele pripombe. Nekatere spremembo so 
bile predlagane in sprejete na sami skupščini. Statut se opira na statut ustanovne 
skupščine in na kratkotrajne izkušnje prvih mesecev delovanja izobraževalnih 
skupnosti. V nadaljnjem razvoju izobraževalnih skupnosti se bodo gotovo po- 
kazale neke potrebe, da se statut popravi ali dopolni, kakor se tudi že danes 
kažejo neke pomanjkljivosti samega zakona. 

Zakon in statut pač marata biti opora za smotrno in urejeno delo, ne smeta 
pa ovirati razvoja. Čeprav je lahko nenehno izpreminjanje zakonov in statutov 
v utrjenih organizacijah zelo škodljivo, bo pri razvoju tako mladega, organizma, 
kakor so nove oblike samoupravljanja na področju izobraževanja, potrebna 
prilagoditev življenjskim izkušnjam, ki jih sedaj še ni dovolj. Statut je doslej 
obravnaval kulturno-prosvetni zbor in je dal določene pripombe, ki jih bo naša 
skupščina v prihodnje obravnavala. Kolikor lahko predvidevam, ni nobenih za- 
držkov, da ne bi teh pripomb, ki so v glavnem formalnega značaja, upoštevali 
in sprejeli. Obveščeni smo o pripombah, ki so jih pripravili odbori, in priča- 
kujemo, da boste o teh pripombah razpravljali in jih v določeni obliki sprejeli, 
nakar bomo o teh pripombah razpravljali na naši prihodnji skupščini. Menim 
pa, da ne moremo razpravljati o umestnosti, da Skupščina SR Slovenije statut 
potrdi, dokler velja zakon, ki nas k temu zavezuje. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Želi tovariš Rračič dati še 
ustno stališče izvršnega sveta. (Ne želi.) Ah želita morda odbor oziroma komisija 
kaj dodati k svojim poročilom? Prosim. Besedo ima tovarišica Ela Ulrih. 
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Ela Ulrih: Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je obrav- 
naval statut izobraževalne skupnosti1 Socialistične republike Slovenije in je za- 
vzel stališča, kot so navedena v poročilu. V načelni razpravi je odbor razprav- 
ljal predvsem o umestnosti potrjevanja statutov in to v duhu, ki je prav tako 
zajet v poročilu. Gre namreč za to, da pravno ni urejeno ali je samoupravna 
skupnost dolžna upoštevati pripombe našega zbora oziroma skupščine, kako 
nadalje reševati nastale situacije, če pride do nesoglasja med obema subjektoma, 
med predlagateljem statuta in med skupščino, ki statut potrjuje, zlasti takrat, 
kadar nesoglasje ni zgolj formalno-pravnega značaja. 

Zato prosim, tovariš predsednik, da mi dovolite spregovoriti o načelnih 
vprašanjih v zvezi s potrjevanjem statutov. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, ste poročevalka odbora in imate 
vse pravice. 

Ela Ulrih: V težnji, da racionaliziramo delo Skupščine SR Slovenije 
in njenih teles, bi kazalo> razmisliti o obravnavi predloženih statutov, ki jih 
dobiva skupščina v potrditev. Teh je namreč zelo veliko in so glede na nosilce 
oziroma predlagatelje različnih kvalitet. Te bi bilo mogoče v glavnem razdeliti 
na tri kategorije in sicer na predlagatelje, ki predstavljajo prostovoljna zdru- 
ženja na republiškem nivoju, na predlagatelje, ki so delovne organizacije, ki 
jih je za določene naloge ustanovila republiška skupščina, v tretjo kategorijo 
pa spadajo samoupravni organizmi, ki so bih prav tako ustanovljeni z zakonom 
republiške skupščine in delujejo> na določenem družbenem področju. 

Ce gre pri prvi pa pretežno tudi pri drugi kategoriji predlagateljev za neko 
vrsto verifikacije statutov teh delovnih organizacij oziroma združenj glede 
skladnosti njihovega delovanja z ustavo in zakoni, pa gre v tretjem primeru za 
predlagatelje, ki delujejo kompleksno na nekem področju, in za povsem dru- 
gačne razsežnosti in drugačno kvaliteto. 

Ce bi se prva dva primera morda dala poenostaviti s tem, da o teh statutih 
ne razpravljajo republiški zbor in ustrezni zbori delovnih skupnosti, pa mislim, 
da se v primeru tretje kategorije predlagateljev te odgovornosti republiški zbor 
ne more otresti. Potrjevanje takih statutov naj ne bi bila zgolj formalnopravna 
zadeva. Potrjevanje statutov za te samoupravne organizme bi naj predvsem 
pomenilo podaljšanje odgovornosti skupščine za določeno področje družbenega 
delovanja tudi po sprejemu zakona. Menim, da se skupščina s sprejemom zakona 
ne more otresti odgovornosti za reševanje problemov določenega področja, 
ampak mora še naprej budno spremljati in tudi pomagati pri reševanju obsto- 
ječih in porajajočih se nasprotij v določeni sferi. Skupščina ne more opustiti te 
skrbi, ker je najvišji samoupravni organ v republiki in ne glede na to, če je 
tudi izobraževalna skupnost SR Slovenije samoupravni republiški organ. Gre 
nadalje za to, da je republiška skupščina vse obsegajoč samoupravni organ, ki 
obravnava vse družbeno življenje in vsako posamično področje ter skrbi za 
uresničevanje vsesplošnih družbenih interesov, hkrati pa skrbi za skladnost 
razvoja posameznih področij družbenega življenja. 

Zato mora republiška skupščina skrbeti tudi za vsebinsko' skladnost in za 
primernost teh aktov z zahtevami, oziroma z intencijama, ki jih republiška skup- 
ščina postavi z zakonom. To je še posebej pomembno takrat, kadar skupščina 
hote ah nehote prepušča subjektu določeno svobodo pri reševanju vprašanj, ki 
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se pojavljajo na določenem delovnem področju, v konkretnem primeru na podf- 
ročju izobraževanja in vzgoje. 

Mislim, da lahko pride do nesoglasja tudi zaradi tega, ker je zakon vendarle 
splošna kategorija, ki sama po sebi še ne pokaže vseh protislovij in da se prav- 
zaprav manifestira šele v konkretnih aktih samoupravnega mehanizma, ki jih 
sprejema neka delovna organizacija za svoje delo. S tega načelnega vidika in 
še posebej, ker je izobraževalna skupnost SR Slovenije neka povsem nova 
kvaliteta, bi ji skupščina in njena telesa morala še nadalje tudi po sprejemu 
zakona posvetiti vso pozornost, in to ne le v smeri kontrole, marveč predvsem 
kot pomoč pri reševanju vprašanj. To je predvsem potrebno v dani situaciji, 
ko so novo ustanovljene izobraževalne skupnosti tako na občinski kot na repu- 
bliški ravni bile postavljene pred nalogo, da rešijo ves splet nakopičenih nalog, 
ki so se že dalj časa odlagale zaradi predvidene sistemske rešitve in ne morejo 
biti opravljene kar naenkrat. Prav te nakopičene naloge, ki so jih zatekle 
izobraževalne skupnosti, v trenutni situaciji, tudi preprečujejo, da bi lahko 
izobraževalne skupnosti začele s sistematičnim programskim delom, predvsem 
pa, da bi se lahko začele poglabljati v osnovna vprašanja, ki jim jih zakon, 
ali bolje rečeno, duh zakona in naša pričakovanja nalagajo. 

Menim, da ni treba posebej govoriti o teh osnovnih nalogah tako samega 
šolstva, dalje integracije šolstva z gospodarstvom kakor o vprašanjih, ki izvirajo 
iz samoupravnih odnosov in hkrati družbene kontrole nad dogajanjem v tej sferi. 

Permanentna pomoč skupščine je izobraževalnim skupnostim potrebna tudi 
zato, ker so bile nekatere zakonske rešitve samo polovične. Naj nekaj teh 
omenim. Zakon npr. ni dokončno rešil financiranja srednjih šol. Zakon ni niti 
poskušal rešiti vprašanja nagrajevanja kvalitete dela. Prav tako ni zakon niti 
poskušal rešiti vprašanja stimulacije učiteljev, oziroma napredovanja učiteljev, 
ki bi kot nematerialna stimulacija lahko veliko doprineslo k angažiranosti in 
k animiranosti prosvetnega kadra še posebej v situaciji, ko je ta že dalj časa 
prikrajšan za ustrezno materialno stimulacijo. 

Zakon tudi ni rešii večtiroosti poslovanja, ki se pojavlja ob nastanku iz- 
obraževalnih skupnosti, ki prevzemajo določene pristojnosti nekaterih obsto- 
ječih organizmov na republiškem in na občinskem nivoju, katerih struktura 
se zaradi ustanovitve izobraževalnih skupnosti ni bistveno* ali pa se sploh ni 
spremenila. Nasprotno, v zadnjem času prihaja samo še do nekaterih dodatnih 
komplikacij. Tudi programiranje šolstva in njegovega razvoja ter vse kvan- 
tifikacije v zvezi s programi, skrb za idejnosit pouka in za ustreznost učnih 
načrtov so samo okvirno nakazane naloge, za katere ne vem, če se lahko 
republiška skupščina umakne in jih v celoti prepusti tem novo ustanovljenim 
skupnostim. 

Potrditev statuta bi naj zato, po mnenju odbora za prosveto in kulturo re- 
publiškega zbora ne bil zgolj formalno pravni akt, ampak zavzeto spremljanje 
delovanja in sprotnega reševanja problemov novo ustanovljene izobraževalne 
skupnosti Socialistične republike Slovenije. Celo se mi zdi, da bi bilo prav, če 
bi skrb glede neformalnega tretiranja statutov prenesli tudi na nivo občinskih 
skupščin, kjer prav tako gre dostikrat za. čisto formalen pristop, ko občinske 
skupščine potrjujejo statute delovnih organizacij s področja prosvete, samo po 
črki zakona, ne pa hkrati tudi glede na družbeno-politicno funkcijo, ki jo te 
delovne organizacije imajo. 
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Razumljivo je, da današnje poročilo predsednika izobraževalne skupnosti 
SR Slovenije ni moglo biti obsežna, izčrpna in poglobljena analiza, ker, kot sem 
že rekla, ta skupnost komaj rešuje sprotne pereče probleme. Vendar meni odbor, 
da bi se ob formalnem potrjevanju statutov zavzemali tudi za vsebinske pro- 
bleme. 

Kakor je rečeno v zaključku poročila odbora, naj bi naš zbor razpravljal 
o statutu in o problemih v zvezi z izobraževanjem in vzgojo, -pripombe k statutu 
pa naj bi poslal izobraževalni skupnosti SR Slovenije, s tem da bi njen samo- 
upravni organ zavzel do njih svoje stališče. Republiški zbor pa bi šele za tem 
potrdil statut. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Zahvaljujem se tovarišici 
Ulrihovi za dopolnitev poročila njenega odbora in odpiram obravnavo. Vidim, 
da bi tovariš Česnik, podpredsednik zakonodajnopravne komisije, želel do- 
polniti pismeno poročilo. 

Janko Cesnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V zvezi z obravnavanjem statuta izobraževalne skupnosti SR Slovenije, želim 
poudariti nekatera dejstva oziroma pojasniti nekatere okoliščine, na katere je 
opozoril v svojem poročilu odbor za prosveto- in kulturo republiškega zbora. 
Ta namreč predlaga proučitev celotnega kompleksa potrjevanja statutov, še 
posebej pa pravnih posledic in učinkovanja potrditve statuta. 

Obveznost republiške izobraževalne skupnosti, da svoj statut predloži v po- 
trditev Skupščini SR Slovenije, izhaja iz določbe 56. člena zakona o izobraže- 
valnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. Ta 
rešitev v republiškem zakonu ni originalna, temveč pomeni konkretizacijo 
20. člena zveznega splošnega zakona o finančnih sredstvih za izobraževanje in 
vzgojo, po katerem družbenopolitične skupnosti zagotavljajo izobraževalnim 
skupnostim na svojem območju splošne pogoje za uresničevanje njihovih nalog. 
V tej zvezi obravnavajo oziroma potrjujejo statut izobraževalne skupnosti, ob- 
ravnavajo poročilo o njenem delu ter mnenja in predloge, ki jiih predloži skup- 
nost, obravnavajo zaključni račun in imajo> nasproti njej tudi druge z zakonom 
določene pravice in dolžnosti. Splošna, načela o delitvenih razmerjih med druž- 
benopolitičnimi skupnostmi in izobraževalnimi skupnostmi so torej dana v zvez- 
nem zakonu. V republiškem zakonu morajo biti načela zveznega splošnega 
zakona upoštevana zaradi zagotovitve temeljne enotnosti družbenega in poli- 
tičnega sistema v zvezi s 120. členom ustave. 

Glede samega statuta izobraževalnih skupnosti je zvezni zakon sicer pred- 
videl dve možnosti, da skupščina družbeno-politične skupnosti ta statut potrdi 
ali pa ga le obravnava. V republiškem zakonu je bila izbrana prva možnost, 
namreč, da statut potrjuje, to pa očitno zaradi pomembnosti tega splošnega 
akta in zagotovitve ingerenc družbenopolitičnih skupnosti na tem področju. 

Odbor za prosveto in kultura je odprl vprašanje učinka in posledic potrditve 
statuta. To vprašanje sicer ni nikjer posebej podrobno urejeno, odgovor pa 
izhaja iz splošne ureditve. Če je z zakonom predpisano, da skupščina družbeno- 
politične skupnosti potrdi statut, statut ne more veljati, dokler ni potrjen. Ce 
ima pristojna skupščina k predloženemu statutu pripombe, zaradi katerih meni, 
da je potrebno posamezne določbe statuta spremeniti ah dopolniti, je normalno, 
da svoje pripombe in predloge posreduje predlagatelju statuta, potrditev pa 
odloži, dokler statut ne bo ustrezno usklajen. Seveda bi pri tem usklajevanju 
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lahko prišlo izjemoma do situacije, ko na primer samoupravna skupnost ali 
drug predlagatelj statuta določene pripombe ne bi mogel sprejeti in bi nastopil 
z vso potrebno argumentacijo ter dokazal, da pripomba ni sprejemljiva. Ce bi 
bili v takem primeru argumenti predlagatelja statuta prepričljivi, bi bilo nor- 
malno pričakovati, da organ, ki potrjuje statut, odstopi od svoje prvotne pri- 
pombe in nato statut potrdi. To je bil sicer izjemen primer, normalno pa je 
pričakovati, da so pripombe toliko tehtne, in utemeljene, da jih predlagatelj 
statuta ne more odkloniti. To terja seveda od potrjevalca statutov, da statut 
obravnava z vso skrbnostjo in odgovornostjo ter se pri tem usmeri predvsem 
na vprašanja, ki se tičejo' sistemske ureditve določenega področja ter na vpra- 
šanja ustavne in pravne skladnosti, ne pa da se spušča v nebistvene podrobnosti. 

V konkretnem primeru statuta izobraževalne skupnosti v SR Sloveniji je 
položaj tak, da do potrditve predloženega statuta velja in se uporablja še vedno 
začasni statut, ki je bil poprej obravnavan tudi v nekaterih telesih naše skup- 
ščine. 

Kar zadeva proučitev celotnega kompleksa potrjevanja statutov, pa je treba 
pripomniti, da bi bila taka naloga zelo zahtevna in obsežna. Skupščina SR Slo- 
venije je konkretno po dosedanjih predpisih dolžna potrjevati zelo številne 
statute. Po nedavno sprejetem zakonu o skupnostih otroškega varstva in o finan- 
ciranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji potrjuje statut repu- 
bliške skupnosti otroškega varstva. Po zakonu o visokem šolstvu v SR Sloveniji 
potrjujejo statute visokošolskih združenj in tistih visokošolskih zavodov, ki jih 
je ustanovila republika. V zakonu o osnovni šoli ter v zakonu o srednjem 
šolstvu v SR Sloveniji se določa, da naša skupščina obravnava statute skupnosti 
osnovnih šol in skupnosti srednješolskih zavodov, če so te ustanovljene za 
območje SR Slovenije. Zvezni in republiški zakon o financiranju dmžbeno-poli- 
tičnih skupnosti določata glede skladov, da njihove statute potrjuje skupščina 
družbeno-politične skupnosti, ki sklade ustanovi, ter se predlaga na vpogled ali 
soglasje tudi finančni načrt; prav tako je lahko določeno, da skupščina daje 
potrditev k zaključnemu računu sklada. 

Pri nekaterih skladih je z zveznimi in republiškimi predpisi določeno, da 
predlagajo v soglasje ali v obravnavo tudi nekatere druge splošne akte oziroma 
odločitve na primer • program dela itd. Konkretno imajo v tej zvezi urejena 
razmerja do republiških skladov v različnih oblikah, pri čemer pa je potrditev 
statuta sklada vedno> pravilo. 

Potrjevanje statutov s strani skupščin družbenopolitičnih skupnosti pa 
sega celo na gospodarsko' področje. Tako je npr. v zveznem zakonu o organizaciji 
jugoslovanskih železnic določeno, da železniško transportno podjetje sprejema 
svoj statut v soglasju z republiško skupščinoi, v zakonu o bankah in kreditnih 
poslih je določeno, da je treba predložiti zvezni oziroma republiški skupščini 
v obravnavanje statut banke, ki se ustanovi z zveznim oziroma republiškim 
zakonom. 

Iz vsega povedanega sledi, da so ingerence družbeno-političnih skupnosti 
v zvezi z obravnavanjem oziroma potrjevanjem statutov in drugih splošnih aktov 
delovnih in drugih organizacij pred samoupravnimi skupnostmi sistemsko vgra- 
jene v naš pravni sistem v federaciji in republiki. Obstoječa ureditev teh vpra- 
šanj izraža določeno zunanjo politiko: posebne družbene skrbi in odgovornosti 
za organizacijo in delo posameznih dejavnosti. Dimenzije konkretnih pooblastil 
družbeno-politične skupnosti v teh razmerjih pa so odraz določene politike na 
tem področju. 
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Ko odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo predlaga proučitev 
celotnega kompleksa potrjevanja, statutov, odpira s tem zelo obsežno in po- 
membno politično- vprašanje. Po predlogu odbora naj bi to kompleksno vpra- 
šanje proučila zakonodaj no^pravna komisija. V tej zvezi opozarjam na vso 
obsežnost te problematike, na njen značaj. Menim, da bi bile za morebitne kon- 
kretne spremembe v pravni ureditvi teh vprašanj potrebne poprej temeljito 
premišljene politične odločitve, pri čemer velja omeniti, da so določene načelne 
rešitve na posameznih področjih začrtane v zveznih zakonih in predstavljajo 
skupno z ureditvijo v republikah določen enoten sistem. 

Iz vsega povedanega sledi, da zakonodajno-pravna komisija glede na svojo 
funkcijo najbrž ne bi mogla prevzeti glavne vloge v tej raziskavi, lahko« pa bi 
sodelovala pri obravnavi pravnih vidikov tega vprašanja. Dokaj enoten in name- 
noma. obsežen sistem do temeljite preučitve ne bi kazalo parcialno spreminjati. 
Tudi vprašanje racionalnosti oziroma učinkovitosti bi bilo ocenjevati iz teh vidi- 
kov. Na splošno pa po mojem mnenju ni umestno sedanjega sistema vplivanja 
družbe na samoupravne skupnosti negativno ocenjevati in ga diskreditirati, da 
ni racionalen, dokler ne najdemo- boljših in bolj učinkovitih rešitev. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši poslanci, pred seboj imate pis- 
mena poročila, poleg tega pa ste slišali še izvajanja tovarišice Ulrihove, tovariša 
Sukljeta in tovariša Cesnika. Pripomnil bi rad, da je tovariš Česnik izčrpno 
in zadovoljivo odgovoril na vprašanje o značaju, pomenu in vlogi potrjevanja 
statuta s strani republiške skupščine. Sedaj, ko imamo s strani predlagatelja, 
odbora in komisije situacijo razčiščeno, odpiram obravnavo. Kdo, prosim, želi 
besedo. Prosim, besedo ima tovariš Viktor Seitl. 

Viktor Seitl: Tovariši in tovarišice. Mislim, da je treba sugestije, ki 
jih je dal odbor za prosveto in kulturo, podpreti predvsem v tistem delu, kjer 
opozarja na kompleksno' obravnavo in ureditev vprašanja potrjevanja statutov. 
V konkretnem primeru statuta izobraževalne skupnosti SR Slovenije pa imam 
tri pripombe, in sicer: 

1. Skupščina šteje po statutu 95 članov, od katerih je le 21 predstavnikov 
temeljnih izobraževalnih skupnosti. Iz seznama članstva izhaja, da so vsi ostali 
člani deloma iz Ljubljane, deloma iz Maribora. Ostali predeli so zelo slabo 
zastopani v skupščini republiške izobraževalne skupnosti, čeprav bo prav skup- 
ščina sprejemala izredno pomembne sklepe za celotno območje Slovenije. 

Osebno menim, da ni prav, da je v skupščini tako- malo zastopnikov temelj- 
nih izobraževalnih skupnosti in predlagam, da se razmerje članov skupščine po- 
pravi v korist temeljnih izobraževalnih skupnosti. 

2. V 51. členu statuta, v 8. točki, ki govori o- sredstvih za financiranje dejav- 
nosti srednjih šol, menim, da bi se ta točka morala določneje opredeliti, ker 
v sedanjem besedilu ni jasno rečeno, katere šole in pod kakšnimi pogoji jih 
financira republiška izobraževalna skupnost. Mislim, da so nam zdaj instrumenti 
znani in da bi se lahko to določheje opredelilo. 

Naslednja moja pripomba velja bolj kot vprašanje glede na 59. in 60. člen 
statuta. Besedilo teh členov se sklicuje na 55. člen. Zato nastane vprašanje 
ali gre pri tem zgolj za namenska sredstva za posamezna raziskovalna dela ali 
gre za amortizacijska sredstva. Ce gre za sredstva amortizacije, tedaj bi se 
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morali sklicevati na. 57. in ne na 55. člen statuta. To zahteva verjetno določenega 
pojasnila. Hvala lepa. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Hvala lepa. Zeli še kdo beisedo? Mi imamo 
poleg pripomb, stališč in mnenj kulturno-prosvetnega zbora in zakonodajno- 
pravne komisije sedaj še predlog tovariša Seitla k 59. in 60. členu statuta. 
Ali bi morda tovariš predsednik izobraževalne skupnosti profesor Suklje dal 
k temu vprašanju pojasnilo? 

Tovariš Suklje ima besedo. 

Prof. L u j o Suklje: Tovariš predsednik! Glede na vsebino 59. in 60. 
člena si ne bi upal dajati nekih pojasnil, ki bi bila dovolj zanesljiva, ker se na 
to stvar bolj malo spoznam. Pripombo glede števila predstavnikov temeljnih 
izobraževalnih skupnosti v skupščini bomo vzeli na znanje in jo še enkrat 
proučili. Vem pa, da je bilo vloženo že precej truda v to, da bi se število vseh 
predstavnikov zmanjšalo in da pri teh naporih zaenkrat nismo našli boljše poti. 
Zato bi bilo zelo važno, če bi bil si pripombo dan konkretni predlog, kako 
naj se to razmerje spremeni. 

Dovolite mi, tovariš predsednik, še eno kratko pojasnilo. Predstavnik odbora 
za prosveto in kulturo tovarišica Ela Ulrih je tolmačila, da je kratkost mojega 
poročila znamenje premajhne bogatosti vsebine in problematike dosedanjega 
dela izobraževalnih skupnosti. Prosim, da se to tako ne tolmači. Prav gotovo 
ni bilo mišljeno, da je danes prilika, da podamo pred tem zborom celotno poro- 
čilo o dosedanjem delu, ampak le kratek uvod k potrditvi statuta. Ce pa želi 
republiški zbor popolnejše poročilo o našem delu, bomo seveda to z velikim 
veseljem opravili in smo že danes v stanju predložiti popolnejše poročilo. Hvala 
lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Vidim, da ni razpoloženja za kako poglabljanje že v pismenih poročilih in poteTn 
v ustnih dopolnilih dane problematike. Smatram, da bi bilo v sedanji situaciji 
najbolj umestno-, da republiški zbor napravi sklep, da odlaga potrditev statuta 
republiške izobraževalne skupnosti, da posreduje republiški izobraževalni skup- 
nosti mnenja in pripombe', ki so bila. vsebovana, v pismenih poročilih odbora za 
prosveto in kulturo republiškega zbora in zakonodajno-pravne komisije in ki so 
bila formulirana na današnjem zasedanju in da prosi republiško izobraževalno 
skupnost, da ta mnenja in stališča obravnava in na osnovi te obravnave predloži 
eventualno spremenjen statut republiškemu zboru v potrditev. Mislim, da je 
vsebina sklepa tako preprosta, da ni treba, da sklep predložim pismeno. Ce se 
torej strinjate s takim predlogom, potem prosim, da o njem tudi glasujemo. 

Kdor je za to, da tako formulirani sklep, kakor sem ga sedaj povedal, 
sprejmemo, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti 
takemu sklepu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel sklep, da začasno odloži 
potrditev statuta republiške izobraževalne skupnosti, da. posreduje mnenja in 
stališča, kakor so bila formulirana v poročilih in današnjih dopolnilih odbora 
za prosveto in kulturo in zakonodajno-pravne komisije in da prosi republiško 
izobraževalno skupnost, da ta mnenja in stališča obravnava in na podlagi te 
obravnave predloži eventualno spremenjen statut republiškemu zboru v po- 
trditev. 
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S tem smo izčrpali 4. točko dnevnega reda in prehajamo na 5. točko 
dnevnegareda,tojena predlog za izdajo zakona o petdnevnem delovnem 
tednu v SR Sloveniji. 

Predlagatelj tega zakona je izvršni svet, ki je kot svojega predstavnika za 
današnjo sejo določil Viktorja Repdča. 

Kot veste, je izvršni svet, ko je predlog zakona predložil, in preciziral ali 
gre za predlog za izdajo zakona ali za predlog zakona, ki naj bi ga v skrajšanem 
postopku sprejeli. Odbori so zaradi tega v smislu našega poslovnika obravnavali 
predlog kot predlog za izdajo zakona. Smatram, da želi izvršni svet na današnji 
seji predlagati, po kakšnem postopku naj se zakon sprejme. H gradivu za to 
točko ste danes prejeli tudi amandmaje izvršnega sveta, katere je predložil 
k svojemu prvotnemu predlogu zato, da bi ustregel težavami, dvomom in vpra- 
šanjem, katera so se pojavila v odboru za organizacijsko-politična vprašanja 
in zakonodajno-pravni komisiji. Omenil bi še to, da sta predlog zakona obrav- 
navala odbor za organizacijsko-politična vprašanja in zakonodaj no-p ravna ko- 
misija, ki. sta oba dala pismena poročila. 

Med materialom imamo tudi odgovore, izjave, stališča in mnenja občin 
Lenart, Škofja Loka, Izola, poleg tega pa tudi mnenje republiškega sveta sindi- 
katov za Slovenijo. 

Na sejo zbora so bili povabljeni predstavnik zavoda SR Slovenije za zdrav- 
stvo in tehnično varnost, predstavnik inštituta z.a javno upravo in delovna raz- 
merja, predstavnik zdravniškega društva, sekcije za medicino dela., predstavnik 
inštituta za sociologijo in filozofijo, predstavnik zavoda za šolstvo SR Slovenije, 
predstavnik skupščine občine Ljubljana-Center, prof. Kyovsky, profesor delov- 
nega prava in predstavnik republiškega sveta sindikatov za Slovenijo1. 

Sedaj, ko- sem pojasnil celotno situacijo, prosim predstavnika izvršnega 
sveta, da pove predlog izvršnega sveta glede obravnave zakona. Prosim, besedo 
ima tovariš Viktor Repič. 

Viktor Repič: Tovariš predsednik, tovarišiee in tovariši poslanci! 
S predlogom zakona o petdnevnem delovnem tednu v Sloveniji uvajamo v uprav- 
ne in druge organe ter organizacije, ki opravljajo1 javno službo, novo razpore- 
ditev delovnega časa. Ta razporeditev naj bi na eni strani odpravila sedanjo 
veliko raznolikost v urejanju delovnega časa, ki je enostransko težila predvsem 
za uvajanje prostih sobot, na drugi strani pa naj bi v petdnevnem delovnem 
tednu zagotavljala boljše delovne učinke kot v sedanjih šestih delovnih dneh. 

Petdnevni delovni teden je proces, ki. smo ga sprožili že s prehodom od 
48-urnega na 42-urni delovni teden. Proces, ki ga. terja delo' samo, ki je 
namenjeno drugim, in se zato mora prilagajati potrebam samoupravljalske 
družbe in občanom ter potrebam po' učinkovitosti dela, kakor tudi zahtevam 
sodobnega življenja. Sedanji življenjski ritem je bistveno drugačen kot je bil 
v času uvajanja zgodnjega začetka delovnega časa, ko je hodil človek zgodaj 
k počitku in je zgodaj vstajal in odhajal na delo. Razmere so se spremenile. 
Razvoj tehnike, kulture itd. je povzročil, da se sodobno družbeno in zasebno 
življenje, kulturno razvedrilo in druge oblike rekreacije delovnega človeka odvi- 
jajo v večernih urah. 

O pripombah, da. petdnevni delovni teden v smislu zakonskega predloga 
zajema le relativno' ozek krog delovnih ljudi, je treba upoštevati, da je predla- 
gana ureditev delovnega časa šele prvi korak k uvajanju sodobnejšega delovnega 
in življenjskega ritma. Intencija predloga je, da bi se petdnevni delovni teden 
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in novi delovni čas načeloma uvedel v vsej Sloveniji, v vseh službah, razen se- 
veda v tistih, ki zahtevajo nepretrgano delo, kot so bolnice, PTT, promet, RTV 
in še ostali, oziroma delo v izmenah. 

Predlog zakona izrecno ureja to za državne organe. Delovni čas v šolah 
prepušča posebnemu zakonu s področja šolstva. Za druge delovne organizacije, 
katerih dejavnost ima javni pomen, pa predpisom, ki jih izdajajo občinske skup- 
ščine po 50. členu temeljnega zakona o delovnih razmerjih v skladu z določbami 
tega zakona. Mišljene so tu predvsem delovne organizacije, v katerih imajo 
razporeditev ter začetek in konec delovnega časa med dnevom javen pomen, 
kot so promet, trgovina, gostinstvo, banke, zdravstveni zavodi in podobno. O 
delovnem času poslovne uprave zakon sicer ne določa ničesar, pričakovati pa 
je, da se bo tudi tu izvršil ustrezen premik v smeri prilagajanja delovnega časa 
poslovne uprave delovnemu času državnih organov. 

Intenzivne priprave za prehod na nov delovni čas so* se začele že v začetku 
oktobra lani. V ta namen so bile priskrbljene in proučene številne analize de- 
lovnih organizacij o njihovem prehodu na 42-urni delovni teden, ki je imel za 
posledico tudi uvedbo petdnevnega delovnega tedna. Dalje so bile priskrbljene 
analize o, obratih družbene prehrane, otroškem varstvu in prehrani otrok, ki jih 
je izdelal centralni, zavod za napredek gospodinjstva v Ljubljani. Nekatere po- 
membne ugotovitve so povzete v obrazložitvi in v posameznih prilogah tega 
predloga. Zraven tega je bilo priskrbljeno prav tako mnenje republiškega za- 
voda za zdravstveno varstvo in zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, dalje 
obširnejše mnenje inštituta za javno upravo in delovna razmerja. Republiški 
sekretariat za prosveto in kulturo je pripravil informacijo o problemih v zvezi 
z uvedbo petdnevnega delovnega tedna na šolah in o ukrepih v zvezi s postopnim 
uvajanjem novega delovnega časa. Organizirana so bila številna posvetovanja 
predstavnikov republiških sekretariatov, nekaterih ljubljanskih občin, mestnega 
sveta sindikata delavcev družbenih dejavnosti, Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, centralnega zavoda za napredek gospodinjstva, republiškega zdrav- 
stvenega centra, republiškega zavoda za zaposlovanje, podjetja Ljubljana-trans- 
port, tiska itd., kar je razvidno iz priložene obrazložitve. 

Na podlagi posebnega vprašalnika so bili zbrani podatki zaposlenih v javni 
upravi in posebej podatki o številu zaposlenih v republiški upravi, številu 
družin, ki imajo zagotovljeno otroško varstvo in takih, ki tega varstva nimajo 
zagotovljenega ter skupno število' otrok teh družin. Poleg analiz, ki jih je 
pripravil centralni zavod za napredek gospodinjstva in ki SO' priložene gradivu, 
SO' bile na področju otroškega varstva izdelane še številne druge analize v okviru 
republiškega sekretariata pristojnega za socialno varstvo in drugih ustreznih 
organov in organizacij. 

Dejstvo je, da je otroško varstvo poglavitni problem prehoda na nov delovni 
čas, ki ga nikakor ni moč v celoti rešiti pred prehodom in bo šele ta sprožil 
resnično intenzivne družbene akcije v tej smeri, kar nam tudi že konkretni 
primeri ponekod potrjujejo. 

Na podlagi vsega tega določa predlog zakona, naj bi se prehod na petdnevni 
delovni teden izvedel postopoma in sicer v skladu z razmerami v posameznih 
državnih organih. Obvezuje pa tudi državne organe, da morajo poprej opraviti 
potrebne priprave, pregledati zahteve, ki se pojavljajo v zvezi z novo razpore- 
ditvijo delovnega časa, proučiti način njihovega reševanja ter za začetek zago- 
toviti minimalne pogoje za prehod na petdnevni delovni teden in na nov delovni 
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čas, zlasti glede organizacije opoldanske prebrane svojih delavcev ter varstva 
njihovih otrok. 

Delovni čas naj bi se v zimskih mesecih pričel ob 8.30, v letnih pa ob 
7.30. Pri tem pa bi bilo smotrno premakniti v letnih mesecih uro za eno uro 
naprej, kar bi imelo za posledico, da se zlasti v času hude vročine, dnevni živ- 
ljenjski ritem premakne še za, uro nazaj. Seveda bi bilo treba to vprašanje 
rešiti za vso Jugoslavijo enotno. Na podlagi vsega tega so malo dane vsi repu- 
bliški upravni organi že pripravljeni za prehod na nov delovni 'čas pa tudi 
nekatere občinske skupščine, kakor Maribor, gorenjske občine, mestni svet Ljub- 
ljana, občina Ljubljana-Center in druge delovne organizacije. Kot najznačilnejši 
primer naj navedemo, da je občinska skupščina Ljubljana-Center pri sestavi 
občinskega proračuna za letošnje leto namenila del sredstev za investicije za 
otroško varstvene ustanove. Ista občina je ustanovitelj novega vzgojno-varstve- 
nega zavoda v Starem Vodmatu s kapaciteto 140 otrok, ki bo začel poslovati 
s 1. 3. tega leta. Vprašanje zadovoljitve prostorov rešuje občina tudi z odkupom 
stanovanj oziroma stanovanjskih hiš za nove kapacitete za otroško varstvo. 

Proti novemu delovnemu času se pojavljajo tudi ugovori. Vprašljivo je, ali 
stanje, v katerem se nahajamo, dopušča, da hi premik delovnega časa bil odložen 
tako dolgo, da bi bila na zadovoljiv način rešena vsa vprašanja. To bo najbrž 
treba sproti reševati. 

Nedvomno, da mimo same organizacije oziroma razporeditve delovnega 
časa terja prehod na 5-dnevni delovni teden tudi posebne ukrepe, zlasti ukrepe 
za racionalno izrabo delovnega časa, znižanje izgub delovnega časa na najnižjo 
možno mero, odkrivanje rezerv delovnega časa, kot so^ izostanki z dela, nepra- 
vočasno prihajanje na delo, predčasni odhodi z dela, razni zasebni opravki med 
delom, sestanki znotraj in zunaj delovne skupnosti ipd.; ukrepe za zboljšanje 
organizacije dela in delovnega mesta, zaostritev delovne discipline, ukrepe za 
povečanje strokovnosti in boljše kadrovske strukture ter za boljšo politiko spre- 
jemanja na delo1, učinkovitejše ter doslednejše nagrajevanje po delu. Med ukrepi 
za izboljšanje produktivnosti bo brez dvoma tudi ta, da bo treba prizadevanjem 
za modernizacijo, predvsem mislim na mehanizacijo, dela v javni upravi, dati 
pomembnejše mesto kot doslej. 

V zvezi z uvajanjem 5-dnevnega delovnega tedna bi bilo mogoče govoriti 
še o raznih vprašanjih, ki so s temi povezana. Mnogo tega je v obrazložitvi za- 
konskega predloga povedanega, mnogo pa je bilo izrečenega tudi v javnih raz- 
pravah, v tisku in prek drugih sredstev za informacije. Vse to daje zaokroženo 
sliko tega vprašanja in treba se je smelo odločiti, ali gremo v korak s sodobnim 
delovnim in življenjskim ritmom, ah pa ostanemo pri starem, za katerega vemo, 
da je zastarel in je sodobnim zahtevam in potrebam neustrezen. 

Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na kraju bi želel ob- 
vestiti zbor o mnenju izvršnega sveta, da ni nobene ovire, da se predlog, ki ga 
imate pred seboj na današnji seji zbora obravnava kot zakonski predlog, oziroma, 
da imamo že in da bo še več težav, ki bodo' naraščale, kolikor ne bomo zakon- 
ski predlog sprejeli čimprej in sicer iz naslednjih razlogov: 

1. Široka obravnava tako glede časa, v katerem se je vršila, glede mest, na 
katerih se je vršila, in širine, v kateri je bila izvedena, je dala v razpravo1 že vse 
probleme in zelo dvomim, da bi lahko nadaljevanje te razprave vodilo do tega, 
da bi odkrili še nove momente, o katerih v dosedanjih razpravah ni bilo govora. 

2. Iz razprav v skupščinskih telesih, ki so bile opravljene v preteklem času, 
izhaja, da so obravnavali predlog zakona, ki je bil dejansko pripravljen in for- 
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muliran kot zakonski predlog z vsemi podrobnimi določbami in ne kot predlog 
za zakon, in da so zaradi tega tudi v skupščinskih telesih prisotni člani teh teles 
dajali sugestijo in predloge za spremembo predloženega zakonskega predloga. 
Razen tega je danes na seji odbora, ki je kot matičen odbor razpravljal to- te- 
matiko, predlagatelj sprejel vse sugestije in predloge, ki so razvidni iz pregleda 
amandmajev, ki jih danes predlagamo in s tem dosegel soglasje v vseh tistih 
točkah, ki so se v predhodnih razpravah kazale kot neusoglašene. 

3. V sami republiki nam neenotnost glede ureditve delovnega časa povzroča 
velike težave. Predvsem menim, da je treba upoštevati težave, ki jih imajo 
občani, ko opravljajo svoje posle v raznih institucijah, za katere ne vedo, kdaj 
in kako obratujejo-. Razen tega imamo vrsto delovnih organizacij, ki so že prešle 
na nov delovni čas, tako da nam predstavlja to iz dneva v dan večje težave 
in onemogoča docela normalno poslovanje. 

Končno bi omenil še to, da so tak-o- organi federacije kot tudi v vseh ostalih 
republikah že prešli na nov delovni čas in da nam tudi to seveda predstavlja 
precejšnje težave v normalnem poslovanju. Zato bi predlagal v imenu izvršnega 
sveta zboru, da se zbor odloči, da o predloženem predlogu razpravlja kot o pred- 
logu zakona. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Slišali smo obrazlago- samega zakona in 
predlog za skrajšani postopek v smislu člena 294. do 297. našega poslovnika. 
Pred1 nami je torej predlog, da postopamo po skrajšanem postopku. Zeli kdo 
razpravljati o tem predlogu? (Ne.) Če ni: nobene želje, potem lahko obravnavo 
zaključimo1 in pristopimo h glasovanju o tem predlogu. Prosim člane republi- 
škega zbora, ki so za skrajšani postopek, da dvignejo roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Hvala lepa! Je kdo proti skrajšanemu postopku? (1 poslanec.) Se 
je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je predlog za skrajšani postopek sprejet z večino- glasov. 
Proti je glasoval eden, dva pa sta se glasovanja vzdržala. 

Prehajam na razpravo o- predlogu zakona. Prosim predstavnika odbora za 
organizacijsko-politična vprašanja, da obvesti naš zbor o obravnavi, katera je 
bila med odmorom in da "pove stališče odbora. 

Mirko Remec: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor je za organizacij- 
sko-politična vprašanja danes med. odmorom na svoji seji obravnaval mnenja 
in probleme, ki so jih poslale Skupščini SR Slovenije k predlogu zakona o pet- 
dnevnem delovnem tednu v Socialistični republiki Sloveniji skupščine občine 
Lenart, Izola in Škof ja Loka. Poslane pripombe zadevajo- vprašanje obratoval- 
nega časa občinskih upravnih organov, ki naj bi bil na podlagi teh predlogov 
prilagojen krajevnim potrebam in razmeram. V zvezi s tem vprašanjem odbor 
sodi, da bo obratovalni čas -državnih organov v načelu enotno urejen za vso 
republiko- iz razlogov, ki jih že omenja poročilo- našega odbora z dne 19. januarja 
1968, ki je bilo poslano vsem poslancem. 

Odstopanje od takšnega načela naj bi veljalo- po mnenju odbora le za po- 
samezne o-rgane in pod pogoji kot jih predvideva 4. člen predloženega zakona. 
Odbor je obravnaval tudi pripombe Zveze sindikatov Jugoslavije republiškega 
sveta za Slovenijo, glede usklajenosti določil 3. člena predlaganega zakona z do- 
ločili 59. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih. Odbor je že na seji 
19. januarja obravnaval ta vprašanja in že takrat ugotovil, da so glede tega 
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različna pravna tolmačenja. Ta vprašanja pa omenja tudi poročilo zakonodajno- 
pravne komisije, ki sodi, da je s pravnega stališča predlagana rešitev možna. 

Odbor je obravnaval tudi amandmaje, ki jih je na podlagi obravnave za- 
konskega predloga v odboru in v zakonodajno-pravni komisiji na tej seji pred- 
lagal predstavnik izvršnega sveta k 1., 2., 6. in 7. členu in se s temi amandmaji 
strinja. Prav tako se strinja s tem, da se za 15. členom doda nov 16. člen v be- 
sedilu, kot nam je predloženo. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Hvala lepa.. Prosim tovariša Cesnika, kot 
poslovodeoega predsednika zakonodajno-pravne komisije, da pove, ali želi, da 
se komisija posebej sestane in obravnava ta problem.. 

Janko Česnik : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker sem glasovanje razumel tako, kot da gre za sprejem zakonskega predloga 
oziroma za tretjo fazo postopka, potem moram prositi zbor, da nam omogoči, 
da se komisija sestane. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Glede na to, da predstavnik komisije 
želi, da se komisija sestane, odrejam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.20 in se je nadaljevala ob 13.10.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Pretrgali smoi sejo zato, da damo mož- 
nost zakonodajno-pravni komisiji, da zavzame svoje stališče do predloga zakona, 
ki ga sedaj obravnavamo v tretji fazi. Prosim tovariša Cesnika, da da poročilo. 

Janko Česnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zakonodajno-pravna komisija se je sestala in presojala amandmaje, ki jih je 
predložil izvršni svet k zakonu o- petdnevnem delovnem tednu v SR Sloveniji. 
Komisija se v načelu z amandmaji strinja in smatra, da so s temi amandmaji 
pokrite vse njene pripombe, ki jih je dala na prejšnji seji. Poleg teh amandma- 
jev pa komisija predlaga, da se sprejme amandma k 1. odstavku 7. člena zakona, 
in sicer, da se ta prvi odstavek glasi takole: »Delovni čas v vzgojnih in izobra- 
ževalnih zavodih urejajo posebni predpisi«, namesto dosedanjega besedila: »bo 
urejen s posebnim zakonom«. Spremembo' predlagamo zato*, ker je na zadnji 
seji zakonodajno-pravne komisije predstavnik republiškega sekretariata za pro- 
sveto in kulturo poudaril, da ni nujno, da bi se to uredilo s posebnim zakonom, 
temveč da zadošča, da se v tem zakonu navede, da to urejajo posebni predpisi, 
oziroma, da je te» deloma že urejeno, deloma pa bo lahko' urejeno s šolskim 
koledarjem za naslednje leto, oziroma z drugimi spremljajočimi predpisi. 

Nadalje je komisija smatrala za potrebno, da zbor opozori še na nesoglasje 
oziroma vprašanje glede na 3. člen zakona, o. katerem bo odločal zbor. Komisija 
ni postavila amandmaja, smatram pa, da bo moral o tem odločiti zbor, ko bo 
zakon sprejel. Namreč, v 2. odstavku je rečeno, da je med delovnim časom po 
štirih urah dela delovni odmor, ki traja največ 1 uro, medtem ko se v delovni 
čas šteje samo pol ure delovnega časa. Naša komisija je že na prejšnji seji 
sprejela stališče, da je potrebna zakonska oblika predpisa zato, ker predlog 
odstopa v nekaterih primerih od ureditve, ki jo sicer za vse delavce uzakonja 
temeljni zakon o delovnih razmerjih. Tak odstop je podan tudi v tem členu, 
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ki daje možnost delavcem v državnih organih, da imajo med eno in drugo 
polovico dela 1 uro odmora, medtem ko se samo pol ure šteje v delovni čas. 
Nekateri pravniki menijo, da gre za deljen delovni čas in da ta ureditev odstopa 
od ureditve, ki velja za delavce drugih ustanov in gospodarskih organizacij, 
ki imajo deljen delovni čas, na primer v trgovinah in drugod. 

Drugi so mnenja, da je to praktično odmor na delovnem mestu, da se 
ne smatra za deljen delovni časi in da je zaradi tega umestno, da se šteje v 
delovni čas samo pol ure s tem, da pa odmor traja 1 uro. Različni znanstveni 
sociološki in drugi strokovnjaki pravijo, da se šele po 1 uri lahko znova doseže 
tolikšna rekreacija, da se lahko delovna storilnost spet dvigne, ki pa sicer glede 
na delovni čas upada. 

Komisija daje ta predlog zboru v razpravo s tem, da smatra, da je to za 
državne organe mogoče drugače urediti, v okviru pooblastila, ki nam ga daje 
17. člen temeljnega zakona o delovnih razmerjih. 

Glede vprašanja, ali je ta predlog zakona tako opremljen, da ustreza vsem 
pogojem, ki ga določa 268. člen poslovnika in da lahko o tem danes razprav- 
ljamo, pa prepuščam izvršnemu svetu, da to v zboru obrazloži. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Mislim, da je najbolj pametno, da slišimo 
o tem vprašanju tudi stališče izvršnega sveta. Prosim, tovariša Viktorja Repica. 

Viktor R e p i č : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
zvezi s prehodom na nov delovni čas se brez dvoma pojavljajo potrebe za do- 
ločene materialne izdatke, s katerimi bomo šele ustvarili, vsaj ponekod, pogoje 
za novo razporeditev delovnega časa. Gre, kot izhaja že iz uvodnih besed, za 
dve vrsti izdatkov. Prvič, da se uredi prehrana na delovnih mestih oziroma v 
delovnih organizacijah, in drugič, da se pojavljajo izdatki v reševanju vprašanj 
otroškega varstva. V največjem številu delovnih organizacij imamo že danes več 
ali manj urejen nek način prehrane z raznimi bifeji in na druge načine, ponekod 
v velikih delovnih organizacijah, je to urejeno na širši način, kjer je mogoče 
dobiti tudi tople obroke; skratka, vprašanje prehrane se je že doslej, čeprav 
ne enotno urejevalo. 

Vendar nov razpored delovnega časa postavlja, kot eno osnovnih zahtev, 
da se tudi način prehrane temeljito menja. Večja storilnost, kot izhaja iz samega 
gradiva, bo odvisna tudi od načina prehrane s tem, da se dosedanji obroki 
spremene tako, kot nam je to znano iz primerov vseh tistih držav, kjer imajo 
že tako razporeditev delovnega časa, da imajo dva osnovna obroka, to je zajtrk 
in večerjo v kasnejših popoldanskih urah. 

To zahteva spremembo v prehrani na ta način, da opoldanski obrok, kot 
smo ga sedaj vajeni in ki predstavlja sedaj glavni obrok, dobi drugačno funkcijo, 
postane manjši obrok, pravzaprav malica. Zaradi tega seveda tudi vprašanje 
prehrane na delovnem mestu oziroma v delovni organizaciji ne bo zahtevalo 
posebnih izdatkov materialnega značaja. Na kakšen način si bodo delovne 
orgnizacije uredile vsaka za sebe opoldanski obrok, je v materialih tudi na- 
kazano. Predvsem bi opozoril na mnenja in ponudbe posameznih obratov druž- 
bene prehrane, ki menijo, da so že s sedanjimi kapacitetami svojih obratov spo- 
sobne ustreči potrebam delovnih organizacij. Ne glede na to, da že obstojajo 
take možnosti, ki ne bodo terjale večjih materialnih izdatkov, je izvršni svet 
že v samem zakonu predvidel določilo, ki garantira, da bo te materialne izdatke 
za republiško upravo, kolikor bo ugotovil konkretno potrebo teh izdatkov, 
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kril iz proračunske rezerve. Podobno bo najbrž veljalo tudi za občinske skup- 
ščine, tako da se bodo ti izdatki, ki verjetno ne morejo biti nikjer pomembni, 
pokrili iz sredstev proračunskih rezerv. 

Glede otroškega varstva se mi zdi, da se v zvezi s tem zakonom problem 
postavlja v malo drugačni luči. Dejstvo je, da smo v vseh dosedanjih razpravah 
o otroškem varstvu, pri tem bi predvsem opozoril na zakon o skupnosti otro- 
škega varstva in financiranju nekaterih oblik otroškega varstva SR Slovenije, 
ki smo ga sprejeli decembra lanskega leta, že načeli razreševanje teh problemov. 
Imamo nakazane rešitve, kot nalogo, ki smo jo dolžni izvesti po zakonskih do- 
ločilih tako, da bo sprejetje zakona, o katerem razpravljamo danes, najbrž samo 
še en razlog več, da ne bomo v zamudi glede reševanja vseh tistih nalog, ki so 
že z drugim zakonom določene. 

Menim, da je s tem odgovorjeno in zadoščeno zahtevi, ki jo poslovnik po- 
stavlja za sprejemanje zakona po tem postopku. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariši in tovarišice, mislim, 
da je sedaj situacija jasna. Prvič, odločili smo se, da bomo obravnavali predlog 
po skrajšanem postopku in sicer po določilih, ki veljajo za postopek v tretji 
fazi. Drugič, iz poročil odbora za organizacijsko-politična vprašanja in zakono- 
daj no-pravne komisije sledi, da so amandmaji, kakor jih je danes predložil 
izvršni svet, sprejeti in da obstoja soglasnost med odborom, komisijo in pred- 
lagateljem. Ni mi pa jasno., ker to ni bilo od nikogar jasno povedano, kako je 
z naslovom glede na to, da obstojata dve varianti. 

Pred seboj imamo amandma zakonodajno-pravne komisije k 7. členu, ki 
se glasi: »delovni čas v vzgojnih in izobraževalnih zavodih urejajo posebni pred- 
pisi.« Potem smo slišali, da je odprto vprašanje člena 3, odprto v smislu naše 
vsebinske odločitve, ne pa v smislu zakonitosti ah nezakonitosti, ustavnosti ali 
neustavnosti. Po mnenju, ki smo ga dobili od naše zakonodajno-pravne komisije, 
je ena ali druga rešitev, ki se omenja v zvezi s 3. členom, enako zakonita ozir oma 
enako ustavna. 

Koristim to priliko, da se zahvalim tovarišu Ingoliču, tovarišu Perhavcu 
in tovarišu Remcu, ki so me opozorili na to, da je moj postopek pomanjkljiv. 
Mislim, da je tovariš Repič prepričljivo in izčrpno odgovoril na to vprašanje. 
S tem je uvodni del naše obravnave izčrpan in odpiram obravnavo o predlogu 
zakona. 

Prosim, ali želi kdo od članov republiškega zbora ali pa, od naših gostov, 
razpravljati? Kaže, da je bila v predhodnem postopku dosežena taka stopnja 
soglasnosti, da ni več vprašanj, ki naj bi jih osvetljevali ali načenjali. Ge je 
tako, potem zapiram obravnavo in prosim tovariša Cesnika, da da pojasnilo 
glede situacije v zvezi z naslovom zakona, 

Janko C e s n i k : Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da predlagatelj 
in odbor nista vztrajala pri tem, da sta to postavila kot pripombo in glede na 
to naša komisija tega tudi ni obravnavala. 

V tem smislu se je izjavil tudi predstavnik izvršnega sveta. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: To se pravi, da ostanemo pri starem 
naslovu. (Da.) Hvala lepa. 

Razčistiti moramo še glede amandmaja zakonodajno-pravne komisije k 
1. odstavku 7. člena, ki je čisto redakcijskega značaja, ali se poročevalec odbora 
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ter predstavnik izvršnega sveta z njim strinjata? (Da, in odbor tudi.) Sedaj 
imamo situacijo razčiščeno, zato lahko- preidemo na glasovanje. Prosim tiste 
člane republiškega zbora, ki so za predlog zakona, da dvignejo roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Hvala lepa! Ali je kdo proti takemu zakonu? (Nihče.) 
Ali se hoče kdo vzdržati? (8 poslancev.) Hvala lepa! Ugotavljam torej, da je 
republiški zbor z 8 vzdržanimi glasovi predlog zakona o petdnevnem delovnem 
tednu v SR Sloveniji sprejel. 

S tem smo izčrpali tudi 5. točko dnevnega reda. 

Prehajamo na zadnjo točko to je 6. točko dnevnega reda, to se 
pravi na volitve in imenovanja. 

Predvsem bi rad med nami pozdravil tovariša Milana Vižintina, ki sem 
ga že opravičil za današnjo- sejo, pa se je pokazalo-, da je bilo to prezgodaj in 
da je le uspel priti na našo sejo. On je pri tej točki dnevnega reda predstavnik 
komisije za volitve in imenovanja, Pri tej točki imamo dva predloga in sicer 
predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbenih skupnosti, ki jih imenuje 
Skupščina SR Slovenije v svet visokošolskih zavodov in njihovih združenj ter 
predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega 
sodišča v Kranju. 

Pred seboj limam dopis izvršnega sveta, s katerim svet sporoča svoja 
stališča do predlogov odlokov, ki jih je predlagala komisija za volitve in imeno- 
vanja. Za današnjo sejo prihaja v poštev le mnenje k odloku o imenovanju 
predstavnikov družbenih skupnosti, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije v 
svet visokošolskih zavodov in njihovih združenj in odloku o določitvi števila 
in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Kranju, ostala mnenja pa 
se nanašajo na predloge odlokov, ki bodo na dnevnem redu naslednje seje na- 
šega zbora. 

Prvo bomo obravnavali predlog odloka o imenovanju predstavnikov druž- 
benih skupnosti, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije v svet visokošolskih 
zavodov in njihovih združenj. 

Predlog je predlagala komisija za volitve in imenovanja, njen predstavnik 
pa je poslanec Milan Vižintin. Odlok vsebuje predloge za predstavnike druž- 
bene skupnosti v svet univerze, predstavnike družbene skupnosti v svet bioteh- 
nične fakultete v Ljubljani, ekonomske fakultete v Ljubljani, v svet fakultete 
za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, v svet fakultete za elektro- 
tehniko v Ljubljani in fakultete za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, v 
svet fakultete za strojništvo, v svet filozofske fakultete, v svet medicinske fa- 
kultete in svet pravne fakultete. Ali želi tovariš Milan Vižintin dopolniti pred- 
log? (Ne.) Odpiram obravnavo. Ali je kak spremim j evalni ali dopolnilni predlog? 
(Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, dajem, predlog odloka na glasovanje. Kdor 
je za predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo- vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so soglasno izvoljeni v svet univerze v Ljubljani: Stane 
Dolanc, Silvo Hrast, Bogdan Osolnik, dr. inž. Milan Osredkar, Janez Zemljarič 
in Mirko Zlender; v svet biotehniške fakultete: inž. Zmago Hrušovar, Franc 
Puhar, inž. France Razdev-šek; v svet ekonomske fakultete: Miran Goslar, Rino- 
Simoneti ter Sergij Thorževskij; v svet fakultete za arhitekturo, gradbeništvo 
in geodezijo: Marjan Božič, inž. Miloš Kraigher in Ermin Kržičnik; v svet fakul- 
tete za elektrotehniko: inž. Branko Kmet, dr. inž. Franc Lah, inž. Franc Sila; 
v svet fakultete za naravoslovje in tehnologijo: inž. Branko Hočevar, dr. Jože 
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Slivnik, inž. Viktor Turnšek; v svet fakultete za strojništvo: dipl. inž. Marjan 
Jež, dipl. inž. Marko Kos, dipl. inž. Adrijan Kumar; v svet filozofske fakultete: 
Vladko Majhen, Leo Modic in Zvone Verstovšek; v svet medicinske fakultete: 
Slavko Bohanc, dr. Janez Jenšterle in dr. Marjan Koršič; v svet pravne fakultete: 
dr. Darko Cernej, dr. Peter Pavlic, dr. Anton Skobir; v svet visoke šole za po- 
litične vede v Ljubljani: Rudi Bregar, Boris Godina, Božo Kovač. 

V svet šole za telesno kulturo v Ljubljani: Niko Belopavlovič, Franc Kutin, 
Stane Lavrič; 

v svet akademije za glasbo v Ljubljani: Jože Gale, Miran Hasl in Tine Orel; 
v svet akademije za gledališče, radio, film in TV: Slavko Belak, Dušan 

Moravec, Franc Žižek; 
v svet akademije za likovno umetnost v Ljubljani: Tone Fajfar, Stanko 

Fras, Ljerka Menaše; 
v svet združenja visokošolskih zavodov v Mariboru: Adolf Derganc, inž. 

Franc Hvaleč, inž. Andrej Marine, Stojan Požar; 
v svet višje agronomske šole v Mariboru.: Vladimir Vrečko, inž. Janko 

Zivko; v svet višje ekonomske komercialne šole v Mariboru: Metod Rotar in 
Rudi Vračko; v svet višje pravne šole: Branko Bračko in Vladimir Zupančič; 
v svet višje stomatološke šole v Mariboru: dr. Niko Jesenovec in dr. Srečko 
Koren; v svet višje tehniške šole v Mariboru: inž. Miran Guzelj in Kristina 
Lovrenčič; v svet pedagoške akademije v Mariboru: Franc Pečnik in Ela. Atena- 
Ulrih; 

v svet pedagoške akademije v Ljubljani: Polde Kejžar in Ivo Tavčar; v svet 
višje šole za socialne delavce v Ljubljani: Herman Jesenšek in Ada Krivic; 
v svet višje upravne šole: Janez Hočevar in Igor Levstik; v svet višje šole za 
zdravstvene delavce: d:r. Peter Kobe in Nena Luzar; v svet višje pomorske šole 
v Piranu: Drago Ulčar in Karel Štrukelj. 

Prehajamo na odlok o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
okrožnega sodišča, v Kranju. Ali želi tovariš Vižintin kaj dopolniti? (Ne želi.) 
Pred seboj imamo odlok o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
okrožnega sodišča v Kranju. 

Odpiram obravnavo o- tem predlogu. Je kako vprašanje ali kak spreminje- 
v.alni predlog? (Ne javi se nihče.) Ce ni, potem obravnavo zapiram in prehajam 
na glasovanje. 

Mislim, da lahko glasujemo o odloku v celoti, to je o določitvi števila po- 
rotnikov in o volitvi teh porotnikov. Glede na to, da ni bilo nobene diskusije, 
mislim da je stvar nesporna. Prosim člane republiškega zbora, ki so za tak odlok, 
kakor je predlagan, naj dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo' vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
okrožnega sodišča v Kranju v republiškem zboru soglasno sprejet. 

S tem smo dnevni red današnje seje zaključili. Prav lepo se vam zahvalju- 
jem za vaše sodelovanje. 

(Seja je bila zaključena ob 13.45.) 

3* 



REPUBUŠKI ZBOR 

54. seja 

(12. in 13. februarja 1968) 

Predsedoval: dr. Joža Vilfan, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Začenjam 54. sejo republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije. Sporočam vam, da so naslednji tovariši prosili, da jih 
opravičimo, ker so bodisi bolni, bodisi zadržani. To so: Drago Bencina, dr. Jože 
Brilej, inž. Marko Bule, Boris Kocijančič, inž. Gregor Pungartnik in Ferdi- 
nand Vode. 

Se strinjate, da jih opravičimo? (Poslanci se strinjajo.) Ugotavljam, da so 
našteti tovariši opravičeni. 

Pred samim prehodom na dnevni red vas želim1 opozoriti, da ste med ma- 
teriali prejeli tudi odločbo ustavnega sodišča Jugoslavije od 11. 12. 1967, ki je 
na predlog skupščin Metlika, Novo mesto in Trebnje obravnavalo ustavnost 
10. člena o izvedbi odprave okrajev v SR Sloveniji, določbe zakona o usmeritvi 
republiških sredstev za gospodarske investicije v letu 1966 in odločbe II. točke 
odloka o prenosu sredstev odpravljenih družbenih investicijskih skladov na po- 
seben račun Slovenije. Iz dokumenta, ki ste ga prejeli, vam je znano, da je 
ustavno sodišče te predloge zavrnilo. S tem sem svojo dolžnost v smislu 210. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije opravil. 

Prehajam na predlog dnevnega reda in predlagam naslednje spremembe 
predloženega dnevnega reda: 

a) da odpade 5. točka predloženega dnevnega reda, to je predlog zakona 
o določitvi meje, ki jo smejo dosegati prispevki iz osebnega dohodka iz delov- 
nega razmerja v letu 1968, glede na to, da je izvršni svet predlog zakona 
umaknil; 

b) da se spremeni vrstni red predloženega dnevnega reda, in sicer v tem 
smislu, da se kot drugo točko, dnevnega reda postavi 

— predlog odloka o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skupščine 
SR Slovenije za ustavna vprašanja ter predlog odloka o izvolitvi predsednika, 
podpredsednika in članov skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije 
za ustavna vprašanja; 
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c) da se poslanska vprašanja postavijo kot zadnja točka dnevnega reda; 
č) da se razširi dnevni red s tremi predpisi, ki so vam bili poslani z dopisom 

dne 31. 1. 1968, to je s 
— predlogom zakona o postopku, rokih in obveznostih v zvezi s soglasjem 

k stopnjam prispevkov za zdravstveno' zavarovanje; 
— predlogom zakona o dodatnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, 

ki ga plačujejo zavarovanci — člani gospodinjstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko 
dejavnostjo; 

— predlogom zakona o dodatnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, 
ki ga plačujejo zavarovanci od dopolnilnih dohodkov; 

d) da se predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih 
in davkih občanov in priporočilo pomakne za predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o komunalnih taksah. 

Tako spremenjen in dopolnjen predlog dnevnega reda se glasi: 
1. odobritev zapisnika 53. seje; 
2. predlog odloka o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skupščine 

SR Slovenije za ustavna vprašanja ter predlog odloka o izvolitvi predsednika, 
podpredsednika in članov skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije 
za ustavna vprašanja; 

3. ocena razvoja v SR Sloveniji v letu 1968; 
4. predlog zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe; 
5. predlog zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov 

in taks; 
6. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih 

taksah; 
7;. a) predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih 

in davkih občanov, 
b) priporočilo za vodenje davčne politike do zasebnega sektorja v letu 1968; 
8. predlog zakona o stopnji republiškega prispevka iz osebnega dohodka 

iz delovnega razmerja za izobraževanje in o delu republiškega davka od prometa 
blaga na drobno, ki se steka med sredstva za izobraževanje; 

9. predlog zakona o spremembi zakona o izobraževalnih skupnostih in o 
financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji; 

10. predlog zakona o stopnjah in delitvi prispevkov za otroško varstvo za 
leto 1968; 

11. predlog zakona o postopku, rokih in obveznostih v zvezi s soglasjem 
k stopnjam prispevkov za zdravstveno zavarovanje; 

12. predlog zakona o dodatnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, ki 
ga plačujejo zavarovanci — člani gospodinjstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko 
dejavnostjo; 

13. predlog zakona o dodatnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, ki 
ga plačujejo zavarovanci od dopolnilnih dohodkov; 

14. sklep skupščine republiške skupnosti za socialno zavarovanje o stopnji 
osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje in prispevka za 
zavarovanje za nesreče pri delu in poklicno obolenje; 

15. sklep skupščine republiške skupnosti za socialno zavarovanje o določitvi 
dodatnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje za kritje stroškov 
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invalidskega zavarovanja, ki presegajo poprečje stroškov tega zavarovanja in 
za kritje večjih obveznosti invalidskega zavarovanja, ki so posledica nesreč na 
delu ali poklicnih bolezni; 

16. predlog zakona o spremembi zakona o stopnji prispevka za zaposlo- 
vanje; 

17. predlog zakona o uporabi sredstev iz dodatnega davka od prometa blaga 
na drobno v letih 1968, 1969 in 1970; 

18. predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe SR Slovenije v letu 1968; 
19. predlog zakona o določitvi prispevka, ki ga plačujejo gospodarske 

organizacije v skupne rezerve gospodarskih organizacij v SR Sloveniji; 
20. predlog zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za 

leto 1968; 
21. predlog odloka o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funk- 

cionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije; 
22. volitve in imenovanja; 
23. poslanska vprašanja. 
Se strinjate s predloženim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ker ne 

vidim ugovora, ugotavljam, da je tako spremenjen in dopolnjen dnevni red 
sprejet. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 53. seje. 

Besedilo zapisnika ste dobili. Je kdo, ki želi v zapisniku kaj dopolniti ali 
popraviti. (Ne javi se nihče.) Ker ni nobene pripombe, ugotavljam, da je za- 
pisnik 53. seje republiškega zbora naše skupščine, ki je bila dne 2. februarja 
tega leta, odobren. 

Tako lahko preidemo na 2. in 3. točko dnevnega reda, to je na 
predlog odloka o ustanovitvi skupne komisije in na oceno razvoja. Tovarišica 
Vera Kolarič, kot predsednica organizacijsko-političnega zbora, tovariš Miran 
Goslar, kot predsednik gospodarskega zbora in jaz kot predsednik republiškega 
zbora predlagamo, da 2. in 3. točko, to se pravi razpravo o ustanovitvi ustavne 
komisije in poslušanje ekspozeja predsednika izvršnega sveta opravimo na 
skupni seji vseh treh zborov. 

Prosim tovariše in tovarišice, da povedo, ali se s takim predlogom strinjajo. 
(Poslanci se strinjajo.) Ker ni nobenega ugovora, smatram, da je predlog osvo- 
jen. Pretrgavam sejo. Skupno sejo bomo pričeli čez 10 minut. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 9.25 skupno z 
gospodarskim in organizacijsko-političnim zborom.) 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišioe! Pričenjam skupno 
sejo republiškega, gospodarskega in organizacijsko-političnega zbora, za katero 
so se ti trije zbori sporazumeli na ločenih sejah. Sporazumno s predsednikom 
organizacijskcK-političnega zbora in predsednikom gospodarskega zbora bom to 
skupno sejo vodil jaz. 

Dnevni red skupne seje treh zborov obsega dve točki: 



54. seja 39 

1. predlog odloka o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skupščine 
SR Slovenije za ustavna vprašanja in predlog odloka o< izvolitvi predsednika, 
podpredsednika in članov te skupne komisije; 

2. ekspoze predsednika izvršnega sveta tovariša Staneta Kavčiča k oceni 
razvoja v naši republiki v letu 1968. 

Se navzoči strinjate s takim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) 

Ugotavljam, da se strinjate, in prehajam na 1. točko dnevnega 
reda, to je na predlog odloka o ustanovitvi skupne komisije za ustavna 
vprašanja. 

Ta odlok je bil predložen zborom s strani predsedstva skupščine. Odlok 
o izvolitvi funkcionarjev in članov te komisije pa je predložila zborom komisija 
za volitve in imenovanja naše skupščine. Odlok o ustanovitvi komisije je obrav- 
navala zakonodajno-pravna komisija in dala pismeno poročilo, ki vam je bilo 
dostavljeno. Uvodno besedo k predlogu odloka bo imel podpredsednik skupščine 
tovariš Janko Rudolf. 

Janko Rudolf: Tovariš, predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Preteklih pet je potrdilo pravilnost načel, ki srno jih uveljavili z ustavo leta 1963, 
načel, ki jih je določil in preciziral VIII. kongres Zveze komunistov Jugoslavije, 
Sklepi in usmeritev tega kongresa so odločilno vplivali na razvoj družbeno- 
političnega in gospodarskega življenja in na dogajanja v naši deželi. Kongres 
je izoblikoval enotni sistem družbenoekonomskih odnosov v okviru samouprav- 
ljanja, v procesu dela in ustvarjanja je postavil v središče delovnega človeka, 
ki mu mora biti omogočeno, da vpliva na pogoje svojega dela v vseh. fazah, 
oblike in odnosi v delitvi družbenega proizvoda pa mu morajo zagotoviti naj- 
večji možni vpliv in interes; razvil in utrdil je Jugoslavijo kot samoupravno 
skupnost enakopravnih narodov in narodnosti v državi ter delovnih ljudi in 
delovnih skupnosti, in s tem opredelil mednacionalne in medrepubliške odnose 
na samoupravnih osno-vah. V skladu s tem je osnovno načelo ustave samouprav- 
ljanje svobodnih in neposrednih samoupravljalcev in zato je ustava opustila 
klasične reprezentativne oblike predstavniških organov parlamentarnega tipa 
in namesto tega uvedla predstavniška telesa, ki izhajajo iz samoupravnih oblik 
socialističnih proizvodnih odnosov. 

Nadaljnji pomemben korak v razvoju našega družbeno-političnega sistema 
pomeni brionski plenum. Z njegovimi sklepi nastale spremembe v družbeno- 
političnem življenju pomenijo^ predvsem potrditev pa tudi uresničitev ustavnih 
načel o pravicah in svoboščinah občanov. 

Dosedanje izkušnje in konkretni rezultati preteklih petih let so nedvomno 
pokazali občuten napredek naših prizadevanj za preobrazbo družbe na temelju 
socialističnih proizvodnih odnosov, socialističnega samoupravljanja. Vendar 
ustavna načela nismo vedno in v enakem obsegu uveljavili na vseh področjih 
družbenega življenja; napredovali smo ponekod hitreje, ponekod pa tudi za- 
ostajali. Družbeni procesi in prizadevanja zavednih socialističnih sil za popol- 
nejše in doslednejše uveljavljanje ustavnih načel v družbenoekonomskih in 
družbeno-političnih odnosih in sistemu, posebno pa družbeni procesi, ki jih je 
sprožila gospodarska reforma in njeni učinki na vseh področjih družbenega 
življenja, narekujejo nadaljnje prilago je vanje družbenega in političnega sistema 
zahtevam samoupravljanja in terjajo nadaljnje poglabljanje demokratskih in 
socialističnih odnosov, ki se oblikujejo v razvoju naše družbe. Ti procesi nare- 
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kujejo- določnejše rešitve na področju družbenoekonomskih odnosov, zlasti 
glede vprašanj razširjene reprodukcije in minulega dela, ti procesi pa tudi 
terjajo, da je treba celotni sistem funkcioniranja in zvez ter odnosov med 
predstavniškimi -organi in samoupravno bazo, občinami in delovnimi organi- 
zacijami, nenehno in sistematično usklajevati z značajem teh procesov, pred- 
vsem pa s potrebami, ki jih narekuje močnejša afirmacija samoupravljanja 
v družbeni bazi, na vseh področjih družbenega življenja. 

Ustavni amandmaji, ki so jih sprejele zvezna in republiške skupščine aprila 
lanskega leta, pomenijo nadaljnje izgrajevanje skupščinskega mehanizma v 
duhu ustavnih načel. Ti amandmaji so okrepili vlogo skupščin, zlasti republi- 
ških s tem, da so republiške skupščine pritegnjene k delu zvezne skupščine. 
V zvezni skupščini je okrepljena vloga zbora narodov. Nova vloga članov dele- 
gacije republike in pokrajin pomeni nadaljnji korak k ustvarjanju socialistične 
skupnosti v okviru zvezne države Jugoslavije. 

Nedvomno drži ugotovitev, da je uresničevanje ustavnih načel dolgotrajni 
proces. Pravice in svoboščine občanov so zagotovljene v istem obsegu kot so 
se uveljavila načela ustave; to se pravi, najbolj v delovnih organizacijah na 
področju gospodarstva, kjer se je tudi najbolj razvilo delavsko samoupravljanje, 
manj pa v delovnih organizacijah s področja družbenih služb in v komuni. V 
delovnih organizacijah s področja družbenih služb še nismo uspeli razrešiti še 
vedno pričujoč konflikt v odnosih med njihovimi delovnimi skupnostmi in 
družbenim vplivom nad opravljanjem funkciji teh organizacij.. 

Občina je po naši ustavi temeljna družbeno-politična skupnost, v kateri 
se čimbolj neposredno uresničuje družbeno samoupravljanje. Zato je za na- 
daljnji razvoj samoupravnih odnosov izredno pomembno, kako se ustavna na- 
čela o samoupravljanju v občini izvajajo v praksi, predvsem pa kako so reali- 
zirana načela v materialni osnovi občine in njenem financiranju in kako se v 
občini urejajo odnosi, ki neposredno prizadevajo občane. Sedanji način finan- 
ciranja občin v bistvu odrejajo širše družbeno-politične skupnosti, kar nedvomno 
vpliva na razvoj samoupravnih odnosov v občini. Tudi načelo, da občine s svo- 
jimi samoupravnimi in -drugimi splošnimi akti urejajo odnose, ki imajo pomen 
za občane, v praksi ni v celoti zaživelo. 

Čeprav torej ugotavljamo, da samoupravljanje v -občini zaostaja v svojem 
razvoju, da občina še ni v celoti zaživela kot temeljna celica samoupravljanja, 
pa j-e nedvomno res, da čedalje bolj dominantna vloga in afirmacija delovnega 
človeka v samoupravljanju in integraciji družbene skupnosti na -samoupravni 
podlagi daje drugačno mesto in drugačno težo, pa tudi večjo vlogo občinam 
samim in predvsem njihovim skupščinam. Ce bodo ti -odno-si dosledno izvedeni, 
se bodo v občinskih skupščinah čedalje bolj izražali in uveljavljali elementi in 
značilnosti samouprave. 

Izhajajoč iz ustavnega načela, da delovno ljudstvo v republiki uresničuje 
družbeno -samoupravljanje, ureja družbene odnose, usmerja razvoj gospodarstva 

•in družbenih služb, zagotavlja uresničevanje pravic občanov, ustavnosti in za- 
konitosti, ter opravlja vse družbene zadeve, ki so skupnega pomena za politično 
gospodarsko in kulturno življenje in družbeni razvoj v republiki, je treba za- 
gotoviti mesto in vlogo republike in določiti njene odnose in razmerje d-o občin, 
pa tudi do federacije v smeri, da se federacija razvije v samoupravno skupnost 
delovnih ljudi, delovnih organizacij, narodov in narodnosti. Proučiti je treba 
mesto in vl-o-go republike v razvijajočem se samoupravnem sistemu v federaciji 
narodov Jugoslavije. Procesi, sproženi in pospešeni z gospodarsko in družbeno 
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reformo, vse bolj poudarjajo uveljavljanje načela, da se sredstva družbene re- 
produkcije, realizirana na področju občine in republike, uporabijo v teh skup- 
nostih sorazmerno z udeležbo delovnih ljudi pri njihovi realizaciji, seveda v 
skladu z določili enotnega gospodarskega in kreditnega sistema in družbenega 
plana ter načelo, da občinam in republiki pripadajo za. družbene potrebe na 
njihovem področju sredstva iz osebnih dohodkov in drugih virov, ki jih določa 
zvezni zakon, v skladu z načelom delitve po delu. 

Za odnose med republiko in federacijo je temeljnega pomena, kako se v 
praksi izvajajo ustavna načela o federativni ureditvi, ki je eno temeljnih ustav- 
nih načel. Vprašanje funkcij federacije in njenih odnosov z republiko je treba 
obravnavati predvsem z vidika nadaljnjega razvoja federacije kot samouprav- 
nega organizma. Glede odnosov s federacijo je zlasti pomembno vprašanje funk- 
cije federacije na področju gospodarskih odnosov, razdelitve družbenega pro- 
izvoda in financiranja republike in občin in pa vprašanje poseganja federacije 
v pravice republike, da samostojno, podrobno urejajo zadeve s področja temeljne 
in splošne zakonodaje; v zvezi s tem se postavlja vprašanje obsega izključne 
zvezne zakonodaje in koliko je ta obseg glede na razvoj samoupravljanja 
upravičen. 

Postavlja se tudi vprašanje konstrukcije naše republiške ustave. Taka ka- 
kršna je, je ne samo vsebinsko — načela morajo biti nedvomno ista v naši 
republiški kot zvezni ustavi — ampak tudi oblikovno posnetek zvezne ustave. 
Prav gotovo pa bi morala republiška ustava odsevati tudi specifičnosti republike 
in bi morala biti tem specifičnostim prilagojena, obenem pa bi morala ustava 
republike dati osnovo za izgrajevanje lastne državnosti na samoupravnih 
temeljih. 

Vsebolj prevladuje spoznanje, da smo prišli v obdobje, ko moramo pode- 
dovana pota in oblike odnosov in sodelovanje med federacijo in republikami 
pustiti za seboj. V začetku uveljavljanja ustavnih načel so bili namreč še na- 
vzoči elementi prejšnjih obdobij našega razvoja, prevladovali so elementi eta- 
tizma, pri čemer so se odnosi sodelovanja, koordinacije in izmenjave mnenj 
odvijali predvsem med izvršnimi in upravnimi organi federacije in republik. 
Izhajajoč iz mesta in vloge republiških skupščin, ki so najvišji organi oblasti 
in organi družbenega samoupravljanja in morajo zato imeti odločilno vlogo pri 
usmerjanju družbenoekonomskega in političnega življenja v republiki, se zato 
vedno bolj kaže potreba po sistematično organiziranem sodelovanju republiške 
skupščine z zvezno skupščino v vseh zadevah, tudi tistih, ki spadajo v izključno 
pristojnost zvezne skupščine. 

Naša skupščina je tako sodelovanje uredila s svojim poslovnikom in pro- 
gramsko osnovo. 

Oblike odnosov in sodelovanja z zvezno skupščino se morajo razviti na 
samoupravnih osnovah in uveljavljanju sistema in odnosov, ki izhajajo iz samo- 
upravne baze in drugih asociacij delovnih ljudi. 

Vsa ta vprašanja terjajo vsestranske obravnave in analize. Predsedstvo 
skupščine je za to sklenilo, predlagati vsem zborom skupščine Socialistične 
republike Slovenije ustanovitev skupne komisije za ustavna vprašanja z nalogo, 
da prouči vprašanja, pomembna za uresničitev ustavnih načel in ustave Socia- 
listične republike Slovenije, ter da pripravi gradivo in predloge za nadaljnji 
razvoj ustavnega sistema. Naloga te komisije je torej, ugotoviti, v kakšnem 
obsegu so ustavna načela v praksi dejansko uresničena in ali je treba za njihovo 
doslednejšo uresničitev storiti določene ukrepe, ter kakšni naj bodo ti ukrepi. 
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V zvezi s tem naj bi komisija proučila tiste probleme, na katere naša družbena 
praksa in razvoj družbenoekonomskih odnosov ter političnega sistema opo- 
zarjajo. 

Pri sestavljanju predloga o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov skup- 
ščine je predsedstvo skupščine upoštevalo, da se ustava uveljavlja tudi s prakso 
skupščin od občinskih do. zvezne, z zakonodajo in njenim izvajanjem, z razlago 
ustave po ustavnih sodiščih, z določanjem odnosov, ki jih uveljavljajo samo- 
upravne norme, z običaji, ki se uveljavljajo v praksi, tako v organih samo- 
upravljanja kot v predstavniških organih, in ki uživajo podporo v zavesti ljudi 
in v javnem mnenju. Prav gotovo v okviru teh oblik, ki sicer doslej niso prišle 
v celoti do veljave, v veliki meri rešujemo, mnoga vprašanja v zvezi s prilaga- 
janjem nekaterih, morda ne povsem ustreznih, določb ustave družbenim potre- 
bam in razvoju, ne da bi bile potrebne tudi formalne spremembe ustavnega 
besedila. 

Vendar pa so že razprave ob sprejemanju ustavnih amandmajev lani pa 
tudi pozneje, zlasti v zvezni in republiških skupščinah in družbeno-političnih 
organizacijah, opozorile na nekatera vprašanja, pomembna za ustavni sistem, 
ki postajajo aktualna in terjajo, rešitve, bodisi s pomočjo ustreznih oblik izva- 
janja ustave, bodisi s spremembami nekaterih ustavnih določb. 

Težišče dela komisije bo moralo torej biti v proučevanju in analizi seda- 
njega stanja glede izvajanja načel ustave; pri tem bo morala ugotoviti, katere 
določbe ustave se izvajajo prepočasi ali pa se sploh ne izvajajo, saj je razvoj 
uresničevanja ustavnih načel potekal neenakomerno. Na nekaterih področjih 
pomeni preveč podrobna zakonodajna ureditev že tudi zaviranje nadaljnjega 
razvoja, medtem ko na drugih področjih razvoj še ni dosegel ustrezne stopnje. 
Na podlagi podrobne argumentirane analize naj potem komisija predlaga po- 
stopek s spremembo tistih določb ustave, glede katerih ugotovi, da so bodisi 
nejasno formulirane ali preveč toge oziroma da niso v skladu z doseženo 
stopnjo razvoja in dopuščajo dvome pri doslednem izvajanju ustavnih načel, 
da torej zavirajo ali onemogočajo, da bi ustavna načela v celoti in polno zaživela. 
Naloga komisije je torej, da republiški skupščini omogoči solidno družbeno- 
ekonomski in družbenopolitično in s tem tudi realno osnovo za utrditev in 
nadaljnji razvoj ustavnih načel. Temeljna načela ustave so osnova, iz katere 
izhaja ustavna ureditev in katera nakazuje smer nadaljnjega razvoja ustavnega 
sistema pri nas. 

Vprašanja, ki terjajo proučitve na relaciji občina, republika, federacija, 
sem že navedel. Naloge predlagane skupne komisije vseh zborov skupščine se 
ne bodo mogle omejiti zgolj na to vprašanje. Proučiti in poiskati bo treba 
najustreznejše rešitve tudi na drugih področjih. 

Navedel bom nekatera od teh vprašanj, ki so poleg potrebe po ureditvi 
in poglobitvi samoupravljanja v občinah in zagotovitvi materialnih in drugih 
pogojev, za nadaljnji razvoj tega samoupravljanja ter potrebe po uveljavitvi 
republike kot družbene in nacionalne skupnosti na samoupravnih temeljih še 
zlasti pereča. 

Volilni sistem: Pri proučevanju tega vprašanja je treba izhajati iz aktivne 
vloge občana in s stališča, da mora volilni sistem temeljiti na načelih neposredne 
demokracije, socialistične demokracije, kot jo. določa ustava. Osnova mora 
biti samoupravna organizacija, v kateri se realizira neposredna demokracija 
na vseh področjih družbenega dela in ustvarjanja. Ta mora biti osnovni kriterij 
za reševanje raznih dilem, ki se v zvezi z nadaljnjim razvojem ustavnih določb 
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pojavljajo na tem področju. S tega vidika bo treba proučiti izkušnje lanskih 
volitev in oceniti ali pridejo v volilnem sistemu dovolj do izraza načela samo- 
upravljanja in ali je v optimalnem obsegu zagotovljen interes delovnega člo- 
veka kot posameznika in člana delovne oziroma družbeno-politične skupnosti. 

Struktura skupščine: Pojavljajo se razni predlogi in variante, ki jih je treba 
oceniti na osnovi dosedanjih izkušenj pri uveljavljanju ustavnih načel. Ana- 
lizirati je pri tem ne samo dosedanjo strukturo republiške skupščine, ampak 
tudi občinskih skupščin, zlasti v zvezi z njihovimi zbori delovnih skupnosti. 
Tudi pri teh razpravah in ocenah bo merilo samoupravna struktura naše družbe 
z vidika ali taka struktura najbolj odraža sedanji skupščinski sistem oziroma 
ali so tu potrebne določene korekture. V zvezi s skupščinskim sistemom in 
položajem občine bo treba obravnavati tudi položaj mest in njihovega pred- 
stavniškega organa — mestnega sveta. 

Vprašanja družbenoekonomskih odnosov: Na tem področju gre za sklop 
vprašanj, ki jih je sprožil naš dosedanji razvoj in procesi v zvezi z gospodarsko 
in družbeno reformo. Vsestransko bo treba oceniti, kako so uresničena ustavna 
načela o samoupravljanju v združenem delu, ali praksa zaostaja za ustavo oz. 
ali na tem področju ne prihaja do problemov, ki jih ne moremo več reševati 
z dosedanjimi pravnimi določbami. 

Na tem področju bo zlasti treba proučiti vprašanje statusa posameznih 
oblik združenega dela, ko je delovna organizacija določena kot edina in temeljna 
oblika in je hkrati s tem določena tudi struktura in funkcija organov upravljanja 
in ali takšne določbe krnijo izvajanje načela o samoorganizaciji delovnih orga- 
nizacij ter nadaljnji razvoj samoupravljanja v okviru delovne organizacije ter 
otežkočajo razne oblike integracije združenega dela; dalje gre za vrsto vprašanj 
v zvezi z delitvijo^ dohodka po delu, za vprašanja skupnih vlaganj in udeležbe 
pri dohodku delovne organizacije, ki uporablja investicije in sredstva, ki jih 
je vložila druga organizacija, za vprašanja v zvezi z minulim delom, za vpra- 
šanja samoupravljanja v družbenem delu, vprašanja družbenih služb in uprav- 
ljanja v teh službah. S tem v zvezi bo treba oceniti, kako se v praksi uveljav- 
ljajo ustavna načela v upravljanju v delovnih organizacijah, katerih dejavnost 
je posebnega družbenega pomena in kako' s sodelovanjem občanov in pred- 
stavnikov družbeno-političnih skupnosti in organizacij odraža na samoupravnih 
pravicah delovne skupnosti v teh organizacijah. 

Ta vprašanja so postala pereča v nadaljnji graditvi ustavnega sistema na 
posameznih področjih političnega in družbenega življenja in jih bo morala pred- 
lagana skupna komisija vseh zborov obravnavati in predlagati tudi ustrezne 
rešitve. Komisija bo' morala analizirati dosedanje izvajanje ustave in v kakšnem 
obsegu so ustavna načela uresničena v praksi; hkrati bo morala presoditi, kaj 
je vzrok temu, da na posameznih področjih ta načela niso bila dosledno uresni- 
čena in kakšne ukrepe je treba podvzeti? Pri tem bo morala komisija tudi 
ugotoviti, ali nastajajo zaradi dosežene stopnje razvoja družbenoekonomskih 
odnosov in samoupravnega sistema določena protislovja oziroma neusklajenosti 
v sami ustavi ali bi bilo potrebno glede na nadaljnji razvoj ustavnega sistema 
spremeniti posamezne njene določbe. Naloga komisije bo tudi v tem, da 
natančneje opredeli obseg teh sprememb in prioriteto za njihovo reševanje. 

Naloge komisije so obsežne in zahtevne, zato bo še zlasti potrebno>, da 
spodbudi čim širšo razpravo o ustavnih vprašanjih. K tej razpravi mora pri- 
tegniti tako občinske skupščine kot družbeno-politične, delovne in druge orga- 
nizacije, znanstveno-raziskovatne ustanove in javne, znanstvene in strokovne 
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delavce. Njihova mnenja, predlogi in priporočila bodo obogatila delo komisije, 
da bodo njene ugotovitve res vsestranske in predlogi za rešitev najustreznejši. 

Ob zaključku svojega dela bo komisija dala skupščini poročila. Pooblaščena 
je, da na podlagi svojih dognanj da pristojnim zborom skupščine pobudo, da 
obravnavajo posamezna vprašanja, ki so pomembna za uresničevanje ustave, 
da opozori na potrebo po zakonski ureditvi nekaterih vprašanj, ali tudi na druge 
ukrepe, s katerimi naj se doseže uresničenje ustavnih načel in da v primeru, 
ko po vsestranski proučitvi vprašanj ugotovi, da je potrebno spremeniti posa- 
mezne določbe ustave, v skladu s 166. členom ustave, sproži postopek za spre- 
membo ustave. 

V imenu predsedstva skupščine predlagam zborom Skupščine SR Slovenije, 
da sprejmejo predlog odloka o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skup- 
ščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

Predsedujoči dr. J o ž a Vilfan: Odpiram obravnavo o predlogu odloka 
o ustanovitvi skupne komisije za ustavna vprašanja. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Če je vprašanje tako razčiščeno že s predhodnim obravnavanjem tega vpra- 
šanja in podobnega vprašanja v zvezni skupščini ter s pismeno obrazložitvijo 
in referatom tovariša podpredsednika, lahko pristopimo kar h glasovanju. (Po- 
slanci se strinjajo.) Ker vidim, da ni nikogar, ki bi se javljal za besedo in ker se 
z mojim tolmačenjem strinjate, obravnavo- zapiram in prehajam na glasovanje.. 

Glasovati moramo ločeno po zborih. Odlok stavljam na glasovanje, in sicer 
najprej v republiškem zboru. Prosim tiste, ki so za tak odlok, da dvignejo roko. 
(Vsi poslanci dvignejo rokoi.) Ali je kdo, ki glasuje proti temu predlogu? 
(Nihče.) Se je hotel kdo vzdržati? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel odlok o ustvanovitvi 
skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

Prosim člane gospodarskega zbora, da pristopijo h glasovanju in prosim 
tiste, ki so za predlog odloka, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hoče kdo glasovati proti temu odloku? (Nihče.) Se je hotel kdo vzdržati? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je gospodarski zbor soglasno sprejel odlok o ustanovitvi 
skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

Prosim sedaj še člane organizaeijsko-političnega, zbora, da glasujejo. Prosim 
tiste člane tega zbora, ki so za predlagani odlok, da dvignejo- roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti temu odloku? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi organizacijsko-politični zbor naše skupščine soglasno 
sprejel odlok o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slove- 
nije za ustavna vprašanja. 

Prehajamo na drugo točko tega vprašanja, to je na predlog za izvolitev 
funkcionarjev in članov pravkar formirane ustavne komisije. 

Prosim tovariša podpredsednika Janka Rudolfa, da da ta predlog in da ga 
obrazloži. 

Janko Rudolf: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Sklicujem se na že dano obrazložitev in ne mislim posebej obrazlagati sestava 
te komisije, pač pa izkoriščam to priložnost za spreminjevalni predlog. Predla- 
gam, da namesto profesorja dr. Mirana Lavraoa, ki je zaradi preobremenjenosti 
z delom odklonil sodelovanje v tej komisiji, izvolimo v komisijo tovariša Mirka 
Jamarja, poslanca republiškega zbora naše skupščine in predsednika odbora 
tega zbora za proizvodnjo in promet. 
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Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Odpiram obravnavo. Zeli 
kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, zapiram obravnavo in pre- 
hajam na glasovanje. Glasovali bomo ločeno po zborih. 

Prosim člane organizacijsko-političnega zbora, ki so za ta predlog odloka, 
da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti temu odloku? 
(Nihče.) Se kdo vzdržuje? (Nihče.) 

Ugotavljam torej, da je organizacijsko-politični zbor soglasno sprejel predlog 
odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov skupne komisije vseh 
zborov skupščine za ustavna vprašanja. 

Prosim sedaj člane gospodarskega zbora, da glasujejo. Prosim tiste, ki so 
za predlagani odlok, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. 
Je kdo proti temu odloku? (Nihče.) Se kdo vzdržuje? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je gospodarski zbor naše skupščine soglasno sprejel odlok 
o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov skupne komisije vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

In zdaj končno prosim poslance republiškega zbora, da glasujejo. Prosim 
tiste, ki SO' za predlagani odlok, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala lepa. Je kdo proti temu predlogu? (Nihče.) Se kdo vzdržuje? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi republiški zbor soglasno sprejel odlok o izvolitvi 
predsednika, podpredsednika in članov skuipne komisije vseh zborov skupščine 
SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan : S temi, tovarišice in tovariši, je 1. točka 
našega dnevnega reda izčrpana. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na ekspoze predsed- 
nika izvršnega sveta Staneta Kavčiča k oceni razvoja v SR Slovenija v letu 1968. 
Tovariš predsednik, prosim! 

Stane Kavčič: Spoštovani tovariši in tovarišice poslanci! Letošnja 
politika družbenega in gospodarskega razvoja je vsekakor nadaljevanje reforme. 
Ce jo hočemo torej postaviti na realna tla, če hočemo čim bolj objektivno oceniti 
naše možnosti, odnos sil in tudi konkretne naloge, potem ne moremo mimo po- 
glavitnih značilnosti lanskoletnih gospodarskih in političnih gibanj. Te pogla- 
vitne značilnosti so: 

Čedalje bolj postaja jasno, kaj reforma pomeni. Reforma ni nek naš izmiš- 
ljeni eksperiment, ampak gospodarska, in družbena nujnost; pred katero se 
nismo znašli samo mi, ampak pretresa v tej ali drugi obliki z večjo' ali manjšo 
vztrajnostjo in silovitostjo tudi druge, tako na vzhodu kakor na zahodu. Spo- 
znanje te nujnosti postaja čedalje bolj trdno, prehaja v čedalje širšem obsegu 
v zavest delovnih ljudi. Na podlagi njihove zavzetosti in delovanja postajajo 
cilji reforme tudi že svojstvena materialna sila, ki lahko kot družbeni faktor 
marsikaj spremeni v naših osnovnih materi,alnih odnosih. Čutiti je čedalje večjo 
enotnost, kar zadeva to osnovno usmeritev, čeprav to ne pomeni, da vsaka 
delovna organizacija, vsak posameznik, vsak samoupravni -organ vedno in 
ob vsakem vprašanju stoji na stališču ali zahteva in predlaga odločitev, ki bi 
bila vedno popolnoma v skladu s to generalno politiko. Spričo tega so neogibni 
boj mnenj, preverjanje posameznih sklepov v praksi, konfrontacija posameznih 
interesov in diferenciacija, kar se tudi sicer vsakodnevno dogaja. To politično 
spoznanje delovnih ljudi in taka smer krepitve družbene zavesti sta naš dose- 
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danji največji uspeh in največji rezultat, dosežen v boju za uresničevanje 
reforme. Pri vsem tem pa se ne smemo zapirati v republiške okvire, si misliti 
ali celo domišljati, da je samo v Sloveniji tako ali predvsem tako, temveč se 
moramo vključevati v posamezne in enake jugoslovanske tokove, iskati podporo 
in tudi podpirati reformska prizadevanja širom po Jugoslaviji, ki se v celotni 
zavesti delovnih množic prav tako vztrajno krepe in tudi uresničujejo. 

V materialnem pogledu smo v Sloveniji dosegli rezultate, o katerih sicer 
ni mogoče trditi, da so blesteči, vendar pa tudi ni razloga, da bi bili glede 
njih zaskrbljeni. Iz gradiva, ki vam je bilo dostavljeno, je razvidno, da se je 
družbeni proizvod v lanskem letu, izračunano po stalnih cenah, glede na prej- 
šnje leto povečal za 3,9 °/o, obseg industrijske proizvodnje za 1,2 °/o, izvoz blaga 
in storitev za 12i0/o, produktivnost v družbenem sektorju za 3,3 °/o, naložbe v 
osnovna sredstva pa. so ostale na ravni prejšnjega leta, računano po tekočih 
cenah; nominalni osebni dohodki iz delovnega razmerja so se dvignili za 
12,2 !%, zaloge v gospodarstvu pa za 8 °/o. 

Ker so se življenjski stroški povišali za okoli 8 l0/o, se je tako' realni osebni 
dohodek zaposlenih dvignil za okoli 4 °/o, kar je v skladu s povečanjem družbe- 
nega proizvoda. Kljub temu, da nismo dosegli predvidenih planskih proporcev, 
lahko dosežene rezultate ocenimo kot zadovoljive, zlasti še, če upoštevamo 
nekatera gibanja na mednarodnem trgu, restrektivne finančne ukrepe pretek- 
lega leta in nujno potrebno prilagojevanje gospodarstva novo nastalim pogojem, 
In sicer sodimo, da v omenjenih številkah niso in tudi ne morejo biti izraženi 
vsi pozitivni premiki in tokovi, ki jih je že sprožila in ki jih še sprošča gospo- 
darska in tudi družbena reforma. Naj omenim: samo osebno delo, kvaliteto dela, 
občutek odgovornosti, večjo vrednost stalnega delovnega mesta, računanje na 
daljši rok tako v družbenem kakor tudi v zasebnem sektorju. Vse to ima čedalje 
večjo veljavo in daje ne samo materialne, ampak, lahko rečemo, tudi politične 
in moralne rezultate. 

Postopoma prehaja reforma tudi na druga področja — šolstvo, znanost, 
zdravstvo, javna uprava, pravosodje; ponekod so doseženi večji, drugod manjši 
rezultati. Samoupravna telesa, ki že delujejo na teh področjih, je že čutiti ne 
samo v materialnem, ampak tudi v družbenem pogledu. Mimo tega se snujejo 
novi samoupravni organi v znamenju napredovanja našega družbenega sistema. 

Naš poglavitni namen v letošnjem letu je, to politiko nadaljevati vztrajno in 
čimbolj dosledno, brez nepotrebnih pretresov, kampanj ali spektakularnih dejanj. 
Ni nam potrebna predvsem parada pojmov in tudi ne zgolj razstava vizij. Po- 
trebno nam je stalno in sistematično usklajevanje med tistim, kar nam nare- 
kujejo in k čemur nas vabijo naše socialistične vizije, in konkretnimi, včasih 
tudi neprijetnimi in praktičnimi ukrepi, k nam jih nalagajo konkretne razmere 
in čas, v katerem živimo in delamo. Zato predvidevamo, da bomo v Sloveniji 
letos, v primerjavi z lanskim letom, povečali realni družbeni proizvod za 5 do 
6'%; vlaganje v osnovna sredstva za 7 do 8%, nominalne osebne dohodke za 
8'°/o in realne za 5°/o; izvoz pa za 9 do 11%. Kot vidite prevladujeta v naših 
ocenah realizem in zmernost. Menim, da so naše notranje sile znotraj samo- 
upravnega sistema in zavestna spoznanja, množic dovolj močna in zmožna 
nositi tak družbeni razvoj naprej in ga korak za korakom dopolnjevati. 

Pri vsem tem pa smo postavljeni pred dve vrsti nalog. Pred tiste naloge, 
ki so načelno sistemskega značaja., in tiste, ki imajo' predvsem svoj praktično 
operativni pomen. 
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V načelno sistemskem pogledu se nam kažejo predvsem naslednje konkret- 
ne naloge ali kompleks problemov, ki terja svojo razrešitev. 

Očitno je, da ostanki starega, kjerkoli ostajajo, nujno povzročajo razne 
nesporazume in politične konflikte. V tem trenutku se nam zdi zastran tega 
izredno pomemben odnos centra do vsega tistega, kar je že nastalo in kar 
še nastaja na okostju naše samoupravne zgradbe. Ni namreč več mogoče na 
vse materialne bilance gledati samo z enega mesta in tudi ni več mogoče vse 
osnovne družbene probleme in protislovja razvozljavati zgolj iz enega centra 
in zlasti ne s hierarhičnimi pogledi in odnosi do nastalih problemov. 

Veliko družbenih funkcij, pravic in obveznosti je družbeni razvoj že pre- 
vrgel na republike, zlasti še na razne samoupravne strukture, bodisi da so na 
republiški ravni ali v raznih drugih oblikah in celicah vse družbene reproduk- 
cije. Zdaj je to postalo objektivno dejstvo, in če se ga ne spoštuje, če politična 
intuicija in pogled ne sežeta do tod, potem je tu nasprotje z vsemi posledicami. 
In če v tem trenutku govorimo in poudarjamo, da je treba v luči sodobnih spo- 
znanj analizirati in razvijati naprej odnose med federacijo in republikami, 
potem: se s tem ne potegujemo- za kakšno decentralizacijo' zveznega etatizma, 
ampak imamo v mislih predvsem pravkar omenjeno stanje družbeno-samo- 
upravnih odnosov in družbene prakse. Nekateri ob vsem tem izražajo strah 
pred republiškim etatizmom. Ni mogoče skrivati, da taka nevarnost obstaja, 
vendar so se na ravni republike in tudi znotraj nje že razvile, organizirale 
in tudi aktivirale tako močne samoupravne strukture, in to na raznih področjih 
družbenega življenja, da se je povsem neupravičeno bati, da bi prevladala 
republikansko etatistična smer družbenega razvoja. 

Torej, pri vsem tem ne gre za decentralizacijo etatizma, ampak za to, da 
se da mesto, prostor in možnosti novim kvalitetam našega samoupravnega siste- 
ma, nastalim samoupravnim strukturam, ki so zrasle in prevzele ali žele prevzeti 
mnoge od funkcij vse družbene reprodukcije. Torej se za vsemi temi zahtevami 
in željami ne skriva nikakršna etatistično administrativna kategorija niti eko- 
nomska avtarkija posamezne nacije ali republike. Pri vsem tem gre torej pred- 
vsem za nadaljnji razvoj vseh specifičnih oblik samoupravljanja tudi v nacio- 
nalnih okvirih. Nas ne zanimajo predvsem formalna kompetenčna vprašanja, 
ampak iščemo čimvečjo učinkovitost, demokratičnost, racionalnost in neposred- 
nost posameznih odločitev kakor tudi družbeno, kreativnost, kar vse je mogoče 
v sedanjem obdobju opravljati samo na ravni federacije v mnogo manjšem 
obsegu, kot je bik> to v preteklosti. Novo obdobje tako usmerjenega razvoja 
našega družbenega sistema lahko samo spodbudi naše ustvarjalne sile, nas pri- 
pelje do mnogih novih racionalnih in izvirnih rešitev in da pomembne politične 
in materialne rezultate, kar bo samo' krepilo občutek medsebojne povezanosti, 
demokratičnosti in solidarnosti vseh delovnih ljudi federativne socialistične 
Jugoslavije. 

Ker izhajajo republike iz teh stališč, tudi ni naključno, ampak nujno, da 
nastajajo nove kvalitete tudi v odnosu do. komunalnega sistema kot temeljne 
celice naše družbene reprodukcije. Prišel je zato čas, da tudi v sistemskem in 
terminološkem pogledu stvari obrnemo, in da se ne pogovarjamo več, kaj bomo 
dali občinam —• to velja za republiko in federacijo., ampak da se začnemo 
pogovarjati o tem, katere družbene naloge je nujno, potrebno urediti na ravni 
republike in federacije in koliko je treba odvzeti sredstev, da bi bile lahko 
uspešno opravljene. Vse drugo naj bo stvar sporazumov in uravnavanja obča- 
nov, ki so danes, na delovnem mestu, proizvajalci in jutri, v svoji družini, 
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v šoli, v zdravstvu, potrošniki. Moram vas obvestiti, spoštovani tovariši poslanci, 
da je izvršni svet hkrati s pripravo zakonskih predlogov, ki so vam predloženi, 
študijsko analitično obdeloval tudi ukrepe, ki bi močneje poudarili materialni 
in s tem tudi družbeni položaj komune, ki bi le-tej dali večji manevrski prostor, 
večjo suverenost. 

Nismo bili povsem prepričani, da imamo spričo pičlo odmerjenega časa 
dovolj možnosti, da storimo brez enotne podpore vseh činiteljev ta korak že 
v tem trenutku. Zato smo seveda z veseljem sprejemali vse predloge skupščin- 
skih odborov, ki odpirajo nove možnosti za delo in razvoj občin. Tega prooesa 
seveda ne smemo gledati zgolj skozi številke, ampak naj nas predvsem zanimajo 
oziroma nas morajo zanimati družbeni odnosi, ki na podlagi tega nastajajo, in 
nove kvalitete, ki jih tak razvoj prinaša v vso našo družbeno reprodukcijo, 
zlasti v njeni osnovni celici, to se pravi v komuni. Kar se tiče samih številk in — 
da bom še bolj konkreten — proračunskih možnosti, so seveda neogibne dolo- 
čene razlike. Tista komuna, ki ima bolj produktivno, bolj poslovno gospodarstvo 
in bolj iznajdljiva vodstva v teh gospodarskih organizacijah, bo gotovo nekoliko 
na boljšem od tiste, ki vsega tega nima. To je neogiben zakon družbenega 
napredka. 

Čeprav nam podatki o celotni delitvi družbenega proizvoda v naši republiki 
ne povzročajo zaskrbljenosti, čeprav je torej poprečje zadovoljivo, pa nismo 
zadovoljni predvsem zaradi tega, ker je to samo poprečje. Očitno je, da se v tem 
poprečju skrivajo tiste delovne organizacije, ki bi glede na svojo produktivnost 
lahko bolj povečale osebne zaslužke, kot so jih, in tudi tiste, ki so jih povečale 
bolj, kot bi jih smele. Mislim, da je bolj naključje kot pa zavestna odločitev 
in rezultat določene politike, da je realno povečanje osebnega dohodka tudi 
v skladu z realnim povečanjem vsega družbenega proizvoda v naši republiki. 
Sprejeli smo kategorijo dohodka in načelo delitve po delu. Toda samo pri 
splošnih načelih nismo mogli ostati. In zavedati se moramo, da bo začela praksa 
ogrožati celo nekatere pridobitve samoupravljanja in kvariti samoupravne od- 
nose, če ne bomo teh pojmov in načel bolj natančno določili in vztrajno iskali 
in tudi našli ustrezna merila za njihovo konkretizacijo. 

Med dohodek delovne organizacije in obseg osebnih dohodkov moramo po- 
staviti tudi stopnjo akumulacije. Dobiti moramo za to potrebna merila. In pri 
tem smo si že sedaj na jasnem, da univerzalnih meril ni, pač pa da lahko na 
podlagi prakse in našega načelnega, rekel bi, političnega kurza vendar dobimo 
vsaj parcialne posplošitve, ki bi posameznim panogam ali grupacijam panog 
ali tudi družbenim skupnostim — kot vidite, puščam vsa vrata odprta — poma- 
gale bolj konkretizirati načelo delitve po delu. Če tega ne bomo storili, bomo 
še vedno prisiljeni k parcialnim administrativnim ukrepom, še bomo dopuščali 
zamrzovanje posameznih dohodkov; in pri takem usmerjanju dohodkov se ne 
bo mogoče povsem izogniti temu, da bodo slabi dobili natanko isto za nagrado, 
kar bodo dobili dobri kot kazen. Slabim lahko taki ukrepi sankcionirajo visoke 
dohodke, preudarnim in racionalnim pa nizke. 

Pri tem bi opozoril, da moramo dati večji poudarek načrtni in dolgoročni 
kadrovski politiki, saj vsi podatki nazorno kažejo neustrezno strukturo zlasti 
med vodilnimi kadri. V ta namen moramo hitreje dvigati na odgovorna mesta 
zlasti mlajše kvalificirane kadre. So namreč nekatere delovne organizacije, ki 
žele v reformski stiski svojo nizko produktivnost, svojo slabo organiziranost 
reševati tako, da se zapirajo vase, ne sprejemajo nikogar več medse, da jih ne 
briga, ali mladina, ki prihaja iz šol, dobiva zaposlitev ali ne. Radi bi sebi zago- 
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tovili zadovoljivo raven osebnih dohodkov; vprašanje razširjene reprodukcije, 
odpiranja novih delovnih mest in s tem tudi vse reprodukcije družbenega 
napredka pa naj po' njihovem mnenju razrešuje kdo drug, mogoče centralni 
komite Zveze komunistov ah pa kar izvršni svet sam. Taka logika zasebnega 
zadružništva, če jo lahko imenujem s takim ostrim imenom, je v popolnem na- 
sprotju ne samo z našim sistemom samoupravljanja, ampak tudi z napredkom 
naše družbe. Ne samo' s politično kritiko — čeprav tudi z njo, ne samo z družbe- 
nim pritiskom — čeprav tudi z njim, ne samo z mobilizacijo notranjih, bolj 
razgledanih in bolj progresivnih sil — čeprav tudi z njimi, ampak tudi z gra- 
ditvijo natančnih ekonomskih in matematičnih meril bi morali preprečevati 
take pojave. 

Naša komisija pri izvršnem svetu se je zelo resno lotila teh nalog. S svojimi 
dosedanjimi rezultati bo seznanila skupščino'. Sicer pa podpiramo vsa prizade- 
vanja, za to, da pridemo čimprej do zakona o dohodku, ki je, kot je znano, na 
programu zvezne skupščine. Novi zakon o dohodku bo pomemben prispevek v 
tej smeri, čeprav vseh navedenih problemov najbrž ne bo razrešil. Zato moramo 
že sedaj iskati še bolj konkretna in natančna merila, da bi lahko tistim delovnim 
organizacijam, ki imajo resnično večje rezultate in ki hkrati tudi — sorazmerno 
z vloženim družbenim kapitalom, katerega upravljajo — skrbe za razširjeno 
reprodukcijo, odprli še mnogo hitrejšo pot napredovanja od dosedanje. Tisti, 
ki vsega tega nimajo iin ki tega ne zmorejo, ki stagnirajo v razširjeni reproduk- 
ciji in v fondih, pa naj posledice te stagnacije občutijo tudi s stagnacijo svojih 
osebnih dohodkov. To je osnovni smisel našega iskanja družbenih meril za 
usmerjanje delitve dohodka v delovnih organizacijah. 

Znano je, da je zvezni izvršni svet sklenil predložiti skupščini analizo ures- 
ničevanja srednjeročnega plana s posebnim ozirom na reformo in bilanco 
sredstev federacije. Podpiramo zvezno skupščino in zvezni izvršni svet, ki sta 
dala to na dnevni red. Menimo, da se je treba te naloge lotiti brez kakršnihkoli 
apriorizmpv, čeprav je —- tako kot mi pojmujemo' interese vse Jugoslavije — 
naša primarna naloga uspešno uresničevati reformoi. Nam v tem trenutku niso 
najvažnejše morebitne nujne uskladitve, ampak želimo dobiti jasen pregled 
sedanjega stanja zato, da dbsežemo glede teh vprašanj čimvečjo mogočo enot- 
nost. Ta nam je nujno potrebna, če hočemo preprečiti, da bi nas stihija že sedaj 
pahnila v kakršnekoli odločitve oziroma omejevala svobodo naših odločitev 
po letu 1970, ko bomo materialno, politično in tudi sistemsko bogatejši stopili 
v novo obdobje svojega družbenega razvoja in mogoče tudi plana in planiranja. 
Zato smo mnenja, da je treba v te analize in bilance vključiti tudi razpravo 
o položaju, obsegu in namenu tako imenovanega državnega kapitala, ki živi 
in se obrača kot dediščina nekdanjega centralnega investicijskega fonda. 

Menimo, da so naša predvidevanja dokaj realna, čeprav moramo odkrito 
reči, da je najbolj problematično predvsem povečanje izvoza, to se pravi tisti 
gospodarski pokazatelj, od katerega je odvisno še marsikaj drugega. Naša delna 
zaskrbljenost glede tega počiva na naslednjih dveh objektivnih dejstvih. Ne 
moremo biti zadovoljni s stanjem našega zunanjetrgovinskega in deviznega 
režima in sistema ali natančneje rečeno z njegovim izvajanjem. V preteklem 
letu so sicer v načelu bolj ali manj zadovoljiv režim s konkretnim izvajanjem, 
z nekontrolirano liberalizacijo tako popačili, da smo se znašli v precej kritičnem 
materialnem položaju. Ta je izsilil precejšnje restriktivne ukrepe. Le-ti pa v tem 
trenutku ne vplivajo preveč spodbudno in stimulativno na naš izvoz. Se več, ti 
ukrepi so povzročili v naših delovnih organizacijah mnogo razburjenja in kritike, 

4 



50 Republiški zbor 

kar vse seveda ne vpliva spodbujajoče na prizadevanja za povečanje izvoza. 
Mimo tega smo mnenja, da je v preteklem letu zunanjetrgovinska politika vse- 
bovala premalo' selektivnosti. Posamezne normative so na tem področju preveč 
prilagajali zahtevam vseh ali celo posameznih delovnih organizacij, namesto 
da bi določili razumno mero stimulacije in tudi zaščite, zavedajoč se pri tem 
neogibnosti, da morajo produktivno najniže stoječi ali povečati svojo produk- 
tivnost ali pa omagati v tej neizprosni ekonomski tekmi in selekciji. Tako pa 
se je skoraj izgubila ta osrednja rdeča nit, ta poglavitni kriterij in tako smo 
zdaj — milo rečeno — na skrajnem robu meje, ki jo neizprosno začrtava 
reforma. Tak razvoj je izsilil v zadnjem trenutku tudi že omenjene restriktivne 
ukrepe. Čudi nas, da se to ni zgodilo že prej, tembolj zato, ker so nekateri že 
dovolj zgodaj opozarjali na to. Žal pa so prevladale preveč optimistične ocene. 
In tako smo se sedaj znašli v ne preveč optimistični stvarnosti. 

Druga otežujoča okolnost so dogajanja na mednarodnem trgu, ki so vam 
znana, in zato o njih ne bi še posebej govoril. Dejal bi samo to, da tako stanje 
zahteva še posebno aktivnost, vztrajnost in pazljivo1 preučevanje vsega, kar se 
dogaja okrog nas, ker v nasprotnem primeru niso izključena niti najrazličnejša 
razočaranja niti najrazličnejši pritiski. 

To so', tovariši in tovarišice poslanci, tiste poglavitne sistemske naloge, 
ki še posebej zanimajo izvršni svet. Glede njih v naši republiki ne mislimo ostati 
zgolj pri resnem razmišljanju in kritičnih pripombah, ampak hočemo in želimo 
konstruktivno sodelovati pri konkretnih rešitvah. Taka naša delovna zamisel 
zahteva praktične ukrepe in ustrezno organizacijo naših kadrov predvsem na 
področjih, kot so ustavni sistem, družbeno usmerjanje delitve v delovnih organi- 
zacijah, organizacija in funkcioniranje javne uprave, sistem socialno-zdravstve- 
nega zavarovanja, vloga znanosti, davčni sistem, koncept dolgoročnega razvoja 
Slovenije, dosledno vzdrževanje in izpopolnjevanje obstoječega ekonomskega 
sistema, V tesni povezavi med skupščinskimi organi in izvršnim svetom smo 
že našli ali še iščemo, so že ustanovljene ali se ustanavljajo komisije, delovne 
ali študijske skupine, ki imajo nalogo pripraviti ustrezno gradivo, predloge in 
sklepe kot naš konstruktivni prispevek k nadaljnjemu razvoju družbenega 
sistema v naši federativni skupnosti socialistični Jugoslaviji. 

V neposredni praktični politiki v gospodarstvu in na drugih področjih pa 
se nam v Sloveniji oblikujejo' naslednja stališča, cilji, vprašanja in naloge. 
Razčistiti in uskladiti moramo s sedanjimi tokovi gospodarske reforme vsa tista 
odprta vprašanja, zlasti v razširjeni reprodukciji oziroma investicijski dejav- 
nosti, ki so nam ostale še iz časov pred reformo. Zavzeti moramo glede njih 
jasna stališča in jih potisniti v okvire naših sedanjih finančnih zmogljivosti 
in tudi sodobnih reformskih racionalnih spoznanj. Lahko rečemo, da smo glede 
tega, kar zadeva republiške objekte in akcije, tik pred zaključkom. O vsem 
tem bo izvršni svet v kratkem poslal skupščini poročilo z vso dokumentacijo. 
Zato naj o teh problemih rečem v tem trenutku samo tole. Republika je imela, 
kot je znano, že pred reformo odprta tri velika investicijska gradbišča — EKK 
Velenje, železarne in elektroenergetiko. Za EKK Velenje je izvršni svet že poslal 
skupščini predlog o sanaciji. Na podlagi iniciative delavskih svetov vseh treh 
slovenskih železarn in v dogovoru z izvršnim svetom potekajo zielo intenzivne 
priprave za to, da pride do združitve vseh treh železarn v ena skupno podjetje, 
kar bo zelo ugodno vplivalo ne samo na tekočo' proizvodnjo, ampak tudi na na- 
daljnjo izgradnjo, in to ne samo v tehnično organizacijskem ampak tudi v ma- 
terialnem pogledu. Menimo, da bo potrebno ob integraciji izdelati tudi priori- 



54. seja 51 

tetni vrstni red potrebnih investicijskih vlaganj in jih časovno uskladiti z ob- 
segom tistih sredstev, ki so bila predvidena in jih bomo lahto namenili za to 
investicijo. To se nam zdi zelo realna in tudi relativno zadovoljiva rešitev. 

V tem trenutku pa še ni vse sklenjeno glede energetskih objektov. Po 
predvidenem in že sprejetem programu graditve primanjkuje do leta 1970 okrog 
20 milijard starih dinarjev. Pokazalo se je, da ta primanjkljaj banke ne mo- 
rejo nadomestiti iz svojih investicijskih sredstev, ki so predvsem kratkoročnega 
ali srednjeročnega značaja. Republika ima tu svoje trdne obveznosti in bo 
marala najti ustrezen izhod. V izvršnemi svetu vidimo naslednji dve možnosti: 
ali povečati sredstva za izgradnjo elektroenergetskih objektov za približno 20 mi- 
lijard, kar bi bik> mogoče doseči s povečanim 2,5 % prispevkom od investicijskih 
sredstev delovnih organizacij v letih 1968 do 1970, in mogoče še s prispevki 
iz kakšnih drugih virov, ali pa zmanjšati že sprejeti gradbeni program. V tem 
drugem primeru bi seveda morali sprejeti tudi posledice take odločitve, kar 
pomeni po vsej verjetnosti precejšen primanjkljaj električne energije v naši 
republiki v naslednjih letih. Naj dodam, da je spričo tega izvršni svet odločno 
za to, da se sprejme prva varianta. Kot rečeno, bo skupščina imela možnost, 
da glede tega odloči že v najkrajšem času. 

Tako bi razbremenili obstoječi bančni potencial, ki je predvsem srednje- 
ročnega značaja, prevelikih obveznosti za izgradnjo1 infrastrukture. S tem bi tudi 
ustvarili objektivne pogoje za to, da se splošna gospodarska banka pripoji 
ljubljanski kreditni banki in hranilnici, kar sta izvršna odbora obeh bank že 
sprejela pod pogojem, da glede EKK Velenje, železarn in elektroenergetskih 
objektov obveljajo stališča, ki sem jih ravnokar navedel. S tako integracijo ome- 
njenih dveh bank bi dobili banko, ki bi lahko opravila tudi uspešen prodor na 
mednarodnem tržišču kapitala, kar je nujno potrebno čimprej storiti. Vse to 
pa bi ustvarilo pogoje za to, da bodo banke lahko še bolj poslovno delovale 
in da jih bomo mogli na ta način osvoboditi vseh nepotrebnih političnih in 
drugih pritiskov. Banke morajo biti postavljene pred splošno družbeni pritisk 
samo v tem smislu, da vodijo čimbolj racionalno in selektivno kreditno politiko. 

Doslej to še ni tako. Se vedno je mnogo popuščanja in sociale, še1 vedno se 
na smrt bolni rešujejo z navadnim aspirinom, kar je docela brezuspešno početje. 
Še se kreditirajo nekurantne zaloge; imamo še vedno pomirljiv odnos do evi- 
dentnih deficitnih žarišč. Tolerira jo se na videz in formalno uravnovešene bi- 
lance. Se umiva roka roko^ čeprav so že skoraj vsi pogoji za to, da ne govorim 
o nujnih potrebah, da se začne voditi bolj radikalna in racionalna politika 
z obstoječimi kreditnimi sredstvi. Zato še prav posebej apeliram na občine, ki 
bi morale zastaviti svoj politični in družbeni vpliv za to, da se racionalna 
kreditna politika in selekcija čedalje bolj zaostruje, ne pa da vplivajo v obratni 
smeri, kar se pogosto še dogaja. 

Tudi v mnogih delovnih organizacijah še ni dovolj odločnih ukrepov. Še 
se vzdržujejo razne ekonomsko sumljive ah četo deficitne dejavnosti, posamezni 
oddelki ali tehnološki in proizvodni procesi. Verjetno nimamo možnosti in tudi 
sicer ni poudarka na tem, da bi predvsem povečali obseg investicijskih vlaganj, 
čeprav se zavedamo1, da je določen obseg investicij nujen in tudi racionalen. 
Prav gotovo pa so široke možnosti za to, da temeljito premislimo in izračunamo 
učinkovitost vsake nove naložbe. Mnogi ekonomski, strokovni in intelektualni 
napori so usmerjeni tako, da bi dokazali, kako nam grozi nevarnost zaradi tega, 
ker se v poslednjih letih akumulacija ni povečala s takim tempom in v takem 
obsegu kot prejšnja leta. Sorazmerno mnogo manj naporov, izračunov, stro- 

4* 
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kovnih analiz in predlogov pa je usmerjenih v to, da bi dokazali in opozorili na 
dosedanjo sorazmerno nizko učinkovitost naših naložb in da bi bolj podčrtali 
zelo velike rezerve in možnosti, ki nam jih lahko prinesejo bolj pretehtane in 
bolj učinkovite investicije. 

To je hkrati tudi najbolj uspešna materialna podlaga za čimvečjo integra- 
cijo, za radikalne spremembe v tehnološkem procesu in v drugih načinih pro- 
izvodnje. V integraciji smo nekaj dosegli, čeprav gre to zelo počasi. Skorajda 
bi lahko glede tega, čeprav mogoče nekoliko šablonsko, razdelili delovne orga- 
nizacije in tudi kadre v naslednje tri skupine. So taki, ki gledajo naprej in z mo- 
dernimi prijemi, integracijskimi povezavami, prehitevajo dogodke, oziroma se 
pripravljajo na jutrišnji dan. So nadalje taki, ki šele pet minut pred dvanajsto 
pridejo do ustreznih spoznanj in se, sicer že nekoliko ranjeni in deloma pre- 
plašeni, vendar še skušajo — in pri tem tudi uspevajo — spraviti pravočasno 
na varno, priključiti se temu ali onemu, reorganizirati svojo proizvodnjo in 
temu podobno. So pa, žal, tudi taki, ki ne vidijo in ne slišijo nič, ki obupno 
krilijo z rokami in kličejo na pomoč, ki krivijo družbo za to, da jim teče voda 
v grlo, ne da bi pri temi karkoli resnega storili. 

V skupščini je bilo slišati predloge in zahteve, da naj bi izvršni svet bolj 
odločno in hitreje pospeševal integracijo. Moram izjaviti tu pred vsemi, da so 
glede tega možnosti izvršnega sveta zelo* majhne in da se izvršni svet — in 
zdi se, da tudi ta skupščina — ne čuti dolžan nositi posledice tistih kratkovid- 
nežev, ki mislijo, da se bodo njim na ljubo spremenili neizprosni zakoni eko- 
nomskega napredka, ki delujejo ne samo v Jugoslaviji, ampak tudi v svetu. 
Mogoče bo komu zvenelo nekoliko grobo- ali celo nesocialno, če rečem, da bodo 
morale posledice svoje kratkovidnosti, svoje avtarktičnosti in nezmožnosti nositi 
predvsem tiste delovne organizacije, v katerih so take družbene težnje in slepota 
prevladale. Vrata izvršnega sveta so sicer vedno in vsakomur odprta, toda ne za 
to, da bi podpirali tiste, ki trmasto in domišljavo stoje na okopih lastne kratko- 
vidnosti in nizke produktivnosti, ampak za to-, da svetujemo in pomagamo tistim, 
ki so prišli na podlagi analize svojega lastnega položaja do spoznanja, da se 
morajo na ta ali oni način, danes ali jutri vključiti v sodobne integracijske pro- 
cese:. Naj rečem še to, da smo na tej1 podlagi že našli skupen jezik z nekaterimi 
delovnimi organizacijami v lesni stroki, v kmetijstvu, v železarnah, v premo- 
govništvu, bazični kemiji, začel se je dialog tudi v elektrogospodarstvu. Kjer 
koli moremo, ta svoja prizadevanja tudi materialno podpiramo s politiko re- 
publiške skupne rezerve. Toda ponovno poudarjam, da je to sicer pomemben, 
a ne najpomembnejši dejavnik v nujno potrebnih integracijskih spoznanjih, 
gibanjih in tudi sklepih. Poglavitni pobudnik in osrednji nosilec tega morajo 
biti delovne organizacije same, seveda ob pomoči tudi drugih organizmov, kot so 
gospodarska zbornica, sindikati, banke in družbeno-politične skupnosti. 

Okvir našega neposrednega delovanja v gospodarstvu v letošnjem letu nam 
torej določajo naslednje naloge: izvoz, bolj ekonomska iin racionalna, delitev 
osebnega dohodka, bolj< premišljene in rentabilne investicijske naložbe ter inte- 
gracija. Res je, da imamo, in tudi prav je, da imamo mnoge kritične pripombe 
k posameznim instrumentom in regulativom sedanjega gospodarskega sistema. 
Kot rečeno, bomo poskušali dati čimveč konkretnih, argumentiranih in kon- 
struktivnih predlogov, kako to stanje izboljšati. Ce nas bosta vsestranska ana- 
liza in konfrontacija potrdili v prepričanju, da so naši predlogi dobri in upra- 
vičeni, jih bomo tudi zelo vztrajno zagovarjali. Zelo važne so pri tem pobude 
in praktične izkušnje delovnih organizacij. Toda to ni in ne sme postati glavna 
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smer našega delovanja in razmišljanja. In še bolj nepravilno bi bilo, če bi v 
eventualnih spremembah posameznih instrumentov ali predpisov videli največje 
možnosti za naš gospodarski napredek. To je iluzija in zmota, ki bi jo zelo 
drago plačali. Glavne rezerve in možnosti za vsestranski napredek naše družbe 
so predvsem v orientaciji na lastne sile in v taki organizaciji dela, ki bo omo- 
gočila čimbolj racionalno uporabiti vse naše materialno-proizvodne, kadrovske, 
strokovne, intelektualne in splošno-človeške potenciale. 

V družbenih dejavnostih, zlasti v odnosu med gospodarstvom in tako ime- 
novanim negospodarstvom, in tudi pri izhodiščih za delitev družbenega proiz- 
voda za letošnje leto', vključno z republiškim proračunom, smo' upoštevali pred- 
vsem naslednje: prvič, materialno stanje, to se pravi obseg in strukturo delitve 
družbenega proizvoda, in drugič, ideološko analizo, družbene odnose in poli- 
tične težnje naše slovenske družbe. 

V prvem primeru nas je zanimal predvsem sedanji obseg akumulacije. 
Čeprav so se spremenili nekateri njeni tokovi — tu mislim predvsem na. to, 
da se precejšen del osebne potrošnje bodisi posredno prek hranilnih vlog, 
ki kot vemo, stalno naraščajo, ali neposredno, zlasti z razširjeno iniciativo pri- 
vatnega sektorja preliva tudi v akumulacijo oziroma v razširjeno reprodukcijo 
— smo bili vendar mnenja, da se njen obseg ne bi smel zmanjšati. Menimo, da 
je prav, da udeležba akumulacije v delitvi družbenega, proizvoda ostane na 
sedanji ravni, da pa je naš namen njena bolj racionalna uporaba, kar nam lahko 
da mnogo večje rezultate. To pomeni, da v tem obdobju ne moremo spodbujati 
sprememb v socialni strukturi naše družbe. Trenutno naj torej ostanejo. odnosi 
mea mestom in vasjo nespremenjeni. K takemu stališču nas vodita naslednja 
dva razloga. Niso še izrabljene vse možfiosti in rezerve, ki jih je v okvire zdru- 
ženega dela in industrializacije prinesel prejšnji, vsekakor zelo hitri in tudi 
umetno forsirani prehod iz vasi v mesta in zlasti v industrijo. Ker imajo tudi 
ta prehod in tudi te socialne spremembe svoje ekonomske zakonitosti, jih je 
sicer mogoče v določenih obdobjih umetno pospeševati, toda pri tem se v na- 
slednjih obdobjih ni mogoče izogniti posledicam) takega umetnega skoka, ki 
jih mora družba plačati v tej ali oni obliki z obrestmi vred. In drugič, za našo 
politiko, zlasti do osebnega dela s privatnimi sredstvi za proizvodnjo, se odpi- 
rajo zelo široke možnosti za to, da se tudi ti potenciali čimbolj racionalno izko- 
ristijo in da se razen z drugimi tudi na ta način ublaže morebitne zaostritve 
in politični problemi glede na bolj počasno spreminjanje socialne strukture. 
Preprosto povedano, ne iščemo in ne razmišljamo več samo o tisti perspektivi 
združenega dela, v kateri so bile poudarjene predvsem nekatere njegove klasične 
značilnosti, kot je npr. industrija!, ampak razmišljamo in iščemo izhod na zelo 
širokem in pestrem terciarnem področju družbenih dejavnosti, pri čemer upo- 
števamo tudi velike možnosti za osebno delo v raznih oblikah in področjih pri- 
vatnega sektorja. 

Isti proporcionalni obseg ob večji učinkovitosti akumulacije, ki smo se 
zanju zavestno odločili, nam ne dovoljujeta, da bi povečali celotno splošno 
in osebno potrošnjo bolj, kot se bo povečal družbeni proizvod. Tej zahtevi smo 
morali podrediti tudi naše konkretne materialne in proračunske sklepe in 
predloge. Zato je nujno, da je proračun kompromis med željami, potrebami in 
možnostmi. 

Sociološka in politična analiza naše družbe in njenih odnosov nam je 
pokazala, da v naši družbi ni več takih slojev in področij, ki bi nam omogočali, 
da bi jih zaradi političnih ali materialnih razlogov kakorkoli temeljito omejili 
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v njihovi dejavnosti. Še več. Zdi se nam, da so splošno integracijski procesi 
v ideološko političnem smislu dosegli tako stopnjo, da moramo imeti pred 
očmi čimvečjo skladnost, povezovanje in medsebojno odvisnost raznih delovnih 
področij družbene reprodukcije in naprej krepiti enotnost naše družbe kot 
družbe delovnih ljudi. To pomeni, da ni mogoče sprejeti nobenih lažnih dilem 
in razredno socioloških zaostritev, ki bi kopale ali poglabljale nepotrebne jarke 
in jezove med posameznimi socialno družbenimi sloji, ki še obstajajo v naši 
družbi — ne kot posledica razrednih antagonizmov, ampak zgolj kot posledica 
nujne in sodobne delitve dela. 

Zavedamo se, da tako spoznanje mogoče ni povsem v skladu z nekaterimi 
pričakovanji, ki še žive tu ali tam; s pričakovanji namreč, da se bo ob dnevu X 
občutno zmanjšala splošna potrošnja, da se bo občutno razbremenilo gospodar- 
stvo ali pa da bomo končno že spoznali, da je potrebno napraviti senzacionalne 
spremembe v delitvi družbenega proizvoda na škodo gospodarstva in v korist 
družbeni nadstavbi. V izvršnem, svetu smo prepričani, da so prva in druga pri- 
čakovanja mnogo bliže iluzijam kot pa konkretni stvarnosti, njenim možnostim 
in tudi uresničljivim potrebam. 

Ker so bile razprave o obremenitvah našega gospodarstva v zadnjem času 
precej živahne in ker se je ob tem izkristaliziralo stališče, da teh obremenitev 
v sedanjem obdobju ni mogoče več povečevati, s čimer se strinja tudi republiški 
izvršni svet — in to pri svojih konkretnih predlogih tudi upošteva — bi rekel 
nekaj več o materialnem stanju in možnostih posameznih področij splošne 
potrošnje v naši družbeni nadstavbi. 

Poglejmo- najprej socialno zavarovanje. Ne glede na to, ali smo že našli 
najbolj ustrezne organizacijske in statutarne rešitve, je vendar očitno, da sedaj 
trka. na upokojenska vrata tista delovna generacija, ki je med dvema vojnama 
nosila osnovno težo naših delovnih naporov in družbenega napredka. In če zraven 
tega vemo še to, da je bila v preteklem letu poprečna pokojnina v Sloveniji 
okrog 48 000 starih dinarjev, to se pravi, da je dosegla komaj nekaj več kot 
polovico poprečnega zaslužka zaposlenih, potem lahko mirno rečemo, da je tu 
dosežen tisti minimum, ki ga navzdol v prihodnosti v nobenem primeru ne 
bi smeli prekoračiti. Narobe, vi veste, da je bilo v mnogih razpravah izraženo 
enotno mnenje, naj bi poprečne pokojnine predstavljale okrog 65 °/o poprečnega 
zaslužka zaposlenih, Približno tak je tudi odnos v nekaterih zahodnoevropskih 
državah, ki imajo približno tako ekonomsko socialno- strukturo, kot je pri 
nas v Sloveniji. Spričo vsega tega ni mogoče pričakovati, da bomo- izdatke za 
socialno zavarovanje zmanjšali, ampak bomo morali resno razmišljati o tem, 
kako bi jih postopoma povečali. Drugo pa je seveda vprašanje, ali je mogoče 
z vsem tem izdatkom obremeniti samo tekoče živo delo, to se pravi, vezati ga 
na obseg izplačanih osebnih dohodkov, ali pa so tu mogoče še kakšne druge, 
bolj racionalne in zlasti bolj gospodarske rešitve: npr. delna kapitalizacija ozi- 
roma delna naložba dolgoročnih fondov socialnega zavarovanja v tekoče gospo- 
darstvo oziroma njegova soudeležba pri razširjeni reprodukciji. 

V preteklem desetletnem razdobju so, naraščala sredstva za zdravstvo v 
poprečju za 24 % letno. Taka skokovita rast sicer ni samo naša posebnost, saj so, 
npr. v tem obdobju sredstva za zdravstveno varstvo v deželah skupnega trga 
v zahodni Evropi rasla 17 »/o letno. Taka skokovita rast izdatkov za zdravstvo 
je utemeljevala tudi ekstenzivni razvoj mreže zdravstvenih domov; teh smo 
imeli v naši republiki 72. Nujna posledica takega ekstenzivnega razvoja je tudi 
zelo velika razdrobljenost zdravstvenih ustanov, saj smo jih imeli kar 280, med 
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seboj, razume se, ne preveč dabro povezanih. Vse to je narekovalo znani zakon 
o organizaciji zdravstvene službe, ki sd seveda, le mukoma in prek najrazlič- 
nejših sporov, obtožb, upravičene in še pogosteje neupravičene kritike prido- 
biva svoje mesto pod našim soncem. Po zaslugi vsega tega smo v preteklem 
letu prvič po vojni zaustavili rast izdatkov za zdravstveno varstvo, ki bodo, če 
upoštevamo še nepokrite deficite, samo1 nekoliko presegli izdatke iz prejšnjega 
leta. Število zdravstvenih domov se je zmanjšalo od prejišnjih 72 na sedanjih 
26. Začel se je proces integracije din racionalizacije. Nadaljevali ga bomo tudi 
v letošnjem letu, toda, moram reči, čudežev, zlasti kar se tiče materialnih izdat- 
kov, od vse te reorganizacije ne smemo pričakovati. Mislim, da bo v splošnem to 
delo letos končano. Ni še mogoče reči, koliko bomo z vsem tem prihranili. Toda 
ne glede na to se bomo znašli pred naslednjim vprašanjem: ali se zadovoljiti 
z doseženim —• kar bo praktično pomenilo, da bodo izdatki za zdravstveno var- 
stvo iz družbenih skladov še vedno precej visoko udeleženi v delitvi našega druž- 
benega proizvoda — ali pa se odločiti še za nadaljnji korak, to se pravi, za 
večjo participacijo zdravstvenih zavarovancev pri zdravstvenih pravicah in 
izdatkih. Spričo zelo velike razlike v posameznih republikah menimo, da bo 
nujno potrebno', da se v zdravstvenem zavarovanju federacija s svojimi norma- 
tivi umakne zgolj na temeljna načela in da prepusti vse to konkretno in norma- 
tivno odločanje posameznim republikam. Ko se to zgodi — in upam, da se bo 
zgodilo že letos — bo imela naša skupščina nalogo in možnost, dai odloči, kakšne 
naj bodo pravice, dolžnosti, izdatki in s tem tudi raven zdravstvenega varstva. 

Ne bi se zadrževal pri otroškem varstvu, ker smo ga ravnokar uredili z 
novim zakonom, ki je bil sprejet v tej dvorani in s katerim smo otroško varstvo 
spravili v realne materialne okvire in tudi družbeno in statutarno uredili. Pre- 
pričani smo, da je bil sprejem zakona pomemben korak k urejanju tega. nadvse 
važnega družbenega problema, ki mu moramo v naslednjih letih posvetiti večjo 
in bolj sistematično skrb, kot do sedaj. 

Izvršni svet je že sprejel in tudi poslal skupščini neposredni akcijski pro- 
gram za racionalizacijo naše šolske mreže. Naj ob tej priložnosti izrečem pri- 
znanje republiškim in temeljnim izobraževalnim skupnostim, ki so, kljub temu, 
da obstojajo razmeroma kratko dobo, že začele delovati in urejajo mnoge težke 
in zamotane probleme veliko bolj uspešno — in to na podlagi samoupravnega 
dogovarjanja —■ kot pa je to v prejšnjem obdobju delala država. Začel se je 
boj za kvaliteto. Bistrijo se pogledi glede nagrajevanja'po delu, v katerem naj 
bi bila osnova pedagoška ura. 

2e prve analize, napravljene znotraj teh samoupravnih struktur, pa so 
seveda pokazale, da imam® nekaterih šol in kadrovskih profilov že preveč, hkrati 
ko obstaja očitna potreba, da nekatere šole in kadrovske profile mnogo hitreje 
razvijamo, kot smo jih do- sedaj. Zaradi tega v izvršnem svetu racionalizacije 
naše šolske mreže in uresničevanja akcijskega programa, ki ga predlagamo 
skupščini, ne pojmujemo tako, da bi to pomenilo, da bomo zmanjšali skupni iz- 
datek za šolstvo1. Pač pa ga pojmujemo tako<, da bo treba napraviti bolj ustrezno, 
bolj smiselno in bolj perspektivno notranjo porazdelitev, kar pomeni, da bomo 
nekatere šole ukinili in nadaljnje povečanje nekaterih šol zavrli, nekatere 
pa razvijali in širili hitreje kot do sedaj. Temu spoznanju primerna sta tudi 
konkretni finančni predlog in obseg sredstev, s katerimi naj bi izobraževalna 
skupnost razpolagala v letošnjem letu. 

Trdno smo prepričani, da razvoj naše družbe na vseh področjih, posebno 
pa še gospodarstvo, potrebuje večjo in kvalitetnejšo prisotnost znanoisti, aplika- 
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tivnega in razvojnega dela, tehničnih in tehnoloških novosti ter praktičnih 
izumov. Menimo, da možnosti, ki naj bi jih dajalo raziskovalno delo, v našem 
razvoju še niso zadosti izkoriščene. Najbrž ne trdim preveč, če rečem, da bosta 
morala raziskovano delo in gospodarstvo v najbližji prihodnosti še kako močno 
spodbujati in oplajati drug drugega. V prvi fazi skušamo zato dajati pobudo 
vsem živim in ustvarjalnim naporom na tem področju. Normalizirati skušamo 
v proračunu financiranje sklada Borisa Kidriča, kar pri usklajevanju proračuna 
ni bil majhen napor. Pri obsegu sredstev za raziskovalno delo je bilo zato še teže 
uskladiti želje z možnostmi. Jasno nam je, da je v interesu ustrezne družbene 
politike in vključitve raziskovalcev samih v kreiranje te politike in v programi- 
ranje raziskovalnega dela potrebna ustreznejša organizacija raziskovalnega dela, 
zato bomo oziroma že podvzemamo potrebne napore. 

Trudimo se, da bi izboljšali tudi materialni položaj kulturnih dejavnosti. 
Potrebno bo izdelati koncept našega kulturnega razvoja in v njem opredeliti 
mesto in vlogo posameznim zvrstem in institucijam kulturnega življenja, pred- 
vsem tistim, ki odločilno prispevajo' k oblikovanju in razvoju nacionalne kul- 
ture. Tu pa bo zlasti potreben boj proti vzdušju poipreonosti ter uravnilovke 
in neracionalnosti tam, kjer še prevladuje. 

Večji del izdatkov za javno upravo gre za milic©' in sodstvo. Stanje na tem 
področju se nam zdi tako, da je očitno, da spričo silovitega tempa in dokaj 
zamotanih družbenih odnosov, v katerih živimo, ni mogoče in ne bi bilo< smotrno 
reducirati tudi te potrebne funkcije celotne družbene reprodukcije. Marsikdaj 
in marsikdo te neposredne povezanosti ne vidi in zato hkrati, ko sodi, da, so 
izdatki za javno upravo preveliki in zahteva, da naj se zmanjšajo, sprašuje 
tudi, kako da ni več miličnikov, da bi usmerjali promet, da bi bili na voljo 
občanom, kadar jih potrebujejo, in zakaj poslujejo sodišča tako počasi in s takim 
zaostankom. Očitno ima tudi tukaj vsak zakaj svoj zato-. 

Kar pa se tiče javne uprave v ožjem smislu te besede, naj povem, da je bil 
izvršni svet kar se da tenkočuten. Ker ni imel na voljo dovolj časa, da bi lahko 
opravil natančno analizo^ in ugotovil stvarne proračunske potrebe ter jih uskladil 
z nalogami, je precejšen del. sredstev — kot veste, 700 milijonov starih dinarjev 
— namenil za rezervo, da bi jo razdelil na podlagi kasneje napravljene analize, 
kakor tudi nujnih, racionalnih in razumnih zahtev. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Poskušal sem vas seznaniti z nekaterimi 
načeli in tudi praktičnimi izhodišči, z nekaterimi našimi dolgoročnimi in tudi 
kratkoročnimi pogledi na položaj in čas, v katerem se nahajamo. Glede pogla- 
vitnih izhodišč, zam/isli in perspektivnih pogledov smo zelo trdno prepričani, da 
so dobri in pravilni. Z našega zornega kota in v obsegu naših misli in analiz 
ne vidimo nič takega, kar bi nas resno opominjalo h korigiranju takih stališč 
in take politike. Glede praktičnih in finančnih izračunov in proračunskih pred- 
logov pa smo v izvršnem svetu seveda precej bolj gibki. Ne upami si namreč 
trditi, da je vse, kar je predloženo, edino mogoče in najboljše. 

Mi sami smo se srečevali z raznimi možnostmi: ali dati več sredstev temu 
in manj onemu ali hitreje urediti to ali ono zadevo — to so bile in še ostajajo 
odprte dileme. Tu lahko samo čimbolj vsestranska diskusija in tehtanje naj- 
različnejših dejstev, računov, zahtev, želja in predlogov da najboljše rezultate. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice, s tem smo izčrpali 
drugo točko dnevnega reda skupne seje. Člane organizacijsko-političnega zbora 
obveščam, da se njihova seja nadaljuje čez 30 minut na izvršnem svetu, članom 
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republiškega zbora pa sporočam, da se ponovno sastanemo na tem mestu čez 
20 minut, poslanci gospodarskega zbora, pa nadaljujejo sejo v mali dvorani 
takoj. Hvala lepa. 

(Skupna seja je bila zaključena ob 10.50, seja republiškega zbora pa se 
je nadaljevala ob 11.30.) 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Opravičuj em se, da je bil odmor nekoliko 
daljši. S tem smo omogočili izvršnemu svetu, da je imel še kratko posvetovanje 
v zvezi z našim dnevnim redom. Mislim, da sedaj lahko preidem na obravnavo 
same 3. točke, to je oceno razvoja v SR Sloveniji v letu 1968. 

Kot veste je predlagatelj tega materiala izvršni svet. Razen tega materiala 
ste prejeli tudi »Razvoj industrijske proizvodnje v letu 1967 in oceno možnosti 
razvoja v letu 1968«, tabelarni del k oceni razvoja v letu 1968 in delovni osnutek 
resolucije k osnovam ekonomske politike v letu 1968. Mislim, da ste dobili 
danes na poslanskih klopeh tudi poročilo odbora za družbeni plan, finance in 
proračun, občasnega odbora za gospodarsko programiranje in finance gospodar- 
skega zbora in začasnega odbora, organizacijsko-političnega zbora. S tem ste bili 
obveščeni, da so ti odbori izvolili posebno komisijo z nalogo, da pripravi osnutek 
resolucije O1 osnovah ekonomske politike v letu 1968, o kateri bomo dokončno 
razpravljali in glasovali na. prihodnji seji zbora. 

Ob tej priliki bi rad opozoril še na to, da je izvršni svet predloge, ki so na 
dnevnem redu današnje seje, poslal s predlogom, da jih rešujemo po skrajšanem 
postopku. Kot ste videli že. v materialu, je predsedstvo skupščine ta predlog 
potrdilo, moram pa vendarle vprašati tudi zbor, ali se strinja s tem, da vse 
te stvari rešujemo po skrajšanem postopku. Mi bi reševali vse po skrajšanem 
postopku in na te;j seji predpise tudi sprejeli razen proračuna, resolucije in pa 
predloga odloka o razdelitvi deviz. O teh treh vprašanjih bi dokončno razprav- 
ljali in sklepali šele na naslednji sej,i zbora. 

Oceno razvoja so v republiškem zboru oblikovali odbor za družbeni plan, 
finance in proračun, v gospodarskem zboru občasni odbor za gospodarsko pro- 
gramiranje in finance, v organizacijsko^političnem zboru pa začasni odbor za 
proračunski sistem in finance. 

Obveščam vas, da so poleg teh treh odborov, kot matičnih odborov, obrav- 
navah oceno razvoja vsi odbori republiškega zbora, odbori gospodarskega in 
organizacijsko-politienega zbora ter dali pristojnim odborom predloge in mne- 
nja. Vsa ta mnenja so bila v obravnavah matičnih odborov upoštevana, kar je 
razvidno iz poročil teh matičnih odborov. V svojih materialih imate, mislim, 
da je bilo to tudi šele danes razdeljeno, mnenje prosvetno-kulturnega zbora in 
pa mnenje socialno-zdravstvenega zbora. 

Mislim, da sem dal vsa potrebna pojasnila in da lahko preidemo k obrav- 
navi. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši: poslanci! Predsednik izvršnega sveta 
je v svojem ekspozeju na strani 17 informiral skupščino, da je izvršni svet že 
pripravil akcijski program za racionalizacij O1 naše šolske mreže. Nadalje je dejal, 
da so že prve analize, napravljene znotraj izobraževalnih skupnostih, pokazale, 
da imamo nekaterih šol in kadrovskih profilov že preveč, hkrati ko obstaja 
očitna potreba, da nekatere šole in kadrovske profile mnogo hitreje razvijamo, 
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kot smo jih do sedaj. Pripravil sem že vnaprej nekatere podatke, ki to potrjujejo 
in s tem tudi potrjujejo, da je Slovenija v prejšnjih letih nekoliko. zanemarila 
prednost, ki jo je imela na območju izobraževanja, V ekspozeju in v oceni raz- 
voja v SR Sloveniji v letu 1968 pa so pri izobraževanju že nakazane možnosti 
za izboljšanje stanja. V visokošolskem študiju sioer ni stagnacije, vsaj ne kar 
zadeva število slušateljev, ki jih je okoli 10 000. Ce pa to številko razčlenimo, 
doženemo, da jih je iz enega samega območja, to je iz ljubljanskega, kar 36 °/o 
po starejših podatkih, po najnovejših pa kar 44 %>, od tega 67 l0/o iz uradniških 
družin. S Koroškega in Štajerskega področja pa jih je le 4 do 5 °/o od celotnega 
števila slušateljev. Ob teh odstotkih se začnemo šele zavedati, da nekaj ne more 
biti v recju. Ko razčlenimo še socialno poreklo slušateljev, ugotovimo — sedaj 
se nanašajo te številke na vso Slovenijo — da je kar 49 a/o študentov iz usluž- 
benskih vrst, 18 do 20 "/o iz delavskih vrst in okoli 10 °/o iz kmečkih družin. 
Študijski uspeh pa je skoraj v obratnem razmerju. Najboljše učne uspehe do- 
segajo namreč študentje iz kmečkih in delavskih družin, ker manj premožne 
družine pošiljajo študirat le tistega otroka, ki je res nadarjen, medtem ko bo- 
gatejše družine omogočajo študij tudi poprečno nadarjenemu otroku, dokler ga 
kljub instrukcijam in morda kljub štipendiji lastni neuspehi ne prepričajo, 
da ne bo uspel. Pravočasno konča šolanje le 34,6 %> slušateljev, v Sovjetski zvezi 
in Veliki Britaniji pa kar 80 °/o. 

Ker smo že pri štipendijah, naj bo< omenjeno še to, da štipendijska politika 
vsaj doslej ni bistveno korigirala socialnega sestava študentov. Sicer pa se, kot 
je znano', število štipendij leto za letom zmanjšuje. Oktobra 1967. leta je bilo 
v Sloveniji še 2773 štipendistov, v začetku letošnjega leta pa le še 1908. To je 
le 18 °/o vseh vpisanih študentov. 

Sklad Borisa Kraigherja bi naj štipendiral predvsem najbolj nadarjene 
dijake v Sloveniji in tako vplival na selekcijo in na kvaliteto. Glede na to, da 
delovanje ekonomskih zakonitosti ustvarja ugodnejše razmerje za nadaljevanje 
študija mestni mladini, lahko' dalj časa, pa čeprav le z zadostnim uspehom, 
študirajo otroci iz tako imenovanih uradniških družin. Le-ti pa se, kot je znano, 
težko odločijo za službo, v podeželskih občinskih središčih. Kljub veliki brez- 
poselnosti med arhitekti je skupščina občine Gornja Radgona zaman dvakrat 
•razpisala mesto inženirja arhitekta, referenta za urbanizem. Sele na pritisk 
zavoda za zaposlovanje v Ljubljani sta pred tretjim razpisom prišli dve ponudbi. 
To posredno dokazuje, da. podeželske občine lahko računajo le na strokovnjake 
iz delavskih in kmečkih družin, ki so manj navezani na veliko mesto. Morda 
bi kazalo sestaviti upravni odbor sklada Borisa Kraigherja za štipendije tako, 
da bi bili v njem v večjem številu predstavniki predvsem tistih območij, ki jim 
kadri primanjkujejo, imajo pa talentirane potencialne kandidate za visokošolski 
študij, pa jih sami ne morejo štipendirati. Poprečna štipendija je znašala doslej 
250 N din. S tako štipendijo seveda ni mogoče kriti stvarnih potreb. Sicer pa 
na drugi strani ugotavljamo, da štipendija ni socialna podpora, ampak ekonom- 
sko zelo osnovana dolgoročna investicija v obliki nagrade za delo, ki se prej ali 
slej izplača.. Na podeželju pa ne primanjkuje le kadrov z visokošolsko izobrazbo, 
temveč primanjkuje tudi takih s srednjo in osnovnošolsko izobrazbo. Naj na- 
vedem zoper primer iz radgonske občine, ki dokazuje, da bo še dolgo trajalo, 
preden bomo lahko z dopolnilnim izobraževanjem zagotovili vsem zaposlenim 
vsaj popolno osnovnošolsko izobrazbo. Imam na razpolago podatke štirih naj- 
večjih delovnih organizacij radgonske občine: iz zdravilišča Slatina Radenci, 
industrijskega podjetja Elrad, s kmetijskega kombinata Gornja Radgona in 
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vinogradniškega gospodarstva Kapela. V omenjenih štirih podjetjih je zaposle- 
nih 1790 delavcev, od njih jih 670 ni končalo osem razredov osnovne šole. Res 
je, da gre v obeh kmetijskih organizacijah največkrat za starejše delavce, ki 
so obiskovali osnovno šolo v stari Jugoslaviji, ali v času okupacije, ki so bile 
višje organizirane osnovne šole zelo redke. Tudi tem kadrom' moramo čimprej 
omogočiti sistematično dopolnilno izobraževanje v tem smislu, kot ga je omenil 
tovariš Tomo Martelanc v svojem odgovoru z dne 2. februarja na poslansko 
vprašanje, oziroma tako, kot ga je postavil tovariš Janez Vipotnik pred leti 
v Komunistu, ko je o dopolnilnem izobraževanju kmečkih proizvajalcev na- 
pisano med drugim naslednje: citiram: »Tudi položaj na vasi terja ukrepe, 
ki bodo omogočili, da se bo del mladine po dokončani osemletki vključil v kme- 
tijsko proizvodnjo in da se bodo zanj organizirale različne oblike strokovnega 
izobraževanja, tečaji, morda celo pri osnovnih šolah, v katerih predavajo tudi 
strokovnjaki iz zadrug in kmetijskih posestev. Dosedanje izkušnje kažejo, da 
ima največji odstotek učencev, ki končajo osnovno šolo na vasi, svoje spričevalo 
za legitimacijo, za odhod v mesta in industrijska središča. Ce k temu prištejemo 
še dejstvo, da je opažati med mladim prebivalstvom vasi nenehno željo, da se 
zaposli v industriji, potem je razumljivo, da postaja čedalje bolj pereče vpra- 
šanje, kakšnemu subjektivnemu činitelju prepuščamo izvajanje modernizacije 
in intenzifikacije kmetijske proizvodnje.« Res je, kar je pred leti ugotovil Janez 
Vipotnik, da s kadrom, ki konča le obvezno osemletno' šolanje, ne bomo dosegli 
večjega napredka v modernizaciji in intenzifikaciji kmetijstva.; pomembnejše 
uspehe pričakujemo le od kadrov, ki bodo' znali moderno tehniko ne le pro- 
pagirati, temveč tudi uporabljati in uveljaviti povsod tam, kjer se upira kon- 
servativna miselnost. 

Podobne težave, kot jih imajo glede kadrov v kmetijstvu, smo imeli 
v prvih letih po osvoboditvi in deloma pozneje tudi še v industriji. Sedaj je 
industrija glede kadrov na boljšem, pa tudi standard kvalificiranega industrij- 
skega delavca se je dvignil. To nas sili, da začnemo misliti na to, kako bomo 
čimprej odpravili razlike med delavci v industriji in v kmetijstvu. Teh razlik 
ne bo takrat, ko bodo tudi kmetijski delavci delali s pomočjo stroja povsod 
tam, kjer je to možno. Kakor kažejo izkušnje v nekaterih industrijskih in kme- 
tijsko razvitih državah, je takih možnosti na pretek, mi pa se poslužujemo 
le nekaterih, pa še teh ne povsod. 

Omenjena preobrazba kmetijstva terja izdatne nove investicije predvsem 
za mehanizacijo', dalje za gradbene objekte, pa tudi za melioracije, za nama- 
kalne naprave, za. obnavljanje vinogradov ter sadovnjakov in. podobno. Za vse 
te naloge mora nekdo usposabljati kmetijske delavce, da bi se tako zmanjšale 
razlike med kvalifikacijo kmetijskega in industrijskega delavca, s tem, da bi 
se seveda zmanjšala tudi razlika standarda. Le tako bomo preprečili beg z de- 
žele v mesto. Glede na to., da z mehanizacijo in elektrifikacijo kmetijstva po- 
večujemo storilnost in da s tem znižujemo proizvodne stroške kmetijskih pro- 
izvodov, bomo prispevali k izboljšanju standarda mestnega prebivalstva. Pri 
tem se moramo zelo potruditi, da bodo naprave in stroji v .kmetijstvu čimbolj 
izkoriščeni in, kar je enako važno, čimbolj vzdrževani, da ne bodo propadali 
in postali neuporabni, še preden bodo amortizirani, kakor se je to doslej pogosto 
dogajalo. Večjih uspehov pa ne moremo pričakovati, dokler tudi kmetijskemu 
delavcu ne damo možnosti, d.a si pridobi ustrezno kvalifikacijo1, podobno* kot 
si jo lahko pridobi delavec v industriji. Iz izkušnje \emo, da je slabo izkoriščena 
mehanizacija prej v škodo kot v korist tako industrijskim kot kmetijiskim obra- 
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tom, ker je treba anuitete in amortizacijo pa tudi druge obveznosti v vsakem 
primeru pokriti, to pa je mogoče le pri popolni izkoriščenosti. 

Pri tem gre tudi za vprašanje, ki ga je postavil tovariš Martelanc v svojem 
govoru dne 2. februarja 1968. Vprašuje se namreč, kako kmečko mladino uspo- 
sabljati za vodenje sodobnega gospodinjstva na kmečkem posestvu. Potreba po 
takem gospodinjstvu ne izhaja samo iz potreb vedno bolj mehaniziranega na- 
čina kmetijske proizvodnje, ampak tudi iz prizadevanj za dvig turizma na po- 
deželju — tako je dejal tovariš Martelanc. Ce bomo končno pristopili k uresni- 
čevanju začrtanih smernic izobraževanja, najbrž ne bo treba ponovno postaviti 
vprašanja, kanu z mladino brez osemletke. Saj je na vprašanje to-varišdoe Marije 
Ivko-vič, poslanke Slavke Semrov "in na moje vprašanje tovariš Martelanc že 
napovedal predpise, ki bodoi urejali izobraževanje mladine za manj zahtevne 
poklice. Za tako izobraževanje ne bil bili predvideni isti vpisni pogoji kot za 
srednjo šolo-, ampak bi bilo možno, da sklepajo' učne pogodbe tudi učenci, ki 
niso končali osnovne šole. Taka prehodna rešitev je vsekakor ustrezna za. manj 
razvita območja, zato jo bomo skušali brez odlašanja tudi uresničiti. Ne bi 
se pa, hoteli odreči tudi zahtevnejšim možnostim, ki jih je omenil tovariš Mar- 
telanc, za katere bodo predpisi tudi v kratkem pripravljeni, tako sem vsaj ra- 
zumel tovariša Marbelanca. 

Prehajam h konkretnemu predlogu, za katerega se zavzemajo- pomurske 
občine. S sekretariatom za kulturo in prosveto SR Slovenije in z republiško 
izobraževalno skupnostjo že nekaj časa razpravljajo o potrebi razširitve gostin- 
ske šole v Radencih, ki že 10 leit dela v takih materialnih pogojih, da je le s 
skrajnimi napori učnega kadra zagotovljen povprečen učno-vzgojni uspeh. Edini 
izhod bi bil, za pomurske občine, v novogradnji. Za novo šolsko poslopje bi po- 
lovico finančnih sredstev prispevale občine same, drugo polovico pa naj bi pri- 
spevala .republiška izobraževalna skupnost. Pomurje je bilo in je še vedno 
rezervoar delovne sile, tako sezonske kot stalne. Po podatkih zavoda za zaposlo- 
vanje v Murski Soboti je zaposlenih okoli 11 000 pomurskih delavcev na ob- 
močju SR Slovenije in v tujini. Od 9000 delavcev, ki so zaposleni v tujini, bi 
se rad marsikdo vrnil, če bi se lahko na hitro prekvalificiral za mesta, ki se 
na novo odpirajo v terciarnih dejavnostih. Pomurci so povsod znani kot odlični 
gostinci že po tradiciji. Posebej velja to še za Prekmurce. Prav takih kadrov pa 
nam v državi primanjkuje. V Pomu-rju bo v letošnjem šolskem letu končalo 
8. razred osnovne šole 1578 učencev. Od 150 učencev, kolikor se jih je lani 
želelo vpisati v gostinsko šoloi, jih je bilo možno sprejeti manj kot polovico, 
pa še to je povzročilo veliko- stisko v premajhnem prostoru. Svoj osnovni 
slatinarski kader si Radenci že drugo leto izobražujejo sami. S svojo- proizvod- 
njo -slatine že sedaj krijejo polovico jugoslovanskih potreb. Izobraževanje sta- 
rejših delavcev bodo morali preusmeriti na redne učence, to je na absolvente 
osnovnih šol. Zaradi) racionalnejšega izobraževanja nameravajo z gostinsko 
šolo združiti tudi slatinarsko v skupni šolski center. Zdravilišče bo v ta namen 
prispevalo svoj delež za gradnjo- novega šolskega poslopja. Ze iz doslej pove- 
danega izhaja, da ima zdravilišče Slatina Radenci obetajoče perspektive, saj 
se njene proizvodne in- gostinske kapacitete razvijajo vse hitreje. V tem in v 
naslednjih letih bodo- zgradili v Radencih še dva velika hotela, da bo postal ta 
kraj najlepši turistični center severovzhodne Slovenije. Ta okoliščina zagotavlja 
uspešno- delo, tako slatinarski kot gostinski šoli, ki ima. svoj praktični pouk 
v gostinskih obratih zdravilišča.. V Radencih lahkoi spozna, in dela učenec v vseh 
vrstah lokalov od obrata družbene prehrane, kavarne z barom, gostišča, splošne 
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restavracije, do hotela in dodatnih dejavnostih. Gostinska šola gostuje že 10 let 
brezplačno v zdraviliškem domu. V njem je ena sama učilnica za teoretični 
pouk, drugi prostori pa so bolj primerni za internat kot za šolo. Načrti za grad- 
njo so v zaključni fazi, gradnja bi trajala dve leti, z njo bi kapaciteto šole 
podvojili, hkrati pa bi povečali tudi kapaciteto internata, ki bo ostal v do- 
sedanji zgradbi. 

Letošnji prispevek republiške izobraževalne skupnosti bi naj za gradnjo 
šole znašal po možnosti okoli 400 000 N dinarjev. Tranša v prihodnjem letu pa 
bi bila lahko celo manjša. Največja stagnacija investicij v šolstvu je bila v zad- 
njih 50 letih prav na območju Prlekije, zato je prav, če ji skupnost pomaga pri 
premagovanju težav pri izobraževanju profilov, ki se lahko vsi do zadnjega 
takoj zaposlijo. Izobraževanje profilov za odprta delovna mesta je v skladu 
z reformo, ker rešujemo pereče vprašanje brezposelnosti mladine. Tak namen 
pa ima tudi gostinska šola v Radencih od svoje ustanovitve pred 10 leti. 
O izobraževanju profilov, v katerih smo deficitni, sem govoril v množini, ker 
sem imel poleg slatinarjev in gostincev v mislih še druge nove poklice, ki bodo 
mladini omogočili zaposlitev. Za zaposlitev občanov pa smo tudi po ustavi 
dolžni skrbeti. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Besedo ima predsednik pro- 
svetno-kulturnega zbora, tovariš Miloš Poljanšek, ki bo še dodatno obrazložil 
stališče zbora. 

Miloš Poljanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Naš prosvetno-kulturni zbor je oceno razvoja obravnaval že v petek, dne 9. fe- 
bruarja in dal svoje pismeno mnenje. Vendar menim, da je prav, če povzamem 
pred vami osnovne misli te živahne razprave, ki je trajala, o tej točki, nič manj 
kot 6 ur in z vso ilustrativnostjo prikazala razpoloženje in prizadetost članov 
zbora za položaj vzgoje iin izobraževanja, znanstveno-razisikovalnega dela in 
kulture. Naj takoj poudarim, zbor je podprl v gradivu podčrtane napore iz- 
vršnega sveta SR Slovenije za konsolidacijo gospodarjenja, to je za odpravo 
dolgov in žarišč slabega in nepotrebnega poslovanja in za skorajšno vzpostavi- 
tev takšnih razmerij, ki bodo tako gospodarstvu kot ostalim, dejavnostim nudila 
kar največje možnosti razvoja vplivanja in medsebojnega oplajanja. Prav reali- 
zem v nakazovanju nadaljnjih možnosti gospodarstva, pri čemer se zadržuje 
največji del splošne potrošnje na lanskoletni ravni, obeta rešitev iz sedanjega 
stanja. Takšni napori so pomembna družbenoekonomska akcija vse republike 
in nadaljnji resen korak v uveljavljanju načel reforme. 

Ostajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, kulture in znanstveno-razisko- 
valnega dela v glavnem na ravni lanskoletne potrošnje pa poraja določene te- 
žave, na katere je opozorila razprava, 

V oceni razvoja se ponavlja, slabost naših programerjev, da se dejavnosti, 
kot so šolstvo, strokovno šolstvo in znanstveno-raziskovalno delo razvrščajo v 
potrošnjo; s tem se hoteno odrekamo tistemu vplivu, ki more prek menjanja 
strukture zaposlenih in sodobnejše proizvodne tehnologije vidno vplivati na 
rast našega, gospodarstva in, širše celotne družbe. 

Ne da bi bil izvršni svet kakorkoli kriv, je moral naš zbor razpravljati o 
gradivih in zakonskih predlogih, ki urejajo odnose gospodarjenja v letošnjem 
1968. letu nenormalno hitro, kar je seveda ustvarjalo določene težave. Zamuda 
je posledica vzpostavitve novih družbenoekonomskih odnosov med federacijo 
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in. republikami in sedaj še med republiko in občinami. No, priznati moramo, 
da so se na takšno spremembo najmanj pripravile občine in da smo jih z od- 
ločitvijo, ki je sicer smiselno nadaljevanje in uresničevanje samoupravnih od- 
nosov družbeno-političnih skupnosti, vendarle presenetili. 

Z vso resnostjo je bilo v razpravi opozorjeno na financiranje srednjega 
(strokovnega) šolstva in še posebej strokovnega šolstva. V računskih kalkula- 
cijah je bilo' prezentirano o tem več različnih stališč in številk, zato- ni bilo 
mogoče do konca predvideti, kako bo financiranje potekalo in ali bo za stro- 
kovno šolstvo toliko denarja, kot ga. je bilo lansko leto. Sredstva za manj raz- 
vite občine so letos prenesena na republiško izobraževalno skupnost, osnov in 
meril za razdeljevanje teh sredstev pa še ni. Zato je bil izražen resen dvom, da 
bodo mogle vse občine zagotoviti lanskoletne vsote in prav zato je zbor sprejel 
amandma k zakonu o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in 
izobraževanja, ki terja, da dajo občinske skupščine za letošnje leto, dokler se 
izobraževalne skupnosti ne utrdijo, v celoti toliko sredstev, kot so jih dale v 
preteklem 1967. letu, kot neke vrste minimalno zagotovilo za uspešno delovanje 
izobraževalnih skupnosti. Vključitev prispevkov gospodarstva za financiranje 
strokovnega šolstva nedvomno ublažuje lanskoletne težave, a terja enako fi- 
nančno prisotnost tudi občinskih skupščin, kar pomeni, da je takšna rešitev 
vendarle relativna. 

Potrebno bo, in to za vse srednješolstvo, najti trajnejšo sistemsko rešitev, 
ki pa mora biti nujno vezana na neposrednojši dolgoročni interes vseh, ki po- 
trebujejo različne vrste srednjega strokovnega kadra, za kar bo potrebno prav 
tako zagotoviti sredstva dejanskih stroškov delovanja tega šolstva. 

V takšnem pristopu vidi zbor tudi osnovne karakteristike racionalizacije 
šolstva, v kateri je v zvezi z boljšim gospodarjenjem v Sloveniji v sferi po- 
trošnje veliko razprav. Na kakršnekoli možne prihranke, ki bi jih bilo- možno 
zbrati v šolstvu, je nemogoče računati. Ce pa se bodo tu in tam pojavili, mislim 
na prihranke ■—• bodo- koristno popolnih del najbolj odprtih vrzeli in primanj- 
kljajev v šolstvu samem. Ne smemo namreč pozabiti, da smo v zadnjem letu 
zmanjšali delež nacionalnega dohodka za vzgojo in izobraževanje od 4,9 °/» na 
4,3 l0/o. 

Pri planiranju osebne potrošnje, ki smo ji zožili manevrski prostor z no- 
vimi dajatvami, ni nobenega govora o deležu za kulturno izživljanje, s čimer 
smo demantirali našo, vsaj do neke mere, večjo usmeritev financiranja kulture 
prav iz tega vira. Vsekakor bosta, to dejstvo in obremenitev skladov skupne 
porabe ob skorajda enaki višini ostalih sredstev za kulturo, vplivali na njene 
možnosti delovanja in vplivanja. 

Vlogi znanstveno-raziskovalnega dela ter znanstvene in tehnične dokumen- 
tacije, bi v celotni oceni razvoja morali odmeriti ustreznejše mesto. Zanemar- 
janje teh dejavnosti nam reformna prizadevanja zadržuje na skromnejših in 
manj spodbudnih možnostih. 

Naj končam z uvodno mislijo, ki je tudi vse kritične pripombe našega 
zbora ne spreminjajo. Zbor podpira prizadevanja izvršnega sveta, da bi se hi- 
treje rešili sistemski problemi družbeno-samoupravnih odnosov, ki bodo omogo- 
čali samostojnejše in boljše gospodarjenje tako republike kot tudi občin, in 
nudili pogoje za sorazmernejšo rast vseh faktorjev družbenoekonomskega raz- 
voja, kar je za naša tri osnovna področja še posebej pomembno. Ce je torej 
letošnji korak na mestu v materialnih možnostih v kulturi, prosveti in znanosti, 
naš delež za ureditev trajnejših pogojev in osnov za razvoj naše republike, 
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je takšen postanek kljub pomislekom posameznikov mogoče tudi politično 
vzdržati. Vendar samo tedaj, če bomo že v letošnjem letu uspeli nakazati traj- 
nejše rešitve in dolgoročnejše odnose teh dejavnosti in to ne tudi vnaprej, kot 
nadležno potrošnjo, ampak kot neposredni in sestavni in nujni del potreb in 
objektivnih možnosti našega delovnega človeka, kot integralni del našega celot- 
nega materialnega in družbenega razvoja. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Besedo ima Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ob 
oceni razvoja SR Slovenije za leto 1968 se nameravam dotakniti naslednjih treh 
elementov, ki jih smatram za bistveno važne pri sprejemanju tako pomembnega 
akta, kot je ocena razvoja SR Slovenije za 1968. leto. 

Prvič, iz predložene analize je razvidno, da izhaja izvršni svet naše skup- 
ščine iz pogojev, ki bazirajo na pričakovanem! gibanju povpraševanja na jugo- 
slovanskem in tujih tržiščih. Dejstvo, da postavljamo možnosti oziroma kapa- 
citete našega gospodarstva v sekundarno vrsto, je s stališča tako postavljene 
osnove sicer popolnoma v redu in v skladu s principom najmanjšega rizika, 
hkrati pa upoštevanja vreden odmik od nekaterih drugih elementov, ki jih 
sodobna ekonomska politika ne sme zanemarjati. Tu mislim najprej, na obsežen 
prazen prostor, ki lahko nastane med deklariranimi možnostmi prodaje in 
vgrajenimi kapacitetami našega gospodarstva. Tako enostranska deklarativnost 
ne pogojuje zadovoljivega zniževanja proizvodnih stroškov in prodajnih cen, 
niti ne vpliva dovolj spodbudno na iskanje novih možnosti plasmaja na tujih 
tržiščih. Ker izhaja primarno iz možnosti razvoja, se bojim, da se lahko kaj 
kmalu spremeni v stopnjo relativne stagnacije, ki nosi obeležje pomanjkanja 
zdrave dinamičnosti, ki je lastna sleherni zdravi proizvodnji. Tako sem mnenja, 
da bi predloženi dokument le moral upoštevati oziroma nositi pečat enakovred- 
nosti obeh obeležij: tako možnosti prodaje kot vgrajenih kapacitet s tem, da 
je nastajajoči prazni prostor med obema kategorijama zmanjševati z dosled- 
nejšo in racionalnejšo aplikacijo raziskave tržišča, o kateri sicer teoretično 
veliko govorimo, jo pa v praksi zelo malo poznamo. 

Drugič. Glede našega predvidenega izvoza blaga in storitev sem mnenja, 
da je na eni strani verjetno preoptimističen, na drugi strani pa pomanjkljiv. 
Preoptimističen je, vsaj kar zadeva odnose z državami Zahodne Evrope. Kot 
je navedeno v dokumentu, izhaja iz predpostavke, da bo v letu 1968 gospodar- 
ska dejavnost teh držav naraščala s stopnjo 4,5 l0/o nasproti 2,5'%> v preteklem 
letu. Iz dokumentov, ki jih prinaša OECD za leto 1968, pa razbiram, da je takšen 
optimizem nekoliko prevelik. Od evropskih držav OECD bo Velika Britanija 
povečala proizvodnjo le od 1,5 na 3 l0/o, Zvezna republika Nemčija od minus 1 na 
3,2 '°/o, Francija, od 3,75 °/o na 4,5'%>, medtem ko bo stopnja Italije celo padla 
od 5,5 % na 5 lo/o, da ne govorim o ostalih manjših zahodno evropskih državah, 
kjer bo poprečna stopnja prav tako. padla od 2,75 '%> na 2,5'°/o. Nekoliko ugod- 
nejše bodo stopnje v ZDA, ki bodo povečale svojo proizvodnjo: od 2,5 % na 
4,5 l°/o in v Kanadi od 2,5 '"/o na 4 °/o. Zelo visoko stopnjo bo obdržala edinole 
Japonska, kjer bo rast proizvodnje padla od sedanjih 12,5 '°/o na 9l0/o v letu 1968. 

Ce upoštevam le evropske dežele OECD, in le o teh govori predloženi do^ 
kument, potem moram trditi, da bo- rast proizvodnje v evropskem delu OECD 
narastla le od 2 ®/o na kvečjemu 3,5'%, kar pa'je za celo piko pod tisto oceno, 
ki jo navajajo predloženi dokumenti o možnosti razvoja SR Slovenije. Čeprav 
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smatram, da možnosti naše menjave z vzhodno-evropskimi deželami spričo 
klirinške pasive, ki jo SRS beleži nasproti njim, še zdaleč niso zadovoljivo 
ocenjene, pa ne moremi mirno mimo molčečega mimohoda, ki si ga predlagatelj 
tega dokumenta dovoljuje do dežel v razvoju. Ali naj to pomeni, da ekonomika 
SRS ni več zainteresirana za menjavo s tem delom sveta? Ali je to neke vrste 
razkorak z načeli neangažiranosti, koeksistence in vse tesnejšega sodelovanja, 
se pravi z vsemi tistimi maksimami, s katerimi se ponašamo v praksi naše 
zunanje politike do neangažiranega in nerazvitega dela sveta? Že sam delež 
SFRJ ni kaj posebno visoko udeležen v trgovini s temi deželami, ki beležijo 
20% delež v svetovni trgovini, saj' odpade komaj 17% celotne menjave SFRJ 
na te dežele. V naši republiki pa je ta pojav še slabši, saj znaša naš izvoz 
v te dežele komaj 13% od celotnega našega izvoza, kar je tudi za pet pik 
pod deležem Slovenije v oeloitmem jugoslovanskem, izvozu. Zelo neugodni so 
naši odnosi glede investicijskega izvoza, glede izvoza energetskih objektov ter 
kovinske ter elektroindustrije. Čeprav se ponašamo z deli, ki jih opravljajo 
Rudis in druge predvsem geološke in cestne podjetniške organizacije v teh 
deželah, pa ne smemo pozabiti, da znaša vrednost teh stroškov komaj 4% vseh 
investicijskih uslug naše države v teh deželah. Ce se vprašam sedaj ali je 
SR Slovenija tista, ki naj še s posebno vehemenoo nastopa na teh tržiščih, 
bi po svojem prepričanju dejal, da je tako. Po vsej verjetnosti pa bi danes v 
dobi vsesplošnih anket 'dobili na to naslednji odgovor: »Bodimo v Evropi. 
Najbolje bo, da ostanemo tam, kjer je napredek že dosežen, bodimo torej za- 
dovoljni is tem, kar imamo in ne prodirajmo v neznano.« Ne strinjam.' se s takimi 
in podobnimi mnenji, ki trdijo, naj bi SR Slovenija zaradi svoje industrijske 
razvitosti obračala vso pozornost samo na zahodna tržišča oziroma na tržišča 
s čvrsto valuto. Saj menda ni neznano, da dosegajo prav gospodarsko zelo 
razvite dežele največje deleže izvoza prav v državah v razvoju. Motimo se, če 
mislimo, da bomo tam uspeli s kakršnim koli primitivizmom. Tržišča teh dežel 
so namreč kaj zahtevna in kaj kompleksna. Glede na. omenjeno menim, da 
se še ne zavedamo izredne pomembnosti ekonomskega sodelovanja z deželami 
v razvoju oziroma, da še nismo v zadovoljivi meri ocenili, kakšen je položaj 
teh dežel v sodobnem svetu in to ne samo glede na njihov ekonomski potencial, 
pač pa tudi glede na današnjo konstelacijo. 

Tretji element, ki zasluži posebno pozornost in pretres, vidim v preskrbi 
SR Slovenije z energijo in uvajanjem zemeljskega plina v energetsko gospo- 
darstvo naše republike. In če je predlog družbenega razvoja naše republike 
za obdobje 1966 do 1970 vključeval možnosti gradnje plinovoda, ki naj bi se 
v primeru pozitivnih rezultatov 'raziskovanja in pa proučevanj začela že v tem 
obdobju, pa tu predloženi dokument o tem problemu vztrajno molči. Baje nam 
je popolnoma jasno, da rast gospodarstva zlasti pa njegova usmeritev na in- 
tenziviranje pogojujeta ne le rasit proizvodne energije, pač pa predvsem spre- 
membo strukture uporabljenih primarnih energetskih virov v korist tistih, 
ki so ekonomičnejši, to pa sta nedvomno zemeljski plin in nafta. Omenjeni 
predlog družbenega razvoja SR Slovenije za obdobje 1966—1970 se razen na- 
čelnosti in ugotovitve cenenosti zemeljskega plina kot energetskega in suro- 
vinskega vira, distancira od kakršnihkoli kvantifikacij. To je razumljivo, saj 
bi moralo združenje energetike SR Slovenije, ki je že 13. 1. 1967 prevzelo 
nalogo srednjeročne bilance energetike naše republike do konca 1985, isto 
izdelati najkasneje do septembra preteklega leta. Danes — pol leta kasneje 
— nam ta bilanca še ni prezentirana. 
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Še dve besedi o umestnosti —• tehnološki in ekonomski — zemeljskega plina. 
Ta zemeljski plin se uporablja kot gorivo za proizvodnjo drugih vrst energije, 
se pravi za toplo vodo, za vodno paro, za elektroenergijo in podobno. V tem 
primeru naravni plin ne vpliva na kvaliteto končnega proizvoda in je zamenljiv 
z vsakim drugim gorivom. Prednosti, ki jih ima kljub temu naravni plin pred 
drugimi tekočimi in trdnimi gorivi, so predvsem: velika elastičnost pri uporabi, 
velika čistost vseh naprav, sorazmerno majhne porabne investicije, naj npr. 
povem, da je cena plinskih naprav in mreže približno 0,28 S din na 1000 kalorij 
letno pri 10-letni amortizaciji, cena termoelektrične centrale pa približno 
2,02 S din na 1000 kalorij letno pri isti 10-letni amortizaciji. Konkreten primer: 
plinsko omrežje Slovenije in zahodne Hrvatske bi predvidoma stalo 20: milijard 
starih dinarjev in bi dajalo letno okrog 8000 milijard kilokalorij potrošnikom. 
Termoelektrarna v Šoštanju pa bo stala okoli 41 milijard, to se pravi dvakrat 
več in bo, dajala letno 2000 milijard kilokalorij, to se pravi štirikrat manj 
kalorij, v to ceno pa seveda niso vračunani razdelilni daljnovodi. 

Ce primerjamo odnose med stroški na vsak instalirani kilowat pri termo- 
elektrarni na premog, na mazut in pa na zemeljski plin, pridemo v pogojih 
celoletnega in 24-urnega obratovanja do teh skupnih stroškov: pri premogu na 
101 000 dinarjev, pri mazutu na 54 400 in pri zemeljskem plinu na 52 800 dinar- 
jev. Ne računaje stroške oskrbovanja, ki so za plinske elektrarne manjši od 
tistih, ki jih trošimo za oskrbo velikih elektrarn na bazi premoga, vidimo, da 
so cene ene kWh v razmerju 1 : 3,74 v korist plinskih elektrarn. Druga uporab- 
nost zemeljskega plina je uporabnost kot tehnološko gorivo za industrijske peči 
v petrokemičnih procesih. Prednost je očitna, ker plin direktno vpliva na kva- 
liteto proizvodov, ter na ceno, saj se v procentih izražena prednost plina giblje 
od 15 do 30 %. 

Iz tega kratkega opisa sledijo prednosti oskrbe naše republike z zemeljskim 
plinom. Uvajanje naravnega plina v Slovenijo je torej nujnost in pogoj za 
razvoj sodobnega gospodarstva. Tu gre za realizacijo pomembnega programa, 
ki lahko v veliki meri vpliva in prispeva k rentabilne j šemu gospodarjenju v 
republiki. Menim potemtakem, da se je doslej in se še danes temu problemu 
posveča premalo pozornosti, premalo sil in premalo sredstev. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci! 
Menim, da ni v redu, da kreiramo našo politiko, zlasti pa politiko zbiranja 
sredstev za potrebe družbe, vse preveč na podlagi podatkov, ki bazirajo na 
poprečjih. To nam je povzročalo težave že v preteklosti. Zelo pomemben vpliv, 
tako na samo proizvodnjo, kakor tudi na splošno potrošnjo, ima kupna moč 
večine prebivalstva. Ce obravnavamo kupno moč zaposlenih, ne z vidika po- 
prečnih osebnih dohodkov, temveč z vidika razponov med osebnimi dohodki, 
bomo ugotovili, da se je v zadnjih letih razmeroma močno povečalo število 
delavcev z višjimi, oziroma visokimi osebnimi dohodki, dočirni se število delav- 
cev z nizkimi osebnimi dohodki znižuje mnogo počasneje, nadalje, da je razko- 
rak med nizkimi in visokimi osebnimi dohodki vedno večji, ter da ta razkorak 
vsaj v globalu ni dobil v gospodarstvu primerne protivrednosti. Ugotoviti pa 
moram, da, ima večina delavcev, upokojencev in kmetovalcev nizke dohodke. 

V Jugoslaviji je prejemalo leta 1966 72,16 '"/o ali okrog 2 520 000 zaposlenih 
delavcev osebne dohodke izpod 800 N dinarjev, v letu 1967 pa se je to število 
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zmanjšalo na 64,2,0/o, to je na okrog 2 250 000 delavcev. Na drugi strani je pre- 
jemalo v letu 1966 13,9 l3/o delavcev ali okrog 490 000 zaposlenih osebne prejemke 
mesečno v znesku nad 1001 N dinar, in se je v letu 1967 zvišalo na 19 °/o, to 
je na okrog 575 000 delavcev. V Sloveniji je prejemalo' leta 1966 56,1 zapo- 
slenih delavcev ali okrog 275 000 delavcev, osebne dohodke izpod 800 N dinar- 
jev, v letu 1967 se je to število zmanjšalo za okrog 34 000 delavcev in je znašalo 
okrog 241 000 delavcev. Na drugi strani pa je prejemalo v letu 1966 24 ®/o de- 
lavcev ali okrog 118 000 zaposlenih mesečne osebne dohodke nad 1000 N di- 
narjev, medtem ko se je to število zvišalo v letu 1967 na 28,9'%», to je za okrog 
24 000 delavoev na okrog 142 000 delavcev. 

Znane so nam gospodarske veje z zelo nizkimi pa tudi gospodarske veje 
z zelo visokimi osebnimi dohodki. Osebni dohodki velike večine zaposlenih 
so torej taki, da ima pri sedanjih obremenitvah in celotnem sistemu obdav- 
čevanja večina delavcev mnogo premalo vpliva na trgovanje z industrijskim 
blagom. Ko se je kreirala politika obdavčevanja, oziroma zbiranja sredstev 
za družbene potrebe in se je postavljala na primer stopnja prometnega davka, 
stopnja prispevka na osebni dohodek, stopnja prispevka na skupni dohodek in 
tako dalje, so bili razponi med osebnimi dohodki majhni, ni bilo pomembnejših 
razlik med posameznimi gospodarskimi panogami in start med gospodarskimi 
vejami precej skladnejši. Poleg tega se je računalo s tem, da se bo izvajalo 
načelo nagrajevanja po učinku skladno z rezultati gospodarjenja. Ker je šla 
praksa v nagrajevanju v nasprotno smer od postavljenih načel, in ker so ostale 
obremenitve občanov in gospodarstva nespremenjene, menim, da povzroča se^- 
danje stanje gospodarski zastoj, ob neopravičeni zaščiti prebivalstva z velikimi 
osebnimi dohodki in pretiranem obdavčevanju občanov z nizkimi osebnimi 
dohodki. 

Za večino delavcev, upokojencev in malih kmetov postaja po mojem 
mnenju sedanji prometni davek na industrijsko potrošno blago vedno bolj 
nevzdržno breme. Koliko sredstev se na primer odvzame družinam z nizkimi 
osebnimi dohodki, ob priliki nakupa industrijskega blaga, ko morajo doplačati 
20% in kako nepomembna je ta obremenitev za družine z mesečnimi dohodki 
okoli 300 000 S dinarjev. Sedanje enotne stopnje prispevka na osebni dohodek 
postavljajo za nekatere gospodarske panoge skoraj nepremostljive težave, za 
nekatere druge pa ne pomenijo nikakršnega bremena. Zagovarjam potrebo po 
uvedbi različnih stopenj odvisnih od višine izplačanih osebnih dohodkov, če 
menimo, da bi to kategorijo obdavčevanja v sedanjem obsegu obdržali tudi 
še v bodoče. 

Zakaj ne bi tudi tukaj uvedli progresije? Na vsak način bi morali proučiti 
tak način zbiranja sredstev za potrebe družbe, kakršni so poznani tudi v svetu. 
Nemogoče je, da pri nas ni obdavčen dohodek družine in da praktično ne po- 
znamo progresije pri obdavčevanju, razen pri kmečkih davkih in to v občinah, 
ki so obdržale še progresivni sistem. 

Zato, da bo hitreje zaživelo gospodarstvo' in da bodo gospodarske organi- 
zacije prisiljene odvajati primerni del čistega dohodka v gospodarske sklade, 
menim, da je treba pristopiti h kompleksni reviziji obremenjevanja gospodar- 
stva in občanov. Primerno- je treba zaščititi občane z nizkimi dohodki in obre- 
meniti občane z visokimi osebnimi dohodki, zlasti če ti niso v skladu z dejan- 
skimi načeli nagrajevanja po učinku. 

Uprave za dohodke naj bi se zadolžilo, da izvršijo preglede dohodkov in 
družbenih dajatev določenega dela občanov za nekaj let nazaj. Važno je tudi 
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dejstvo, da večina občinskih uprav za dohodke ni podvzela nobenih ukrepov 
proti tistim občanom, ki v prejšnjih letih niso prijavili skupnega letnega do- 
hodka nad 2 milijona S dinarjev. 

Ne zdi se mi realno prikazovati dvig življenjske ravni s poprečnimi po- 
kazatelji. Res je namreč to, da se je življenjski standard zelo močno dvignil 
le manjšemu delu prebivalstva, ne pa večini. 

Osnutek resolucije o osnovah ekonomske politike v 1968, v tistem delu, 
ki govori o problematiki zaposlitve, ne predlaga kakih konkretnih ukrepov, ki 
bi lahko zagotavljali kake večje uspehe na temi področju. Zavod za zaposlovanje 
v Mariboru ima registriranih sedaj že 4335 brezposelnih. Zal ne obstojajo iz- 
gledi, da se število nezaposlenih v naslednjih letih ne bi zviševalo, kolikor 
ne bomo podvzeli resnejših ukrepov. Menim, da je nujno, da vsaj v letošnjem 
letu kreiramo kompleksno politiko, katere cilj naj bi bil zmanjševanje števila 
nezaposlenih. Na drugi strani pa smatram, da moramo takoj podvzeti vse po- 
trebne ukrepe, da bi bili tisti, ki niso sami krivi, da nimajo največje dobrine, 
ki jo ima človek v socializmu, to je dela, deležni primerne pomoči širše družbe. 
Nevzdržno je namreč, da dobi sedaj le okrog 10 °/o brezposelnih skromno de- 
narno nadomestilo. Nemogoče je pustiti tako veliko število naših državljanov 
v brezupnem stanju. Dosedanji družbeni odnos do teh občanov zasluži grajo. 

Lansko leto smo sicer dosegli znižanje števila samostojnih zdravstvenih 
organizacij, kar smo dejansko z reorganizacijo hoteli, to je znižanje stroškov in 
napovedujejo, vsaj nekatere zdravstvene organizacije, celo povečanje stroškov. 
Obsoditi moramo tudi dejstvo, da so zdravstveni domovi večinoma v mesecu 
decembru lanskega leta izpraznili svoje sklade za prekomerno zviševanje oseb- 
nih dohodkov, občani pa bodo plačevali, vsaj ponekod, dolgove za gradbene 
objekte. Ne strinjam se nadalje s tem, da se zmanjšujejo sredstva za zdravljenje 
zavarovancev in na račun tega povišujejo osebni dohodki. Ne bi se mogel 
strinjati s tem, da bi povečevali izredne prispevke za zdravstvo, vsaj tako dolgo 
ne, dokler bo imelo administrativno osebje v teh organizacijah bistveno večje 
osebne dohodke, kakor jih ima isti kader v organizacijah, kd morajo plačevati 
zdravstvene prispevke. Nerazpoloženje javnosti, vsaj v določenih predelih, zaradi 
gospodarjenja nekaterih zdravstvenih organizacij oziroma zaradi preobsežnih 
pravic zdravstvenih kolektivov, je takšno', da zahteva uvedbo večje zaščite 
za tisti del zavarovancev, ki morajo pri nizkih dohodkih — npr. kmetijski de-, 
lavci zaslužijo v teh zimskih mesecih ponekod komaj 15 000 dinarjev — plače- 
vati pomembne prispevke, vpliva na gospodarjenje s temi sredstvi pa nimajo 
nobenega. 

Poudarjam težnjo, da bi republika pomagala pri nadaljnji izgradnji osnov- 
nošolskega prostora oziroma težnjo, da bi se program, ki ga je sestavil sekre- 
tariat za prosveto in kulturo in ki ga je odobril izvršni svet, tudi pričel v le- 
tošnjem letu realizirati. Stanje osnovnega šolstva je v podeželskih občinah 
nevzdržno, zaradi česar se nikakor ne morem strinjati s tem, da bi bila potrebna 
podpora republike predvsem za izgradnjo šol v mestih in industrijskih centrih. 

Vodni sklad je menda edini sklad v Sloveniji, kateremu se sredstva vsako 
leto zmanjšujejo. Ker postaja skrajni čas, da dobi vodno gospodarstvo, tako 
kot v vseh drugih republikah tudi v Sloveniji pomembno mesto, menim, da 
bo potrebno vsaj v letošnjem letu pripraviti pogoje, da bo lahko vodni sklad 
vsaj v naslednjih letih izpolnjeval svoje obveznosti nasproti slovenskemu gospo- 
darstvu. Ne, smemo pozabiti, da uničujejo poplave 180 000 ha površine zemlje. 
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Že mnogo let se boiri Slovenija, da se spremeni obdavčevanje vina v tem 
smislu, da se plačuje prometni davek od količine, ne pa od maloprodajne cene. 
V tej zvezi je bil v lanskem letu v tej skupščini sprejet soglasen sklep, s katerim 
se je zahtevalo od zveznih organov ustrezno spremembo predpisov. Kljub temu 
pa tudi letos ostajamo pri starem. 

V zvezi s tem me zanima, kaj je izvršni svet ukrenil, da se zadevni predpis 
spremeni, kakor je to zahtevala skupščina in o čemer je govora v Sloveniji 
vsaj petnajst let. Hvala. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Jože Ingolič. Govoril 
bo o ocenah gospodarskega razvoja v lanskem letu. 

Jože Ingolič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Želel 
bi govoriti o tem, ali konkretna gospodarska gibanja v Sloveniji dovoljujejo 
prekomerni optimizem in samozadovoljstvo. 

Brez dvoma je gospodarska reforma vplivala, da se je začelo naše gospo- 
darstvo in še posebej industrija uspešneje razvijati, da je osnova tega razvoja 
predvsem večja intenzivnost, boljša kvaliteta, višja produktivnost, večji izvoz 
in tako dalje. Slovenska industrija je v lanskem letu dosegla oelo nekaj višjo 
stopnjo rasti od državnega poprečja, kar je brez dvoma pomemben uspeh, 
ki so ga naši industrijski proizvajalci dosegli v takih pogojih, ki kljub mnogim 
pomanjkljivostim, o katerih je bilo na današnji seji že govora, že stimulirajo 
intenziviranje razvoja na vseh področjih našega gospodarskega in družbenega 
življenja. Vendar se ob tej ugotovitvi postavlja vprašanje, ali so doseženi re- 
zultati skladni z objektivno ugodnejšimi novimi pogoji poslovanja, nastalimi za 
uvedbo gospodarske reforme. Postavlja se dalje vprašanje, kateri so osnovni 
vzroki, da se industrijska proizvodnja ni razvijala v skladu z našimi predvi- 
devanji, če so ta bila realna, oziroma ali so ti vzroki odstranjeni, da ne bi 
v letošnjem letu vplivali na nižjo rast industrijske proizvodnje, kot jo predvi- 
deva v osnutku resolucija in s katero računa predlog proračuna. Končno, kako 
bodo vplivali na nadaljnji razvoj ukrepi, ki jih je predložil izvršni svet. Ma- 
teriali, ki smo- jih prejeli, ne dajejo zadostne osnove, da bi se izluščil jasen odgo- 
vor na ta vprašanja. Iz poročila odbora za družbeni plan, finance in proračun 
republiškega zbora in začasnega odbora za proračunski sistem in finance gospo- 
darskega zbora sem videl, da so bili glede tega v podobnih težavah tudi poslanci 
teh dveh odborov. Ti so glede utemeljenosti proračuna zapisali, citiram — »da je 
obrazložitev nekaterih postavk proračuna preskromna in se je zato poslancem 
težko odločiti za prevzem odgovornosti pri sprejemanju proračuna«. V podobni 
situaciji so se znašli tudi poslanci, člani odbora za družbeni plan, finance in pro- 
račun republiškega zbora in občasnega odbora za gospodarsko programiranje 
in finance gospodarskega zbora, ki so v svojem poročilu v zvezi s predvidenimi 
gospodarskimi gibanji izrazili dvom v realnost predvidene stopnje gospodarske 
rasti. Dodatne analize in odgovori so po mojem mnenju potrebni predvsem za 
pojasnilo naslednjih pojavov: 

Dokaj skromno povečanje industrijske proizvodnje je bilo v lanskem letu 
doseženo ob povečanem uvozu za okoli 40 %>. Zaloge reprodukcijskega materiala 
iz uvoza so bile znatno večje. Na voljo so bile proizvodne kapacitete, kot je to 
ugotovljeno v materialih, ki predvidevajo gospodarska gibanja v letošnjem 
letu in na razpolago je bilo tudi dovolj delovne sile. Kljub vsemu temu je indu- 
strijska proizvodnja naraščala le do vključno meseca junija lanskega leta, ko 
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je dosegla indeks 106 in je v novembru znašala le še 97 v odnosu na poprečje 
leta 1966. Celotna industrijska proizvodnja lanskega leta pa je v odnosu na 
leto 1966 znašala le 101,2%, medtem ko je znašal indeks proizvodnje v letu 
1966 nasproti prejšnjemu letu 104. Padec industrijske proizvodnje se je nadalje- 
val tudi v decembru in, kolikor mi je znano, je njen obseg v letošnjem januarju 
nižji od nivoja industrijske proizvodnje v januarju lanskega leta. Kljub skrom- 
nemu povečanju industrijske proizvodnje pa so zaloge naraščale in tako še 
naprej neracionalno angažirale del akumulacije za neproizvodne potrebe. To 
je tudi eden od razlogov, da se je zmanjšal realni obseg investicij v primerjavi 
z letom 1966 in je tudi v tem pojavu iskati vzroke za prepočasno modernizacijo 
gospodarstva, zlasti industrije. Težko si je ob takih gibanjih proizvodnje in 
zalog pojasniti tudi gibanje raznih oblik potrošnje, cen in tržišča. 

Ko sem prebiral osnutek resolucije o osnovah ekonomske politike, sem 
v uvodnih ugotovitvah našel, da avtorji tega materiala smatrajo, da sta prva 
dva razloga za tak razvoj v lanskem letu, citiram, »da je bilo ukrepanje zveznih 
organov v tem letu prepočasno in da ob prepočasnem izpopolnjevanju gospodar- 
skega sistema tudi ni bil dosežen večji napredek glede uveljavljanja samouprav- 
nosti republik in pri oblikovanju in izvajanju politike na posameznih področjih 
gospodarstva in družbenih služb.« Brez dvoma je za gospodarski razvoj pa tudi 
sicer, škodljiva počasnost in nezadostna sposobnost zveznih organov; prav tako 
bi tudi drugačen položaj republike in njena večja samoupravnost, za katero 
se tudi sam zavzemam,, zelo koristila hitrejšemu napredku, vendar pa mislim, 
da to nista najpomembnejša razloga za zaostajanje proizvodnje v zadnjih 7 me- 
secih. Navajanje takih razlogov se lahko razume le kot prenašanje vzrokov za 
reševanje gospodarskih problemov in težav na druge faktorje, kar nas lahko 
demobilizira pri še večjih lastnih prizadevanjih. Mislim, da so osnovni razlogi 
drugje. Predvsem v zastarelosti osnovnih sredstev in tehnologije, ki sta poleg 
sposobnih kadrov edini dolgoročni vir prosperitete, saj je edino ob sodobnih 
osnovnih sredstvih in tehnologiji mogoče proizvodnjo' specializirati, integrirati 
in dosegati visoko produktivnost, kvaliteto in konkurenčnost, bodisi na domačem 
ali tujih tržiščih. Imam pa vtis, da v tem pogledu v Sloveniji zelo počasi napre- 
dujemo in ne vem, če imamo razloge za prevelik optimizem in samozadovolj- 
stvo, ki ga vse bolj srečujemo pri nas in je v precejšnji meri prisoten tudi v le- 
tošnjih predvidevanjih. To omenjam zato, ker se v naši javnosti vse bolj ustvarja 
določeno razpoloženje, da bodo z izboljšanjem dela zveznih organov, z več j o 
samoupravnostjo republik in z novim programom razvoja Slovenije rešeni vsi 
problemi. 

Tudi jaz pričakujem, da bodo s tem ustvarjene nove osnove za tak poli- 
tični in gospodarski sistem, ki boi še bolj stimulativen za celotena razvoj družbe 
in njenih odnosov, s temi pa tudi za hitrejši napredek gospodarstva. Vendar se mi 
zdi, da bodo tudi v teh novih pogojih ležale osnovne naloge in teža napredka 
na delovnih kolektivih. Zato je prav, da skupščinska resolucija opozori na 
osnovne probleme, vzroke in naloge s ciljem čimvečje mobilizacije delovnih ljudi 
pri odpravljanju osnovnih vzrokov za naše gospodarske težave, pri ustvarjanju 
nove baze, ki edina lahko zagotovi uspešen dolgoročni razvoj. Ne smemo namreč 
graditi večjo proizvodnjo' samo na osnovi večje potrošnje, pa bodisi da je to 
osebna potrošnja, ali pa graditev stanovanj in tako dalje. To gre le začasno, 
če ob tem hkrati ne ustvarjamo pogojev, ki omogočajo trajnejšo usposobljenost 
našega gospodarstva. To pa je modernizacija, specializacija, integracija, skratka 
uvajanje moderne tehnologije na osnovi sodobnih osnovnih sredstev visoke 
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produktivnosti, pa bodisi da gre to za. železarne in njihovih več kot 10 000 de- 
lavcev, alt za podjetja tako imenovanega metalnega kompleksa, ali za katerokoli 
drugo podjetje. Na to sem opozoril tudi zato, ker sem v enem od materialov 
čital, da bo gospodarski razvoj v letu 1968 odvisen predvsem od gibanja povpra- 
ševanja in vseh vrst potrošnje, tako na domačem kot na tujem tržišču. To je 
sicer točna ugotovitev, vendar se postavlja vprašanje, kako se naše gospodarstvo 
usposablja in s kakšno konkurenčno sposobnostjo se vključuje na teh tržiščih 
in ali isi je na njih sposobno ob vse težjih in zahtevnejših pogojih priboriti 
svoje mesto. V tej zvezi pa naj omenim, da je važno, da našega gospodarskega 
razvoja ne primerjamo samo z razvojem v Jugoslaviji, ampak da ga pogledamo 
tudi skozi luč uspehov, ki jih dosegajo gospodarsko' razvite države, kajti z njimi 
se bodo srečevale naše gospodarske organizacije in ne samo na, tujih, ampak 
vse bolj in bolj tudi na domačem tržišču. Le ob takem vsestranskem vzpore- 
janju bomo lahko dobili realno oceno gospodarskih gibanj in našega gospo- 
darskega razvoja. Mislim, da bi za današnjo, sejo, ko razpravljamo o oceni 
razvoja in o resoluciji o> osnovah ekonomske politike za letošnje leto, zelo 
koristilo tudi poročilo, kako se izvajajo zaključki o ukrepih za napredek gospo- 
darstva, ki smo jih sprejeli lansko jesen, oziroma poročilo o aktivnostih in o 
sprejetih ukrepih, ki so jih v tej zvezi, kakor tudi v zvezi z izvajanjem obsto- 
ječega srednjeročnega plana podvzeli izvršni svet, gospodarska zbornica, re- 
publiška uprava in drugi. 

Ce še na kratko rečem nekaj besed o konkretnih ukrepih, ki jih bomo 
sprejeli na tem zasedanju, bom omenil predvsem to, da nam žal tudi za to 
področje manjka analiza, oziroma od predlagatelja obrazložen učinek teh ukre- 
pov na gospodarska gibanja v letu 1968. Težko si je ustvariti sliko, kako bo 
na primer vplivalo povečanje skoraj vseh oblik prispevkov in davkov na le- 
tošnja gospodarska gibanja v pogledu modernizacije industrije in razširjene 
reprodukcije celotnega gospodarstva, kakor tudi na stabilnost cen, tržišča in 
v tej zvezi na realni življenjski standard. Težko je tudi presoditi, ah je upravi- 
čeno tako povečanje republiškega proračuna in izdatkov za socialno zavaro- 
vanje. Povečanje za 28®/o je po mojem mnenju v pogojih, v katerih se mora 
prebijati naše gospodarstvo na tuja. tržišča, da bi doseglo večjo dinamiko raz- 
voja, prav gotovo zelo visoko. Vendar je težko biti proti, saj bi se v tem primeru 
lahko tako stališče ocenilo, da sem na primer proti korekturam pri pokojninah, 
ki so tudi po mojem mnenju nujne, zato bi hotel izraziti le občutek, da se mi 
zdi, da iščemo rešitve preveč v zajemanju dohodka, kar velja zlasti za družbeni 
sektor gospodarstva, premalo pa storimo v racionalizaciji potrošnje, zlasti v 
smeri spreminjanja njene strukture. 

O tem., kaj pomeni predlagana višina za naše gospodarstvo, ni nobene ocene. 
Ali smo s 27,5 l0/o prispevkov od osebnih dohodkov in s predlagano obdavčitvijo 
skladov skupne porabe gospodarskih organizacij, prišli do limita, ki ga še 
premorejo gospodarske organizacije, upoštevajoč tudi njihov nujni napredek in 
uspešnejši razvoj, bomo verjetno realno ugotovili šele konec leta, ko bomo 
razpravljali o doseženih rezultatih na področju gospodarstva v letošnjem letu. 
No, kljub temu pa želim povedati, da mislim, da so v resoluciji in materialih 
predvidena gospodarska gibanja, spričo zaostajanja modernizacije, težav pri 
izvozu in takšnega zajemanja dohodka, preoptimistična. V tej zvezi predlagam, 
da se z resolucijo zadolži izvršni svet, da nam konec prvega četrtletja predloži 
poročilo , o gibanju gospodarstva in realizaciji v resoluciji predvidene politike, 
kakor tudi eventualne predloge ukrepov, ki naj jih skupščina sprejme, da 
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bi se zagotovila politika, ki jo bomo. določili s sprejetjem resolucije o osnovah 
ekonomske politike za letošnje leto. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: V smislu predloga obeh odborov je naloga 
komisije, ki pripravlja predlog resolucije, da predloge, dane v razpravo, upošteva 
v predlogu resolucije oziroma, da do njih zavzame svoje stališče ter o tem 
poroča. 

Ali želi še kdo sodelovati v diskusiji. Besedo ima tovariš inž. Miloš Polič. 

Inž. Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ocena gospodarskega razvoja SR Slovenije v letu 1968, ki jo je predložil 
izvršni svet v razpravo1 temelji na realnih ekonomskih elementih, ki so več ali 
manj pozitivno ali negativno vplivali na skladnejši in hitrejši dvig .gospodar- 
skega in negospodarskega področja. Kljub temu pa smatram, da ocena neka- 
terih področij ni dovolj temeljita in je bila opravljena brez globlje raziskave, 
ki bi odgovorila na vprašanje zakaj je naša družbena rast zaostajala za predvi- 
devanji, saj smo v družbenem proizvodu dosegli lani le 66%, kar opravičujemo 
z neugodno konjunkturo na domačem in tujem tržišču ter s sprostitvijo1 uvoza. 

Menim, da ocenjujemo te pojave na način, kot da se naša proizvodnja že 
razvija tako, kot bi se morala, in da pri tem ne upoštevamo opremljenosti pod- 
jetij in temu primerne organizacije dela z določenimi tehnološkimi postopki. 
Prav v tem pa vidim slabost predložene ocene razvoja Slovenije, ker so ti pro- 
blemi v praksi drugačni. 

Pomanjkanje sodobnejših sredstev za proizvodnjo v celotnem ali delnem 
ciklu proizvodnega procesa, pomanjkanje strokovnih kadrov za vodenje moder- 
nega proizvodnega procesa in za kontrolo kvalitete, dokaj slabo organizirani 
notranji transport in primitiven zunanji promet, nam ne dovoljujejo hitrejšega 
vzpona in enakomernega vključevanja v mednarodno delitev dela. Realna vklju- 
čitev v mednarodno delitev dela je možna le pri dokaj izenačenih pogojih glede 
kvalitete in transporta blaga, proizvodnih cen ter vsaj. ob kolikor toliko razumni 
bančni politiki. Vse to pa nam daje v glavnem negativne poene, in negativno 
vpliva na našo proizvodnjo, notranjo in zunanjo trgovino oziroma na kom- 
pleksno stanje našega gospodarstva s tem pa tudi na perspektivni razvoj naše 
republike. 

Menim, da moramo tudi iskati vzroke za stalne zastoje v proizvodnji ter 
odklanjati slabosti, ki preprečujejo hitrejši razvoj, kot na primer: 

1. znanstvenoraziskovalne organizacije v Sloveniji bi se morale v svojem 
ustvarjalnem delu bolj približati gospodarstvu. Gospodarske organizacije pa 
bi se morale pri svojem delu bolj posluževati znanstveno-razisk ovalnih dosežkov 
v cilju povečanja produktivnosti in kvalitete proizvodov, da bi se tako približale 
oziroma, izenačile kvaliteto in ceno svojih produktov mednarodnemu nivoju; 

2; notranji in zunanji transport, ki v analizi ni bil podrobneje obdelan, 
je zelo pomemben element sodobnega ustvarjalnega procesa. Ta dejavnik, ki je 
docela zanemarjen v naših analizah, pozitivno ali negativno vpliva na kvaliteto 
in ceno proizvodnje. Ta element preveč prepuščamo lastnemu razvoju, sicer 
ne bi imeli takšnega stanja v železniškem prometu in verjetno ne bi bili, po 
številu avtobusov na prebivalca med prvimi, po stanju cest in železniških prog 
pa med zadnjimi v Evropi. Stihijski razvoj prometa se odraža tudi v parcialnem 
reševanju problemov na tem področju pri nas v skupščini. Na tako razmišljanje 
me navajajo razprave, ki so bile na simpoziju o hitrih cestah v Mariboru ter 
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način reševanja teh problemov v cestnem skladu SR Slovenije. Spomnimo se 
samo na razpravo1 v tem zboru o programu cestnega sklada za leto 1968 ter 
pisanja v »Novi progi«, glasilu združenega železniško' transportnega podjetja 
Ljubljana. Naj navedem samo nekaj primerov: Posekan in pripravljen les v 
gozdu, kot hlodovina, velja nekje okoli 60 N din, spravljen na žagi ali na že- 
lezniški postaji pa 200 N din; torej 140 N din znašajo stroški notranjega trans- 
porta. V zvezni republiki Nemčiji odpade na 1 ha gozda 24 do 30 m, pri nas pa 
le od 3 do 7 m gozdnih cest na 1 ha. Menim, da je za navedeni podatek glede 
na ceno proizvodnje lesa vsak komentar odveč. 

Kamnišfco-domžalski industrijski bazen bo' izgubil dovozno progo oziroma 
zvezo z železniško magistralo. V študiji o nerentabilnih progah, ki jo je dalo 
združeno železniško transportno podjetje Ljubljana, se navaja, da bazen zaradi 
ukinitve železniške proge ne bo oškodovan, ker ima odlične ceste. Neverjetno 
je, kako delamo nestrokovne zaključke, ker je znano, da so te ceste sposobne 
komaj za turistični promet, v nobenem primeru pa ne za ves tovorni promet, 
ker niso konstruktivno za to' zgrajene. Pri vsem temi pa me moti, da pri tej in 
podobnih akcijah ni nobene koordinacije med dejavniki, ki bi morali pri tem 
sodelovati. Problemi se rešujejo stihijsko1, to nam pa ne daje nobenih garancij 
za dvig proizvodnje in za vključevanje v mednarodno delitev dela. 

3. Naš elektrogospodarski sistem se ni razvijal tako, da bi enakomerno 
pokrival ves naš prostor z enakimi posegi glede distribucije energije ter glede 
režima njene uporabe. Škodo, ki jo trpi gospodarstvo, bi bilo treba čimprej 
preprečiti s pravilno politiko v tej gospodarski panogi. Navedel bi lahko še 
več primerov, vendar smatram, da je teh nekaj osnovnih misli, ki sem jih 
načel, dovolj, da v oceno našega nadaljnjega razvoja lahko vključimo tudi te 
elemente. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo želi besedo? Prosim. Besedo ima to- 
variš Zvone Pelikan. 

Inž. Zvone Pelikan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci ! Dovolite mi samo. nekaj pripomb k materialom, ki smo jih dobili k oceni 
razvoja gospodarstva zlasti k poglavju, ki zajema področje kmetijstva. Menim 
sicer, da soi navedbe, o tej panogi gospodarstva; pri nas postavljene precej na 
čvrstih osnovah. Pri tem po pogrešam vsaj nekaj podatkov, ali vsaj nekaj ukre- 
pov, ki bodo lahko uresničili predvidevanja, ki so v tem materialu navedena. 
Zato imam naslednje pripombe: Material predvideva, da bodo nastali zaradi 
naraščajočih dohodkov od prodaje kmetijskih pridelkov pri zasebnih proizva- 
jalci tako ugodni ekonomski pogoji, ki bodo omogočili kmetu intenzivne in 
bistveno večje naložbe v proizvodna sredstva, v hleve, opremo, mehanizacijo 
in tako dalje. Nikjer pa ne najdem podatka, na osnovi česa bodo naraščali ti 
dohodki, zlasti še, ker je takoj v naslednjem odstavku navedeno, da se pred- 
videva pocenitev kmetijskih pridelkov. Zato vidim v tem neko protislovje. Ce 
že govorimo o naložbah, naj omenim, da smo že dobili predlog zakona o hra- 
nilni službi pri kmetijskih organizacijah. Kmetijci smo stalno želeli, da naj bi 
se z zakonom uredila služba za kmetijske varčevalce, kar bi bila osnova za zbi- 
ranje sredstev, s katerimi bi se omogočile naložbe tudi v zasebnem sektorju 
kmetijstva. Vendar je osnutek tega zakona po vsebini zelo pomanjkljiv, ker ne 
predvideva niti tega, da bo država oziroma družba jamčila za te vloge, poleg 
tega pa ima še vrsto drugih pomanjkljivosti, ki postavljajo to hranilno službo 
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v neenakopraven položaj nasproti drugim hranilnim službam pri poštah in pri 
poslovnih bankah. 

Opaža se, da kmetijski proizvajalci vlagajo- svoja sredstva v hranilne službe, 
v banke ali pošte, ki imajo svoje sedeže predvsem v mestih, kamor se avtoma- 
tično prelivajo sredstva iz vasi. Tako> se naložbe v hranilnih službah na vasi 
ne bodo povečevale. Mislimi, da bi bilo dobro organizirati enakovredno hra- 
nilno službo, zato- naj bi ta zakon, ki ga bomo letos sprejemali, temeljil na takih 
osnovah, da bo' to- tudi omogočeno. 

Trenutno^ so krediti za omenjene naložbe, ki se v prvem odstavku tega 
materiala navajajo, zelo dragi, saj znaša obrestna mera od 8 do 9 %. V tako 
nizko akumulativni panogi, kot je kmetijstvo, kjer se dolgoročne naložbe ne 
vračajo s 25 ali 30%> koeficientom, ampak je ta veliko nižji, so- taki kre- 
ditni pogoji nesprejemljivi. Če hoče družba to panogo pospeševati, bi morala 
intervenirati s posebnimi sredstvi, ali pa poskrbeti, da se obrestna mera za te 
naložbe zniža. 

V drugem odstavku tega poglavja se predvideva razvoj kmetijstva v smeri 
pocenitve in kakovostnega izboljšanja kmetijskih pridelkov. Za naše razmere 
je to izredno vprašljivo, ker so naložbe v kmetijsko proizvodnjo v zadnjih letih 
v stalnem upadanju. Tudi družbeni sektor kmetijstva nima nekih ugodnih 
pogojev za modernizacijo svojih proizvodnih kapacitet. Predhodne informacije 
o rezultatih v zaključnih računih za preteklo leto kažejoi, da so družbena kme- 
tijska posestva slabo zaključila svoje poslovanje, da bo ostanek dohodka za 
sklad izredno- majhen, kolikor ne bo rezultat celo- negativen. Zato' so te ocene 
preveč optimistične in temeljijo verjetno na podatkih iz prejšnjih let. Na kraju 
naj omienim še specifičen problem v kmetijskih organizacijah, ki želijo raciona- 
lizirati svoje poslovanje. V nekaterih organizacijah, ki sedaj zaposlujejo okoli 
1200 kmetijskih delavcev, bi mogoče z nekaj milijoni investicijskih sredstev 
znižali to število za 300 delavcev. Pri tem pa nastane vprašanje, kam s temi 
ljudmi in kje odpreti za njih nova delovna mesta. Mislim, da je to glede na 
racionalizacijo in modernizacijo te panoge kompleksen problem, ki ga spremljajo 
težki socialni problemi. Pri vsem tem ne smemo pozabiti, da nam bodo povzro- 
čali letos razni ukrepi velike težave, če jih bomo tako nesmotrno' sprejemali kot 
lansko leto. Mislim na ukrepe »intervencijskega« uvoza in upam, da so nas 
lanskoletne izkušnje izučile. Rezultat teh anomalij je bil tak, da imamo letos 
precejšnje težave z deviznimi sredstvi, medtem ko smo lani s temi razmetavali 
tako, kot da bi jih imeli na pretek. 

Na kraju tega poglavja so omenjene naložbe v kmetijstvu s posebnim 
poudarkom v skupnih naložbah živilske industrije in trgovine, ki naj bi z inter- 
vencijo bančnih sredstev omogočile določene integracijske procese tudi v kme- 
tijstvu. V kmetijstvu so sicer prisotne težnje za integracijo, za kar pa ni neke 
posebne stimulacije. Res je, da so potrebne določene sile za nova integracijska 
gibanja, vendar je treba včasih določeno akcijo podpreti. Menim, da bi lahko 
banke pri tem odigrale svojo vlogo, vendar ne z dosedanjo' lagodno prakso. Naj 
navedem konkreten primer: Nekatera kmetijska posestva na Štajerskem, ki se 
bavijo s sadjarstvom, že dve leti delajo na programu izgradnje hladilnic, ki 
so osnova za moderno sadjarsko proizvodnjo in za normalno preskrbovanje 
tržišča s sadjem. Po številnih razpravah ob usklajevanju investicijskih progra- 
mov posameznih delovnih organizacij, so te prišle do zaključka, da je boljše 
združiti sredstva in zgraditi en večji objekt za širši rajon, ker se bodo s tem 
za četrtino ali celo za polovico zmanjšali investicijski izdatki; boljše se bodo 
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izkoristile kapacitete hladilnice, stroški uskladiščenja pa bodo polovico- manjši. 
Te računice silijo kmetijske organizacije na združevanje in do lastnih zaključkov. 
Delovne organizacije so se odločile za ekonomske oblike integracije in ne za 
fizično združitev podjetja. Gre za združevanje sredstev in za organizacijsko 
oblikovanje združenega podjetja, ki bo delovalo na povsem drugih osnovah. 
Vendar je opaziti, da se je banka počasi vključila v te procese, saj traja njeno 
reševanje na primer za mariborsko hladilnico že več kot eno leto in še vedno 
prihajajo nova vprašanja, tako da se zadeva zavlačuje v nedogled. Poleg tega 
prihaja tudi do novih problemov s trgovino. Po dosedanjih izkušnjah prihaja 
med proizvajalci kmetijskih pridelkov in trgovci, ki te pridelke posredujejo 
tržišču, do-precejšnjega razkoraka in do velikih pregrad, ki jih bo verjetno vsaj 
v kratkem času zelo težko premagati. 

Skratka menim, da bi ta del gradiva moral temeljiti na nekoliko bolj 
čvrstih osnovah in da bi poleg predvidevanja bili vmešani tudi ukrepi, s kate- 
rimi bomo ta predvidevanja realizirali. Hvala lepa! 

Predsednik dr. J o ža Vilfan: Ali želi še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Ugotavljam, da ne želi nihče več. Ali želi morda tovariš Miran Mejak, 
član izvršnega sveta, dati še kakšno izjavo glede na kritična stališča govornikov 
oziroma glede na konkretne1 predloge? (Ne želi.) Ce ne želi, potem bo pač ko- 
misija, ki pripravlja predlog resolucije, proučila današnjo diskusijo in na osnovi 
in v luči te diskusije tudi. pripravila dokončni tekst, ki ga bomo obravnavali na 
naslednjem zasedanju dne 29. februarja tega leta. Da omogočimo nadaljnje 
delo komisije, pa moramo ugotoviti ali bo predloženi material, ekspoze, razprava 
in osnutek resolucije zadostna podlaga za končni predlog. Besedo želi tovariš 
Miran Mejak. Prosim! 

Inž. Miran Mejak: Tovariš predsednik! Menim, da je potrebno 
pojasniti moj prejšnji odgovor že zaradi tega, ker je bila razprava tovarišev 
poslancev zelo tehtna. Bili smo mnenja, da bi komisija, ki bo predmetno reso- 
lucijo pripravila, poskušala vsa vprašanja uskladiti tako, da ne hi obremenjevali 
celotnega zbora s posameznimi razmotrivanjii oziroma s polemiko o posameznih 
vprašanjih. Zato smo imeli namen to razpravo prenesti na komisijo. Kolikor 
v komisiji ne bi mogli, doseči zadovoljivih rezultatov, bi na zboru obravnavali 
nerazčiščena vprašanja ob sprejemanju resolucije. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ugotavljam, da se izvršni svet strinja 
s tem, da komisija prouči celotno gradivo in današnjo razpravo. Dajem svoj 
predlog, ki sem ga že prej preciziral, na glasovanje. Prosim, da vsi člani re- 
publiškega zbora,, ki mislijo, da so predloženo gradivo, razprava in osnutek 
resolucije zadostna osnova za končni predlog, dvignejo roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel material, ekspoze, raz- 
pravo in osnutek resolucije kot osnovo za oceno gospodarske politike v pri- 
hodnjem letu. 

S tem smo izčrpali 3. točko dnevnega reda in prehajamo na 4. točko 
dnevnega reda, to je na predlog zakona o republiškem prispevku od 
sredstev skupne porabe. 
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Tudi ta predlog zakona je skupščini predložil izvršni svet. Predstavnik 
izvršnega sveta je tovariš Jožko Štrukelj. 

K predlogu je bilo predloženih več amandmajev, ki ste jih prejeli pismeno. 
Amandmaje so dali poslanci Viktor Seitl, Rudi Grosar, inž. Zvone Pelikan in 
Ferdinand Vode. Razen poslancev je amandma predložil tudi odbor za družbeni 
plan, finance in proračun. Kolikor razumem, ta amandma zajema večji del 
amandmajev poslancev. Poleg amandmajev, katere sem omenil, imamo tudi vrsto 
mnenj in dopisov, in sicer dopis Zveze prijateljev mladine Slovenije, dopis 
občinske zveze prijateljev mladine in konference za družbeno aktivnost žensk 
iz krajevne skupnosti Murska Sobota in dopis iniciativnega odbora za izvršitev 
priprav za ustanovitev republiške skupnosti otroškega varstva. 

Predlog zakona so obravnavali v republiškem zboru odbor za družbeni plan, 
finance in proračun, v gospodarskem zboru pa občasni odbor za. gospodarsko 
programiranje in finance. Predlog zakona je obravnavala tudi zakonodajno- 
pravna komisija. Poročila odborov in zakonodajno^pnavne komisije so vam bila 
poslana. 

Ugotoviti moramo še, kako je z amandmaji. Predstavnik odbora se mora 
izjaviti o amandmaju poslancev Grosar ja, Seitla in Vođeta, predstavnik zakono^ 
dajno-pravne komisije pa še o amandmaju poslancev Seitla in Vodeta. Seveda 
bo moral dati svoje mnenje tudi izvršni svet. Prosim predstavnika odbora, da 
pove stališče odbora. 

Milan Ravbar: Odbor za družbeni plan, finance in proračun predlo- 
ženih amandmajev ni sprejel že zaradi tega, ker je tudi vaš odbor dal svoj 
amandma, da je s tem zadovoljeno tudi ostalimi predlagateljem amandmajev, 
ki smo jih sprejeli. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim poslance, ki so predložili amand- 
maje, 'da se izjavijo ali se strinjajo z amandmajem odbora in svoje amandmaje 
umikajo ali pa vztrajajo pri svojih predlogih. 

Prosim tovariša Grosarja! (Amandma umika.) 
Prosim tovariša Seitla! (Amandma umika.) 
Poslanec Ferdinand Vode ni navzoč, vendar smatram, kolikor poznam vse- 

bino amandmaja, da bi tudi on amandma umaknil. 
Prosim še tovariša Pelikana! (Amandma umika.) Potemtakem je sedaj pro- 

ceduralna situacija jasna. Prosim še predstavnika izvršnega sveta, da da svoje 
mnenje. Besedo ima Jožko Štrukelj. 

Jožko Štrukelj: Izvršni svet v celoti sprejme amandma k predlogu 
zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe, ki ga je dal odbor 
za družbeni plan, finance in proračun in začasni odbor za gospodarsko progra- 
miranje gospodarskega zbora. S spremembo besedila, ki je navedeno pod točko 6, 
na drugi strani, to, kar je prečital tovariš predsednik, se bodo zbirala sredstva 
iz tega naslova na sedežu občin, kjer ima delovna organizacija v sestavu zdru- 
ženega podjetja sedež oziroma je sedež delovne enote, za katere je v statutu 
ali drugem splošnem aktu določeno, da samostojno' ugotavljajo celotni do- 
hodek in delijo dohodek, ter razpolagajo s sredstvi skupne porabe. Tako tudi 
te enote plačujejo prispevek v občini, kjer imajo sedež, in sicer po stopnji, ki 
jo določi republika oziroma pristojna občina. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, če lahko predložiš amandma v 
pismeni obliki, ker ga moramo posredovati tudi poslancem. Nimaš tega vtisa? 

Jožko Štrukelj: Želel bi se opravičiti v imenu izvršnega sveta zaradi 
spremembe stališča zlasti še glede na ustno obliko- amandmaja. Zaradi tega bi 
prosil, da mi daste toliko časa, da bom amandma v skladu s poslovnikom posre- 
doval v pismeni obliki. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim predstavnika izvršnega sveta, da 
pripravi pismeni amandma. Ker smo proceduralno situacijo razčistili, lahko 
preidemo na razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Viktor Seitl. 

Viktor Seitl: Tovarišice in tovariši poslanci. Menim, da ni potrebno 
obrazložiti smisel mojega amandmaja in ga s tega mesta umikam. Vendar 
odločno nasprotujem in se ne morem strinjati s predlogom izvršnega sveta oz. 
s tako formuliranim dodatnim, amandmajem, ki stmoi ga piravkar slišali. Svoje 
stališče bom tudi obrazložil. Menim, da izvršni svet ni imel v mislih dejstva, na 
katerega smo ga opozorili, ko' smo pregledali ta amandma, in smo bili zaskrb- 
ljeni, da bi s tem ukrepom zavrli interesa delovnih organizacij, da izločajo 
sredstva iz sklada, skupne porabe za splošne potrebe predvsem za šolstvo in 
otroško varstvo. Če je temu tako* in če so nam ta sredstva potrebna, potem 
ne smemo pozabiti, da so največje zahteve in problemi šolstva, tam, kjer ljudje 
živijo in delajo, ne pa tam, kjer ima podjetje svoj sedež. Tam potrebujejo 
dobrine za šolstvo in za otroško varstvo. To pomeni, da postavljamo tista 
področja in tiste občinske skupščine, ki imajo pretežni del delovnih enot, v 
neenakopraven položaj nasproti tistim, kjer so sedeži podjetij, zato je predlog 
izvršnega sveta nesprejemljiv in prosim izvršni svet, da predlog tako formulira, 
da bo to razumljivo. Zato predlagam, da ta predlog amandmaja ne sprejmemo. 
Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Ce ne 
želi nihče več, predlagam, da obravnavo pretrgamo in jo nadaljujemo, ko bomo 
imeli pri sebi pismeni amandma izvršnega sveta, izjavo pristojnih dveh odborov 
in zakonodaj no-pravne komisije. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks. 

Ta zakon je predložil izvršni svet in je kot svojega predstavnika k tej točki 
določil tovariša Jožka Štruklja. 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun 
republiškega zbora. Predlog je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija. 
Obe poročili sta priloženi. 

Ali želi predstavnik izvršnega sveta, predstavnik zakonodajno-pravne ko- 
misije ali poročevalec odborov besedo? (Ne.) 

Preden preidemo na razpravo, vas moram opozoriti še na amandma, ki ste 
ga prejeli z gradivom. Iz dopisa izvršnega sveta je razvidno, da se izvršni svet 
s tem amandmajiem strinja. Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce ni nikogar, ki bi želel razpravljati o tem predlogu, potem zapiram 
obravnavo in predlagam, da preidemo na glasovanje. Pred tem vas moram 
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opozoriti, da moram-o po našem novem poslovniku glasovati o vsakem, tudi 
popolnoma jasnem amandmaju, ne glede na to ali ga je predlagatelj sprejel 
ali ne. Glede na to vas prosim, da najprej glasujemo o amandmaju, ki je vse- 
bovan v poročilu obeh teh odborov, to je odbora za družbeni plan, finance in 
proračun našega zbora in pa občasnega odbora za gospodarsko programiranje 
in finance. Amandma se nanaša na 2. člen, in sicer, da se doda nov drugi odsta- 
vek, ki se glasi: »Posebna stopnja republiškega prispevka iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja v primerih iz prve točke 42. a člena zakona o prispevkih 
in davkih občanov znaša 19,31,0/», v primerih iz druge točke 42. a člena pa 
15,81 '%>. Izvršni svet je ta amandma sprejel. Kdor je za ta amandma, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se hoče kdo 
vzdržati? (Nihče.) Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 

Dajem predlog zakona v celoti na glasovanje. Prosim tiste, ki so za ta pred- 
log zakona, da dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih taksah. 

Tudi ta zakon je predložil izvršni svet. Predstavnik izvršnega sveta je tova- 
riš Jožko Štrukelj. Zakon sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in 
proračun, in zakonodajno-pravna komisija. Poročila so vam bila pililožena;. 
Glede na to, da je bila zakonodaj,no>-pravna komisija v svojem poročilu mnenja, 
da predlog zakona ni v skladu z ustavo ter da je dal izvršni svet novo obraz- 
ložitev, prosim predsednika, komisije, da dopolni svoje mnenje. Besedo ima 
tovariš Janko Cesnik. 

Janko Cesnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Komisija vztraja pri svojem stališču, ki ga je že navedla v pismenem poročilu 
in ga utemeljuje še z naslednjim: 

Zakon o komunalnih taksah tako zvezni kot republiški vsebujeta določeno 
definicijo komunalne takse, ki s prejšnjo uvedbo ni bila določena, tako da imamo 
sedaj jasno definicijo, kaj je lahko in kaj ni komunalna taksa. Pri tem menim, 
da ni v skladu z zakonom, če se uvaja isti režim, ki velja za cestne takse, 
oziroma za prispevek, ki je izključno namenjen za potrebe cest tudi za to takso, 
ki je dohodek občinskih proračunov. 

Zakonodajno-pravna komisija je po svoji vlogi in po svoji nalogi dolžna, 
da zbor opozori na nezakonitosti oziroma protiustavnosti zakonskih predlogov, 
ki se predlagajo in ker se komisija zaveda svoje odgovornosti, vztrajamo pri 
svojem stališču. 

Glede na to, ker je zakonodajna komisija prej obravnavala zakonsko 
besedilo, daje pripombo še k amandmajem, ki so jih sprejeli odbori, in sicer: 
Amandma odborov k 1. členu ni sprejemljiv. Po določbi 2. člena temeljnega 
zakona o komunalnih taksah se komunalne takse plačujejo po tarifi, ki jo do- 
loča občinska skupščina. Po določbi 3. člena istega zakona lahko republika do- 
loči s svojim predpisom le najvišje meje komunalnih taks. Občinam gre tedaj 
pravica, da o višini taks do najvišje meje samostojno odločajo. Težnja po enotni 
obremenitvi bi bila v takem primeru lahko izražena v resoluciji ali priporočilu, 
ne more pa imeti oblike obvezne zakonske norme. 
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Glede na to komisija predlaga, da se vzpostavi prvotno besedilo 1. člena, 
kjer beseda »največ« določa le najvišjo možno mejo za uvedbo teh taks, razpon 
pa se prepušča občinam. 

Gledie amandmaja, ki je bil predložen kot nov tretji odstavek 6. a člena, 
komisija ni imela pripomb. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Miran Cvenk. 

Miran Cvenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
imenu odbora za družbeni plan, finance in proračun umikam amandma, ki smo 
ga dali k 1. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih 
taksah, kar pomeni, da ostane beseda »največ« v besedilu, kot ga je dal predla- 
gatelj. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedoi ima tovariš dr. France Hočevar. 

Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Glede na to<, da ste danes sprejeli novo- obrazložitev izvršnega sveta 
k predlogu zakona, bi želel na kratko-, enako, kot je to storil tudi predsednik 
zakoinodajnoi-pravne komisije, opozoriti na nekatere stvari. Res, da obstoji jo 
v teoriji določene razlike med taksami in davki in da jih na določen način skuša 
razmejiti tudi naša pozitivna zakonodaja tako temeljni zvezni kot tudi, republiški 
zakon o davkih in taksah. Zakoni skušajo razmejiti davke in takse predvsem 
s tem, da določajo, da se komunalne takse, ki jih predpiše republika, plačujejo- 
od uporabe stvari in za storitve, ne smejo pa se predpisati na tiste stvari, ki so 
že obremenjene s sodnimi in upravnimi taksami, z davki na, premoženje in 
s prometnim davkomi; oziroma na tiste storitve, za katere je v tarifi predpisano 
neposredno plačilo in na storitve, ki jih uporabljajo' vojaške enote in zavodi 
v zvezi z njihovo* izredno dejavnostjo. V vseh drugih primerih se na uporabo 
predmeta in storitve lahko predpiše komunalna taksa. Zakonodajno-pravna ko- 
misija navaja v svoji obrazložitvi, v kateri je razglasila ta predlog za nezakonit, 
da je z zakonom o komunalnih taksah mišljena uporaba javnega predmeta in 
javne storitve. Če bi bilo to tako mišljeno-, potem vsebina 4. čl-ena, ki omejuje 
vpeljavo komunalnih taks, ne bi imela nobenega smisla, ker se na javni predmet 
nikdar ne predpišejo davki od premoženja, niti prometni davek itd. To pomeni, 
da zakon predvideva, da gre za predmete in za storitve, ki se lahko ali obdav- 
čijo- s komunalnimi taksami ali obdavči jo. z davki od premoženja, bodisi z dav- 
kom na promet. Z zakonom s-e hoče to samo izključiti, da bi bili ti predmeti 
dvakrat obdavčeni, to je s komunalnimi taksami in z drugimi določenimi dav- 
ščinami. 

Če se ta določila ne bi tako- razumela in če bi bila v zakonu tako stroga 
razmejitev, potem zakon ne bi imel nobenega smisla, zato smatra izvršni svet, 
da uvedba ko-munalne takse na prometna vozila ni nezakonita oziroma ni v na- 
sprotju z zveznim temeljnim in republiškim zakonom o komunalnih taksah. 
M-ogoče je, da ni popolnoma v skladu s teoretično razlago, kako se razmejujejo 
davki od taks, tako kot se predava na univerzi, ni pa v nasprotju z veljavnimi 
pozitivnimi predpisi, kar je mer-odajno za presojo, ali je ali ni predlog izvršnega 
sveta zakonit. Zato izvršni svet vztraja na predlogu zakona in vam je predložil 
obrazložitev, ki ste jo danes prejeli p-red sejo, ki obširneje in še z nekaterimi 
drugimi argumenti, kot sem jih sedaj navedel, utemeljujejo predlog. Vendar 
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menim, da je za presojo zakonitosti tega predloga zakona najvažnejši tisti argu- 
ment, ki sem ga navedel, namreč da je zakon tako sestavljen, da nikakor ni 
vprašanje, ali je v nasprotju z republiškim oziroma z zveznim temeljnim 
zakonom. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. S tem so pozicije predlaga- 
telja in odborov oz. naše komisije precizirane in odpiram obravnavo. Kdo želi 
besedo? (Nihče.) Ce nihče ne želi besede, bi sam prosil za to, da povem svoje 
mnenje. Vodstvo- seje dajem za ta čas podpredsednici Mariji Mesarič. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima tovariš dr. Joža Vilfan. 

Dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice, čutim potrebo, da vnaprej 
pojasnim, kako bom o tem vprašanju glasoval. To potrebo čutim zaradi 
tega, ker sem bil ves pretekli teden zelo glasen in aktiven, kadarkoli je pogovor 
nanesel na ta predlog izvršnega sveta. Proti predlogu sem nastopil predvsem 
zaradi tega, ker je bilo v argumentaciji večkrat navedeno, da je temeljni zakon 
morda res tak, da preprečuje sprejemanje zakona, kakršen, je prišel pred naš 
izvršni svet, in ker sem razumel to tako, da hočemo zakon kljub temu sprejeti 
in na ta način dramatično prikazati, da je v zakonodaji razmerje med zvezo 
in republiko slabo postavljeno. Ustavno sodišče naj bi zakon zato razglasilo' za 
protiustaven, s čimer bi bila dana še boljša ilustracija, kako- je nemogoče s tako 
razdelitvijo zakonodaje iti naprej. 

Tovariši in tovarišice, reči morami, da se nikdar nisem strinjal, pa da se tudi 
sedaj ne strinjam s tako argumentacijo, kajti naj bodo te stvari še tako slabo 
postavljene, je to danes naša ureditev in mislim, da moramo kot odgovorni 
ljudje vedeti, da z nespoštovanj-em zakona, ki ga je izglasovala naša zvezna 
skupščina ali pa naša republiška skupščina, rušimo avtoriteto' naših sklepov, 
naše politike in vnašamo elemente velike pravne nesigurnosti v vse naše javno 
življenje. Ze 2000 let, kolikor je staro pravo, velja tudi pravilo »lex dura sed 
lex«, ki spada v zakladnico človeštva in ki pomeni zakon trd — ampak zakon. 
Dokler je zakon, ga moraš spoštovati in to je seveda dvakrat res za tistega, 
ki nosi odgovornost za javno življenje, ki nosi odgovornost za. politiko' in ki nosi 
odgovornost za zakonodajo. 

To so bili torej motivi, zaradi katerih sem bil proti temu predlogu zakona. 
Seveda so ti motivi za mene še danes veljavni in me še danes vežejo. Pove- 

dati pa moram, da sem sinoči bral novo obrazložitev, katero je dal izvršni svet 
in da sem bil globoko impresioniran od kristalne jasnosti in pravno obveznega 
sklepanja, s katerimi je .prežet ta dokument. Kdor vzame v roke ta dokument, 
vidi, da je bil napravljen z zavestjo- odgovornosti in z velikim konkretnim 
pravnim znanjem. 

Apeliram na člane zakonodajno-pravne komisije, pri čemer merami pouda- 
riti, da visoko spoštujem delo, ki ga opravlja ta komisija in da mi zlasti impo- 
nira samostojnost, trdnost in neodvisnost stališč, ki jih zastopa; da ponovno 
razmislijo o svojih stališčih, ravno glede na argumentacijo, ki jo je dodatno 
predložil izvršni svet. Zakonodajno-pravna komisija trdi, da je vsa konstrukcija 
temeljnega zakona taka, da dopušča uvajanje taks samo na predmete v javni 
rabi, kot so recimo pločniki, trgi itd., ne dopušča pa uvajanje taks na predmete 
ali storitve, ki so predmet privatne lastnine. Tako- jaz razumem argumentacijo 
zakonodajno-pravne komisije. Če še enkrat ponovim. Temeljni zakon dopušča 

• 
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uvajanje taks le za uporabo javnih storitev in predmetov, ne pa tucii za uporabo 
predmetov, ki so v privatni lasti. Ce bi bila to res vodilna ideja temeljnega 
zakona, zakaj pa potem 4. člen temeljnega zakona, ki izključuje posamezne kate- 
gorije, izključuje med drugim tudi predmete, za katere je predpisano, da se 
od njih plačuje davek od premoženja. Iz tega jasno izhaja, da definicija takse ne 
zadeva samo predmetov v javni lastnini, ampak tudi predmete v privatni last- 
nini. Kakor hitro pa seveda to sprejmemo, potem vsa konstrukcija zakonodajno^ 
pravne komisije pade. 

Zaradi tega sem prišel pri branju argumentacije, ki jo je dal izvršni svet, 
do prepričanja, da je predlog zakona, kakršen je danes pred nami, v skladu s te- 
meljnim zakonom in da, ne ustreza resnici trditev, da bi bil protiustaven, oziroma 
protizakonit, in seveda da sploh ni povoda za dilemo, katero sem v začetku 
omenil, to se pravi, da hočemo mi na ta način posebej dokazovati nekako 
samostojnost republiške zakonodaje. Glede na to, prosijn tiste tovariši ce in tova- 
riše, ki sem jih pred nekaj dnevi prepričeval o nezakonitosti tega predloga, za 
opravičilo. Takrat namreč še nisem imel prilike, da vidim vse te argumente 
osvetljene tudi s te strani in zato poudarjam, da je danes moje globoko pre- 
pričanje, da. je ta zakon popolnoma zakonit. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima Janko Česnik. 

Janko Cesnik : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ker 
je prešla stvar v polemiko1, mi dovolite, da se tudi jaz udeležim polemične raz- 
prave, tokrat bolj s stališča poslanca kot pa s stališča podpredsednika zakono- 
dajno-pravne komisije. 

Vendar bom moral v svojem prispevku tudi tolmačiti sklep in stališča, ki 
so bila izražena na seji zakonodajno-pravne komisije. Predvsem ni bilo nikdar 
omenjeno niti sprejeto nobeno stališče na naši seji, da gre pri temi vprašanju 
za uporabo javnega sredstva in da so izključena privatna sredstva. To nikdar 
ni bilo rečeno in mislim, da se tega komisiji ne mere pripisati. Pač pa je bistvo 
našega stališča, da je to dejansko davek na premoženje, kar izhaja že iz prejšnje 
obrazložitve in iz obrazložitve na strani 3, ki pravi, da je to davek in da ni 
taksa. Za uvedbo davka pa je potrebno pooblastilo zveznega zakona, ki ga v tem 
primeru nimamo. Zaradi tega je tudi komunalna taksa po zelo širokem tolma- 
čenju edini način, da bi se v okviru veljavnega temeljnega in republiškega 
zakona o komunalnih taksah uvedel ta prispevek. 

Ker imamo izkušnje^ iz prejšnjih ustavnih sporov, da ustavna sodišča 
presojajo bistvo nekega problema, ne pa samo formalno pravno plat, bi verjetno 
tudi v tem primeru ustavno sodišče presojalo o značaju tega prispevka, ali je 
taksa, ali je davek. Ce bi ustavno sodišče ugotovilo, da gre za davek, ki nima 
osnove v zveznem zakonu in ustavi, bi presodilo, da je ta zakon protizakonit 
in protiustaven. Poseben člen zvezne ustave izrecno navaja: Smiselno vsi davki, 
ki se uvajajo, morajo biti navedeni v zveznem zakonu. 

Iz tega stališča je izhajala naša komisija in glede na to tudi sprejela svoj 
sklep. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne bi hotel dramatizirati 
situacije, zato ker je zadeva razčiščena. Pozdravljam intervencijo predsednika 
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republiškega zbora, ki se je zavzel za. zakonitost. Ampak ni bilo vselej tako 
logično, da se predsednik enega zbora zavzame za zakonitost. Večkrat se je 
zgodilo, da se je na hodnikih skupščine govorilo o tem, kaj je zakonitost. Mnogi 
so zagovarjali revolucionarno zakonitost. Ko sem na to odgovoril, da imamo 
tudi oblast in da lahko zakone spreminjamo, so- mi odgovorili: boljše je, če še 
nekaj časa uveljavljamo revolucionarno zakonitost. Zato smatram, da bo z da- 
našnjim dnem marsikatera stvar, ki je veljala kot ukrep revolucionarne zako- 
nitosti, skoraj doživela svojo- spremembo. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Besedo ima predsednik dr. Joža 
Vilfan. 

Dr. Joža Vilfan : Rad bi razčistil naš spor. Tovariš Cesnik, pri svojih 
izvajanjih sem imel pred seboj poročilo. vaše zakonodajno-pravne komisije in 
zlasti to, kar je na drugi strani na koncu, to je odstavek, ki se glasi: V obrazlo- 
žitvi zakonskega predloga z dne 21. 7. 1965 je bilo med drugim povedano, da 
je do zmanjšanja števila taksnih predmetov moralo priti tudi zato, ker temeljni 
zakon o komunalnih taksah dopušča plačevanje komunalnih taks le za uporabo 
predmetov in stoiritev, medtem ko pri večini dosedanjih taks ne gre za »ni- 
kakršno uporabo javnih predmetov ali storitev.« Na to- se opira vsa druga argu- 
mentacija. To se mi je zdelo popolnoma logično, ne razumem pa, kako to, da se 
na eni strani opirate na to, da gre pri temeljnem zakonu za tako definicijo 
komunalne takse, ki predpostavlja uporabo predmeta ali pa storitve, obenem pa 
navajate primere in historiat te zakonodaje in ima potem seveda to v tej argu- 
mentaciji svojo centralno težo. Mislim, da lahko tudi vi s svojega stališča 
diferencirate takse in pa davek, kakor si jih navajal v tej drugi intervenciji, 
res samo pod pogojem, da izhajate iz uporabe javnega predmeta ali pa storitve, 
kajti če je taksa samo odmena, plačilo, oziroma samo kompenzacija, ki jo damo 
občini oziroma javnemu telesu za uporabo predmeta ali storitve, potem je vna- 
prej jasno, da je to, po tvoji konstrukciji odplačilo za uslugo, ki jo dobiš od 
javnosti. Ce pa to eliminiraš, če konstatiraš, kako je tovariš Hočevar rekel, da 
j>e to sicer ena izmed teorij, da pa to še ni samo po sebi veljavno pravo, potem 
boš kriterij med davkom in takso postavil drugače. Ravno zaradi tega se ne 
bojim ustavnega sodišča, ker se zanašam na to, da ustavno sodišče ne bo> izhajalo 
pri oceni tega predmeta iz take, kakor je malo hudobno pripomnil pisec tega 
dokumenta, »malo nemške teorije« o razlikovanju med davkom in taksami. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Prosim, besedo ima tovarišica 
Slavka Perger. 

Slavka Perger : Tovarišice in tovariši poslanci! Mene v tej polemiki 
moti samo to, da smo se v letu 1965, ko smo sprejemali zakon o komunalnih 
taksah, močno zavzemali za takse na vikend hišice. Takrat pa smo dobili prav 
nasprotno obrazložitev, kot jo slišimo danes, češ da je to davek na premoženje 
in da zaradi tega ni mogoče vpeljati takse na vikend hiše. Ne vem, zakaj ni 
bila podana takrat taka obrazložitev zveznega zakona, kot jo uveljavljamo 
danes. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesar i č : Prosim, tovariš inž. Slavko Jakofčič. 
6 
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Slavko Jakofčič: Tovarišice in tovariši! Menim, da ni slučajno, da 
posvečamo temu vprašanju preveč pozornosti. Sprejem predlaganega, ukrepa 
na terenu ne bodo pozitivno sprejeli. Danes smo razpravljali o vprašanju zako- 
nitosti. Ne bi se spuščal v zakonitosti, vendar bi hotel ugotoviti, da vprašanje 
zakonitosti nismo vedno tako dosledno branili in da smo ga zaostrovali le pri 
nekaterih problemih. Na današnjem zasedanju bomo obravnavali tudi vpra- 
šanje socialnega zavarovanja. Sprejeli smo zakon o prispevkih za stanovanjsko 
izgradnjo kljub temu, da je že nekaj let v veljavi, načrtno in zavestno- zadržu- 
jemo ta sredstva in jih ne usmerjamo- tako, kot to zakon določa. Ce branimo 
zakonitost, potem jo branimo povsod. Podpiram prizadevanje za uveljavljanje 
zakonitosti na vseh področjih, vendar mislim, da ne smemo le nekaterim vpra- 
šanjem, ki mogoče tudi nas osebno bolj prizadenejo, posvečati več pozornosti, 
kakor drugim vprašanjem. Hvala' lepa, 

Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima tovariš Franc Puhar. 

Franc Puhar: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi s predlogom tega 
zakona bi rad dal še dodatno pojasnilo1. Predvsem bi pojasnil stališče odbora 
za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasnega odbora 
za programiranje in finance gospodarskega zbora. Pri uvedbi taks na motorna 
vozila moramo imeti pred očmi davčno politiko: do zasebnega sektorja, kakršno 
smo oblikovali in sprejeli že lani v naši skupščini. Upoštevajoč to politiko 
sta odbora soglasno tudi podprla uvedbo teh taks kot instrument, ki naj v bo- 
doče prepreči take ekscese, ki so se porajali v preteklih letih na področju zaseb- 
nega prevozništva in avtoprevozništva, kjer je prišlo do številnih primerov 
bogatenja, špekulacij in izigravanja mnogoterih predpisov. Skratka, to področje 
je krenilo svojo- nekontrolirano pot mimo našega sistema. Ne rečem, da je 
uvedba teh taks edini element, s katerimi bomo preprečili nenormalne dohodke 
na tem področju, nedvomno pa je eden od elementov, ki lahko bistveno« prispeva, 
da bomo omenjene pojave omejili in da to področje zasebne iniciative spravimo 
v neke normalne -okvire. Prav zaradi tega. momenta- odbora podpirata tak zakon. 
Obenem pa moram povedati, -da se pri te-rni nismo poglabljali v pravno plat, 
t. j. zakonske možnosti 'in ustavnosti. Ce je današnja obrazložitev izvršnega sveta 
trdna, potem podpiramo in želimo, da se ta zakon tudi sprejme. 

Naj še omenim, da bomo verjetno popoldne razpravljali o priporočilih o vo- 
denju davčne politike v letu 1968 in so dohodki iz zadevnih taks po- tem 
zakonu tudi upoštevani. Prav tako- je v tem gradivu tudi upoštevano vprašanje 
vikend hišic, ki ga je v svoji razpravi omenila poslanka Slavka Perger. Odbora 
sta o tem vprašanju tudi že razpravljala, vendar nam čas ni dopuščal, d-a bi se 
to vprašanje podrobneje uredilo. V priporočilu je zapisano naslednje besedilo: 
»Ob tem je tudi opozoriti, da je ta davek treba tudi predpisati za vikend hišice, 
če se dajejo v n-ajem, pri čemer p-a seveda ne velja kriterij strnjenega naselja. 
Obdavčiti je treba ves doseženi dohodek.« Za. -današnjo razpravo je torej pred- 
lagano tako besedilo priporočila, da se obdavčuje dohodek, -d-očim lahko občin- 
ske -skupščine tudi že do sedaj predpisujejo določene turistične takse na objekte, 
ne glede na to, ali se oddajajo ali ne, za turistične potrebe. Menimo, da bi bilo 
treba v najkrajšem času prav temu vprašanju posvetiti potrebno pozornost in 
mogoče izdati nek ustrezen predpis. 
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Podpredsednik Marija Mesaric : Prosim, besedo ima tovariš Janko 
Česnik. 

Janko C e s n i k : Oprostite, ker se že tretjič priglašam k besedi, vendar 
sem dolžan pojasniti stališče zakonodajno-pravne komisije. Besedilo, ki ga je 
citiral tovariš predsednik Vilfan, je komisija navajala iz obrazložitve zakon- 
skega predloga, ki ga je obravnaval in sprejel ta zbor pred dvema letoma. 
Komisija je navedla in še je opirala na stališča tega zbora in zato tudi navaja 
obrazložitev izvršnega sveta, ki je v nasprotju s stališčem zbora, od katerega 
se sedaj pričakuje, da spremeni svoje mnenje. Komisija je navedla v svojem 
poročilu že sprejeto stališče republiškega zbora, M ga je o tem vprašanju zavzel 
ob sprejemu zakona o komunalnih taksah. 

Tovarišica Peirger je verjetno omenila stališče, ki se nanaša na delo' prejšnje 
komisije. Naša komisija vztraja pri tem, da gre pri tem za davek na premoženje, 
ki ga bo mogoče uvesti tudi na vikend hišice le po spremembi zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov. Uvedbi tega davka člani naše komisije ne nasprotu- 
jejo. Popolnoma se strinjamo s stališčem odbora za družbeni plan, finance in 
proračun, da je nujno izenačiti materialne pogoje avtoprevoznlkov v zasebnem 
in družbenem sektorju in da je verjetno tudi iz fiskalnih in iz političnih raz- 
logov oportuno obremeniti zasebne lastnike avtomobilov. S tem se je naša 
komisija v celoti strinjala. Komisija pa kot rečeno ima svoje pravne pomisleke 
zoper projekt zakona. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? 
(Da.) Besedo ima tovariš dr. France Hočevar, podpredsednik izvršnega sveta. 

Dr. France Hočevar: Predsedujoča tovarišica, tovarišice in tovariši 
poslanci! Ker so se vsi diskutanti skoraj dvakrat javili k besedi, mi oprostite, 
da se tudi jaz v drugič javim. Ne bom zanikal, da je bil pri uvajanju te takse 
prisoten nagib fiskalmosti, in ni dvoma, da je fiskalni namen s taksami in 
davtščinami tesno povezan. Vendar pa ni bil fiskalni namen tisti, ki je prevla- 
doval pri odločitvi izvršnega sveta glede zadevne takse, ampak so na to> odlo^ 
čitev pretežno vplivali razlogi, o katerih je govoril tovariš Puhar. Pri tem smo 
zlasti imeli pred očmi kategorije občanov, ki uživajo nadpoprečni materialni 
položaj in je prav, da po svojih povečanih močeh prispevamo k skupnim druž- 
benim potrebam. 

V svoji prejšnji diskusiji sem se omejil na pravno naravo predloga zakona 
zato, ker je bilo v ospredje postavljeno, vprašanje, ali je zadevni predlog v 
skladu z zveznimi in republiškimi predpisi, ker zakonodajno-pravina komisija, 
sodeč po treh nastopih tovariša Česnika, vztraja pri svojem stališču, da ta 
predlog ni v skladu z zakonom, Sedaj mi, dovolite, da dodam še nekaj argu- 
mentov in da dokažem, da gre za zmotno stališče zakonodajno-pravne komisije. 

Zakonoidajno^pravna komisija se v svojem poročilu opira na tri elemente. 
Prvič, da je v zakonu o komunalnih taksah podana definioija o taksah in da gre 
pri tem za odmeno pri uporabi stvari in storitev; drugič, da se z neomejenim ozi- 
roma s širokim predpisovanjem taks lahko sistem izmaliči, in tretjič, da so bile 
leta 1965 izločene vse takse, ki ne temeljijo na uporabi predmetov in storitev 
v javni lasti. Res je, da je naveden ta tretji argument, vendar navaja zakono^ 
dajno-pravna komisija na 3. strani poročila, da ni mogla mimo navedenih stališč. 

6* 
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To pomeni, da je osvojila stališče, da se takse predpisujejo za uporabo javnih 
predmetov in storitev. 

Glede definicije o taksah mislim, da je treba biti zelo previden, da ne iden- 
tificiramo besedila zakona z definicijo teorije o taksah, ki poudarja razliko med 
takso in 'davščinami. Mislim, da moramo pri tem prvenstveno upoštevati tekst 
zakona, ne pa pojmovanja, ki se v teoriji razlagajo o taksah. Definicija o taksah, 
če je to sploh definicija, ampak je to bolj definicija, ki jo postavlja zakon za 
svojo potrebo, ne vsebuje besede »javnih« in je to zelo širok pojem, ki se 
razume lahko tako, da se s taksami obremenjujejo občani za uporabo predmetov 
in storitev. 

Ze prej sem poudaril, da če bi imel zakon v mislih samo> predmete v javni 
lasti, bi bil 4. člen zakona, ki omejuje uporabo taks, brez smisla, ker se pro- 
metni davek in premoženjski davek nikdar ne uporabljata za predmete v javni 
lasti. V 4. členu pa zakon izrecno pravi, da se na predmete, na katere je že dolo- 
čen premoženjski davek, ne na katere se da določiti, ne more določiti še komu- 
nalna taksa. Iz tega sledi, da na takšne predmete, na katere ni določen davek na 
premoženje in idruge davščine, se lahko predpiše komunalna taksa, seveda, če 
pri tem ne gre za take predmete, ki so pri nadaljnjih določbah zakona izvzeti. 
Predmeti, za katere se v tem konkretnem primeru predlaga komunalna taksa, 
pa pri nadaljnjih točkah zakona o komunalnih taksah niso izvzeti, 

Tovariš Cesnik pravi, da je to v bistvu davek na premoženje. Mislim, da ne 
gre za davek na premoženje, čeprav se pri tem elementi takse in davščine 
mešajo. Če bi se strogo držali črke zakona in če bi že imeli davek na premo- 
ženje določen na ta predmet, potem bi bila po 4. členu uvedba te takse izklju- 
čena. Ker zakon dopušča, da se na določene predmete lahko uvede ali komu- 
nalna taksa ali pa davek na premoženje, pomeni, da gre v našem primeru lahko 
tudi za tak predmet, na katerega se lahko predpiše davek na premoženje. Uvedbo 
komunalne takse si lahko v tem primeru tudi drugače razlagamo kljub temu, 
da imamo že določene pristojbine za ceste, ki pa niso ne prometni davek, ne 
davek na premoženje in so čisto svojevrstna odmena za uporabo ceste. Komu- 
nalno takso si zamišljamo, kadar iščemo odmeno za uporabo stvari in uslug, 
potem bi iskali odmeno za vse tiste usluge, ki jo uživajo uporabniki cest, ker 
koristijo varnostne in razne regulacijske in druge naprave. Vendar pristojbina 
za ceste mi odmena za vse omenjene koristi. Besedilo zakona nas na tako opre- 
delitev ne zavezuje. 

Drug argument, na katerega se opozarja, da bi neomejeno in široko pred- 
pisovanje taks lahko pripeljalo do zlorabe, moram reči, ni prepričljiv. Komu- 
nalne takse so proračunski dohodek občine, vendar se lahko uvedejo le z re- 
publiškim zakonom. Zato je odvisno od naše odločitve, v kakšni širini bomo 
uvajali takse. Menim, da smo do sedaj le v minimalni meri koristili možnosti 
za uvedbo komunalnih taks. Z uvedbo takse na avtomobile pa nismo prekoračili 
zakonske kriterije, ki so pa neopredeljeni, zlasti ker gre za takšno takso, ki je v 
ekonomskem in političnem pogledu sprejemljiva in zato, ker jo uvajamo z 
republiškim zakonom in jo ne morejo predpisati same občine. 

Glede na to izvršni svet vztraja na zakonskem predlogu. Amandma k 
1. členu je predlagatelj umaknil in mislim, da ni potrebno, da se O' tem posebej 
izjavim. Amandma k 6. a členu sprejemamo, o čemer smo že obvestili skupščino 
oziroma zbor. 
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Podpredsednik Marija Mesaric: Glede na obširno obrazložitev pred- 
lagatelja želi verjetno predstavnik zakonodajno-p<ravne komisije, da prekinemo 
sejo, ali pa želi dati svoje pojasnilo. (Ne želi.) Prosim, ali želi še kdo besedo? 
(Nihče.) Smatram, da zakonodajno-pravna komisija vztraja pri svojem stališču. 
Besedo' ima tovariš Jože Ingolič. 

Jože Ingolič: Ker je nastala taka situacija, da nismo uspeli razčistiti 
bistveno pravno vprašanje, predlagam, da bi na popoldanskem delu seje dobili 
o tem vprašanju stališče ustavnega sodišča. Težko' bi glasoval prati stališču 
zakonodajno-p ravne komisije, kot tudi proti stališču izvršnega sveta, ker se 
ne morem opredeliti niti za eno: niti za drugo tolmačenje zlasti še, ker nismo 
zato pravno' dovolj kvalificirani. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Bojim se, da bi moral biti odmor 
predolg, preden bi dobili odgovor oziroma mišljenje ustavnega sodišča. Zato 
verjetno ta predlog ne pride v poštev. 

Kolikor nihče ne želi več razpravljati, zaključujem razpravo in preha- 
jamo na glasovanje o amandmaju, ki je bil dan k 6. a členu. Amandma k 1. členu 
je bil sprejet. Amandma k 6. a členu se glasi: »taksa pripada občini, kjer ima 
lastnik cestnega motornega vozila stalno prebivališče.« Dopolnitev je potrebna 
zato, da bi se preprečilo prehajanje zasebnih prevoznikov iz ene občine v drugo 
zaradi nižjih obremenitev. Kdor je za predlog tega amandmaja, naj prosim 
dvigne roko1. (Večina poslancev dvigtne roko.) Je kdo- proti? (1 poslanec dvigne 
roko.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (10 poslancev.) Hvala lepa. Ugotavljam, 
da je zbor amandma k 6. a členu sprejel. 

Prehajam na glasovanje o predlogu zakona. Prosim, kdor je za, naj dvigne 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (6 poslancev dvigne roko.) 
Se je kdo vzdržal? (21 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor zakon sprejel. Predlagam, da prekinemo 
z dopoldanskim delom naše seje in nadaljujemo sejoi ob 15.30. 

Koliko vas je za pričetek ob 16.00? (Večina.) Sejo bomo nadaljevali ob 
16.00. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.20 in se je nadaljevala ob 16.05.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan; Tovarišice in tovariši, nadaljujemo sejo. 
Predlagam, da nadaljujemo z obravnavo 4. točke, ki je ostala še vedno odprta. 
Situacija je tu naslednja: poleg amandmaja obeh pristojnih odborov imamo še 
amandma izvršnega sveta. Izvršni svet predlaga, da se za 2. členom doda nov 
3. člen, ki se glasi: »Občinske skupščine lahko oprostijo plačila prispevka za 
plačilo iz sklada skupne porabe, uporabljene tudi za druge namene, poleg na- 
menov, ki sio oproščeni prispevka po tem temeljnem zakonu.« Hkrati izvršni 
svet predlaga, da se črta drugi odstavek amandmaja k 1. členu, ki sta ga dala 
odbora. 

Ker razprave ,še nisem zaprl, vprašam, ali želi še kdo sodelovati v razpravi? 
Besedo želi tovariš Jože Deberšek. 

Jože Deberšek : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Sem odločno proti tistemu delu amandmaja republiškega izvršnega sveta, ki 
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govori o tem, da je dohodek od prispevka iz sklada skupne porabe tiste občine, 
na katerem je sedež podjetja. Poleg razlogov, ki jih je v dopoldanski seji že 
navedel poslanec tovariš Seitl, navajam še sledeči argument. S takim instru- 
mentom in podobnimi postavljamo^ občinske skupščine v položaj, ko morajo 
hočeš nočeš, nastopati proti sleherni integraciji v gospodarstvu. To pa, mislim, 
ni v skladu že z danes, na današnjem zboru izraženimi stališči predsednika iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije in z diskusijami poslancev in materialih, 
ki smo jih dobili v oceni gospodarskega razvoja. Že doslej obstojajo instrumenti, 
da navedem recimo obresti na poslovni sklad od komunalnih podjetij, da na- 
vedem prispevke za skupne rezerve, ki občinske skupščine postavljajo v položaj, 
da bi načelno nasprotovale integracijskim procesom. Tiste skupščine, ki so doslej 
to podpirale v jasno nemogo<čem položaju, ker se na ta način vsi dohodki stekajo 
na tiste sedeže, kjer imajo delovne enote svoje uprave, in nazadnje mi dovolite, 
da v tej zvezi preberem še 1. stavek. 35. člena ustave, ki dobesedno pravi, slo- 
venske ustave, besedilo' pa je dobesedno povzeto po 27. členu zvezne ustave: 
»Sredstva družbene reprodukcije, ki so ustvarjena na območju družbeno-po- 
litienih skupnosti, se kot skupna sredstva družbene reprodukcije uporabljajo 
v teh skupnostih sorazmerno z udeležbo delovnih ljudi pri njihovem ustvar- 
janju.« Zato smatram, da je edino mogoč in sprejemljiv amandma, ki sta ga 
sprejela odbora. Zato prosim poslanoe, da o tem razmislijo. Hvala lepa. 

Predsednik dar:. Joža Vilfan: Proceduralna situaoija je sedaj taka, da 
imamo amandmaja obeh odborov, odbora za družbeni plan, finance in proračun 
in občasnega odbora za gospodarsko* programiranje in finance ter amandma 
izvršnega sveta. Prosim predstavnika obeh odborov, da pojasnita stališče 
odborov. 

Milan Ravbar: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za družbeni 
plan, finance in proračun je danes na popoldanski seji razpravljal o amandmaju 
izvršnega sveta in ga v predlagani vsebini sprejel. S tem amandmajem) se 
bistveno ne spreminja stališče odbora, ki ga je že v, svojem amandmaju danes 
zjutraj sprejel. Prav tako se je odbor strinjal s predlogom, ki ga daje izvršni 
svet, da se črta 2. odstavek 1. člena, glede na razlago1, da besedilo tega odstavka 
ni v skladu z zveznim zakonom. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Proceduralna, situacija je sedaj čista 
glede na to, da je poročevalec odbora umaknil amandma odbora in se strinjal 
s tem, da se črta 2. odstavek 1. člana. Sedaj imamo pred seboj le amandma 
izvršnega sveta ter bomo O: njem glasovali. Prosim, besedo želi tovariš Jožko 
Štrukelj. 

Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik! Pravilno je, da se držimo pro- 
ceduralnih načel, kadar gre za meritorno^ odločanje, da ne bi naredili kakšne 
napake. Najprej bi rad povedal, da smo s tem, ker smo v pismeni obliki izdelali 
stališče, tudi odpravili eventualno pomanjkljivost, ki bi povzročila., da bi mogoče 
tudi gospodarski zbor kako drugače sklepal o tem predlogu. Menim, da je sedaj 
zadeva jasno oblikovana, tako kot sto jo dah vsem v pismeni obliki in pred- 
lagamo, da se sprejme besedilo, da lahko občinske skupščine oprostijo plačila 
prispevka od izplačil iz sklada skupne porabe, ki. bodo uporabljena tudi za druge 
namene, torej poleg izplačil, ki so oproščena prispevka po temeljnem zakonu. 
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Kot smio že slišali, se s takim besedilom strinjata oba odbora in se strinja s tem 
zakonodajm>-pravna komisija. 

Glede drugega dela našega predloga, predvsem glede na diskusijo tovarišev 
predgovonnikov, predlagamo, da se na drugi strani predloga v 2. odstavku črta 
naslednje besedilo: »-pripada občini, v kateri so locirane enote delovnih organi- 
zacij, prispevek v sorazmerju s številom zaposlenih v teh 'enotah.« 

To spremembo utemeljujemo takole: 
Predvsem gre za uskladitev z zveznim temeljnim zakonom o prispevku od 

sredstev skupne uporabe, ki v 5. členu 2. odstavek izrecno zahteva, da se zbirajo 
sredstva, ki jih vplačujejo delovne organizacije od. izplačil iz sklada skupne 
porabe v tistih občinah, v katerih imajo sedež delovne organizacije oziroma 
njihove enote, ki po lastnem obračunu same ustvarjajo in svobodno razpolagajo 
z dohodkom. Zato ni nobenega dvoma, da je naš predlog v skladu s tem zako- 
nom. Ne glede na to pa je prav, da uveljavimo oz. sprejemamo načelo, da imajo 
občinske skupščine pravico kot že glasi sedanje besedilo zakona, da lahko opro- 
stijo vse gospodarske organizacije tega prispevka tudi ob izplačilih za druge 
namene. Kolikor pa ostane v veljavi prejšnje besedilo, po katerem bi občinske 
skupščine lahko oproščale le posamezne gospodarske organizacije oziroma ne 
bi imele te pravice oprostitve razen po zveznem zakonu, kadar gre za izgradnjo 
stanovanj, bi lahko nastajala zmeda v finančni tehniki. V nekaterih občinah 
bi bile delovne organizacije za nekatere namene oproščene plačila prispevkov, 
v drugih občinah pa bi delovne enote iste gospodarske organizacije bile pod- 
vržene drugačnim oprostitvam, zato bi bila zmeda toliko večja. 

Izvršni svet vztraja na tem predlogu glede na to, ker je sedaj besedilo 
predloga zakona v skladu s temeljnimi zakonom o prispevku od sredstev skupne 
porabe. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Po tem pojasnilu lahko preidemo na 
glasovanje. Prvo bomo glasovali o amandmajih. 

Dajem na glasovanje amandma odbora k naslovu zakona, ki se glasi: »zakon 
O' prispevku iz sredstev skupne1 porabe«. Kdor je, prosim, za ta amandma, naj 
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo; je proti temu amandmaju? 
(7 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal. (13 poslancev dvigne roko.) 

Dajem na glasovanje amandma odbora k 1. členu, in sicer, da se v prvi 
vrsti prvega odstavka črta beseda »republiški«, tretji odstavek pa se spremeni, 
tako da se glasi: »Prispevek po tem, zakonu je dohodek občinskih proračunov; 
plača se ob vsakem izplačilu iz sredstev skupne porabe.« 

Kdor je, prosim, za ta amandma, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti temu amandmaju? (7 poslancev dvigne roko.) Se je kdo 
vzdržal? (13 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja sprejeta. 
Prehajamo na glasovanje o amandmaju izvršnega sveta, in siicer, da se za 

2. členom doda nov 3. člen, ki se glasi: »Občinske skupščine lahko oprostijo 
plačila prispevka izplačila iz sklada skupne porabe, uporabljena tudi za druge 
namene, poleg namenov, ki so oproščeni prispevka po; temeljnem zakonu« ter 
da se črta, drugi odstavek amandmaja odbora k 1. členu. 

Kdor je za ta amandma, naj, prosim, dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo' proti temu amandmaju? (12 poslancev dvigne roko.) Se je kdo 
vzdržal? (13 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
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Prehajamo na glasovanje o amandmaju odbora k 2. členu, in sicer, da se 
v prvi vrsti beseda »Republiški« nadomesti z besedo »Občinski«. 

Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
Dajem na glasovanje predlog zakona, skupno z amandmaji, ki smo jih 

pravkar sprejeli. Prosim tiste poslance, ki so za tak predlog zakona, da dvignejo 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (1 poslanec dvigne roko.) 
Se je kdo vzdržal? (16 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel predlog zakona o republiškem 
prispevku od sredstev skupne porabe z večino glasov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov ter na 
priporočilo za vodenje in izvajanje politike prispevkov, davkov in taks. 

Predlog zakona in samo priporočilo je predložil izvršni svet in je pri tej 
točki predstavnik izvršnega sveta tovariš Jožko Štruikelj. Predlog zakona in 
priporočilo sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun re- 
publiškega zbora, in občasni odbor za gospodarsko programiranje in finance 
gospodarskega zbora ter zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 

Odbora sta dala k predlogu zakona, in k priporočilu skupno poročilo, za- 
konodajno-pravna komisija pa je dala dve poročili. Razen tega gradiva ste 
prejeli še stališča občine Zagorje ob Savi in občine Žalec. Ali želi predstavnik 
odbora dopolniti poročilo? Besedo ima tovariš Miran Cvenk. 

Miran Cvenk: Odbor za družbeni plan, finance in proračun je obrav- 
naval amandmaje, ki sta jih predložila skupščini občini Žalec in Zagorje, in 
amandma poslanca Andija Gorska. Odbor meni, da je glede na vsebino pred- 
loženih amandmajev treba spremeniti predlog zakona, ki ga pravkar obrav- 
navamo, in predlaga, da se ta dopolni z besedilom, ki vam je bilo že predloženo. 
Amandmajev poslancev Miroslava Kambiča, Milana Sepetavca in Andija Goir- 
ška pa odbor ni sprejel. 

Predsednik dr. JiO'ža Vilfan: Prosim poslanca Andija Gorška, da 
pove, ali vztraja pri amandmaju. (Ne.) Ali umikata svoj amandma tudi poslanca 
Milan Šepetavc in Miroslav Kambič? Besedo ima Milan Šepetavc. 

Milan Šepetavc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da spremenim svoj amandma s tem, da se spremeni v besedilu 
navedena višina čistega dohodka od 30 000 na 250 000 N dinarjev in da se 
znesek naveden pod prvo in drugo- točko tega člena, to je za advokatske oziroma 
intelektualne storitve, izenači. Dovolite mi, da svoj predlog na kratko obrazlo- 
žim. V zvezi z določbo- o višini osebnega dohodka od obrtne dejavnosti, ki je 
omejena na 15 000 oz. na 25 000 N dinarjev in ki naj velja kot merilo za obvezno 
vodenje poslovnih knjig davčnih zavezancev, se mi nehote vsiljuje nekaj po- 
mislekov. Z novim davčnim sistemom, ki je bil uveden komaj pred pičlimi tremi 
leti, smo kar najbolj učinkovito, podprli razvoji zasebne obrtne dejavnosti. 
Omejili smo možnost obdavčenja z določenimi maksimalnimi davčnimi osno- 
vami, razen tega pa je bilo treba slehernega obrtnika, ki se je ukvarjal s sto- 
ritveno dejavnostjo, s pavšalnim zneskom obdavčiti. Ne glede na to, da je 
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temeljni zakon pooblastil republike, da predpišejo eventualne izjeme od nave- 
denega načela, pa tega pooblastila kljub temu, da so se dajale pobude za to 
ureditev oziroma za spremembo predpisa, vse do danes nismo izkoristili. Jasno 
je bilo, da določenih in tudi storitvenih dejavnosti, ki so imele in še imajo 
konjunkturo in ki zaposlujejo tujo delovno silo, pri takem načinu obdavčenja 
sploh ne bo mogoče realno ali vsaj do neke mere pravilno obdavčiti. Po preteku 
tega kratkega obdobja že lahko ugotavljamo, da se na račun tako zastavljene 
davčne politike nekateri Ineupnavičeno bogatijo, čeprav /ne smemo prezreti 
hkrati tudi nekaterih pozitivnih strani take liberalne davčne politike. S tem 
smo dosegli, da se je znatno povečalo število obrtnih delavnic, ki so za normalni 
standard ljudi nujno potrebne, kar je imela tudi za cilj davčna politika, ki smo 
jo zastavili pred tremi leti. Menim, da smo šli nekoliko predaleč in da bi 
morali že takrat uporabiti pooblastilo temeljnega zakona, da se ne bi v tolikšni 
meri pojavile anomalije, ki jih danes ugotavljamo in ki jih na najširši fronti 
družba kritizira. Krivda za to se pripisuje zgolj le občinskim organom, ki pri 
sedanjem davčnem sistemu kaj več, kot so, niso mogli narediti. Bojim pa s-e, 
da ponovno ne zaidemo v drugo- skrajnost, če bomo določili tako nizek cenzus, 
to je 15 000 dinarjev osebnega dohodka za obvezno vodenje poslovnih knjig za 
zasebne obrtnike. S temi cenzusom praktično zajemamo skoraj vse obrtnike, 
razen drobne vaške obrti, kar verjetno ni naš namen, da z neko nepotrebno 
administracijo obremenjujemo tudi manjšo uslužnostno obrt in da verjetno ni 
treba posebej poudarjati, da gre pri čistem dohodku v višini 15 000 dinarjev 
za malega obrtnika. Bržkone bi ostala taka določba le na papirju, ali pa bi v 
skrajni konsekvenci povzročila nasprotni učinek namreč, da bi zavrla odpi- 
ranje teh tako potrebnih uslužnostnih obrti. Poleg tega je edino logično pri- 
čakovati, da bi normalni konkurenčni odnosi povzročili želeno ravnotežje na 
trgu. Če še tako zatrjujemo, da samo vodenje poslovnih knjig še ne pomeni, 
da bo temu sledila tudi ostrejša obdavčitev, kljub temu psihološki učinek glede 
take zahteve ne bo izostal. Lahko je namreč odrediti vodenje poslovnih knjig 
zavezancemi, ki dosegajo visok dohodek. Glede teh nima nihče pripomb'. Toda 
za manjše obrti ni za takšen ukrep nikake prepričljive utemeljitve. Tako ostrih 
zahtev nismo; postavljali niti v prejšnjem davčnem sistemu, ki smo mu pred 
tremi leti dali popolno nezaupnico. Ce uvedemo tako nizek cenzus, bomo imeli 
maso knjigašev, saj bomo k temu zavezali večino dosedanjih pavšalnih zave- 
zancev. Mar ni pri tem opravičena bojazen, da se bomo izgubljali v drobni 
administraciji in je vprašanje, ali se bodo finančni organi pri občinskih skup- 
ščinah lahko temeljiteje posvetili tistim davčnim zavezancem, ki pa res dosegajo 
visoke dohodke in katerim je to zakonsko določilo dejansko namenjeno. Če 
tega ne uvidimo sedaj, bo to praksa prav gotovo potrdila. Nedvomno je smotr- 
nost nekega zakonskega predpisa prvenstvena. Uvajanje tako nizkega cenzusa 
za vodenje poslovnih knjig pa po mojem mnenju ni smotrno. Cilje, ki jih pri 
tem zasledujemo, bi morali zastaviti na realnejših temeljih. Če že jemljemo za 
izhodišče višino osebnega dohodka, potem naj bi bila ta meja za obe kategoriji 
pri 25 000 dinarjev. Možna pa so še druga merila, kot je na primer zaposlena 
tuja delovna sila pri storitveni dejavnosti in podobno. Bodimo prepričani, da 
omenjeno merilo ne bi delovalo bolj destimulativno, kot pa tako nizko določen 
cenzus za vodenje poslovnih knjig, ki po nepotrebnem zadeva velik krog obrt- 
nikov. Z malo* več posluha za realno- davčno1 politiko in ob uporabi primernih 
norm bi se dalo marsikaj ustrezneje urediti. 
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Želim se še dotakniti vprašanja pogodbenega določevanja prispevnih ozi- 
roma davčnih obveznosti. V priporočilu za vodenje davčne politike v letu 1968 
je zabeležena sugestija, naj se opusti sklepanje teh pogodb, kar da slutiti, da je 
ta zakonski predpis, ki je v veljavi komaj eno leto, že v zatonu. Mnenja sem, 
da je ta zakonski predpis v osnovi dober, le da je nepopolen in premalo pre- 
cizen. Zato bi kazalo to določilo v republiškem zakonu podrobneje obdelati 
in tako doseči določeno enotnost. Po dosedanjem besedilu zakona je namreč 
treba v pogodbi davčno' osnovo fiksno določiti, kar je seveda slabo in kar ne 
vodi do dobrih rezultatov. Menim, da bi bilo možno določiti davčno osnovo 
na podlagi predvidenega celotnega dohodka. Ta osnova bi bila gibljiva in vezana 
na realizacijo enotnega dohodka, kar pomeni, da bi bil na ta način obdavčen 
ves celotni' dohodek, kot ga bo^ zavezanec dejansko dosegel. Ta osnova se da 
kontrolirati predvsem prek žiro računov zavezancev tako, da do bistvenih 
izigravanj ne bi, moglo priti. 

Menim, da ne bi bilo smotrno opustiti pogodbe in preiti na določevanje 
obveznosti v fiksnem znesku, brez vsakih objektivnih meril, kar bi dejansko 
vodilo v čisto anarhijo. Nekatere občine so v svoji praksi šle v tako skrajnost, 
da so dogovarjale prispevek in prometni davek, na primer z avtoprevozniki, 
kar v absolutnem znesku na eno tono nosilnosti kamiona, ne glede na dosežen 
promet. To je vsekakor graje vredno. Dejansko pa so to posledice omenjenega 
predpisa oz. pooblastila o predpisovanju meril, kar smo v celoti prenesli v pri- 
stojnost občine. V tem je tudi vzrok za neenotno določevanje osnov pa. tudi 
za nerazumljive rešitve. Namen, ki ga ima zakonski predpis, je v bistvu dober 
in je bila ta intencija zakona od strani obrtnikov z odobravanjem sprejeta. Ne- 
štetokrat slišimo pripombe obrtnikov, češ boljše je plačati nekoliko več davka, 
samo da se ni treba ukvarjati z administracijo. Tak način obdavčevanja ne 
daje samo večjo pravno varnost, pač pa omogoča tudi jasnejšo orientacijo v 
kalkulaciji za nastop na tržišču, razen tega pa davčne zavezance ne obreme- 
njujemo z administracijo, ki se lahko z večjim interesom posvetijo proizvodnji. 
Eno od naših stališč, ki jo tudi v sedanji davčni politiki zastopamo, je, da z njo 
ne zmanjšujemo, temveč pospešujemo interes za povečanje obsega poslovanja. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Odpiram razpravo. Besedo ima Ivan 
Brumen. 

Ivan Brumen: Podpiram predlog oziroma amandma, ki sta ga vložila 
poslanca Milan Šepetavc in Miroslav Kambič s tem, da se cenzus za vodenje 
poslovnih knjig postavi za obe kategoriji na 25 000 N dinarjev in to svojo pod- 
poro utemeljujem z naslednjim. 

Zdi se mi, da je odbor za družbeni plan, finance in proračun in odbor za 
gospodarsko programiranje in finance pri svojem stališču, ko utemeljuje zni- 
žanje cenzusa na 15 000 dinarjev, izhajal iz nepopolne informacije, ker v nje- 
govem pismenem poročilu zasledim, da se znižuje cenzus od 20 000 na 15 000 
N dinarjev. Mi namreč cenzusa po osnovi čistega dohodka doslej sploh nismo 
poznali, ampak je doslej veljal cenzus bruto dohodka v višini 20 milijonov 
starih dinarjev, to je 200 000 dinarjev, in šele s to spremembo zakona uvajamo 
cenzus na osnovi čistega dohodka, kar smatram za popolnoma pravilno. 

Svojo podporo k predlogu pa dajem iz naslednjih razlogov: Nelogično in 
neutemeljeno se mi zdi, da se bi za zavezance iz vrst intelektualnih storitev 
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postavljal višji cenzus kot za zavezance iz vrst obrtnikov in drugih davčnih za- 
vezancev, ki opravljajo gospodarsko dejavnost. Prav gotovo ni možnost pri- 
krivanja dohodka pri intelektualnih storitvah nič manjša kot pri obrtnih sto- 
ritvah, če pa izhajajo iz stališča sposobnosti za vodenje poslovnih knjig pa je 
ta v večji meri podana pri osebah, ki opravljajo intelektualne storitve, kot pa 
pri osebah, ki se ukvarjajo z obrtnimi storitvami. Poleg tega smatram, da je 
razširitev obveznega vodenja poslovnih knjig smotrna samo v takem obsegu, 
kolikor se bodo vzporedno usposobile tudi ustrezne občinske davčne službe 
za kontrolo' teh knjig. Glede na znano stanje na tem področju pa ni pričakovati, 
da bi že ob samem prehodu na novo davčno prakso lahko čez noč tako razširili 
in usposobili davčne službe, da bi bile sposobne kontrolirati tako močno raz- 
širjen krog knjigašev. 

Iz obrazložitve k zakonskemu predlogu izhaja, da je po dosedanjem kri- 
teriju to je 200 000 dinarjev celotnega dohodka samo okoli 120 obrtnikov v 
SR Sloveniji obvezno vodilo poslovne knjige. Ce sprejmemo z amandmajem 
predlagani cenzus, to je 25 000 dinarjev čistega dohodka, pa bo moralo voditi 
poslovne knjige nad 40l0/o vseh zasebnih obrtnikov, gostilničarjev in avtopre- 
voznikov, to je več kot 5000 zavezancev, ker moramo računati, da se bodo davčne 
osnove iz leta 1967 na leto 1968 zvišale vsaj za toliko, kot so se v lanskem letu 
poprečno povečali osebni dohodki v gospodarstvu. Toliko večjemu povečanju 
pa bodo občinske skupščine lahko prilagodile davčne službe le s skrajnimi na- 
pori. Ce bi ostal predlagani cenzus 15 000 dinarjev, pa bi bilo zajetih v obvez- 
nem vodenju poslovnih knjig še nadaljnjih 30®/o zavezancev. V tej zvezi pred- 
lagam, da se tudi v priporočilo' za vodenje in izvajanje politike prispevkov, 
davkov in taks k 3. točki, to je k poglavju obdavčenja obrtnih in drugih go- 
spodarskih dejavnosti, predlaga mejna višina letnega čistega dohodka, nad ka- 
tero se naj ne bi več uporabljala možnost določanja pavšalnih osnov, to je 
cenzus 15 000 nadomesti z cenzusom 25 000 dinarjev. Menim, da je tudi pri 
prehodu iz dosedanje obvezne odmere prispevka po pavšalnih osnovah za ce- 
lotno storitveno obrt na odmero po dejanskem dohodku potrebno postaviti 
cenzus v priporočilu na tako višino, ki bo glede na spremembe v strukturi 
davčnih zavezancev omogočala davčnim službam dejansko objektivno ugotav- 
ljanje davčnih osnov za izredno povečano število zavezancev v dejanskem do- 
hodku. Razen tega moramo računati še na ekonomski vpliv in posledico spre- 
menjene davčne politike. S prehodom od pavšalnih davčnih osnov na odmero 
po dejanskem dtohodku se obvezno spremeni oziroma poviša tudi sama prispevna 
stopnja. Zato ne smejo uvajati instrumentov, ki bi bih nasprotni s predlogom 
resolucije o osnovah ekonomske politike za leto 1968, ki smo jo danes dopoldne 
sprejeli, v kateri je določeno, da naj z izvajanjem še nadalje spodbujamo razvoj 
predvsem storitvenih dejavnosti. 

Določitev objektivnejših cenzusov, ki jih predlagam, oziroma ki so. pred- 
lagane z amandmajem, bo omogočila nek širši manevrski prostor občinam za 
usklajevanje davčne politike objektivnim pogojem na njihovem območju, ne 
da bi zato morale iti izven okvirov priporočila in uskladitev politike tudi tistim 
občinam, ki so doslej imele samo proporcionalne stopnje in bo preprečila ne- 
gativne posledice, ki bi jih sicer lahko imeli previsoki preskoki iz ene v druge 
skrajnost. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo' ima tovariš Avgust Majerič. 
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Avgust Majerič: Osebno sem proti temu, da se dvigne cenzus od 
15 000 na 25 000 din, ker menim, da si tem, ko- obvezujemo obrtnike, da vodijo 
poslovne knjige, jih še ne obdavčujemo'. Mnenja sem, da je možno realno 
oceniti dohodek vseh davkoplačevalcev samo na temelju poslovne evidence. 
Nekajkrat je bilo že naglašeno, da to ni tako knjigovodstvo, kot so ga dolžne 
voditi delovne organizacije, ampak da je to enostavna evidenca nabavljenega 
materiala, izdatkov, dohodka itd., torej popolnoma poenostavljena evidenca, ki 
ne zahteva od obrtnikov, da imajo zato neko strokovno knjigovodsko pomoč. 

Hočem povedati, da je vsak obrtnik tudi že do sedaj moral voditi knjige, 
ker si ne morem zamisliti obrtnika, ki bi delal brez kakršne koli evidence in 
ne bi ugotavljal ali dela z dobičkom ali z izgubo oziroma ali s svojo dejavnostjo 
ne zmanjšuje svoje imovine. Ne morem si zamišljati, da bo davkarija brez 
kakršne koli osnove ugotavljala dohodek davkoplačevalca. Ni rečeno, da mo- 
ramo vsakega obrtnika obdavčiti po orientiranem dohodku, ki bi bil lahko celo 
p-avšalist, vendar gre to do neke meje. Menim, da so poslovne knjige za davčno 
upravo in za finančno inšpekcijsko službo — tudi edini vir, da se lahko odkri- 
vajo utaje, sicer ne more nihče ničesar dokazati. Smatram, da. so poslovne knjige 
oz. evidenca edina možnost, da se dokažejo posamezni' poslovni dogodki ter 
obseg in uspeh poslovanja. Po drugi strani pa ni jasno, kaj sploh hočemo. Pred 
kratkim smo govorili o bogatenju obrtnikov in da presega to bogatenje že vse 
meje. Sem za spodbujanje iniciative v zasebni dejavnosti oz. obrti, vendar se 
naj ta razvija na pošteni osnovi. Poštenega obrtnika bomo podprli, ne pa tistega, 
ki bo prikrival dohodek. Zato menim, da je ta cenzus 15 000 minimalen, saj 
predstavlja 1200 din mesečnih osebnih dohodkov v primeru, če dela obrtnik 
sam, čim delata dva, potem ta cenzus sploh ne pride v poštev, ker dosegata 
dohodek od 30 000 do 40 000 <din. Pri 1200 din mesečnih osebnih dohodkov, kar 
je nad poprečjem osebnih dohodkov v republiki Sloveniji, bi že kazalo zahtevati 
obvezno vodenje knjig, zlasti, ker vemo, da so le redke tiste uslužnostne, to je 
čevljarske, krojaške, šiviljske obrti, kjer ne more priti do nekega bogatenja. 
Bojim se, da bodo pod cenzus prišli tudi avtoličarji, mehaniki itd., za katere 
pa že vnaprej vemo, 'da ustvarjajo dohodek nad 15 000 din oz. nad 20 000, 
30 000 in 40 000 din. Zato menim, da je možna kontrola edino na ta način, da 
obrtniki vodijo knjige in da lahko preverjamo njihovo poslovanje. Zato bi res 
kazalo vztrajati na cenzusu 15 000 din. Hvala lepa. 

Predsednik dr. J oža Vilfan : Kdo- želi besedo? Prosim tovariš Česnik. 

Janko Cesnik: Tovariši in tovarišice poslanci! Dolžan semi obvestiti 
zbor o stališču komisije do amandmajev in do predloga zakona. Zakonodajno- 
pravna komisija sprejema amandmaje k 9. in 15 členu. K 2. členu predlaga nov 
amandma, ki je samo redakcijske narave, da se besedilo prvega odstavka spre- 
meni tako, da besedo »vajenci« nadomestimo z besedami »učenci v gospodar- 
stvu«. Ker se v drugem odstavku že uporablja ta termin, je zato logično, da se 
tudi v prvem odstavku uporabi. 

Glede amandmaja, ki sta ga dala poslanca Miroslav Kambič in Milan Še- 
petavc, komisija nima pripomb, ker meni, da gre za vsebinsko spremembo, 
ki nima vpliva na pravno naravo' samega zakona. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali se še kdo> želi udeležiti obravnave? 
(Da.) Prosim, tovariš Štrukelj. 
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Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Glede amandmaja, ki sta ga predložili skupščini občini Žalec in Zagorje, je 
izvršni svet zavzel enako stališče, kot odbor za družbeni plan, finance in pro^ 
račun. 

Amandmaja, ki sta ga predložila poslanca Milan Šepetavc in Miroslav 
Kambič, glede povišanja cenzusa od 15 000 na 30 000 oziroma na 25 000 dinar- 
jev, izvršni svet ne sprejema iz naslednjih razlogov: Menim, da je tovariš Ma- 
jerič navedel več razlogov, ki so bili izrečeni že takrat, ko je izvršni svet raz- 
pravljal o tem zakonu. Dejstvo je, da gre v tem primeru predvsem za predpis, 
ki bi zagotavljal solidno dokumentacijo, na podlagi katere bomo vodili drugačno 
davčno politiko, kot smo jo vodili doslej. Menim, da vsa slovenska javnost 
podpira naše stališče, ki je bilo sprejeto v tej skupščini in v drugih družbeno- 
političnih organizacijah, da moramo spremeniti davčno politiko. Za uresničitev 
tega stališča pa, nam je potrebna solidna osnova in dokumentacija, zato je prav, 
da sprejmemo tak predpis, ki bo določal minimalni cenzus za obvezno vodenje 
poslovnih knjig. 

Tovariši poslanci! Ko se odločamo o tem predlogu, se spomnimo še na 
obveznosti, ki jih plačujemo vsi, ki smo zaposleni. Vsak izmed nas prispeva del 
svojih dohodkov družbi in se zato vsi naši dohodki in izdatki, ki so vezani na 
našo zaposlitev, točno evidentirajo1. Razlika pomeni naš čisti dohodek, ki je 
osnova za našo obdavčitev, če smo mi dolžni evidentirati in izkazati naše do- 
hodke, potem mislim, da mora to veljati tudi za obrtnike oz. za ljudi, ki se 
ukvarjajo z obrtnimi storitvami. Le na ta način bomo lahko dobili osnovo, na 
podlagi katere se bomo v bodoče lažje odločali o odmeri davkov in o naši davčni 
politiki. Morda ni bilo v materialih dovolj jasno poudarjeno glede višine 
15 000 din čistega dohodka, kar seveda ne pomeni, da bodo vsi, ki bodo ta cen- 
zus dosegli, zlasti tisti, ki se bavijo z manjšo obrtjo oziroma opravljajo drobne 
usluge, dolžni voditi knjige. Občinska skupščina se bo- lahko poslužila svoje 
diskrecijske pravice in oprostila določene uslužbence obrti nekaterih obvez- 
nosti, zlasti pa vodenja knjig. Zaradi tega mislim, da je prav, da sprejmemo 
stališče, ki ga predlagajo nekateri odbori in izvršni svet naše skupščine. 

Besedilo, ki ga predlaga zakonodajno-pravna komisija, izvršni svet spre- 
jema in predlaga, da se s tem besedilo zakona popravi. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Štrukelj, odbor je predlagal 
amandmaje k 9. in k 15. členu, v vaši izjavi pa je navedeno, da se strinjate 
samo z amandmajem k 15. členu. Verjetno je temu vzrok dejstvo, da je 
amandma k 9. členu le redakcijskega značaja in da ga zato v svojem pismu 
niste omenili, da pa se dejansko z njim strinjate. (Da.) 

Zeli še kdo besedo. Prosim. Besedo ima Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši poslanci! S tega mesta toplo 
pozdravljam predlog izvršnega sveta in republiškega sekretariata za finance, 
da bi se kolikor mogoče uskladile družbene obveznosti občanov. To bo sicer 
marsikje težko izvesti, kar velja zlasti za podeželske, gospodarsko manj raz- 
vite občine, ki so pač z večjimi obremenitvami občanov pokrivale svoje potrebe. 
Vendar obstojajo nekatera vprašanja, ki jih novi zakonski predlog ne rešuje, 
kot na primer lastnike kmetijskih zemljišč, ki jim kmetijstvo ni glavni poklic, 
temveč le dopolnilni dohodek. Imamo primere, da plača tak lastnik davek, ki 
znaša le ca. 15,0/o dohodka, ker ima pač manjše zemljišče kot na primer vino- 
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grad ali podobno. Kmetovalec, lastnik večjega kmečkega posestva, plačuje okoli 
37 %> od katastrskega dohodka, ne glede na to, da ima dejansko manjši dohodek, 
kot pa ga ima lastnik zemljišča, ki ni kmetovalec. Te razlike nastajajo iz seda- 
nje preveč močne progresivne obremenitve. Pravilno razmerje bi lahko vzpo- 
stavili z blago degresijo, da bi bolj zaščitili izključne kmetovalce, ki so lastniki 
manjših kmetijskih zemljišča, tudi v bodoče. Ugodnosti te progresije se sedaj 
v preveliki meri poslužujejo tudi lastniki zemljišč, ki so v delovnem razmerju 
in ki imajo solidne osebne dohodke, ali ki imajo kak drug poklic in jim 
dopolnilni dohodek iz zemljišča ni nujno potreben,. Menim, 'da bi bilo potrebno 
predpise vendarle toliko spremeniti, da bi stimulirali predvsem izključne kme- 
tovalce in to tiste lastnike manjših površin, ki so jim poleg osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja nujno dopolnilo. Končno menim, da bi bilo koristno 
vnesti v politiko obdavčevanja dohodkov od kmetijstva več elementov, ki vpli- 
vajo na zaposlovanje. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Zeli kdo besedo? Besedo ima Zdravko 
Dolinšek. 

Zdravko Dolinšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V zvezi z zasebnim delom in obdavčitvijo tega dela bi hotel navesti nekaj 
stališč in gledanj na to delo. 

1. Ustava jasno določa, da samo dela in rezultati dela določajo materialni 
in družbeni položaj človeka in da nihče ne more neposredno ali posredno pri- 
dobivati materialnih in drugih koristi z izkoriščanjem tujega dela. Ce zasebni 
proizvajalec dela sam in uporablja svoja -sredstva za delo, lastništvo teh sred- 
stev ni osnova za izkoriščanje tega dela. Zato taka zasebna lastnina ne naspror- 
tuje socialističnim družbenim odnosom in zato' potrjuje svoje družbeno upra- 
vičenost in ga je zato- potrebno podpirati in vsestransko razvijati. Osnovni 
razlog neenakosti med privatnim: in družbenim sektorjem obrti torej ni v so- 
cialističnih načelih, ampak v sistemu obdavčitve. Prvenstveno je treba najti 
tak način obdavčitve, da bo oba sektorja postavil v enakopravni položaj. Zato 
je treba zasebno dejavnost v skladu s potrebami in splošnimi družbenimi interesi 
plansko usmerjati. Danes ugotavljamo, da so nekateri obrtniki močno obogateli. 
Mislim, da je to vzrok nedovoljno izdelanega sistema za razvoj storitvenih de- 
javnosti, neustreznega davčnega sistema, slabost inšpekcijskih in davčnih služb, 
prikrivanje števila zaposlenih, prikrivanje dohodkov, slabo razvita obrt, mo- 
nopolni položaj nekaterih obrtnikov in še več drugih problemov, ki povzročajo 
slabo razpoloženje poštenih obrtnikov. Dosedanji davčni sistem ne stimulira 
dovolj razvoja uslužnostnih dejavnosti ter daje možnost bogatenja posamezni- 
kov na račun tržnih pogojev in tujega dela. Davčni sistem temelji na zajemanju 
dohodka z ročnim delom, zato ta obdavčitev pri razvitejših in donosnejših 
obrteh ne zajema realnega dohodka. Mislim, da je današnji način obdavčevanja 
in kaznovanja popolnoma neustrezen. Nekatere občine so že zaradi sigurnosti 
postavile davčne lestvice po obrtnikih tako visoko, da jie ta davek udaril najbolj 
poštenega, ker so že pri tem računali, da bodo nekateri goljufali, pa se niso 
zavedali, da bodo naredili uslugo ravno donosnejši in bolj razviti obrti in s tem 
omogočili bogatenje. 

Mislim, da kljub ustavnim določilom privatno obrtno poslovanje nima 
čisto' socialističnega ozadja. Zato ne moremo delati samo z metodami, ki iz tega 
sistema izhajajo. Zavedati se moramo, da je privatna obrt metoda kapitalistične- 
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ga reda in jo moramo kot del take kljub temu, da jo razvijamo v našem sistemu, 
obravnavati in zavzeti takšen sistem, da bo pošten obrtnik stimuliran in mu 
dati možnost razvoja. Tisti, ki izigrava predpise, pa mora biti kaznovan z viso- 
kimi kaznimi ali pa celo z odvzemom obrti za dobo več let. Naše simbolične 
kazni pa je treba ukiniti, saj prav te spodbujajo k prekrškom. 

Ugotavljamo, da družbeni sistem obrti močno zaostaja za našim razvojem. 
Mislim, da ta razvoj tlačijo še danes strogi predpisi predvsem pa komplicirano 
knjigovodstvo, ki proizvodne stroške bremenijo z veliko režijo. V tem so 
družbene obrti v podrejenem položaju nasproti privatnim in bi kazalo-, da tudi 
sistem dela v družbenih obrtih poenostavimo'. 

Najdalje v družbeni obrti zahtevamo, da jo vodi kvalificiran strokovnjak. 
V zasebni obrti v mnogih primerih ne zasedajo ta mesta ljudje, ki jim je tb 
poklic, ampak v mnogih primerih celo taki, da vodijo te obrti ljudje, ki delajo 
dopoldne v gospodarskih organizacijah, svoje druge storitve pa prodajo svoji 
gospodarski organizaciji. Mislim, da bi morala biti privatna obrt v prvi" vrsti 
uslužnostna, ne pa da na široko stopa v kooperacijo1 z gospodarskimi organiza- 
cijami. Kadar dela privatni obrtnik sam ah pa s svojimi družinskimi člani, 
ni sporno vprašanje. Kadar pa lastnik opravlja to- delo s tujo- delovno silo, pa 
nastopajo različni problemi. Nekateri se zavzemajo za pogodbene odnose, drugi 
celo za neko vrsto samoupravljanja v obrtnih delavnicah. Mislim, da za 
samoupravljanje v privatni obrti naša družba še do danes ni zrela, kajti vsakdo 
teži za tem, da ima čimvečji dohodek. Zato so to samo velike želje, vendar 
po mojem za sedaj še nerešljive. Smatram, da je potrebno določiti relacijo za- 
sebni obrtnik — družba, ti odnosi pa naj bodo z ustreznim davčnim sistemom 
fiksirani. 

Mislim tudi, da v današnjih razmerah v socialističnem sistemu pri nas ne 
morejo imeti zasebna sredstva takšne vloge in vpliva na družbene odnose, 
kakor v kapitalističnem svetu, vendar mislim, da je delitev dohodka v 
zasebnem sektorju vprašanje enakih pogojev zaposlenih in glede tega zelo 
problematična in premaloi proučena. V današnjem razvoju bi morali, vse te 
probleme postaviti pod strogo družbeno kontrolo. Razvoj tehnično razvite in 
visoko produktivne obrti je odvisen od naložb v opremo, v urejevanje poslovnih 
prostorov in strokovnega izobraževanja. Potrebno je, da poleg davčne politike 
omogočimo večjo produktivnost zasebnemu sektorju tudi z bančnim mehaniz- 
mom, ki naj omogoči večje kreditiranje zasebne dejavnosti. Nadalje je proučiti 
sedanje predpise glede uvoza in carine obrtnega orodja, tako da bodo pospeševali 
modernizacijo obrti ob enakih pogojih v družbenem in v zasebnem sektorju. 

Prav tako bi bilo potrebno ponovno proučiti vlogo* zbornic, ki naj prispe- 
vajo k hitrejšemu razvoju obrti. Mislim, da naj bo tudi zasebna dejavnost 
deležna družbene pomoči v enakih pogojih, kadar gre za zadovoljevanje splošnih 
družbenih interesov in potreb in zato- ne bi smeli z administrativnimi ukrepi 
ustvarjati prednost enega ali drugega sektorja, njihova razmerja pa naj odre- 
jajo ekonomske zakonitosti. 

Poseben problem je razvoj privatne obrti na vasi glede na to, ker je ta 
predvsem uslužnostna dejavnost in se na vasi zelo- slabo razvija, ponekod pa 
celo izumira. Mislim, d& bi bilo nujno potrebno, krajevni skupnosti z delom 
davčnega dohodka stimulirati, da bi bile zainteresirane za razvoj obrtne de- 
javnosti. 

Glede osebnega dela v kmetijstvu smatram, da je do sedaj najbolj čista 
oblika osebnega dela, v kateri je poglavitni problem kmetijska mehanizacija, 
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ki j<o kmet uporablja za usluge, vendar mislimi, da se da to z lahkoto zajeti 
v davčnem sistemu. 

Osebno delo za kmetijstvo bo ostalo verjetno še v okviru družine in bi 
kot takega morali1 z mehanizacijo in ustrezno davčno politiko pospeševati. 
Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš 
Janez Hribar. 

Janez Hribar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
2e večkrat smo razpravljali o privatnem sektorju obrti, o bogatenju posa- 
meznih ljudi in smo prišli do zaključka, da je treba nekje malo »priviti«. Danes 
pa teče razprava, da naj vodimo* do teh zmernejšo politiko. Poznam posamez- 
nike, ki delajo v državni upravi na direktorskih mestih, drug zakonec, bodisi 
mož ali žena, pa se bavi z zasebno obrtjo*. Skupno imata večmilijonski dohodek. 
Družba pa. ima od tega bore malo. Poznam primer v Mariboru: mož je direktor 
gostinskega podjetja in ima visoke osebne dohodke. Njegova žena se kot za- 
sebni obrtnik bavi s prevozništvom in ima dva kamiona in osebni avt<j> Mer- 
cedes. Do sedaj še nista plačala nobenega davka. Drug primer je zdravnik, ki 
dela v bolnici, njegova žena ima privatno obrt in takih primerov je ogromno. 

Tovariši poslanca! Povsod ugotavljamo, da ni denarja. Vendar ni težko 
ugotoviti, kje je denar in kje so rezerve. Tudi v kapitalističnih državah plačata 
davek oba, če sta zasebnika, tako bi morala tudi pri nas plačati družbi prispe- 
vek, ki ji pripada. Menim, da bo tu treba napraviti red. Vsi smo za napredna 
načela, ki naj jih vsebujejo naši predpisi, kar naj velja tudi na tem področju. 
Občinske skupščine lahko potem samostojno presojajo posamezne primere in 
odločijo o višini davka. Z enotnim sistemom obdavčenja bomo napravili red, 
sicer bomo imeli še večji kaos, kot ga imamo sedaj. V teh odnosih moramo vo- 
diti in izvajati enotno politiko tako, kot jo je že predhodno začrtala Zveza 
komunistov, Socialistična zveza in jo poudarjamo' na vseh kongresih in kon- 
ferencah, zato pričakujem', da bo tudi Skupščina SR Slovenije in njen izvršni 
svet to politiko tudi podpirala. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Še kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne, potem 
zapiram razpravo in prehajam na glasovanje, in sicer najprej prošlim, da 
z glasovanjem potrdimo to, kar je že sprejel izvršni svet, to sta amandmaja 
naših dveh odborov k 9. in 15. členu predloga zakona. Prosim, kdor je za ta 
amandma, naj dvigne rioko*. (Večina poslancev dvigne rofex) Je kdo proti? 
(Ndhče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca dvigneta roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor z dvema vzdržanima glasovoma ta dva 
amandmaja sprejel. Potem imamo redakcijski amandma zakonodajno-pravne 
komisije, o katerem niti ni potrebno, da posebej glasujemo, ker gre dejansko 
samo za uskladitev terminologije. Se strinjate, da o tem ni treba glasovati? 
(Da.) No, potem imamo amandma, ki sta ga danes predložila odbora in sicer, 
da se za 19. členom doda nov 20. člen. Amandma ste prejeli. Prosim tiste, ki 
so za ta amandma, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Sedaj prehajamo na glasovanje o amandmaju poslancev Milana Sepetavca 
in Miroslava Kambiča, Prosim tiste, ki so za ta amandma, da dvignejo roko. 
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(13 poslancev dvigne roko.) Je kdo' proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je 
kdo vzdržal? (6 poslancev dvigne noko.) 

S 13 glasovi za in 6 vzdržanimi glasovi je bil amandma zavrnjen. 
S tem smo razčistili vprašanje amandmajev in tako lahko preidemo na gla- 

sovanje o samem predlogu zakona. Dajem na glasovanje predlog zakona skupno 
s sprejetimi spremembami in dopolnitvami. Prosim tiste, ki so za zakon, da 
dvignejo roko. ("Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (2 poslanca.) 

Zakon je bil sprejet z dvema vzdržanima glasovoma. 
Sedaj moramo odločiti še o priporočilu za vodenje in izvajanje politike 

prispevkov davkov in taks. Ah žeh dati izvršni svet k temu še kako pojasnilo? 
(Ne želi.) Ali želi besedo poročevalec odbora? Tovariš Cvenk ima besedo. 

Miran Cvenk: Tovariši ce in tovariši poslanci! Odbor za družbeni plan, 
finance in proračun republiškega zbora in občasni odbor za gospodarsko progra- 
miranje in finance gospodarskega zbora sta na seji dne 6. 2. 1968 obravnavala 
priporočilo za. vodenje in izvajanje politike prispevkov, davkov in taks in se 
z njim strinjala. V poročilu odbora je napačno navedeno, da je predlagatelj pri- 
poročila republiški sekretariat za finance, ker ga je predlagal izvršni svet. 

Odbora sta na svoji seji obravnavala priporočilo in predlagata naslednje 
spremembe besedila: 

na 1. strani v 5. vrsti tretjega odstavka se besedilo »potreb splošne porabe 
ca. 27,5 lo/o« spremeni tako, da se glasi: »Potreb splošne porabe v poprečju 
27,5 °/(h<; v osmi vrsti tretjega odstavka se črta besedica »tudi«; v tretji vrsti 
četrtega odstavka se črta besedica »zlasti«; 

na tretji strani v zadnjem odstavku, točke c) se za besedico »zanemari« 
postavi pika, ostalo besedilo pa se črta; 

na četrti strani, v predzadnji vrsti zadnjega odstavka točke a) se beseda 
»primerneje« nadomesti z besedo »treba«; v zadnji vrsti istega odstavka se 
črta beseda »isti«, med besedi »doseči z« pa se vstavijo besede »v bodočih letih«; 

na strani 7 se v četrti vrsti drugega odstavka točke 4. črtata besedi »saj 
približno«; na strani 7, v predzadnji vrsti tretjega odstavka točke 4. se za bese- 
dami »zasebno zobozdravstvo« doda naslednje besedilo: »pri čemer morajo ob- 
čine zagotoviti tudi dosledno izvajanje pravnih predpisov iz področja privatne 
zdravniške prakse«; v šesti točki se črta 2. odstavek v celoti; na strani 10, drugi 
odstavek se besedilo »finančnih inšpekcijah do 30. 2. 1968« nadomesti z bese- 
dilom »organizaciji republiških finančnih službo do 30. 6. 1968«. 

Predlagam, da zbor sprejme to priporočilo v spremenjenem besedilu. 

Predsednik dr. Jože Vilfan: Ali žeh še kdo besedo? Besedo ima Ivan 
Ros. 

Ivan Ros: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, 
da k materialu, ki smo ga dobili v zvezi s priporočilom za vodenje davčne poli- 
tike do zasebnega sektorja, povem nekatera dejstva, misli in predloge. 

Problemi, ki se nakazujejo v predloženih materialih, so starejšega datuma. 
Lahko bi rekli, da skoraj niti enega od teh problemov niso sprožila refotrmska 
prizadevanja. V skupščini, zlasti v odboru za družbeni plan, finance in proračun 
smo v preteklem času o mnogih teh problemih govorih nekajkrat in take raz- 
prave zaključevali z besedami, proučiti in rešiti je treba. Tako je minil čas in 
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sedaj so ti problemi zopet tu, le da so morda zajetnejši in pestrejši. Med tem 
časom so se pojavljale nove negativne oblike delovanja posameznikov ali skupin, 
ki niso v skladu z načeli, na katerih gradimo družbeni red in družbene odnose, 
niso v skladu s politiko, izraženo v raznih dokumentih, in mnogokrat tudi niso 
v skladu z našo pozitivno zakonodajo. Ob teh ugotovitvah pa še vedno nimamo 
izdelanih stališč do posameznih problemov, niti nismo strokovno in organiza- 
cijsko pripravljeni in sposobni, da bi te probleme uspešno reševali. Ne moremo 
zanikati materialne plati teh problemov. Z davčnim sistemom, s katerm bi eko- 
nomsko objektivno zajemali prispevke iz dohodkov davčnih zavezancev zaseb- 
nega sektorja, bi lahko ustvarjali dokaj visoke proračunske dohodke. Toda zdi 
se mi, da ,so nekajkrat težji materialni politični problemi oziroma nerazpoloženje 
med poštenimi državljani, ki ga povzročajo te in podobne neurejene zadeve. 
Nimam namena posploševati in tudi ne potencirati stanja, če povemi, da je prav 
v zvezi s temi problemi, o katerih danes govorimo, mnogo polemičnih razprav 
skoraj vsak dan na terenu, na raznih sestankih in zborih, tudi v javnih lokalih 
in, če hočete, tudi neupravičene kritike in namigovanja: kako je mogoče, da je ta 
tako obogatel, ko je znano, da na občini stalno joka zaradi prevelikega davka, 
kako je mogoče, da ta, ki posluje s tujo delovno silo v tako velikem številu, 
kako je mogoče, da se nekdo poslužuje pri svojem delu že zaposlenih ljudi iz 
konkurenčne dejavnosti družbenega sektorja, kako> je mogoče, da je ta zaposlen 
v družbenem sektorju in doma opravlja naloge oziroma usluge istega karakterja, 
kako je mogoče, da nekdo lahko v delovnem času v družbenem sektorju dela za 
sebe, ko drugi ne more in pri tem izkorišča družbena sredstva, kako je mogoče, 
da imamo pozitivne predpise, ki pa ne veljajo za vse enako, kako je mogoče, da 
smo s predpisi nekatere zadeve na tako čudovit način »rešili« oziroma sebi 
uredili v korist, kako to, da se lahko v tej občini vodi taka politika, v drugi 
drugačna, dajejo olajšave in drugje zaostritve, in na koncu, kako je mogoče, 
da nam je vse to znano>, pa se vendar nič ne pokrene. Kje je odgovornost, kje 
učinkovitost, enakopravnost, pravna sigurnost in pravni red? 

Takšna in slična vprašanja se često zastavljajo. In ko> ocenjujemo te proble- 
me glede na to, kje se nam pojavljajo!, lahko ugotovimo, da skoraj povsod, v 
večji meri pa tam, kjer jih je sam razvoj dopuščal. Pojavljajo' se brez dvoma 
tudi v drugih republikah, ne le v Sloveniji, vendar lahko ugotovimo, da so ti 
problemi po svoji vsebini taki, da je njihovo reševanje predvsem odvisno 
od občin in od republike, ki naj reče, ali bomo reševali in kdaj in kako jih 
bomo reševali in kdo naj jih rešuje. 

Prav gotovo je izvršni svet te probleme predložil skupščini, da O' njih raz- 
pravljamo in odločamo, z namenom, da najdemo zanje tudi najustreznejše 
rešitve. 

Danes obravnavamo dva predloga s področja obdavčevanja zasebnikov, 
ki terjajo posebno proučitev in priporočilo za vodenje davčne politike do 
zasebnega sektorja, Strinjam se, da je treba nekatere od omenjenih problemov 
dejansko proučiti in tudi proučevati vnaprej, ker se ne dajo te zadeve proučiti 
enkrat za vselej, vsaj vse ne. Problematiko s področja obdavčevanja kmetijstva, 
obdavčevanja obrti, zaposlovanja tuje delovne sile bomo morali stalno sprem- 
ljati, sprotno proučevati in analizirati, če hočemo zares zagotoviti, da se bodo 
eventualne pomanjkljivosti, ki danes obstojajo' tudi v bodoče pojavljale, da se 
bodo hitro odpravljale in da bo uveljavljen res takšen davčni sistem, ki bo 
podpiral razvoj in modernizacijo ter trajno spodbujal zavezance* k večji pro- 
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duktivnosti, ki pa bo na drugi strani tudi zagotovil pravično sorazmerje pri 
obremenitvah. 

Glede davčne politike do kmetijstva in obrti bi hotel opozoriti na naslednje. 
Nadomestilo za katastrski dohodek smo že imeli in sem prepričan, da ne bi 
takega želeli ponovno uvajati. Zdi se mi, da je trenutno in tudi za prihodnje naj- 
važnejše, odpraviti sedanje grobe anomalije v sedanjih katastrih. Tako bi do*- 
bili solidnejšo in zanesljivejšo' podlago za obdavčevanje. 

Izpopolniti je treba tudi metodologijo za. ugotavljanje dohodkov. Brez 
odlašanja pa moramo« odpraviti, kakor se tudi v materialih dokazuje, sedanja 
nesorazmerja v višini obremenjevanja občanov med občinami, ker tega, kar 
imamo sedaj, res ne moremo opravičevati z ničimer. Morebitno obdavčevanje 
dohodkov, kot se nekje v materialih omenja, izhaja iz kooperacije, iz stopnje 
mehaniziranega dela in investicijskega vlaganja v kmetijstvu, so dokaj deli- 
katna. vprašanja. Treba je namreč ugotoviti, da k produktivnosti dela in tudi 
v kvaliteti proizvodov še zselo zaostajamo'. Ce se hočemo uveljaviti na medna- 
rodnem trgu in biti solidnejši tudi na, domačem trgu in ker smo tržni proizva- 
jalci, moramo to doseči, potem je sedaj še vedno naša osnovna naloga, storiti 
vse, da bomo postali zares visoko produktivni in kvalitetni. Ker vemo, da se to 
dosega le z modernejšo proizvodnjo, s specializacijo, z mehaniziranim delom in 
ko-operacijsko proizvodnjo, objektivna ugotovitev pa je, da smo glede tega šele 
na dobrem začetku, potem je nujno, da izberemo eno od dveh alternativ: ali 
posebno obdavčitev tega, kar nastaja in kar dejansko teži k napredku in če, do 
kakšne meje; ali družbena intervencija in pomoč, da bi ta progres pospešili. Pri 
tem ne bo težko diferencirati proizvodnje na bazi lastnih proizvajalnih sredstev, 
zlasti iz lastne zemlje in domače delovne sile od kmetijske dejavnosti, ki jo 
sicer opravlja lastnik zemljišča, ki p»a nima nič skupnega s kmetom kot zasebnim 
proizvajalcem na svojih proizvajalnih sredstvih. Nikakor ne bi smeli dopustiti, 
da bi v davčni politiki prehajali iz ene v drugo skrajnost. Tako kot na področju 
kmetijstva, je tudi na področju obrti in. na področju tercialnih dejavnosti v celoti 
potrebno prek davčne politike omogočiti in še več, podpreti progresiven razvoj, 
ker smo tudi tu v zaostanku. Z razpravami o zasebnem delu smo. sprožili vrsto 
predvidevanj, ki jih lahko, uresničimo le s smiselnimi sugestijami, kaj in kako 
razvijati in s preudarno davčno politiko. S politiko, ki bo diferencirano obravna- 
vala zadeve, ki so v skladu in pa v nasprotju z družbenimi potrebami in družbe- 
nimi normami ter s pozitivno zakonodaja. Seveda bo potrebno tudi marsikje 
menjati dosedanje predpise. Bolje rečeno, mnoge zadeve moramo urediti tako, 
da ne bodo dopuščale dosedanjih anomalij, ki izhajajo iz tega, da je pri nas 
marsikaj možno urediti tako ali drugače, kot je bilo danes že povedano, da se 
določeni ljubljanski obrtniki registrirajo v Trebnjem, zagrebški v Brežicah, 
iz Srbije v Slovenski Bistrici in podobno. Verjetno res ne bi smelo biti dileme, 
ali smemo dopustiti, da ozka lokalistična politika onemogoča prizadevanja., ki 
gredo v korist slovenski in tudi jugoslovanski skupnosti.. 

Akt, s katerim nameravamo urejati omenjene probleme, je priporočilo ob- 
činskim skupščinam. Trenutno je to prav in to' verjetno edino možno. Sodim pa, 
da je istočasno potrebno sprejeti stališče, d.a je to priporočilo le uvod v delo, 
ki ga je treba začeti in stalno opravljati. S tem ne izražam nezaupanja do ob- 
činskih skupščin in njihovih organov. Nasprotno1. Poudariti hočem, da za nave- 
dene probleme, ki jih upravičeno napadamo«, niso krive le občine, ampak 
tudi republika, in ne glede na to, kdo je kriv, republika, pri tem mislim na 
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našo skupščino — izvršni svet in republiško upravo, do teh in do podobnih 
problemov motra zavzeti nekoliko drugačne odnose.   

V skupščini bomo kmalu obravnavali problematiko s področja inšpekcijskih 
služb. Iz razgovorov, ki smo jih že dosedaj imeli na terenu v zvezi z inšpekcij- 
skimi službami, ki so zajemali vsa področja te dejavnosti, torej tudi problema- 
tiko, ki jo obravnavamo sedaj, lahko potegnemo dva osnovna zaključka. 

1. da so se nakopičile dokajšnje napake in pomanjkljivosti zato, ker neka- 
terih inšpekcij nimamo ali pa so slabe, ne dovolj strokovne in učinkovite. S 
področja kontrole in nadzorstva smo se marsikje umaknili tako, da posameznih 
situacij ne obvladamo in so posamezni materialno^praivni predpisi že zastareli. 
Vse to omogoča razna izkoriščanja, vnaša nesigurnost in podobno; 

2. na terenu kritizirajo, da se pri urejanju teh problemov ne čuti ustrezne 
pomoči republike in da manjka njena regulativna funkcija, koordinacijska 
pomoč, strokovni operativni posegi, kadar je to potrebno, skratka, čuti se po- 
manjkanje odgovornosti in soodgovornosti republike. Problemi so se po ukinitvi 
okrajev na vseh teh področjih močno poslabšali in se sedaj prepočasi urejajo. 
Predmet te razprave je bila tudi davčna politika do zasebnega sektorja. 

V prvotnem besedilu priporočila za izvajanje davčne politike je bila med 
drugim tudi zaključna ugotovitev, ki se je glasila: izvedba gornjih priporočil 
terja ustrezno davčno službo na občinah. Treba je stalno spremljati poslovanje 
in doseganje dohodkov zavezancev. To pa je izvedljivo le ob davčni službi 
z ustrezno stopnjo strokovnosti in vzporedno inšpekcijsko službo na terenu. 
Občinskim skupščinam priporočamo, da temu vprašanju posvetijo maksimalno 
pozornost, ker le dobro organizirana davčna in inšpekcijska služba pogojujejo 
zadovoljivo izvajanje davčne politike. Menim, da je v novem tekstu priporočila 
ta ugotovitev skromnejša, in moram reči, celo preskromno izražena. V besedilu 
priporočila poznejšega datuma pa so te zaključne ugotovitve nekoliko razširjene 
in bolj konkretizirane v odnosu do republike. Sodim, da je tako' prav, in sem 
prepričan, da smo v republiki soodgovorni za ureditev teh zadev, da moramo 
biti v takih odločitvah konkretnejši in pri ukrepanju bolj operativni. 

V zvezi s tem tudi sodim, da so smotrne ugotovitve drugega in četrtega 
odstavka petega poglavja resolucije, ki smo jo danes obravnavali in jo bomo 
kasneje sprejemali, ki obravnavajo vprašanja davčne politike do- zasebnega sek- 
torja. Vendar menim, da če hočemo doseči novo kvaliteto v davčni politiki, če 
hočemo, da bo učinkovita in da bo davčna -operativa pravočasno in ustrezno 
ukrepala, moramo nuditi občinam solidno strokovno pomoč. Zato je nujno_, da 
dobi republiška uprava, zlasti republiški sekretariat za finance jasne in kon- 
kretne zadolžitve. To pa bi morali upoštevati tudi v zakonskih aktih, ki do- 
ločajo naloge republiške uprave in ki urejajo dopolnilne rezerve proračunskih 
sredstev po posameznih organih republiške uprave. Prepričan sem, da bodo 
občinske skupščine naše posege razumele le kot prizadevanja, da se problemi 
čim bolje in čim hitreje rešujejo in kot strokovno pomoč sekretariata za finance 
pri formiranju ustrezne davčne službe in pri določanju kriterijev za odmero 
v davčnih predpisih ter jih kot dobrodošle sprejele. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo, prosim, še želi besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ce nihče, potem zapiram obravnavo tega priporočila in prehajam na 
glasovanje. Prvo dajem na glasovanje spremembe, ki jih je predlagal odbor m 
ki so redakcijskega značaja. Kdor je za amandmaje odbora, naj, prosimi, dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
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(Nihče.) Ugotavljam, da so spremembe soglasno sprejete. Dajem na glasovanje 
predlog priporočila. Prosim člane republiškega zbora, ki so za to priporočilo, 
da dvignejo roko. (Vsi poslanci1 dvignejo roko.) Je kdo proti temu priporočilu? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je priporočilo za vodenje in izvajanje politike prispevkov, 
davkov in taks v republiškem zboru soglasno sprejeto. 

S tem smo izčrpali 7. točko in prehajamo na 8. točkodnevnega reda, 
to je predlog zakona o stopnji republiškega prispevka iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja za izobraževanje in o> delu republiškega davka od prometa 
blaga na drobno, ki se steka med sredstva za izobraževanje. 

Predlagatelj je izvršni svet, ki je kot svojega predstavnika določil dr. Vla- 
dimira Bračiča. Zakon so obravnavali odbor za družbeni plan, finance in pro- 
račun v republiškem zboru in občasni odbor za gospodarsko programiranje in 
finance v gospodarskem zboru ter zakonodajno-pravna komisija. Poročila so 
vam bila poslana, razen tega pa ste danes na klopeh dobili tudi mnenje pro- 
svetno-kulturnega zbora, Žele dati predstavniki izvršnega sveta, odborov ali 
komisije kakšne dopolnitve? (Ne.) Potem lahko' preidemo takoj na obravnavo 
predloga zakona. Besedo želi inž. Nada Puppis. 

Inž. Nada Puppis: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V obrazložitvi k predlogu zakona o stopnji republiškega prispevka iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja za izobraževanje in odmero repu- 
bliškega davka od prometa blaga na drobno se predvideva, da bo po oceni za 
leto 1968 zbranih za izobraževanje pri republiški izobraževalni skupnosti ca. 
2 147 000 dinarjev. V teh sredstvih je za srednje strokovno šolstvo predvidenih 
53,2 milijona dinarjev. S tem naj se v letošnjem letu odpravi prostovoljno 
zbiranje prispevkov od delovnih organizacij. To je nedvomno velik napredek 
zato-, ker je bilo zadnja leta prav strokovno šolstvo glede pokrivanja materialnih 
potreb v zelo težkem položaju in ker za to vrsto izobraževanja niso bili do- 
ločeni redni viri financiranja. Vendar menim, da je v obrazložitvi predloga 
zakona premalo jasno povedano, da samo ta sredstva ne bodo v celoti zado- 
stovala za potrebe srednjega strokovnega šolstva in da bodo morale verjetno 
tudi občinske skupščine prispevati še znatna lastna sredstva. Po podatkih, ki 
so mi bili dosegljivi, je razvidno, da so se v lanskem letu formirala sredstva 
za strokovno šolstvo približno takole: ca. 45 milijonov dinarjev so prostovoljno 
prispevale delovne organizacije, okoli 17 milijonov dinarjev so dale gospodarske 
organizacije za šole, ki jih same vzdržujejo, 45 milijonov dinarjev pa so pri- 
spevale občinske skupščine. Vse kaže, da bi morale občinske skupščine pri- 
spevati za strokovno šolstvo vsaj toliko sredstev tudi v letošnjem letu, da 
se materialni položaj teh šol ne bi poslabšal. S tem pa pri sestavljanju 
predlogov proračunov najbrž večina občinskih skupščin ni računala. Odprto je 
tudi vprašanje obveznosti do delovnih organizacij, ki imajo lastne šole in so 
jih do sedaj same financirale. Po 38. členu zakona o izobraževalnih skupnostih 
in financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji so temeljne izobraževalne 
skupnosti dolžne tem delovnim organizacijam zagotoviti del sredstev za izobra- 
ževalno dejavnost. Ne vem, če so kje delovne organizacije v lanskem letu to 
določilo zakona uveljavile, vem pa, da bodo letos na območju ljubljanske te- 
meljne izobraževalne skupnosti nekatere delovne organizacije zahtevale del 
sredstev za financiranje lastnih šol. 
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Tudi za pokrivanje teh dodatnih potreb bodo morale temeljne izobraže- 
valne skupnosti zbrati iz občinskih virov večja sredstva kot v lanskem letu. 
Ker ta vprašanja glede virov financiranja in materialnih potreb za celotno 
srednje strokovno šolstvo niso dovolj pojasnjena, po besedilu ocene razvoja 
v SR Sloveniji in v predlogu resolucij© o osnovah ekonomske politike za 1. 1968 
pa se da razumeti tako, da bo> republika to obvezo sprejela nase, prosim, da 
mi predstavnik izvršnega sveta odgovori, na kakšen način in iz katerih stalnih 
virov se bodo zbrala še manjkajoča sredstva za strokovno šolstvo v letu 1968. 

Predsednik dir. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Andi Goršek. 

Andi Goršek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
razpravi želim dopolniti oziroma podpreti predgovornico s podatki o financi- 
ranju drugostopenjskega šolstva za celjsko regijo. 

V lanskem letu se je na območju celjske regije zbralo za potrebe II. stopenj- 
skega šolstva 122,8 milijona dinarjev. Vse občine te regije so prispevale iz 
proračunov 4 920 000 dinarjev oziroma 41 °/o, gospodarstvo pa je zbralo po 
republiškem priporočilu 7 350 000 dinarjev. Tudi jaz bi prosil, da mi izvršni 
svet pojasni zaradi lažjega in večjega razumevanja, katere šole se vštevajo v 
srednje strokovne šole, kajti če med. koristnike sredstev, ki jih danes gospo- 
darstvo daje na račun 1 '%> sredstev za srednje šolsitvo, ne bodo vštete vse 
srednje šole, torej tudi tiste, ki se po nekaterih razlagah ne štejejo kot stro^ 
kovne, kot na primer srednje ekonomske šole in gimnazije, potem bi po takem 
izračunu pokrivanja potreb v srednjem šolstvu za celjsko regijo odpadlo na 
republiški preračun samo 5 560 000 starih dinarjev, občine pa bi krile ostanek 
potreb za šolanje II, stopnje v višini 6 380 000 dinarjev. Če pa upoštevamo, da 
se po predračunu republiške skupščine predvideva 5 °/o povišanje sredstev, 
potem odpade na občine 6 700 000 dinarjev, oziroma še to, da je v lanskem letu 
znašal prispevek iz proračunov občin celjske regije za šolstvo 2 920 000, potem 
nastane primanjkljaj 1 780 000 dinarjev. 

Ker se bojimo, da bodo z novo ureditvijo, s tem, da daje gospodarstvo za 
strokovno šolstvo vsaj 1%> prispevek, bodo ostali ti odnosi med občinami in 
gospodarstvom neizpremenjeni in bodo temeljili na prošnjah in na razumevanju 
gospodarstva glede pokrivanja dodatnih potreb, prosim, da izvršni svet pojasni 
ta dva problema. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Besedo ima tovariš Lojze Štefanič. 

Lojze Štefanič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pridružujem se predgovornikom in prosim predstavnika izvršnega sveta, da po- 
jasni naslednje vprašanje oziroma problem: po predlogu zakona, ki ga obrav- 
navamo, naj bi bile občinske skupščine zavezane prispevati za strokovno šolstvo 
toliko sredstev, kot so bile to dolžne prispevati v lanskem letu. Ugotovljeno je, 
da nekatere občine na območju mariborske regije niso ničesar ali skoraj ničesar 
prispevale za strokovno šolstva. To pomeni, če ta predlog osvojimo, potem se 
bode tudi letos nekatere občine tej obveznosti popolnoma izmaknile, občine, 
ki pač imajo večje število srednjih šol, v katerih se šolajo dijaki iz vse repu- 
blike, kjer se nahajajo dijaški domovi in tako dalje, pa bi naj nosile glavno 
breme vseh teh izdatkov. 
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Dalje bi prosil za pojasnilo, kakšno je stališče v zvezi s predlogom ob- 
časnega odbora za gospodarsko programiranje in finance glede možnosti, da bi 
republiška izobraževalna skupnost financirala vse srednje šole oziroma šole 
II. stopnje. Osebno zelo podpiram ta predlog zaradi tega: ker sta se izvršni svet 
in republiška izobraževalna skupnost zavzela za tako imenovano racionalizacijo 
v šolstvu. Menim, da je nemogoče preiti na kakršnokoli racionalizacijo v sred- 
njem šolstvu, če bo vsaka občina oziroma vsaka temeljna izobraževalna skup- 
nost zase urejala politiko šolstva. Prav bi bilo, da bi republika oziroma re- 
publiška izobraževalna skupnost vodila politiko ter urejala in izvajala vpra- 
šanja racionalizacije šolstva. To nalogo bo najlaže izvedla takrat, kadar bo te 
šole sama financirala. Obenem pa bo lahko republiška skupnost določala tudi 
enotne normative, kriterije itd., vsaj za to vrsto' šolstva, oziroma za strokovno 
šolstvo. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Ali se še kdo prijavlja k besedi? Prosim. 
Besedo ima tovariš Janez Ster. 

Janez Ster : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V do- 
poldanskem delu današnjega zasedanja smo vodili precej razgibano razpravo 
o vprašanjih zakonitosti, o spoštovanju zakonov in tako dalje. V obrazložitvi, 
ki jo daje izvršni svet k predlogu zakona, ki ga sedaj obravnavamo, lahko 
zasledimo eno podobno vprašanje. V tej obrazložitvi je na prvi strani navedeno, 
da bodo tiste delovne organizacije, pri katerih delujejo strokovne šole, te tudi 
v naprej same financirale. Ne morem razumeti, kako more izvršni svet prevaliti 
to breme v celoti na delovne organizacije mimo določila republiškega zakona, 
ki ga je sprejela ta skupščina o financiranju vzgoje in izobraževanja, kjer je 
pa jasno napisano, da imajo delovne organizacije, ki imajo takšne šole, pravico 
na vračilo dela prispevka, ki ga same plaču jej o> za strokovno šolstvo. Stališče 
izvršnega sveta je zato nelogično in tudi v nasprotju z zakonom. Naj omenim še 
to-, da so številne delovne organizacije same zahtevale, da naj se že enkrat 
predpiše obvezen prispevek za strokovno' šolstvo. Menim, da bi bila ta rešitev 
tudi v redu. To vprašanje pa rešujemo tako, da se v bodoče tudi ne bo vedelo, 
kolikšne so pravice in obveznosti teh gospodarskih organizacij. Problem ni 
rešen tako, kot to gospodarske organizacije pričakujejo. Osebno ne morem pod- 
preti takšne rešitve, ker sem sicer načelno za takšen prispevek. Ker taka pred- 
videvanja niso v skladu z veljavnimi predpisi, takega predloga ne morem pod- 
pirati. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima 
predstavnik izvršnega sveta dr. Vladimir Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! S tem predlogom zakona skušamo le delno urediti vprašanje financiranja 
strokovnega šolstva. Predlog opiramo na določbe zakona o izobraževalnih skup- 
nostih in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki predpisuje, da lahko repu- 
bliška izobraževalna skupnost sofinancira dejavnost šolstva II. stopnje. Ko je 
republiški zbor razpravljal lani o kritičnem položaju druge stopnje in posebej 
strokovnega šolstva, se je izvršni svet obvezal, da bo storil vse, kar je v njegovi 
moči, da se odpravi prostovoljno zbiranje sredstev pri gospodarskih organi- 
zacijah za redno dejavnost šolstva druge stopnje. To svojo obveznost je izvršni 
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svet uresničil s predlogom zakona, s katerim naj se odpravi potreba prostovolj- 
nega zbiranja sredstav gospodarskih organizacij za redno dejavnost šol druge 
stopnje. 

Nikoli pa ni bila v teh razgovorih izražena misel, kar sedaj nekateri trdijo, 
da bi oprostili občinske skupščine vsake moralne in materialne skrbi za pod- 
ročje strokovnega šolstva oziroma šolstva druge stopnje. 

Vemo, kakšna je bila praksa v lanskem letu. Sredstva za osnovno dejavnost 
šol druge stopnje so dotekala v proračun na podlagi odlokov občinskih skupščin 
in iz prostovoljnih prispevkov gospodarskih organizacij. Medobčinski skladi 
oziroma kasneje temeljne izobraževalne skupnosti so ta sredstva združila na 
en račun in iz tega financirale osnovno dejavnost vseh šol druge stopnje na 
svojem območju, ne da bi pri tem ugotavljale, koliko denarja je priteklo na 
podlagi predpisa: občinskih skupščin in koliko iz prostovoljnih prispevkov go- 
spodarskih organizacij. Ko bomo prenehali z zbiranjem prostovoljnih prispevkov 
pri gospodarskih organizacijah, bomo obenem zagotovili priliv teh sredstev z 
zakonskim predpisom. S tem pa seveda ne odvezujemo občinskih skupščin, da 
ne bi sofinancirale to dejavnost tako, kot so jo doslej. Njihove obveznosti se 
s tem ne zmanjšujejo, niti so prenehale. 

Kdo bo. torej zbiral in kateri bodo viri sredstev za popolno financiranje 
šol II. stopnje. Del sredstev se zagotavlja s tem zakonom, drugi del sredstev pa 
bodo morale zagotoviti občinske skupščine s svojimi odloki, s katerimi bodo 
predpisale te dajatve. 

Vprašanje je, kako bodo ukrepale tiste občine, ki lansko leto niso ničesar 
vplačale za to šolstvo. Menim, da bodo morale občine svojo dolžnost do tega 
šolstva izpolnjevati in izpolniti, ker je nevzdržno, da tega ne bi storile, zlasti 
še sedaj, ko so dobile vso pravico, da odločajo o svojih sredstvih. Niso več 
opravičeni izgovori, da so občine v tem omejene, da tega ne morejo in tako 
dalje. Takšno je stališče in takšna je intencija novega zakonskega predloga, ki 
temelji na zamisli vseh dosedanjih razprav o financiranju osnovne dejavnosti 
strokovnih šol II. stopnje. Republiška izobraževalna skupnost bo imela vso 
možnost vplivati na nadaljnji razvoj strokovnega šolstva s tem, ko bo s sofi- 
nanciranjem neposredno spodbujala občinske skupščine v politiki do razvoja 
strokovnega šolstva; imela bo možnost neposrednega angažiranja glede raciona- 
lizacije šolske mreže; ko bo ugotovila, da je neka šola problematična, bo opo- 
zorila to občino, obenem pa bo- lahko tudi sklenila, da take šole ne bo več 
sofinancirala, če se problemi ne uredijo. 

Izvršni svet sprejema pobude, ki so bile izražene, tako na razgovoru s 
predsedniki občinskih skupščin, kot tudi na skupni seji odbora za družbeni plan, 
finance in proračun republiškega zbora ter občasnega, odbora za gospodarsko 
programiranje in finance gospodarskega zbora, naj se prouči možnost, da bi 
bila republiška izobraževalna skupnost pristojna za financiranje celotnega šol- 
stva druge stopnje. Izvršni svet bo izdelal tozadevne študije in bo temu zboru 
predložil poročilo. Vsaka sprememba že sprejetih načel bi namreč terjala bi- 
stvene spremembe v zakonu o izobraževalnih skupnostih in financiranju vzgoje 
in izobraževanja. Menimo, da v naglici takih temeljnih sprememb ni mogoče 
sprejeti, ne da bi zadeli v bistvo nekaterih osnovnih intencij. 

38. člen zakona o izobraževalnih skupnosti in o financiranju vzgoje in iz- 
obraževanja med drugim določa, da lahko gospodarska organizacija, ki v svoji 
režiji organizira in financira šolanje strokovnih kadrov za svoje potrebe, zahteva 
od temeljne izobraževalne skupnosti del sredstev za kritje stroškov takšnega 
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šolanja. V ta namen bodo s tem zakonom v globalu povečana sredstva, ker 
pričakujemo, da bodo nekatere delovne organizacije zahtevale delno vračilo 
izdatkov za te vrste šol. Ne gre torej le za predvidevanja, temveč so v zakonu 
tudi zagotovljena sredstva, kakršna morejo po naši oceni te gospodarske orga- 
nizacije zahtevati kot vračilo za potrebe lastnega izobraževanja. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali želi še kdo razpravljati? Besedo želi 
poslanec Andi Goršek. 

Andi Goršek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Glede 
na pojasnilo, ki smo ga pravkar slišali, moram postaviti svoje vprašanje bolj 
precizno in bi prosil predstavnika izvršnega sveta, da mi odgovori na naslednje 
vprašanje: 

Koliko sredstev se bo v naslednjem letu zbralo v republiškem proračunu 
na račun 1'% prispevka za izobraževanje gospodarstva po tem zakonu; in 

drugič, koliko je namenjeno sredstev v proračunu za potrebe šol II. stopnje. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima dr. Vladimir Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovariš poslanec sprašuje, koliko se bo zbralo 
sredstev na osnovi r°/o prispevka, ki bi ga plačale gospodarske organizacije. 

Predlog zakona ni grajen na 110/» prispevku iz gospodarskih organizacij, 
temveč na l,95,0/o prispevku od vseh izplačanih osebnih dohodkov. Za potrebe 
sofinanciranja šolstva druge stopnje se bo: na tak način zbralo 53,3 milijona di- 
narjev sredstev. Ti podatki so navedeni na 2. strani obrazložitve predloga. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima Vlado Crne. 

Vlado Crne: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V pre- 
teklem letu so občine prosjačile sredstva za strokovno šolstvo v delovnih orga- 
nizacijah. Po tem predlogu zakona bodo! pa izobraževalne skupnosti prosjačile 
za občine. Mislim, da je taka projekcija financiranja strokovnega šolstva ne- 
vzdržna. Menim, da moramo financiranje strokovnega šolstva le enkrat za vselej 
rešiti. Zato naj predlagatelj ta predlog zakona spremeni s tem, da se manjkajoča 
sredstva zagotovijo in sorazmerno razdelijo na vise slovenske občine. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima Radoslav Jonak. 

Rad o slav Jonak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zal se ne morem strinjati z odgovorom., ki ga je dal predstavnik izvršnega sveta, 
iz katerega razumem, da sredstva, ki jih zberemo od gospodarstva za srednje 
šolstvo oziroma iz bivšega l10/« prispevka, ne bodo usmerjena v te namene. 
Menim, da je v projekciji tega predloga zakona najbrž defekt v tem, da smo 
dosedaj dopolnilna sredstva v ta namen dajali iz republiškega proračuna. Za 
ta dopolnilna sredstva, ki so jih prejele občine v višini nekaj nad 50 milijonov 
din, je proračun sedaj razbremenjen. V republiškem proračunu, čeprav sedaj 
o njem ne diskutiram, se pojavi povečanje ne pa zmanjšanje sredstev, ker so 
izpadli določeni precej visoki stroški iz tega proračuna. Ce je temu tako, potem 
ne bi mogli sprejeti predlagane stopnje, ker zbrana sredstva ne bodo zadoščala, 
niti za kritje prejšnjih potreb. Mislim, da bi bilo pošteno, če bi iz sredstev 
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gospodarstva financirali srednje šolstvo s tolikšnimi sredstvi oziroma v raz- 
merju, kot je obstajalo sedaj med sredstvi gospodarstva in sredstvi, ki so jih 
občine namenile v ta namen iz občinskih proračunov. Želeti bi bilo, da se za- 
gotovijo pri tem pravični odnosi. Kolikor ostanemo pri sedanjem.' predlogu, 
se s tem ne morem strinjati in bom glasoval proti predlogu zakona. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Janez Ster. 

Janez Šter: Tovarišice in tovariši poslanci. Dovolite mi, da se ponovno 
oglasim k besedi. Želim poudariti, da se strinjam s stališčem, ki sta ga zavzela 
odbor za družbeni plan, finance in proračun našega zbora in občasni odbor za 
gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora in sicer, da se prouči 
možnost, da bi bila republiška izobraževalna skupnost pristojna za financiranje 
celotnega šolstva 'druge stopnje. V spominu so mi razprave, ki so bile v zvezi 
s pripravami o osnutku zakonskega predloga, v katerih so predstavniki gospo- 
darstva, predvsem pa gospodarska zbornica postavljali zahtevo, da naj se izračuna 
in predloži stopinja tega prispevka, ki bo potrebna, da se problemi šolstva druge 
stopnje rešijo v celoti1. V dnevnem tisku smo zasledili, da znaša ta stopnja 1 %. 
Zato tudi danes kot poslanec, ki izhajam iz vrst gospodarstva, izjavljam, da 
bom glasoval proti vsakemu zakonu, ki ne bo vseboval takšne stopnje tega 
prispevka, ki bo vprašanje strokovnega šolstva tudi reševala. S tem predlogom 
pa ta problem le delno rešimo in ostajamo pri tem, da bodo občine še naprej 
prosjačile sredstva za reševanje tega šolstva. Ne strinjam se s tolmačenjem pred- 
stavnika izvršnega sveta, ki je izjavil, da mora izvršni svet napraviti nove in 
ne vem kakšne študije v tem vprašanju, čeprav že nekaj let govorimo o tej 
problematiki. Zato se ne strinjam s takim reševanjem in bom glasoval proti 
predlogu zakona. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovarišiea Marija Mesaric. 

Marij a Mesarič: Tovarišice in tovariši poslanci! Čeprav sem že utru- 
jena od problemov financiranja strokovnega šolstva in nimam danes več neke 
neposredne odgovornosti s področja strokovnega šolstva, kot sem jo imela v 
preteklih treh letih, bi vendar rada opozorila, da je predlagana rešitev medla, 
in se čudim mnenju, ki ga je osvojil prosvetno-kulturni zbor po vprašanjih 
strokovnega šolstva. Veseli me, da se nekdanji predsednik občinske skupščine 
tovariš Vlado Črne, ki se je takrat moral zelo boriti in prosjačiti za sredstva 
pri delovnih organizacijah in se je z novo zaposlitvijo rešil teh poslov, zavzema 
za realno ureditev tega vprašanja. Najbrž se ne more sprijazniti z resnico, da 
bodo to delo, ki ga je nekoč on opravljal, morah v bodoče nadaljevati njegovi 
nasledniki, z morda mnogo manj sreče in možnosti, kot so bile prej njemu dane 
kot predsedniku občine. Naj mi predstavnik izvršnega sveta oprosti, če bom 
morda nekoliko' ostra. Čudi me, da danes ti problemi še niso jasni. Meni so 
bila po treh letih dela na tem področju ta vprašanja popolnoma jasna in bi 
lahko še danes povedala na pamet vse podatke glede potrebnih sredstev za 
financiranje šol druge stopnje. Po enoletni razpravi in prizadevanju republi- 
škega sekretariata za šolstvo in po tolikšnem prerekanju na vseh mogočih 
nivojih menim, da bi vam morale hiti jasne potrebe in bi lahko predložili tak 
predlog zakona, ki bi odpravil sedanjo negotovost in dilemo, kako in s kakšnimi 
sredstvi bomo financirah strokovno šolstvo. Hvala lepa. 
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Predsednik dr. Joža Vlfan: Ali želi tovariš Hočevar besedo? (Ne.) 
Kdo želi besedo? Ali želi morda besedo tovariš Riko Jerman? 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši poslanci! Sekretariat za finance je 
v finančnem delu sodeloval v pripravah za ta zakon, zato mi dovolite, da po- 
skušam pojasniti nekatere določbe, ki so čisto finančno tehnične narave. Ver- 
jetno je obrazložitev predloga pomanjkljiva ali pa smo jo napisali za tiste, ki 
so se neposredno ukvarjali s tem problemom in zato večini ni razumljiva. Po 
mojem mnenju gre za projekt zakona, ki je v celoti v redu in v skladu z vsemi 
stališči izrečenimi v skupščini v zvezi z urejevanjem razmer v strokovnem šol- 
stvu. Pri tem pa nikoli ni bilo rečeno, da bomo financiranje strokovnega šolstva 
v celoti prenesli na republiko ali da bomo v celoti razbremenili občinske skup- 
ščine oziroma njihove proračune financiranja srednjega in srednje^strokovnega 
šolstva. Vsa dosedanja prizadevanja so težila za tem, da odpravimo tako< ime- 
novano prosjačenje občin pri gospodarskih organizacijah za te potrebe. Slo je 
torej samo zato, da se to> odpravi in uredi, kar bo s tem predlogom v celoti 
•doseženo. Občinski proračuni se teh obveznosti ne razbremenijo, v njih so 
vključene tudi obveznosti do financiranja srednjega šolstva. 

Ko smo sprejemali novi republiški zakon o prispevkih in davkih občanov 
in zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti, je bilo dogovorjeno, 
čeprav so bile občine in tudi republika nezadovoljne s takratnimi materialnimi 
možnostmi, v kolikšni meri se bodo potrebe srednjega šolstva krile. Takrat je 
bilo dogovorjeno^, do bodo srednje strokovno šolstvo financirali tudi občinski 
proračuni. V takšnem obsegu bi ostalo financiranje srednjega strokovnega 
šolstva tudi v bodoče. 

Poslanec Goršek iz Celja je v svojem govoru navajal podatke, ki jih je 
zbral republiški sekretariat za prosveto in kulturo o prispevanju gospodarskih 
organizacij. Ti prispevki so znašali okoli 4,5 milijarde S dinarjev. V tej višini 
so bile namreč podpisane pogodbe in sprejete obveznosti za ta prispevek. S tem 
predlogom se zagotavljajo sredstva v višini 1 "/o stopnje povečane za 5 °/o, kar 
znaša skupno 51 600 000 N dinarjev. Nova prispevna stopnja znaša 1,95®/» za 
srednje strokovno šolstvo. Nesporazum je nastal samo zaradi tega, ker niso bila 
hkrati predložena tudi merila republiške izobraževalne skupnosti, po katerih bo 
ta sredstva razdeljevala. Republiška izobraževalna skupnost mora takšna merila 
izdelati in jih predložiti republiški skupščini v soglasje. 

Vzemimo primer, ki ga je navedel tovariš Goršek. Gospodarstvo' celjskega 
bazena je lani prostovoljno prispevalo za financiranje srednjega strokovnega 
šolstva 735 milijonov S dinarjev. To je del sredstev, o katerih sem prej govoril, 
ki so s tem instrumentom zagotovljena republiški izobraževalni skupnosti kot 
namenska sredstva. Enako, kakor za celjsko regijo velja za vse druge regije, tako 
da celotna masa teh sredstev ne znaša več kakor 4,5 milijarde. Če so torej v 
globalu ta sredstva zagotovljena in ker se ta sredstva zbirajo pri republiki, 
potem je na ta način možno zagotoviti nekemu območju oziroma posameznemu 
medobčinskemu izobraževalnemu centru toliko sredstev, kolikor jih je poprej 
s temi prostovoljnimi prispevki gospodarstva pridobil, čeprav bodo ob tem go- 
spodarske in druge delovne organizacije s posameznega območja manj plačale 
zato, ker se celotna masa prispevka ne poveča za toliko, kolikor so ga do< sedaj 
nekatere delovne organizacije prostovoljno plačale. Prispevek za strokovno šol- 
stvo bo v bodoče ugrajen v sistem dajatev, ki jih bodo gospodarske organizacije 
plačevale in bo seveda nižji od sedanjega. Veljal bo za vsako delovno organi- 
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zaci j o in ne samo za tiste, ki smo jo pridobili v lanskem letu na pogodbeni 
osnovi. 

Republiška izobraževalna skupnost bo lahko na dva načina razdelila ta 
sredstva. Najbolj enostaven, zato pa tudi manj sprejemljiv način delitve bi bil 
tak, da preprosto razdeli sredstva na posamezna območja v takšni višini, kakor 
so se z njih na tekala; lahko pa da nekemu območju sredstva ne glede na njegov 
prispevek, ker je pač sredstva dobila iz vsega slovenskega gospodarstva. Ver- 
jetno bo morala republiška izobraževalna skupnost določiti kriterije oziroma 
neka objektivna merila za delitev bodisi na osnovi pedagoške ure ali za določene 
šole in podobno, po katerih bo razdelila teh 51,6 milijona N dinarjev. Menim, 
da izvira poglavitni nesporazum, ki sem ga uvodoma omenil, prav iz tega, ker 
danes nimamo hkrati pred seboj tudi merila izobraževalne skupnosti, po katerih 
bi lahko presojali, ali gre za neko večje prelivanje sredstev med posameznimi 
območji, ali bodo ta merila delovala tako, da bodo razbremenjevala občinske 
proračune ali pa jih mogoče ne bodo razbremenjevala v pričakovanem obsegu. 
V globalu pomeni to za vso republiko1 5fl/o več sredstev, kakor so' jih gospo- 
darske organizacije lani namenile za te potrebe. Kako bo razdeljena ta vsota, 
bo odvisno od zadevnih meril. Zato naj mi bo dovoljeno, če povem, da predlog 
ni tak, kakor je nekdo rekel, da se ne ve, kdo pije in kdo plača, ampak je na- 
tančno določeno, kdo in koliko bo plačal, koliko sredstev bo kdo prejel, pa se bo 
vedelo, ko bodo predložena tudi merila izobraževalnih skupnosti. 

Dovolite mi, da še obrazložim stvar glede dopolnilnih sredstev. Tovariš 
Jonak je omenil, da se ne more strinjati s takim zakonom, ki zagotavlja repu- 
bliški skupnosti tudi tista sredstva, ki jih bo republika namenila za izobraževanje 
občinam v obliki dopolnilnih sredstev. Ko smo lani sprejemali predpise o do- 
polnjevanju občinskih proračunov, je bilo naročeno upravnim organom, da je 
to poslednje leto, ko razdeljujejo ta sredstva s pavšalnimi instrumenti, kot je 
potrošnja na glavo prebivalca. Ze takrat sem izrazil prepričanje, da bi bilo 
veliko bolj smotrno urejevati potrebe za izobraževanje z dopolnilnimi sredstvi. 
Zaradi tega stališča smo tudi sledili pozivu skupščine in naročilu, da naj skup- 
ščine združijo ta sredstva pri republiški izobraževalni skupnosti. Ne vero, zakaj 
bi bila sedaj predlagana odločitev napačna, saj s tem uveljavimo dobro proučeno 
načelo, ki so ga v tej skupščini sprejeli razni odbori. Menim, da je tako do- 
polnjevanje občinskih proračunov po izobraževalnih skupnostih zelo nujna in 
posrečena ureditev. 

V dopolnjevanih občinah je največkrat problem najti ustrezna oziroma do- 
voljna sredstva za izobraževanje. Znano< nam je, da prav na področju izobra- 
ževanja ne moremo doseči pomembnejše stopnje varčevanja in radikalnejšega 
znižanja izdatkov. 

Končno še nekaj besed o študijah, katere je omenil tovariš dr. Bračič. 
Namreč pri tem niso mišljene kakšne take študije, ki bi preprosto ugotovile, 
koliko stane srednje strokovno šolstvo. Zal, nimam pri sebi pregleda, s katerim 
bi lahko obrazložil te podatke, za kar niso potrebne nobene študije. Temeljito 
je pa potrebno' proučiti, kako in katera sredstva bo' republika hkrati prenesla 
z občin na republiko, ko bo prevzela nase obveznost financiranja vsega stro- 
kovnega šolstva. Ni namreč vseeno, ali prenesemo na republiko ustrezni del 
sredstev iz prispevkov od osebnega dohodka ali iz prispevkov od opravljanja 
obrti ali iz prometnega davka in podobno. Za vsak tak vir dohodkov lahko 
republika predpiše udeležbo samo z neko enotno stopnjo, kar bi imelo po posa- 
meznih občinah zelo različne rezultate, ki bi se močno razlikovali od sedaj raz- 
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porejenih obveznosti glede srednjega šolstva po posameznih občinah. Ta študija 
oziroma proučitev te primerjave terja določen čas, zlasti zato, ker nam je znana 
zelo močna težnja nekaterih predsednikov občinskih skupščin, da bi naj re- 
publika prevzela financiranje tudi nekaterih drugih služb, ki po svoji naravi 
ne sodijo v pristojnost občinske skupščine. Pri teh imam v mislih nekatere 
probleme sodstva in podobno. Zato mislim, da je treba dati ustrezno možnost 
tako občinskim skupščinam' kakor tudi upravnim organom, da se glede finan- 
ciranja strokovnega šolstva jasno in nedvoumno dogovorimo, ker ,smo o teh 
problemih že mnogo razpravljali, danes pa lahko- ugotovimo, da smo o isti 
stvari govorili, vendar različno mislili. 

Predsednik dr. Joža -Vilfan : Besedo- ima tovariš dr. France Hočevar. 

Dr. France Hočevar : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Razumem tovariše, ki so diskutirali tako, da bi republika prevzela v ce- 
loti financiranje strokovnega pa morda celo srednjega šolstva. Moram reči, da 
je taka rešitev v nasprotju z veljavnimi pozitivnimi predpisi oziroma z zakonom 
o izobraževalnih skupnostih in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki smo ga 
sprejeli lani, kjer je rečeno, da je financiranje srednjega šolstva, vključno s 
srednjimi strokovnim šolstvom poverjeno temeljnim izobraževalnim skupnostim, 
za republiške izobraževalne skupnosti pa je rečeno, da lahko sofinancirajo sred- 
nje šolstvo in s tem tudi srednje strokovno šolstvo.. Zakon navaja občinske in 
republiške vire za financiranje in izhaja iz nalog, ki so določene temeljnim in 
republiškim izobraževalnim skupnostim ter jih tudi opredeljuje od financiranja 
srednjega šolstva. 

Zgrešeno je mnenje, da bodo morale sedaj izobraževalne skupnosti prositi 
občine, za kar so sedaj občine prosile pri gospodarskih organizacijah. To so viri, 
ki jih fcodo določile občine z odloki tako kot za financiranje vsake druge ob- 
činske dejavnosti. Prispevki iz osebnega dohodka, del davka od kmetijstva, del 
davka od obrti, del davka od intelektualnih storitev in morda še nekatere druge 
osnove so viri, s katerimi občina financira šolstvo-. Primerilo pa se je to, kar 
morda ob izdelavi predloga zakona ni bilo v zadostni meri predvidevano, da 
je vsaka občina napravila svojo konstrukcijo teh virov. Znano je, da so na 
primer intelektualne storitve skoncentrirane v večjih mestih. C-e se ne motim, 
je Ljubljana iz tega vira predvidela za šolstvo samo 10'"/o sredstev. Dočim so 
druge občine, kjer so ti prispevki zelo majhni, namenjale za šolstvo v celoti 
ta vir dohodkov. To pomeni, da je vsaka občina naredila svojo konstrukcijo 
predračuna in medsebojna sorazmerja posameznih virov, s katerimi financira 
šolstvo na svojem območju. Zaradi tega je težko predpisati minimalne prispevke 
za vso republiko1, ker jih je za vsak posamezen vir zelo težko določiti. Prav 
zaradi tega ni mogoče sprejeti stališča oziroma priporočila, ki sta ga dala oba 
odbora ter zahteve učiteljstva, da naj celotno srednje šolstvo ali srednje stro- 
kovno šolstvo financira republika. Zaradi omenjenih razlogov tega nismo v 
stanju izvesti. Izvedbo te zamisli nam tudi onemogoča veljavni zakon, razen 
tega bi morali ponovno spreminjati in temu primerno prilagoditi delitvena 
razmerja med občinami in republiko-. Republika ne bi mogla prevzeti te naloge 
ob stopnji 1,95 '%>, ampak bi jo lahko prevzela verjetno z neko višjo stopnjo, 
morda 2,6i0/o ali celo 3°/o, kar bi privedlo do po-polne spremembe sedanjega 
razmerja. V sedanji situaciji tako s pravnih kot s finančnih gledišč je tej 
zahtevi nemogoče ugoditi. Ob danih okolnostih lahko to priporočilo izvršni svet 



110 Republiški zbor 

vzame le na znanje in ga bo treba šele proučiti, tako sem jaz razumel tovariša 
dr. Bračiča. Ne gre torej za proučevanje nekih že znanih problemov, ki smo jih 
že proučevali, ampak gre za nov problem, oziroma za novo zastavljeno nalogo, 
kako in pod kakšnimi pogoji in ali naj sploh republika prevzame celotno finan- 
ciranje srednjega šolstva. To je torej nova naloga, ki jo moramo proučiti in jo 
je danes nemogoče uresničiti. 

Drugo vprašanje je, kakšna bo konstrukcija financiranja srednjega šolstva 
in s tem tudi srednjega strokovnega šolstva. Že večkrat je bilo podčrtano, da je 
srednje strokovno šolstvo del srednjega, šolstva. Zakon o financiranju izobra- 
ževalnih skupnosti ga sploh ne obravnava, posebej razen v prehodnih določbah 
glede na situacijo, ki je bila zatečena ob sprejemanju zakona, ko so to šolstvo 
financirale gospodarske organizacije s prostovoljnimi prispevki. Sicer pa je 
srednje strokovno šolstvo del srednjega šolstva in je tako vključeno v sistem 
izobraževanja. Zato ga je treba financirati v okviru rednih oziroma obveznih 
in stabilnih virov. 

To je bilo stališče izvršnega sveta, ki je sedaj realizirano v predloženem 
zakonu. Ni mogoče izhajati iz stališča, da so prispevki, ki jih bodo določile 
občine, nestabilen vir sredstev in, da so samo tisti prispevki stabilni, ki jih bo 
določila republika. Ce bi izhajali iz takega stališča, potem moramo tudi to pro- 
učiti, ker tako stališče ni v skladu z zakonom o izobraževanju. Kolikor vem, 
v skupščinskih telesih nikoli nismo razpravljali tako, da se občinski viri za 
izobraževanje smatrajo za nestabilne in za negotove in da so samo republiški 
viri stabilni in fiksni. Po tem predlogu zakona bodo v financiranju vsega sred- 
njega šolstva in s tem tudi strokovnega šolstva, sodelovale vse občine in repu- 
blike in bo financiranje potekalo iz občinskih in iz republiškega vira tako, kot 
zakon to predvideva. 

Glede na to, da financiranje strokovnega šolstva dosedaj ni bilo ure- 
jeno, smo tisti del sredstev, ki ga je gospodarstvo prostovoljno dajalo, pove- 
čali za 5% oziroma za nekaj milijonov din, predvidevajoč obveznosti repu- 
bliške izobraževalne skupnosti po členu 38., da mora ta vrniti del sredstev 
gospodarskim organizacijam, ki jih je gospodarstvo lani prostovoljno dajalo v 
višini 45 milijonov din, smo povečali na 53 000 000 din. Po tej konstrukciji mo- 
rajo občine najmanj toliko prispevati kot v preteklem letu, in sicer okoli 43 mili- 
jonov din, s tem da morajo gospodarske organizacije financirati tisti del sred- 
njih strokovnih šol, ki so v njihovem sestavu. Takšno je tudi stališče za- 
kona, in ni le stališče izvršnega sveta. Po 38. členu zakona bo vračala repu- 
bliška izobraževalna skupnost del sredstev, ki se določa s pogodbo in ne z za- 
konom. Poleg tega pa bo republiška izobraževalna skupnost sofinancirala srednje 
strokovno šolstvo. To pomeni, da ima republiška izobraževalna skupnost poleg 
dopolnilnih sredstev na razpolago še sredstva za sofinanciranje strokovnega 
šolstva. Ta sredstva bodo po predvidevanjih večja za 8 milijonov, kot jih je 
prostovoljno dajalo gospodarstvo v lanskem letu. To so dopolnilna sredstva 
republiške izobraževalne skupnosti, s katerimi bo kot to zakon predvideva, 
sofinancirala srednje šolstvo. Skoraj polovica vseh sredstev, s katerimi se fi- 
nancirajo srednje šole, so v rokah republiške izobraževalne skupnosti, s kate- 
rimi je ta pridobila močne intervencijske možnosti in je s tem odpravljeno 
tako imenovano prosjačenje. Takšno stališče republiške izobraževalne skupnosti 
bo izvršni svet v celoti podpiral. Kolikor občine ne bodo izpolnjevale svojih 
obveznosti do srednjega šolstva, vključujoč tudi srednje strokovno šolstvo, potem 
ne bodo dobile republiške participacije. Mislim, da je to jasno.. S tem, da se 
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bodo sredstva natekala pri republiški izobraževalni skupnosti, bo po mojem 
mnenju že v tem letu zagotovljeno, da bo to šolstvo v redu financirano'. Razen 
tega bodo s koncentracijo sredstev pri republiški izobraževalni skupnosti dane 
večje možnosti za urejanje in za racionalno' poseganje v področje srednje stro- 
kovnega šolstva kot pa če bi bila ta sredstva usmerjena neposredno temeljnim 
izobraževalnim skupnostim. Tako res ne vidim, kje so razlogi za takšne ne- 
sporazume. Težave, ki so bile in ki smo jih v lanskem letu premagali, se letos 
ne morejo ponoviti; ob tem, da občine kot je tudi v zakonu določeno, niso izlo- 
čene kot nosilec financiranja, tako strokovnih kot srednjih šol. Prispevna 
stopnja, ki je v predlogu predvidena v višini 1,95 '%> in 68°/o udeležbo na davku 
na maloprodajni promet kot je že nekdo' omenil, pomeni 215 milijonov starih 
dinarjev. To niso sredstva, ki jih dajejo gospodarske organizacije v višini 1°/o 
za izobraževanje. Te bodo še naprej financirale tiste strokovne šole, ki so v 
njihovem sestavu, za kar so lansko leto plačale 17 950 000 din in bod® tudi v 
bodoče morale delno financirati te potrebe tako kot so jih financirale tudi 
v lanskem letu. V deležu, ki so ga dale gospodarske organizacije za financiranje 
srednjega strokovnega šolstva, v nekaterih občinah pa so bili ti prispevki celo 
večji, tako da so nekatere občine iz teh sredstev financirale tudi gimnazije, 
je sedaj v celoti zajeto vse, kar je gospodarstvo dajalo. Ta znesek, ki je znašal 
45 000 000 din, se bo povečal sedaj na 53 000 000 din. V tem znesku so zapopa- 
dena tudi sredstva, ki jih je gospodarstvo' dajalo za financiranje gimnazij. Na 
kakšen način se bo v bodoče ta denar prelival od republiške izobraževalne skup- 
nosti na temeljne izobraževalne skupnosti, bo odvisno od dogovora in novih 
odnosov. To pa je stvar prizadetih partnerjev,' ki se bodo morali pogovarjati 
o dopolnilnih sredstvih in o celotnem režimu financiranja srednjega strokovnega 
šolstva v okivru tistih sredstev, ki bodo sedaj v rokah izobraževalne skupnosti. 

Menim, da niso upravičeni prigovori, da izvršni svet ni izpolnil svojih 
obljub in da se bo nadaljevalo s težavami, ki so bile lansko leto na področju 
srednjega strokovnega Šolstva. Mislim, da je s tem sistemom financiranja na- 
pravljen prelom. Naj omenim še to, da je republiška izobraževalna skupnost 
ves čas sodelovala pri urejanju teh vprašanj in pri izračunavanju te stopnje 
prispevka in pri tej nismo naleteli na take ugovore. Nasprotno, republiška iz- 
obraževalna skupnost se strinja z ugotovitvijo, da ta sredstva v sedanji situaciji 
pokrivajo' izdatke za šolstvo in predstavljajo v določeni meri napredek v odnosu 
na preteklo leto. Pri tem mislim na obseg sredstev, ki smo ga označili z lansko- 
letno realizacijo povečano za 5 °/o. Zavedamo se, da ta znesek ni velik in tudi 
ne zahtevamo, da nas kdo pohvali zaradi tega, obenem pa ne moremo sprejeti 
kritik, ki so neopravičene in niso utemeljene. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Imamo torej še štiri govornike in pred- 
lagam, da imamo 15 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 18.30 in se je nadaljevala ob 19.15.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Nadaljujemo z obravnavo 8. točke. Več 
govornikov se je že prijavilo k razpravi. Imam vtis, da so se stvari zapletle, 
morda, tudi zaradi vrstnega reda, v katerem obravnavamo predloge, ki so pred 
nami. Ce prav razumem, sta namreč 8. in 9. točka med seboj vsebinsko povezani, 
vsaj kar zadeva obveznosti občin do šolstva. Ce dovolite, da kot diskutant vzamem 
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besedo, potem bi rekel, da sem iz vsega dosedanjega razpravljanja razumel, da 
je največja težava, ki jo vidijo nekateri tovariši in tovarišice ta, da nastaja 
z zakoni, ki so sedaj pred nami, neravnopravni položaj med občinami. Nekatere 
občine so v preteklem letu v celoti izpolnile svoje dolžnosti do strokovnega 
šolstva, kot na primer ljubljanske, ki so zbrale eno milijardo, dočimt druge kot 
na primer gorenjske in prekmurske niso za strokovno šolstvo nič prispevale. 
Z amandmajemi, ki ga je dal prosvetno-kulturni zbor, se dejansko izognemo 
temu, da bi občine dajale različne zneske, ker amadma predvideva, da bodo 
morale občine dati za strokovno šolstvo v tem letu toliko kolikor so bile v 
preteklem letu dolžne dati, ne glede na to, koliko so dejansko prispevale. Tekst 
amandmaja prosvetno-kulturnega zbora se glasi: 

»Če pa se sredstva občinskimi proračunom za leto 1968 ne povečajo, morajo 
biti zagotovljena najmanj tolikšna sredstva, kot so jih občine dolžne zagotoviti 
po zakonu za te dejavnosti v letu 1967.« 

Mnenja sem, da nam ta amandma omogoča, da pokrijemo želje, ki so bile 
izražene v razpravi. Nadaljnja razprava bo pokazala ali imam prav, to ali je 
problem dejansko v temi, da bo prišlo do neke diskriminacije med občinami. 
Mislim, da smo vsi dobro razumeli tovariša Jermana in tovariša Hočevarja, ki 
sta trdila, da šole same ne bodo prizadete, ker bodo ravno toliko denarja kot so 
v letu 1967 dobile od gospodarstva, dobile sedaj prek republiške izobraževalne 
skupnosti. Seveda bodo pri tem nekatere spremembe, ker gre republiška izobra- 
ževalna skupnost na ugotavljanje kriterijev, po katerih naj se ta v republiki 
centralizirana sredstva porazdeljujejo. 

Če sem dobro razumel vso< današnjo diskusijo, in če sem dobro razumel 
tovariša Jermana in tovariša Hočevarja, potem je vprašanje samih šol zadovo- 
ljivo rešeno. Ista količina denarja plus 5 ^/o iz gospodarstva je na razpolago 
in ta količina denarja bo razdeljena po določenih kriterijih strokovnemu šolstvu. 
Tisto, kar tovariše poslance vznemirja, pa je to, da ostane dejansko nerešeno 
vprašanje prispevka občin in diskriminacija, ki na tak način nastaja. 

Razumem, da imajo nekateri tovariši tudi drugačne koncepte in da mislijo, 
da bi bilo treba vse strokovno šolstvo koncentrirati v republiki in vendar tak 
koncept v tem momentu brez spremembe zakona sploh ne bi bilo mogoče reali- 
zirati, predvsem pa bo potrebno take ideje temeljito preštudirati. 

Besedo ima inž. Slavko Jakofčie. 

Inž. Slavko Jakofčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Financiranje srednjega strokovnega šolstva smo imeli pred nekaj leti 
dobro urejeno, in sicer vse do takrat, ko srno začeli zbirati sredstva pri gospo- 
darskih organizacijah. Tedaj so tudi obstajali določeni disproporci med regijami, 
vendar niso bili tako pomembni. Čim pa smo začeli zbirati sredstva kot prosto- 
voljne dajatve od gospodarskih organizacij, se je v ta sistem vnesel element 
uspešnega ali manj uspešnega prosjačenja. Kolikor bolj je bila ta akcija uspeš- 
nejša, tem manj je bilo potrebno -doplačati iz proračuna oziroma obratnoi. Od 
takrat dalje so se začele občine upirati izpopolnjevanju obveznosti in nekatere 
tudi niso izpolnile svojih rednih obveznosti. Zato menim, da je nemogoče gra- 
diti financiranje in kakršnekoli obveznosti na lanskoletnem stanju, v katerem 
so bila porušena osnovna razmerja, Kolikor ni možno iz republiškega dela 
zagotoviti več sredstev kot je predvideno, potem menim, da je treba dati v obliki 
priporočila neko stalnejšo in bolj zanesljivo konstrukcijo, ki ne bo temeljila na 
realizaciji iz prejšnjih let ko so bila narušena medsebojna razmerja, ampak bo 
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temeljila na realnih potrebah strokovnega šolstva in na ekonomski moči posa- 
mezne občine. Danes je že nekdo omenil gorenjsko regijo. Ta regija ni edina, ki 
je lahko vse svoje obveznosti pokrila brez proračunskih sredstev iz prispevkov 
gospodarstva in to verjetno zaradi obstoječih objektivnih razmer in zaradi ob- 
sega strokovnega šolstva na tem področju. Najbrž ne bi bilo prav, da sprejmemo 
tako priporočilo, da ne bi občine te regije tudi v bodoče oziroma že v letošnjem 
letu ničesar prispevale iz proračunskih sredstev za strokovno šolstvo. 

Ne bi se mogel strinjati s tovarišem dr. Hočevarjem, ki trdi in se sprašuje, 
ali je bolj stabilen občinski1 ali republiški vir sredstev. Menim, da je občinski 
vir sredstev za tiste pristojnosti, ki jih občina jemlje kot svoje ■— pri tem mislim 
na osnovno šolstvo — dovolj stabilen. Obenem pa moram na žalost ugotoviti, 
da precejšnje število občin nikoli ni smatralo srednjih strokovnih šol za svojo 
pristojnost. Ali ocenjujemo to za dobro ali za slabo — tako je bilo. Zaradi tega 
ta občinski vir tudi v preteklih letih ni bil stabilen. Izobraževalne skupnosti so 
se morale iz meseca v mesec pogajati in vršiti pritiske na posamezne občine, 
da so sploh kaj dobile vključno tudi iz tistega dela sredstev, ki je bil v občin- 
skem proračunu predviden. 

To ugotavljam zato, da ne bomo med letom razočarani, ko bomo ugotavljali, 
da ne bo normalno financirano. V takšni konstrukciji, kakor je predvidena 
s predlogom zakona, se bojim, da bo temu tako. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Milan Šepetavc. 

Milan Šepetavc: Tovariši in tovarišice! Mislim, da smo s predlogom, 
ki je pred nami, pravzaprav napravili uslugo srednjemu šolstvu, menim na šol- 
stvo II. stopnje, medvedjo uslugo. Praksa v zadnjih letih, ko sem delal na teh 
vprašanjih in iskal sredstva, je to pokazala in sem prepričan, da so vse trditve 
v nasprotju tej praksi, če ne bomo sprejeli drugačnih sklepov, bo jutri ta de- 
mantirala tiste, ki menijo danes drugače. 

V čem vidim problem. Sredstva, ki jih je dalo gospodarstvo za strokovno 
šolstvo, pa oelo več, kot jih je dalo v preteklem letu, bomo zagotovili s pred- 
pisom. Za tisti del sredstev, ki so jih pa dajale občinske skupščine iz svojih 
proračunov pa ne bodo zagotovljena s predpisi. Večina slovenskih občin nima 
nobenih strokovnih šol, ali šol druge stopnje in z odlivom teh sredstev, ki so 
jih zbirale zdaj pri gospodarskih organizacijah in jih vplačevale v sklad drugo- 
stopenjskega šolstva, so- se tudi rešile vseh obvez. Ni pričakovati, da bomo lahko 
dobili nekaj več sredstev od teh občin, čeprav vemo, da bodo že v tem mesecu 
sprejeti občinski proračuni. Čeprav smo izvajali pritisk od vseh strani, da se ta 
sredstva vplačajo, nekatere občinske skupščine niso dale iz svojega proračuna 
niti dinarja. V predlogu, ki ga obravnavamo-, pa je navedeno, da naj občinske 
skupščine vsaj v isti višini, če ne več, dajo sredstva za te potrebe iz svojih 
proračunov. To pomeni, da bodo občine, ki imajo srednje šole na svojem 
območju, morale nositi vse breme, dočim občine, ki nimajo teh šol, ne bodo pri- 
spevale ničesar. V priporočilu, o katerem je govoril tovariš Jakofčič, bi bilo 
treba sprejeti med drugim tudi kriterij o številu učencev, ki obiskujejo te šole 
iz območja drugih občin, ali druge kriterije. Konkretnega predloga nimam 
in ga trenutno ne morem predložiti. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Šepetavc, rad bi, da bi bila naša 
diskusija čimbolj jasna, zaradi tega se ponovno vračam na vprašanje zagotavlja- 
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nja sredstev za strokovno šolstvo s strani občin. Mnenja sem namreč, da bi bilo 
našim zahtevam ugodeno, če bi sprejeli določilo, da morajo občine 'dati za stro^ 
kovno šolstvo v letošnjem letu toliko, kot so bile dolžne prispevati za šolstvo 
v letu 1967. Informiran sem namreč, da so bili v letu 1967 sklenjeni sporazumi, 
ki pa v mnogih primerih niso bili realizirani. 

Milan Sepetavc: V tem' smislu sem tudi razpravljal. Občinske skup- 
ščine bi morali z zakonom zavezati, da bi morale prispevati toliko, kot so bile 
sedaj dolžne prispevati, ne pa koliko so dale, ali pa, da se s priporočilom dolo- 
čijo kriteriji o porazdelitvi obveznosti. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Janez 
Ster. 

Jan ez Šter: Glede na razlago, ki jo je podal podpredsednik izvršnega 
sveta tovariš dr. Hočevar in republiški sekretar za finance tovariš Jerman, želim 
povedati še naslednje: Ko smo danes razpravljali o oceni razvoja republike, 
smo sprejeli načelo, ki stoji napisano na 9. strani zadevnega gradiva, da je 
v letošnjem letu bilo vključiti! srednje strokovno šolstvo v sistem financiranja 
iz rednih virov prek republiške izobraževalne skupnosti. To besedilo smo danes 
sprejeli na dopoldanskem delu zasedanja. Želim, da mi predstavnik izvršnega 
sveta pojasni, kako bomo to izvedli. 

Drugič, menim, da ne bom mogel kot poslanec ljudem iz; gospodarstva jasno 
odgovoriti, če me vprašajo, koliko bodo participirale gospodarske organizacije 
za svoje šole iz sredstev republiške ali temeljnih izobraževalnih skupnosti. Zato 
danes glasujemo za akt, v katerem so točno precizirane obveznosti, ki jih bo 
prevzelo gospodarstvo — uporabil bom, prej izrečene besede »kdo plača«, bomo 
jasno določili, »kdo bo pil«, pa mi kljub pojasnjevanju tovariša Jermana ni 
jasno — in mi toliko časa ne bo, dokler bo veljal tak način financiranja stro- 
kovnega šolstva, v katerem se bodo morale delovne organizacije, ki imajo 
svoje strokovne šole, pogajati za sredstva. Točno- je določeno, koliko bodo te 
plačale, koliko sredstev bodo upravičene zahtevati, pa ni določeno. Vedel bi 
rad vsaj za kriterije, ki bodo osnova za udeležbo. 

Tretje vprašanje, za katero sem prepričan, da želi gospodarstvo odgovor, 
kar sem že prej poudaril, da podpiram stališče, da se obveznosti za strokovno 
šolstvo predpišejo in da jih gospodarstvo plača, za kar sem tudi prepričan, 
da gospodarske organizacije podpirajo prizadevanje za delimitizacijo teh stopenj, 
zato pa hočem, da se predstavnik izvršnega sveta nedvoumno izjasni, ali ima 
spričo take konstrukcije, kakor nam je predložena, republika ali občina še mo- 
ralno pravico pritiska na gospodarstvo, kolikor bo tak akt danes sprejet, 
da terja nove prostovoljne prispevke za šolstvo. Kolikor ta predlog zakona 
tega vprašanja ne rešuje, se bo jutri ponovno pojavila republika, ali občine, 
pri gospodarskih organizacijah, ki bodo poleg obveznega prispevka zbirali pro- 
stovoljne prispevke za strokovno šolstvo, potem za ta predlog zakona ne morem 
glasovati. O čemer sem govoril, sem mislil le na strokovno šolstvo. Za gradnjo 
osemletk in druge izobraževalne potrebe bo gospodarstvo moralo tudi v bodoče 
podpirati. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Besedo ima tovariš Janez Hribar. 
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JanezHribar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Imam 
občutek, da bi bil ta predlog zakona sprejemljiv, če bi se določile točne in kon- 
kretne obveznosti in če bi nekdo odgovarjal za realizacijo dajatev, menim, da 
bi moral to prevzeti izvršni svet, in da bodo občine dale svojo udeležbo tako, 
kot je to v predlogu predvideno. 

Tovariš predsednik, če se še spominjamo razprave v lanskem letu, si prosil 
vse poslance, da gremo1 prosit podjetja in občine, da plačajo svojo obveznost. 
V smislu 197. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije bi bilo treba doseči prej 
sporazum z občinskimi skupščinami. Če je izvršni svet že dobil soglasje k pred- 
logu pri skupščinah, potem nimamo kaj več razpravljati. Zato moramo pred 
zbori volivcev zagovarjati predlog in podpreti mnenje občinskih skupščin ozi- 
roma izvršnega sveta SR Slovenije. S takšnim predlogom bi za zakon, glasoval. 
Toi, kar sta tolmačila tovariš dr. Hočevar in tovariš Jerman, ne bo1 zagotavljalo, 
da bodo občine izpolnile svoje obveznosti. Hvala lepa. 

Predsednik dir. Joža Vilfan: Besedo ima Avgust Majerič. 

Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Menim, da s tem zakonom, ne rešujemo ničesar. Slovenski pregovor pravi: »V 
španovi j i še pes crkne.« Ob tej polovični rešitvi menim, 'da nismo rešili proble- 
ma. Rad bi opozoril na razprave, ki so se vodile v tem zboru, ko smo sprejemali 
resolucijo- o gospodarskem razvoju in smo se dogovarjali o 1 °/o, ki ga naj pla- 
čuje gospodarstvo za strokovno šolstvo. Pri tem smo celo grozili, da bomo 
objavili v dnevnem tisku tiste delovne organizacije, ki tega prispevka ne bodo 
plačale itd,. Spominjam se nadalje debate, ki jo je začel tovariš Martelanc, ko 
je postavil vprašanje podpredsedniku zveznega izvršnega sveta tovarišu Kiru 
Gligorovu, in je povezal vprašanje financiranja šolstva s problemom, da Slove- 
nija ne more v okviru 26 lo/o limitirane stopnje prispevkov financirati .srednjega 
strokovnega šolstva itd. Zato* menim, da smo s tem, ko smo pomaknili to mejo 
na 27,5 '%>, prevzeti, pred gospodarstvom tudi odgovornost, da bomo v okviru te 
stopnje prispevkov v višini 27,5 °/o rešili probleme financiranja srednjega stro- 
kovnega šolstva. Res je, da se sedaj vključujeta v to financiranje republika in 
občine, ki so dolžne pripevati najmanj toliko, kolikor so< znašale njihove obvez- 
nosti lansko leto. To določilo pa prikriva v sebi slabost, namreč, če so imele 
občine lani to dolžnost, ki jo pa niso izpolnile, potem moramo sprejeti še en' 
zakon, s katerim bomo dali tej obveznosti pravno podlago, sicer bomo imeli iste 
težave kot lani. Menim, da so težave, ki jih izvršni svet prikazuje, malo preti- 
rane. Zaradi nekaterih drugih problemov, ki so prav tako zapleteni, bi morali 
spremeniti vrsto predpisov. Ta, predlog zakona, ki je pa nekje v interesu vse 
slovenske javnosti, je pa zelo zakompliciran, da se to ne da spremeniti. Menim, 
da bi se dalo to zadevo enostavneje urediti. Vsem je znano, da stane srednje 
šolstvo toliko, kot ima dobiti republiška izobraževalna skupnost in sicer v višini 
teh 50 milijonov, ki so predvideni za letošnje leto. Za ostali del se naj zmanjša 
prispevek iz osebnega dohodka za 0,4 ah 0,5 '°/o, ki ga sedaj dobivajo občine za 
financiranje te dejavnosti. S tem bi se verjetno narušilo razmerje med občinami 
in republiko, samo nobena občina, predvsem pa tiste, ki imajo srednje šole, se 
za to ne bodo potegovale. Temu zmanjšanju sredstev, ki pomeni obenem tudi 
zmanjševanje določenih bremen in skrbi, ki so že leta in leta pereča, se ne bo 
nobena občina protivila. Kljub temu, da naložimo občinam dolžnost, da izpol- 
nijo to obveznost, bomo naleteli na objektivne težave. Vprašanje je, ali 
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bodo vse občine sposobne to obveznost izpolniti. Ta obveznost bo težko padla 
na tiste občine, ki so glede na sedanje financiranje bile dotirane iz republiškega 
proračuna. Ker bodo republiške dotacije ugasnile, pomeni, da bomo tem občinam 
naložili obveznosti, za katere nimajo nobenega kritja. Menim, da bi lahko spre- 
menili načrt financiranja s tem, da je za prve tri mesece letos financiranje 
že urejeno z začasnim odlokom o financiranju potreb in s tem tudi srednjega 
strokovnega šolstva, za nadaljnje financiranje pa izračunamo in določimo 
stopnjo za republiško izobraževalno skupnost, ki bi se povečala od 1,95 °/o 
morda na 2,45 ali na 2,50 "/o in s tem breme financiranja srednjega šolstva pre- 
nesli dejansko na celotno Slovenijo. Če izhajamo iz tega stališča, da se kadri, 
ki se šolajo v teh šolah, gotovo ne zaposlijo v vseh občinah, ampak pretežno 
v določenih centrih, menim, da je potem tista občina, ki sprejema te kadre, 
dolžna prispevati svoj adekvatni delež, ki ga ustvarja. Na ta način bi v bodoče 
enkrat rešili problem financiranja tega šolstva, obenem pa bi tudi prenesli 
vodenje politike šolstva druge stopnje v kompetenco republike. Sedanja anarhija 
in stihija na področju srednjega strokovnega šolstva dosega že take meje, da 
bi prav gotovo sedaj razpoložljiva sredstva lahko bolj racionalno uporabili in 
odpravili dvotirnost porabe ter prekoračevanja kapacitet. Tako bi lahko enkrat 
za vselej rešili problem strokovnega šolstva. 

Predlagam, da se predlog zakona spremeni ah pa sprejem odloži, in da se 
upoštevajo moji predlogi. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice, sem v neprijetnem 
položaju, ko moram ponovno izrabljati pravico poslovnika in se udeležiti s pred- 
sedniškega mesta diskusije. Predvsem bi rad povedal tovarišu Majeriču, da se 
moramo zavedati, da smo v določeni časovni stiski. Danes smo 12. februarja, 
naše občine pa lahko samo do 29. t. m. sprejmejo ustrezne odloke. Ka:r bomo 
napravili, moramo napraviti torej danes in jutri. Opozoril bi rad še na to, da 
je tovariš Hočevar jasno povedal, da je koncepcija našega srednjega šolstva in 
tudi strokovnega šolstva taka, da njihovo financiranje ni stvar republike. Ko- 
likor bi hoteli ustreči tovarišu Majeriču oziroma vsem tovarišem, ki so v tem 
smislu razpravljali, bi morali predvsem spremeniti sam osnovni zakon o finan- 
ciranju in izobraževanju pri nas. 

Naša izhodiščna točka pa je, da sodelujejo pri financiranju gospodarstvo, 
občine in republika. Poudaril bi rad še to, da smatram, da bi pomenilo vračanje 
srednjega šolstva na republiko, vračanje na državni sistem vzgoje. 

Besedo ima tovariš Viktor Seitl. 

Viktor Seitl: Oprostite, ker izkoriščam vašo potrpežljivost, vendar 
želim izraziti pomisleke zoper trditev podpredsednika izvršnega sveta, tovariša 
Hočevarja, češ da bi morali v primeru, če bi zagotovili zadostna sredstva za 
financiranje srednjega strokovnega šolstva, spremeniti zakon o izobraževalnih 
skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja. Mislim, da to ni točno! 
Če bi bila izvršni svet in republika za trdno odločena, da to vprašanje rešita 
v celoti in ne samo polovično, bi lahko tudi ob sedanji zakonski ureditvi zago- 
tovila toliko sredstev kot udeležbo oziroma kot vir republiške izobraževalne 
skupnosti, da bi ta lahko v celoti financirala te potrebe. 

Ob zahtevi, da morajo občinske skupščine letos zagotoviti za izobraževanje 
najmanj toliko* sredstev kot v preteklem letu, se lahko z enako upravičenostjo 
postavi enaka zahteva tudi glede obveznosti republike. Občinam se ta obveznost 
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nalaga ne glede na to, ali objektivno zmorejo to breme ali ne. Sprašujem se, 
kako bo občinska skupščina zagotovila ta sredstva, če bo ob uporabi vseh 
možnih virov lahko dosegla le 96 i0/» lanskih proračunskih dohodkov. Pri tem 
je zelo vprašljiva tudi realnost lanskih zahtev glede sredstev za izobraževanje. 
Kdo pa je smel iti v srednjo šolo pogledat, ali so te zahteve realne ali niso real- 
ne, ko smo imeli zahtevke po merilu od. 90 do 260 tisoč dinarjev letno na 
učenca. Mislim, da je taka pavšalna obremenitev lahko zelo krivična. 

Glede samih finančnih virov mislim, da nisem dovolj kvalificiran, da. bi 
lahko o tem vprašanju razpravljal, vendar menim, da so občinskim skupščinam, 
zlasti s sprejetjem nekaterih današnjih predpisov prepuščeni nekateri manj 
vredni viri. Sredstva v sklad skupne porabe lahko vsak po svoji volji izloča in 
s tem tudi odloča o sredstvih, ki prihajajo' v proračun za financiranje občinskih 
potreb. 

Če bi republika hotela vprašanje srednjega strokovnega šolstva v resnici 
rešiti, bi to lahko storila. Menim, da bi se v tej zvezi lahko odrekli nekaterim 
drugim načrtom in izdatkom, ki za našo nacionalno' skupnost niso toliko po- 
membni kot srednje strokovno šolstvo. V zvezi s tem se je treba tudi z vso 
zavzetostjo lotiti uresničevanja programa racionalizacije strokovnega šolstva in 
od besed preiti k dejanjem. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Prosim, kdo se še javlja za 
besedo? Besedo ima tovarišica Ulrih-Atena. 

Ela Ulrih-Atena: Tovariš predsednik, prosim za opravičilo. Jaz sem 
pravzaprav želela diskutirati v zvezi z naislednjo' to je 9. točko dnevnega reda; 
ker se pa razprava o 8. in 9. točki že ves čas prepleta, bi najbrž morala, če bi 
čakala na naslednjo točko dnevnega, reda, ponavljala misli, ki so izrečene sedaj 
in smiselno sodijo v razpravo o tej točki dnevnega reda. Vendar s tem ne bi 
želela izgubiti pravice, da se oglasim tudi pri naslednji točki dnevnega reda. 

Mislim, da se mnogi diskutanti danes zavzemajo za to, da bi skrb za 
srednje šolstvo- in še posebej za strokovno' šolstvo prešla na republiko'. Glede 
tega želim izraziti svoje prepričanje, da je to bolj ah manj upravičena zahteva, 
ki izvira iz dosedanjih izkušenj. Želim govoriti o tem, ali je res taka želja že 
etatizem in centralizem. Mislim, da so lahko nekateri dogovori na republiški 
ravni prav tako samoupravne odločitve, kakor so lahko samoupravne odločitve 
na občinski ravni oziroma da so lahko' nekatere občinske odločitve prav tako 
etatistične, kakor so nekatere odločitve na. republiški ravni. Mislim, da srednje 
šolstvo spada v pristojnost republike zaradi tega, ker si v republiki lastimo 
pravico vodenja republiške politike nasploh, gospodarske politike pa še posebej. 
Ce razglašamo enotno nacionalno politiko in če se zavzemamo za enotno slo- 
vensko gospodarstvo, se že samo s tem izrekamo tudi za enotno programiranje 
kadrov. 

Mislim, da so izkušnje do sedaj dovolj jasno pokazale, da z dogovori na 
občinski ravni ni moč reševati vprašanja financiranja srednjih šol; še posebej 
zaradi tega, ker se morata dogovarjati dva, neenako ekonomsko razvita part- 
nerja. Ko dostikrat nerazvite občine kažejo verbalno vso pripravljenost, da so- 
delujejo pri financiranju srednjih šol, pa nimajo denarja oziroma možnosti, da 
sodelujejo. Republika mora ugotoviti, koliko kadrov potrebuje in kakšne kadre 
potrebuje, da bo lahko realizirala svojo politiko, predvsem pa gospodarsko 
politiko. Najbrž šolanje za izvoz ni osnovni smoter našega izobraževanja in 
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vzgoje. Pri dostikrat nekompleksni obravnavi srednjega šolstva pa imamo hiper- 
produkcijo kadrov v nekaterih šolah, medtem ko imamo v drugih šolah, ki 
vzgajajo za naše gospodarstvo najbolj potrebne kadre, premalo gojencev. Teh 
vprašanj se na občinski ravni prav gotovo ne da pametno urejati, niti pametno 
programirati tako v kvantitativnem kot tudi v kvalitativnem pogledu. 

Prav tako se mi zdi, da na občinski ravni ni moč voditi politike racionali- 
zacije šolske mreže, katero je treba voditi iz širših vidikov in imeti na razpolago 
več podatkov, kakor pa jih je moč imeti v občinah. Ne bi želela diskutirati o ra- 
cionalnosti šolske mreže, ker je ta racionalnost tako raztegljiv pojem, da si ga 
vsak po svoje tolmačimo, vendar se ta pojem pojavlja v vseh naših materialih. 
Često se celo— kakor je ugotovil republiški kulturo-prosvetni zbor — prikazuje 
kakor da bi moralo šolstvo- samo v sebi najti zadostna sredstva, da bi se saniralo 
in to prav z večjo racionalizacijo na splošno in ne nazadnje z bolj racionalno 
mrežo šol, kakršna je danes. 

Razen tega dogovori brez sankcij niso nobeni dogovori, če jih ni mogoče 
izpeljati. V tej zvezi samo poudarjamo dolžnosti, možnosti pa ni! Pri vsem tem 
bo še vedno- ostalo potrebno dogovarjanje z delovnimi organizacijami. Tako so 
vendarle še vedno prisotni pomisleki, da bo denarja premalo in da bomo še 
enkrat poromali v delovne organizacije, čeprav danes ob sprejemanju zakona 
govorimo, da uirejamo sistem financiranja srednjih šol tako, da bi odpadla 
potreba po nadaljnjem dogovarjanju. 

Če bi financiranje srednjih šol prešlo- v pristojnost republike, mislim, da 
s tem> še ne bi bilo vse rešeno. Hkrati je treba rešiti vprašanje metodologije 
financiranja teh šol, pri čemer nikakor ni nujno popolnoma obiti -občine in 
temeljne izobraževalnih skupnosti, ker se financiranje srednjih šol da praktično 
izvajati iz republiških virov tudi tako, da se močno upošteva mnenje temeljnih 
izobraževalnih skupnosti in občin. Malo namigujem še na spremembo zakona. 
Danes se govori, da bi bil tak ukrep protizakonit. Hkrati v naslednji točki 
dnevnega reda že spreminjamo zakon o izobraževalnih skupnostih in o finan- 
ciranju vzgoje in izobraževanja. Torej sprejemamo, novelo zakona, o katerem 
pravimo, da preprečuje prenos financiranje srednjega šolstva na republiko. Če 
lahko zakon v eni točki spreminjamo, zakaj ga ne bi mogli spremeniti na tistih 
področjih oziroma o tistih vprašanjih, ki so odprta, pereča in prisotna že celo 
leto in na katere opozarja ves teren, opozarjajo nanje predsedniki svetov za 
financiranje srednjih šol, temeljne izobraževalne skupnosti in občinski pred- 
sedniki? Ne vem, kaj nas lahko opravičuje, da se tako krčevito držimo sedanjih 
določil zakona. 

Za zaključek: -če b-o-mo pri 9. točki sklenili, da spremenimo zakon v tem 
smislu, da se republika odvež-e določene pristojnosti, ki ji je po zakonu sedaj 
šla, se prav tako lahko spremeni zakon tudi v ostalih vprašanjih, ki pomenijo 
breme in nerešljivo situacijo za občinske skupščine in za temeljne izobraževalne 
skupnosti. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo želi Miro-slav Kambič. 

Miroslav Kambič: T-o-varišice :in tovariši poslanci! V dosedanji raz- 
pravi sem razumel na pojasnila predstavnikov izvršnega sveta, da gre za šolstvo 
druge stopnje ali za strokovno šolstvo, kakor se omenja v obrazložitvi, 5 mili- 
jard 300 milijonov dinarjev. To predstavlja 0,62 % od osebnega dohodka. Za- 
trjuje se, da bodo ostali del krile občinske skupščine, vendar niti eno niti drugo 
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razen v obrazložitvi ni nikjer zagotovljeno. Zato mi dovolite, da se, ker je ta 
zakon predlagan po hitrem postopku, poslužim 302. člena našega poslovnika, 
ter dajem k temu zakonu amandma, in sicer: 

1. člen bi dobil nov tretji in četrti odstavek: 
Sredstva iz prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za financiranje šolstva 

druge stopnje v višini 0,62'% od osebnega dohodka. 
Ostale stroške za financiranje šolstva druge stopnje so dolžne prispevati 

vse občine v S'R Sloveniji po kriterijih, ki jih izdela izobraževalna skupnost 
SR Slovenije v sporazumu z regionalnimi upravnimi odbori skladov za finan- 
ciranje šolstva druge stopnje. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: 297. člen, ki se ga je tovariš Kambič po- 
služil, določa, da so v skrajšanem postopku amandmaji dovoljeni, dokler ni 
končana obravnava o zakonskem predlogu. O amandmajih morata, dati mnenje 
pristojni odbor in zakonodajno-pravna komisija. Pristojni, odbori zborov in za- 
konodajno-pravna komisija morajo takoj obravnavati amandmaje in dati zboru 
poročila z mnenji in predlogi. Kakor hitro bomo imeli pismeni amandma raz- 
množen, bosta odbor in zakonodajno-pravna komisija naprošena, da obravna- 
vata ta predlog. 

Zeli še kdo besedo? Tovariš Perhavec, prosim! 

Inž. Edvard Perhavec: Tovarišice in tovariši! Zdi se mi, da ta, mo^ 
rebiti nepričakovano dolga razprava, vseeno* ni čisto slučajna. Ni čisto slučajna 
zato, ker smo se z vprašanjem financiranja strokovnega šolstva in z vprašanjem 
financiranja šol druge stopnje v preteklih letih vsakodnevno srečavali, o njem 
govorili in se pri tem ukvarjali s precejšnjimi problemi. Mislim, da to ugo- 
tovitev potrjujejo stališča izvršnega sveta, ki je na tem mestu nekajkrat pod- 
črtal resnost tega vprašanja in poudaril, da ga je treba v letošnjem letu na vsak 
način zadovoljivo rešiti. Morebiti je res, da smo poslanci in tudi javnost spričo 
takega kategoričnega stališča izvršnega sveta pričakovali, da se bo problem 
financiranja strokovnega šolstva naenkrat in v celoti razširil s predlaganim za- 
konom. Ne negiram naporov, ki jih je vložil republiški izvršni svet za rešitev 
tega vprašanja, in me morebiti predloženi koncept trenutno tudi zadovoljuje. 
Vendar spričo razmer, kakršne so>, in problemov, katere poznamo, pa tudi glede 
na to, kar je bilo danes na temi mestu rečeno', mislim, da je rešitev samo 
začasna. 

Jaz sem pristaš tistih, ki menijo, da bi bilo treba šolstvo druge stopnje 
oziroma srednje in strokovno šolstvo financirati na ravni republike. Mislim, 
da s takim stališčem ne bi ogrozili ne komunalnega sistema in ne komune. 
Mislim, da naša komuna ne more biti odraz teritorialnega, temveč vsebinskega 
koncepta ter zato menim, da je naša sedanja poprečna slovenska komuna terito- 
rialno premajhna, da bi lahko reševala celo- vrsto vprašanj, ki se tu odpirajo. 
Mislim, da bi Socialistična republika Slovenija kot' teritorij lahko bila po 
svojem obsegu optimalna komuna za reševanje problemov srednjega strokov- 
nega šolstva in ostalega srednjega šolstva. 

Razpoloženje za tako rešitev tega problema ni samo pri strokovnih šolah 
in šolah druge stopnje; te šole se že dalj časa ogrevajo za takšno rešitev; tem- 
več tudi pri komunah, predvsem pri tistih, ki so doslej nosile glavno težo v reše- 
vanju teh problemov, predvsem v pogledu financiranja. To pa so zlasti tiste 
komune, ki imajo na svojem območju strokovne in srednje šole. Morebiti so res 
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bile tiste komune, ki srednjih in strokovnih šol nimajo, pri teh stvareh manj 
prizadete, zato pa seveda nastajajo tudi spori med komunami. Nekatere komune 
dolgujejo po dve, morebiti že tudi tri leta svoje prispevke in ustvarjajo tako 
v tem medobčinskem sodelovanju tudi določene probleme. Če tega vprašanja 
danes v naslednji točki dnevnega reda res ne bo mogoče rešiti, naj izvršni svet 
še enkrat preuči tista določila zakona, ki govorijo o financiranju in pri tem 
konzultira predstavnike komun in predstavnike srednjih šol ter nato z ustrezno 
analizo ponovno pride pred oba pristojna zbora republiške skupščine. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosimi, tovariš Leopold Krese. 

Leopold Krese: Mislim, da lahko ugotovim, da je v zadnjem času 
dobil slovenski izvršni svet takšno podporo v svojih konkretnih akcijah, kakršne 
noben izvršni svet v zadnjih letih ni bil deležen, pri čemer mislim konkretno 
na prizadevanje izvršnega sveta za delimitacijo prispevne stopnje. Pri tem je 
izvršni svet podprla vsa slovenska javnost in zlasti še gospodarstvo, čeprav se 
je zavedalo, da bo s tem lahko tudi materialno prizadeto. Tovariš predsednik .je 
v svojem referatu omenil, da se delajo razne ekspertize, razne študije o obreme- 
njenosti gospodarstva in tako dalje in tako dalje. Mislim, da je prav, da se take 
študije delajo, da se ve, pri čem smo. Toda ne glede na to, da je slovensko gospo^ 
darstvo letos v težki situaciji, se je ves čas zavedalo, da strokovno šolstvo spada 
v njeno domeno in je zaradi tega, lahko' rečem, enodušno podpiralo boj za delimi- 
tizacijo>, ob kateri bi bilo mogoče rešiti nekatera pereča, vprašanja, med njimi 
tudi problem financiranja strokovnega šolstva. Vse lansko leto se je gospodar- 
stvo pogajalo s šolami in drugimi činitelji ter čestofcrat reševalo golo eksistenco 
teh šol. Gospodarstvo se svojih dolžnosti ni odreklo, zavzemalo pa se je za 
zakonsko ureditev tega vprašanja. Zato smo pričakovali in tudi govorili o tem, 
da bo uzakonjen kot obvezen prispevek tisti detež, ki je bil v lanskem letu 
prostovoljno uveden na podlagi priporočila. Na to je bilo slovensko gospodarstvo 
pripravljeno. Ko je bilo objavljeno, da je skupni prispevek 27,6 °/o, je bilo to 
sprejeto z velikim odobravanjem, ker smo razumeli, da vlada v izvršnem svetu 
izredna racionalnost in uvidevnost. Nihče pa ni mislil, da v okviru te prispevne 
stopnje ni rešeno tako pomembno vprašanje, kot je to financiranje srednjega 
strokovnega šolstva. Zaradi tega mi je zelo neprijetno, ko moram reči, da za 
tak zakon ne morem glasovati, Vse doslej smo bili namreč prepričani, da je 
z zakonom rešen tudi ta problem. 

Zame zdaj ni bistveno vprašanje ali so tudi občine dolžne skrbeti za stro- 
kovno šolstvo, čeprav se s tovarišico Ateno v celoti strinjam, temveč gre za to, 
zakaj ne bi na enostavnejši način rešili ta problem, ki je resnično slovenski 
nacionalni in ekonomski problemi, povezan z razvojem naše ekonomike. Mislim, 
da strokovne šole res lahko financira le gospodarstvo, vendar to lahko uredimo 
z enostavnejšim načinom financiranja. Pri sedanjem načinu financiranja imamo 
dve neznanki. Prva je v tem, da izpolnitev dolžnosti občin v tem pogledu 
ni z ničemer sankcionirana, zaradi česar ni nikakega zagotovila, da bodo sred- 
stva res zagotovljena,. Zakon v tem pogledu ni dovolj določen. Glede realizacije 
te dolžnosti pa moramo upoštevati, da je stanje gospodarstva v nekaterih obči- 
nah zelo težavno in v takih občinah ne bo lahko sprejeti odloka, ki bi gospo- 
darstvu povečal obveznosti. Druga neznanka, ki me moti, je vprašanje financi- 
ranja oziroma sofinanciranja posebnih šol pri delovnih organizacijah. Tudi v tej 
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zvezi bi morali biti jasno določeni pogoji sofinanciranja in pogoji, ob katerih 
se ta sredstva delovnim organizacijam vračajo' oziroma priznavajo. 

Končno moram še opozoriti na citat iz resolucije, o kateri smo govorili 
dopoldne. Tam dobesedno piše takole: »Vključiti srednje strokovno šolstvo v 
sistem financiranja iz rednih virov prek republiške izobraževalne skupnosti.« 
Ta stavek razumem tako, da to odgovornost nosi republiška izobraževalna skup- 
nost iz sredstev, ki se formirajo pri republiki. Glede na to predlagam izvršnemu 
svetu, da se do jutrišnjega dne ta zakon v smislu predlogov večine diskutantov 
ustrezno popravi. 

Naj na koncu še omenim, da tudi ta primer kaže, kako se velja v bodoče 
izogibati sprejemanju raznih odločitev po hitrem postopku, zlasti v tako 
važnih zadevah, kot so finančne. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kar se tiče pomislekov glede hitrega 
postopka, se vsi strinjamo, vendar smo prišli v tak položaj brez lastne krivde. 

Tovariš Martelanc je prosil za besedo! 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovariši«® in tovariši poslanci! 
Predvsem se zahvaljujem vsem poslancem, ki so govorili doslej, saj to kaže na 
prizadetost teh poslancev in tega zbora spričo resnosti problema, kakršen je bil 
financiranje srednjega šolstva, zlasti srednjega strokovnega šolstva, v zadnjih 
letih. Ker se pa tu postavlja vprašanje, kaj dosegamo s tem predlogom, mislim, 
da sem dolžan dati nekatera pojasnila. 

Pred sprejemom novega zakona smo imeli velike težave predvsem zaradi 
tega, ker je bil sistem financiranja srednjega šolstva silno neurejen. Poleg de- 
lovnih organizacij, ki so same financirale te šole — tiste šole, ki so jih imeli 
v lastnem sestavu — smo imeli še občinske sklade in tudi medobčinske sklade 
za financiranje šolstva. V sistemskem pogledu je vprašanje financiranja sred- 
njega šolstva novi zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja v lanskem letu 
vendarle postavil na čisto;. Predvsem je postavil nekatera pomembna načela. 
Prvo tako načelo je to, da je temeljna izobraževalna skupnost dolžna skrbeti 
za vse srednje šole na svojem območju. To se pravi, da eventualne pretrese in 
pomanjkljivosti v financiranju ne čuti šola sama, temveč se taki problemi rešu- 
jejo v sporazumu med izobraževalnimi skupnostmi. Ker je srednje šolstvo v 
večini primerov vendarle širše od občinskih okvirov oziroma od okvirov temeljne 
izobraževalne skupnosti, je bilo postavljeno' načelo, da se v območju širše regije, 
ki je bila določena z zakonom, uvede skupno financiranje. Za realizacijo tega 
načela je v zakonu nekaj instrumentov. Predvsem skupen ključ prispevkov, po 
katerem morajo vse občine v določenem okviru — v okviru regije — prispevati 
za financiranje dejavnosti srednjih šol in sicer po lastnem dogovoru ali pa po 
ključu, ki je že predviden v zakonu, če se temeljne izobraževalne skupnoisti dru- 
gače ne sporazumejo1. Za upravljanje s temi sredstvi je po zakonu predviden 
skupen organ — svet, ki med drugimi skrbi za. sprejemanje meril za financi- 
ranje dejavnosti srednjih šol in na podlagi teh meril določa delež in način 
obračunavanja med temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi in daje tudi predlog 
za organizacijo in razvoj mreže srednjih šol. Tretja značilnost v tej zvezi je 
ta, da se vse srednje šolstvo obravnava enakopravno z izjemo tistih šol, ki so 
v sestavu delovnih organizacij. Se pravi, da ni razlike med gimnazijami in stro- 
kovnimi šolami. Ostalo pa je odprto vprašanje zbiranja sredstev za financiranje 
srednjega šolstva, ker to v zakonu ni posebej določeno. Ta sistem smo podedo*- 
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vali od prejšnjega stanja ter smo imeli tako še vedno financiranje iz občinskih 
proračunov in iz sredstev prostovoljnih prispevkov delovnih organizacij. Prav 
v temi, da smo bili za redile dejavnosti srednjega šolstva navezani na zbiranje 
prostovoljnih prispevkov od delovnih organizacij, je bila ena osnovnih slabosti 
dosedanje ureditve. 

Bistvo predloga, kakršen je tu pred vami, je v tem, da se ta prostovoljni 
prispevek spreminja v obveznega, sicer pa celotni mehanizem financiranja 
ostane tak, kakršen je predviden v zakonu. Tako ostane tudi odgovornost vseh 
tistih, ki so dolžni financirati, se pravi, predvsem temeljne izobraževalne skup- 
nosti, in sicer njena skrb za vse srednje šolstvo. To pomeni, da se na eni strani 
sredstva iz gospodarstva spreminjajo, namesto prostovoljna postajajo obvezna, 
medtem ko na drugi strani sredstva iz občinskih virov ostanejo še nadalje ob- 
veznost občinskih skupščin. 

Tu je bil izražen dvom, ali bodo občinske skupščine pripravljene tudi v pri- 
hodnje prispevati sredstva za srednje šolstvo.. Mislim, da je v zakonu jasno 
rečeno, da so srednje šole njihova skrb. Vendar obstaja-še možnost, da skup- 
ščina, kot je predlagal tudi prosvetno-kulturni zbor, z zakonom določi občinam 
minimalno stopnjo oziroma minimalno vsoto, kakršno je bila občina dolžna 
prispevati v lanskem letu. To je tudi vsebina amandmaja na današnji seji re- 
publiškega zbora. 

Končno mislim, da ni. majhen instrument tisti, ki ga ima v rokah republiška 
izobraževalna skupnost, ko bo dodeljevala sredstva za financiranje oziroma 
sofinanciranje srednjih šol in tudi sredstva za ostale potrebe, predvsem osnov- 
nega šolstva v posameznih temeljnih izobraževalnih skupnostih. To je dejansko 
pomemben instrument, saj z njim deli nekaj več kot 10 milijard starih dinarjev. 
Tako ima republiška izobraževalna skupnost vse možnosti, da vpliva na ustrezno 
višino, na ustrezno udeležbo sredstev občinskih skupščin, če želijo te občinske 
skupščine kandidirati za republiška dopolnilna sredstva. 

S takim predlogom bistveno ne spreminjamo zakona o izobraževalnih skup- 
nostih, ker bi bila novela zakona pravzaprav formalna glede na to, da mini- 
malnih stopenj dejansko nismo sposobni uzakoniti v enaki višini za vse občine. 
Menim, da trenutno ni nobene potrebe za tako spremembo zakona.. 

Vsakršna sprememba sistema v tem smislu, da bi republika morala prevzeti 
celotno srednje šolstvo, je po mojem mnenju zek> daljnosežna in zelo pomembna. 
Če smo imeli republiški zakon oziroma predlog zakona o financiranju vzgoje 
in izobraževanja toliko časa v javni razpravi, menim, da ne bi bilo pravilno, 
če bi zdaj v petih minutah spremenili sistem, za katerega smo se po tako dolgo- 
trajni javni razpravi končno vendarle odlo'čili v lanskem letu. Pri temi še opo- 
zarjam, da skrbi temeljnih izobraževalnih skupnosti za srednje šolstvo ne gre 
podcenjevati in da bi v primeru, če bi republika prevzela financiranje srednjega 
šolstva v celoti, lahko oslabila oziroma prenehala skrb delovnih organizacij, 
samih občanov in pa seveda družbeno-političnih skupnosti, se pravi komun, za 
dejavnost teh šol. 

Navajam samo en konkreten podatek! V zvezi z verifikacijo gimnazij so 
občine, pretežno same, v zadnjih dveh letih prispevale več kot milijardo starih 
dinarjev, brez kakršnega koli administrativnega pritiska in brez kakršnekoli 
uzakonitve, zato, da se je standard oziram kvaliteta dela teh šol zboljšala. 

Menim pa, da je mogoče glede financiranja srednjih šol doseči tudi določeno 
soglasje, vendar je treba tako soglasje dati v širšo javno razpravo. Lahko se 
sporazumemo, da se v ta namen določi stopnja, npr. 1,95 ali 2,45 lo/o od osebnega 
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dohodka, ki naj gre republiški izobraževalni skupnosti, če bi se občine s tem 
strinjale. Vendar bi bila taka odločitev mogoča le po predhodni široki razpravi. 

Vprašanje, ki se še pojavlja, je vprašanje gospodarstva oziroma nadaljnjega 
možnega obremenjevanja gospodarstva. Mislim, da je odgovor že dan in da se 
tista sredstva, ki jih je gospodarstvo doslej za strokovno šolstvo prispevalo 
prostovoljno, spreminjajo v obvezni prispevek. Tiste delovne organizacije, ki 
imajo lastne šole, pa imajo seveda po 38. členu zakona o financiranju vzgoje 
in izobraževanja pravico terjati vrnitev določenega dela tega prispevka. Ta 
delež se določa sporazumno v dogovoru med izobraževalno skupnostjo in de- 
lovno organizacijo glede na vrsto, obseg in kvaliteto dela in se tudi precizira 
v sami pogodbi. Menim pa, da se gospodarstvo kljub uzakonitvi, če tako rečem, 
tega dosedanjega prostovoljnega prispevka, ne bi smelo* umakniti v nadaljnjih 
naporih za razvoj našega šolstva. Predvsem velja to za tiste delovne organizacije, 
ki ima.jo> v svoji sestavi lastne šole; isto* velja tudi za posebne izbraževalne 
skupnosti, ki jih bodo lahko' posamezne gospodarske dejavnosti same formirale; 
nadalje velja to za tiste prispevke, ki jih lahko gospodarske organizacije še 
vedno dajejo za dvig standarda šol na njihovem območju, za ustvarjanje boljših 
pogojev za delo teh šol. Prav tako velja to za investicije v šolstvu, saj je gospo- 
darstvo' že doslej mimo- teh prostovoljnih prispevkov prispevalo že precej za 
gradnjo novih šol, tudi srednjih šol. Končno pravzaprav s tem predlogom' ne 
uzakonjujemo enega procenta, katerega naj bi po priporočilu skupščine doslej 
prispevale delovne organizacije, temveč le 0,62 %! 

Konkretna bilanca sredstev je v splošnem takšna: Po predvideni potrošnji 
za leto 1967 naj bi prispevale občine 43 in pol milijona novih dinarjev za 
financiranje srednjega šolstva, gospodarske organizacije 45 milijonov, za lastne 
šole pa so dale gospodarske organizacije 17 in pol milijona novih dinarjev, 
skupaj torej 106 milijonov novih dinarjev. Po predvideni konstrukciji bi občine 
še nadalje prispevale 43 in pol milijona, gospodarski prispevek naj bi postal 
obvezen, tiste delovne organizacije, ki imajo lastne šole, pa naj bi glede na 
potrebe, ki jih imajo po teh kadrih, še nadalje financirale te šole in seveda 
v določeni meri tudi dobile odstopljena sredstva nazaj od izobraževalne skup- 
nosti. Občine bodo morale prispevek v višini 43 in pol milijona novih dinarjev 
upoštevati pri določanju oziroma pri sprejemanju občinske pris.pevne stopnje 
za izbraževanje, kajti če tega ne bi storile, bi jim štiri milijarde starih dinarjev 
ostale za kakršne koli druge izdatke. Pri tem se morda v nekaterih občinah 
pojavlja določena nejasnost spričo tega, ker se dopolnilna sredstva ne dajejo 
več občinskim proračunom, temveč se dajejo iz sredstev republiške izobraže- 
valne skupnosti. Mislim, da bo to dejstvo treba upoštevati in da bo tudi repu- 
bliška izobraževalna skupnost prek svojega mehanizma, po svojih pravilih in 
kriterijih morala izenačevati razlike, kot se je to doslej izvajalo z republiškim 
proračunom. 

Kako ae boda ta sredstva delila, je seveda stvar meril oziroma kriterijev, 
ki jih bo sprejela sama republiška izobraževalna skupnost. 

Torej izračun kaže, da so sredstva zbilancirana v globalu in da ne gre za 
kakršnekoli deficite in primanjkljaje, kot se je ponekod že govorilo. Res pa je, 
da pri tem ne gre za nikakršno' bistveno povečanje, ki bi reševalo druge pro- 
bleme materialne narave v srednjem šolstvu oziroma v šolstvu na splošno. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovarišica Marija Mesaric. 
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Marija Mesaric: Oprostite, da izkoriščam vašo potrpežljivost! Upam, 
da s tovarišem predsednikom zaradi moje dodatne diskusije ne bova šla še bolj 
v razkorak v najinih stališčih in mnenjih. Vendar me je tovariš sekretar z eno 
samo besedo-, ali z dvema, potegnil ponovno za jezik. 

Vedno imam rada čisto vino. Tudi kadar pijem, ne pijem z vodo; zaradi 
tega želim tudi sama natočiti čistega vina! Tovariš sekretar se je namreč v svoji 
razpravi, ko pojasnjuje in nam skuša predočiti vse težave, s katerimi je bil 
seznanjen v času svoje vladavine na tem položaju, in se trudi, da bi nam dokazal, 
kako so vsi, od občine do zadnjega občana in zadnje šole, bili prizadevni v 
javni razpravi o osnutku zakona, ki je bil zelo dolgo v javni razpravi, in so se 
zavzemali zato, da bi bilo srednje šolstvo v pristojnosti občine. 

Dragi tovariš sekretar! Ne zamerite mi prosim, če sem vam dolžna pojasniti, 
da sem v teh razpravah zelo aktivno sama sodelovala, tudi v vaši prisotnosti, 
kjer ste na svoja ušesa lahko- slišali, da se soglasno- vseh 26 občin z ljubljanskega 
področja zavzelo- stališče, naj se vsaj strokovno šolstvo ureja iz enega centra. 
Ce se spomnite, sem bila v skupščini bela vrana med vsemi ostalimi, ker si ver- 
jetno takrat nismo vzeli dovolj časa za obravnavo tega problema, in sem pri 
sprejemanju zakona glasovala proti zakonu iz enega samega razloga in to tudi 
iz tega mesta obrazložila, namreč zaradi tega, ker ta zakon v nobenem pogledu 
ni reševal vprašanja strokovnega šolstva. Upam, da se te moje razprave 
spomnite! 

Danes resno 'dokazujete, da po takratnem dolgotrajnem postopku tukaj, v 
tem ozkem krogu, ne moremo spremeniti tistega, kar so- široke ljudske množice 
v večmesečni razpravi sprejele povsem na demokratični bazi drugače kot danes 
predlaga izvršni svet. 

Naj mi bo oproščeno, izvršni svet se je medtemi menjal! Bila sem notranje 
povsem prepričana, da bo z novo zasedbo, z novimi obljubami nastal velik 
premik, vendar mi oprostite, da, se mi ob sprejemanju tega zakona, kot je 
obravnavan danes, porodi misel, da se je tresla gora, rodila pa se je miš! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, še tovariš Kristan! 

Milan Kristan: Ker se je predvidevalo, da bo s predloženim zakonom 
rešeno osnovno1 vprašanje, zagotovitve zadostnih sredstev za financiranje stro- 
kovnega šolstva, menim da bi bilo morda koristno, če bi tovariš Poljanšek 
predlog pro-svetno-kulturnega zbora nekoliko bolj obrazložil. Pojasnil naj bi 
predvsem pomen predlagane spremembe, po' kateri naj bi bile občine dolžne 
zagotoviti letos za potrebe šolstva najmanj toliko sredstev kot v preteklem letu. 
Občine so bile dolžne lani v celoti financirati tudi strokovno šolstvo, vendar 
vemo, da so se potem obrnile na delovne organizacije in da so skupno z njimi 
poskrbele za potrebna finančna sredstva. Ne vem, če je dolžnost občin po na- 
vedenem predlogu do-volj jasno opredeljena in želim dobiti ustrezno natančnejše 
pojasnilo. To bi nam lahkp olajšalo razpravo- 'o danem predlogu. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, tovariš Hočevar! 

Dr. Franc Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Ker je bila diskusija dolga, mislim, da je prav, da poslušamo drug dru- 
gega. Jaz sem zelo potrpežljivo in res z zanimanjem poslušal razpravo. Prav 
tako je vam na srcu, da bi ta problem res dobro rešili, tako je na srcu tudi 
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izvršnemu svetu, da se problem šolstva in strokovnega šolstva res dobro reši 
in da napravimo vse, kar je v naši moči, da zagotovimo redno financiranje tega 
šolstva. Morda bom uspel, bolj kot sem prvikrat, z nekaterimi pojasnili oziroma 
dodatnimi izjavami bolj razčistiti ta vprašanja. Prav rad pa bom še potem po- 
slušal dodatne argumente ali protiargumente z vaše strani. 

Najprej se želim 'ponovno vrniti k vprašanju, ali je pametno, da zdaj precej 
naglo spremenimo ne samo konstrukcijo financiranja srednjega šolstva, temveč 
tudi samoupravljanja, kot je zamišljena z zakonom o izobraževalnih skupnostih. 
Moram, reči, da ima vprašanje o tem, ali naj republika prevzame celotno fi- 
nanciranje srednjega šolstva, pred očmi tudi izvršni svet, prav tako pa tudi 
republiška izobraževalna skupnost. Mi smo se nekajkrat v medsebojni razpravi 
dotaknili tega vprašanja. Prav tako moram povedati, da smo se o tem pogovar- 
jali in izmenjali poglede tudi ob pripravah teh zakonskih predlogov. Vendar 
sem jaz razumel tovariše iz republiške izobraževalne skupnosti tako:, da je to 
vprašanje sicer odprto, vendar naj še malo počakamo zato-, da se naberejo iz- 
kušnje, kajti izobraževalne skupnosti le še premalo časa funkcionirajo1 in pred- 
vsem še ne funkcionirajo na rednih virih. To, kar smo imeli do konca leta, je 
bilo le neko prehodno obdobje. Ce ste me pravilno razumeli, nisem frontalno 
nasprotoval vaši zahtevi, da prevzame republika to breme, temveč sem se ob 
argumentih, da je treba spremeniti zakon o izobraževalnih skupnostih in odnose 
med republiko in občinami predvsem v prispevni stopnji, hotel le povedati, da 
so ta vprašanja, takega značaja, ki ne dopušča, da se prenaglimo. Ce smo toliko 
časa čakali in je bil zakon sprejet proti volji mnogih, ki so že takrat na ta 
problem opozarjali, počakajmo še toliko časa, da si naberemo zadosti trdnih 
izkušenj. 

V tej zvezi želim navesti še eno dejstvo. Zakon predvideva ustanavljanje 
posebnih izobraževalnih skupnosti, kot tiste vezi med gospodarstvom in strokov- 
nimi šolami, s katero naj bi se uresničevalo financiranje in samoupravljanje 
z udeležbo gospodarstva. Moram reči, da tudi glede posebnih izobraževalnih 
skupnosti še nimamo zadosti izkušenj. Izvršni svet je že nekajkrat dajal pobude, 
tako republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo kot republiški izobraže- 
valni skupnosti, da dosežemo ustanovitev vsaj nekaj posebnih izobraževalnih 
skupnosti, da bi dognali, kaj lahko te skupnosti pomenijo v funkcioniranju 
srednjega strokovnega šolstva, Mislim, da je treba tudi to narediti. Če bi v 
smislu današnje razprave prenesli financiranje strokovnega šolstva na republiko, 
bi rešitev seveda zelo poenostavili, vendar pa s tem prav gotovo ne bi uresničili 
intencij zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju izobraževanja, ki 
smo jih imeli pred očmi ob njegovem sprejemanju. 

Prav gotovo mora obstajati določena povezanost med srednjim strokovnim 
šolstvom in gospodarstvom. Ta povezanost se danes zahteva v vseh državah, 
to ni samo slovenski ali samo jugoslovanski problem. Seveda nočem s tem reči, 
da je treba srednje strokovno šolstvo postaviti izven sistema in mislim, da smo 
ga postavili v sistem skupaj s srednjimi šolami. Odprto pa je vprašanje odnosa 
z gospodarstvom, ker teh rešitev še nimamo preizkušenih in jih je treba pre- 
izkusiti. Treba jih je preizkusiti, preden bi šli morda v drugo skrajnost. Zato 
vas opozarjam, naj ne gremo iz ene skrajnosti v drugo. Dajmo zdaj to vpra- 
šanje proučiti. 

Izvršni svet zato predlaga, da se zdaj sprejme zakon s predloženo prispevno 
stopnjo, vprašanje financiranja pa naj se naprej proučuje. Pri tem pa moram 
še pojasnil, da ne drži, kar je neki tovariš tu govoril, namreč, da imamo čas, 
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ker tečejo letne dvanajstine. Za srednje strokovno šolstvo ne tečejo dvanajstine, 
zaradi tega, ker v dosedanjem sistemu njegovo financiranje ni bilo avtomatično 
urejeno z instrumenti, temveč obstoji samo poziv izvršnega sveta gospodarskim 
organizacijam, ki ste ga lahko prečkali v časopisu, da še naprej prostovoljno 
odvajajo prispevke, ki se jim bodo obračunali potem, ko bo uveljavljen zakon, 
ki ga imamo danes pred seboj. 

Vprašanje financiranja srednjih strokovnih šol je sedaj še bolj pereče, kot 
je bilo lansko leto, ker je popolnoma odprto in nam ta položaj nalaga, da ga 
hitro sklenemo in čimprej sprejmemo1 ustrezne predpise. 

Nadalje želim, glede na današnjo razpravo, govoriti tudi o tem, kako je 
z dejanskim financiranjem srednjega strokovnega šolstva. Tovariši, jaz mislim, 
da se to vprašanje brez potrebe dramatizira v tem smislu, da že spet ni rešeno. 
Srednje strokovno šolstvo je zdaj enako vključeno v celotni sistem financiranja 
šolstva kot vse drugo šolstvo. Srednje strokovno šolstvo na podlagi teh instru- 
mentov financiranja ne bo v slabšem položaju kakor gimnazije ali osnovno 
šolstvo, se pravi, da bo dobilo stabilen in obvezen vir ter več sredstev kot lansko 
leto. Tako je zagotovljeno', da bodo tiste srednje strokovne šole, ki so doslej 
dobivale 80 l0/o ali pa 90'% plače, odslej prejemale 1001%' plače. To vprašanje so 
v nekaterih izobraževalnih skupnostih že anticipativno uredili, ker so predvide- 
vali ustrezne predpise. Srednje strokovne šole so nam že izrazile zahvalo za 
takšno rešitev, ker smo jih končno le postavili v sistem ter jim že samo s tem 
zboljšali materialni položaj najmanja za 10 

Sredstva, ki smo jih predvidevali, niso vsa v stopnji 1'"/o in sicer iz dveh 
razlogov: prvič, zaradi tega, ker tu ni vračunanih 1 759 000 000 dinarjev, ki jih 
še naprej neposredno daje gospodarstvo za tiste šole, ki so v njegovem sklopu 
in drugič, če bi sprejeli P/o stopnjo, bi srednje strokovno šolstvo že spet imeli 
izven sistema srednjega šolstva in šolstva na splošno, ker bi bilo močno- privi- 
legirano' v primerjavi z drugimi šolami: gimnazijami, osnovnimi šolami, uni- 
verzo in drugimi, katerim takih sredstev ne damo. To je zdaj že drugo vpra- 
šanje. V svoji razpravi sem le želel razjasniti, da so za srednje strokovno šolstvo 
zagotovljena sredstva prav tako kot za vsako drugo šolstvo in sicer zadostna 
sredstva, tako da gospodarstvo ne bo nadlegovano z novimi zahtevami. Seveda 
izvršni svet nikomur ne more prepovedati, da se obrača na gospodarske orga- 
nizacije; jaz mislim, da je to tudi pretirano' zahtevati. 

Besedilo resolucije na 9. strani je treba seveda popraviti, ker je formulacija, 
da bo srednje strokovno šolstvo financirano prek republiške (izobraževalne 
skupnosti, zgrešena. V tej zvezi je treba zapisati, da srednje strokovno šolstvo 
vključujemo v splošni sistem in da bo financirano' prek izobraževalnih skupnosti, 
se pravi temeljnih in republiške izobraževalne skupnosti. 

V zvezi z 38. členom zakona so tovariši predlagali, da se v zakonu postavijo 
čvrstejši kriteriji O' tem, kako in kdaj in v kakšnem obsegu bo republiška 
izobraževalna skupnost vračala gospodarskim organizacijam del sredstev za 
vzdrževanje strokovnih šol v njihovi sestavi. Teh kriterijev zdaj sicer ni, vendar 
je v zakonu rečeno, da se pogodbeno doloičijo med republiško izobraževalno 
skupnostjo in gospodarsko' organizacijO'. Ob tem ne vem, če1 je treba te kriterije 
res vnašati v zakon. Glede tega nimamo izkušenj in ne moremo že vnaprej 
izkazati nezaupanja v republiško izobraževalno skupnost. Tega člena doslej 
sploh še nismo uveljavili in nismo vedeli, kako bo v praksi deloval. Sredstva 
za to namensko prelivanje pa so zagotovljena v republiški izobraževalni 
skupnosti. 
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Položaj srednjega šolstva v odnosu do občine oziroma občinskih skupščin 
je bil že pojasnjen. Jaz sem že prej govoril o tem, da zakon o izobraževalnih 
skupnostih izhaja iz postavke, da je financiranje srednjega šolstva dolžnost te- 
meljnih izobraževalnih skupnosti, ki dobivajo sredstva iz občinskih prispevkov. 
Republika iz svojih sredstev srednje Šolstvo le sofinancira. Zato bo v letu 1968 
republiška izobraževalna skupnost razpolagala ne le z dopolnilnimi sredstvi, kot 
v preteklem letu, temveč še s sredstvi za sofinanciranje srednjega strokovnega 
šolstva in srednjega šolstva v višini več kot polovice sredstev, s katerimi bodo 
pri temi sofinanciranju sodelovale občine. 

Zakon o izobraževanju predvideva, da republika predpiše minimalne stopnje 
za občinske prispevke. Prej sem povedal, da je konstrukcija financiranja šolstva 
oziroma konstrukcija prispevnih stopenj v vsaki občini drugačna tako, da re- 
publika ne more določiti minimalnih stopenj prispevkov po posameznih virih, 
lahko pa določi obveznost v smislu amandmaja, ki je bil sprejet v prosvetno- 
kulturnem zbora. Moram reči, da je amandma, ki je bil sprejet v prosvetno- 
kulturnem zboru, prvotno pripravil izvršni svet kot svoj predlog. Pozneje, ko je 
izvršni svet razmišljal o delimitaciji dohodkov občin, je prišel do zaključka, da 
občin ni treba omejevati v odločitvah, s kakšnimi stopnjami in dohodki bodo 
gradile svoj proračun. Ker odpade omejevanje občin glede višine prispevkov, 
je izvršni svet menil, da ne bi bilo prav omejevati občin pri določanju strukture 
proračunske potrošnje, se pravi, glede namena sredstev. To> je bil glavni razlog, 
zaradi katerega je izvršni svet menil, da ni treba predpisati občinam minimalne 
stopnje za izobraževanje, ampak da je treba nasprotno črtati iz zakona tisto 
določbo, ki nalaga republiki dolžnost, da predpiše te nominalne stopnje občinam. 
Prosvetno^kulturni zbor pa je menil, da je zaradi varstva koristi šolstva po^ 
trebno z republiškim predpisom določiti minimalne prispevne stopnje. Pri tem 
moram pojasniti, da je republiška izobraževalna skupnost nastopala z nasprot- 
nimi argumenti in se je na izvršnem svetu zavzemala za to, da se ne predpišejo 
minimalne stopnje ter se ta obveznost republike iz zakona črta. Pri tem je na- 
vajala, da toliko časa, dokler bo republika predpisovala minimalne stopnje, 
bodo občine vztrajale pri teh minimalnih stopnjah in ne bodo čutile problema 
šolstva kot svoj problem, ki ga morajo reševati tako kakor vzdrževanje šolstva 
in njegov razvoj zahtevata. To so zatrjevali predstavniki republiške izobraže- 
valne skupnosti. Glede na taka njihova stališča na plenarni seji izvršnega sveta 
in glede na to, da smo delimitirali prispevne stopnje v občinah, -smo tudi 
v izvršnem svetu prišli do spremembe v svojem stališču in smo namesto predpisa 
minimalnih stopenj predlagali, da se ta obveznost republike v zakonu črta. 

Glede na to pa, da. prosvetno-kulturni zbor meni, da predpisane minimalne 
stopnje le lahko odigrajo nekakšno^ vlogo v smislu zaščite šolstva in pritiska 
na občine, da predpišejo zadostne prispevke za potrebe šolstva in če bo ta zbor 
enakega mnenja, izvršni svet ne bo imel nič proti temu. V tem primeru je 
pripravljen umakniti svoj predlog o spremembi zakona v tem smislu, da se 
črtajo minimalne stopnje.' Menimo torej, da je treba storiti prav vse, da se 
šolstvu da zadostna, sredstva. S prispevno stopnjo, ki je določena za republiko, 
smo ta sredstva tudi zagotovili in potrdili obveznost občin, da tudi v letu 1968 
zagotovijo za šolstvo vsaj takšna sredstva, ki so jih bile dolžne dati lansko leto. 
Ko smo se odločili za črtanje obveznosti republike, da predpiše minimalne 
občinske prispevne stopnje za šolstvo, smo predlagali, da pride ta dolžnost občin 
v resolucijo skupščine. Menim pa, da resolucija v tem smislu ni dovolj določna 
in da je treba ustrezno formulacijo trdneje postaviti; ne v smislu predvidevanja, 
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da bodo občine dale takšna sredstva, temveč obveznosti, da resnično zagotovijo 
takšna sredstva za šolstvo. Torej ni velike razlike in imamo tako na eni strani 
amandma prosvetno^kultumega zbora, na drugi strani pa skoraj enak tekst, 
oziroma mislim, da je treba dati skoraj enak tekst, čvrstejši kot je sedaj, v 
resolucijo. Med tema dvema možnostima je treba izbirati. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Hočevar, opravičujem se, ker 
sem bil nekaj časa odsoten. Zanima me, ali si morda v svojem izvajanju zavzel 
stališče do amandmaja tovariša Kambiča? 

Dr. France Hočevar: Lahko ga zavzamem! Menim, da je amandma 
dobronameren in v smislu vse današnje razprave išče zanesljivejšo oporo za 
financiranje šolstva. Menim pa, da ne dosega svojega namena iz dveh razlogov. 
Prvič zaradi tega, ker v prvem odstavku izloča sredstva za financiranje stro- 
kovnega šolstva iz vseh sredstev, to pa ne gre samo v korist šolstvu druge 
stopnje, kar misli tovariš Kambič, temveč se lahko sprevrže tudi v škodo. Drugi 
odstavek nikakor ni sprejemljiv in bi bil tudi v nasprotju z ustavo, kajti re- 
publiška izobraževalna skupnost ne more občinam predpisovati kriterije, po 
katerih bodo financirale šolstvo druge stopnje. Mislim, da je to nemogoča re- 
šitev in da ni sprejemljiva, menim pa, da je amandma, ki ga je sprejel pro- 
svetno-kulturni zbor in gre sicer v isto smer, zakonit in ustavno na mestu, 
medtem ko solucija, ki jo predlaga tovariš Kambič, ni zakonita in ni v skladu 
z ustavo. Naj mi tovariši iz zakonodajno-pravne komisije oprostijo, če sem si 
dovolil, da povem svoje mnenje — s tem nisem hotel z ničimer prejudicirati 
njihovega stališča. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Hočevar, to. je sedaj čisto' pre- 
cizirano. Amandma, ki ga je predložil prosvetno-kulturni zbor, je torej pravilen 
in tudi sprejemljiv, vendar me v tej> zvezi še zanima, ali bodo s tako rešitvijo 
tudi dejansko pokrite potrebe šolstva, kar naj bi bil smisel amandmaja? 

Dr. France Hočevar: Menim, da je tako in izvršni svet amandmaju 
ne nasprotuje. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima Drago Seliger. 

Drago Seliger: Tovarišice in tovariši poslanci! Pridružujem se miš- 
ljenju tistih poslancev, ki menijo, da ni slučaj, da je naša razprava o tem 
problemu danes dobila take dimenzije, kakršnih najbrž ni nihče pričakoval. 
Pravzaprav je to nadaljevanje diskusije, ki je trajala že nekaj let in je bila 
zlasti živa ob lanskem sprejemanju zakona. Mnogi nesporazumi1, kot jih sam 
ocenjujem po diskusiji, izhajajo iz pomanjkljivega materiala, ki nam je bil 
predložen. Pri tem mislim zlasti na odsotnost kvantifikacije in jasne konstruk- 
cije financiranja, kar bi odstranilo mnogo vprašanj in nejasnosti in ne bi moglo 
privesti do takih zaključkov, do katerih so prišli poslanci, namreč, da solucija, 
kakršna je predložena, ne rešuje ničesar. Navsezadnje solucija, kakršna je pred- 
ložena, rešuje tisto, na kar smo bili; vsi najbolj alergični in smo imenovali 
»fehtanje« po tovarnah. 

Menim, da je tudi ob predlaganem načinu financiranja strokovnega šolstva 
ostalo nekaj vprašanj, ki jih nismo do konca razčistili. Soglašam s tovarišico 
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podpredsednico, da smo ob lanskem sprejemanju zakona imeli zelo različna 
mišljenja in smo vsemogoče predlagali; tudi sam sem predlagal enako stopnjo 
prispevka za vse gospodarstvo za potrebe strokovnega šolstva; vendar pa smo 
se po vsej diskusiji zavesitno odločili, da principialno najbolj ustreza, če se 
osnovno in srednje šolstvo kolikor mogoče približa neposrednemu potrošniku 
v temeljnih izobraževalnih skupnostih. 

Tiste, ki se zavzemajo za hitro odločitev O' prenosu financiranja vsega sred- 
njega šolstva na republiko, želim opozoriti, da imamo najbrž v obsegu srednjega 
šolstva zelo različna mišljenja. Nekateri tovariši menijo, da gre za nekaj gim- 
nazij in srednjih strokovnih šol, vendar so v okvir drugostopenjskega šolstva 
danes vključene vse oblike organiziranega izobraževanja med osnovno šolo in 
visoko šolo. Tukaj gre za ves kompleks šol, glede katerih sicer ne trdim, da 
jih ni mogoče voditi iz republike, je pa zelo vprašljivo ali bi lahko te šole pre- 
vzela izobraževalna skupnost, ki je po zakcmu komaj ustanovljena in Ji še 
statuta nismo potrdili, ter se bojim, če bo zmogla opravljati tiste naloge, ki 
so ji brez tega naložene. Tako smo ji naložili, tudi z akti, ki jih danes spreje- 
mamo, celo vrsto bremen, na primer delavske univerze in celoten kompleks 
osnovnega šolstva. Naložili smo ji, naj naredi tisto, kar nekaj let ni bila spo- 
sobna narediti naša pamet, namreč objektivizirati merila za dodeljevanje do- 
polnilnih sredstev občinam. Če bi na vse to sedaj dodali še vse drugostopenjsko 
šolstvo, bi morda nastal tak položaj, da bi zaradi njega jutri dokazovali, da smo 
izobraževalno skupnost kot institucijo ustanovili nepremišljeno. Danes se vse 
razpravljanje koncentrira na razmerje republika — občine, pozabljamo pa na 
izobraževalne skupnosti in njihovo vlogo, čeprav smo ob njihovem ustanav- 
ljanju vsi zavestno trdili, da z ustanavljanjem izobraževalnih skupnosti in spre- 
jemom zakona začenjamo proces samoupravljanja na tem področju in ga nismo 
fiksirali ter da bodo ti organizmi verjetno doživljali še mnoge spremembe, prav 
tako verjetno tudi zakonita določila. Vendar sem odločno proti temu, da na 
vsaki seji skupščine spreminjamo kakšen člen zakona, ker vnašamo* na to 
področje, ki je bilo zadosti časa nemirno, nov nemir. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši! Predlagam, da 
bi za danes obravnavanje pretrgali. Obvestiti1 vas moram o nastalem položaju. 

Gospodarski zbor je sprejel zakon o prispevku od sredstev skupne porabe 
v drugačnem besedilu kot naš zbor. Glede na to je treba stališče obeh zborov 
uskladiti. 

Gospodarski zbor je nadalje sprejel zakon, ki ga sedaj obravnavamo^, v 
takem besedilu, kakor je bilo predloženo, medtem ko v našem zboru še ne vemo, 
kaj bo z amandmajem, ki ga je predložil tovariš Kambič, in se lahko tudi v 
zvezi s tem zakonom pojavi potreba usklajevanja s stališči gospodarskega zbora. 
Do tega lahko pride tudi še pri drugih zakonih. 

Zaradi tega sem' se sporazumel s predsednikom gospodarskega zbora, da se 
bo gospodarski zbor ponovno sestal jutri ob 11. uri, mi pa se bomo potrudili, 
da dotlej sprejmemo vse tiste zakone, ki jih sprejema tudi gospodarski zbor 
ter bomo nato ob enajstih lahko začeli proces usklajevanja z gospodarskim 
zborom. Ce imam pred očmi, da smo sedaj sredi obravnavanja 8. točke dnev- 
nega reda in da jih imamo na dnevnem redu 23, mislim, da nisem pesimist, če 
pričakujem, da se bomo še najmanj pri dveh, treh točkah precej zadržali. Zato 
menim, da je dobro, če se jutri zgodaj sestanemo, da bomo čimveč opravili že 
dopoldne. Zaradi tega predlagam., da bi se sešli jutri že ob osmih. Odbor za 
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plan, finance in proračun ter zakonodajno^pravna komisija bi se v tem primeru 
morala, sestati eno uro prej, torej že ob sedmih v sobi št. 84 zaradi obravnave 
amandmajev in stališč v zvezi z usklajevanjem. 

Za danes se vam zahvaljujem in pretrgavam sejo. Hvala lepa! 

(Seja je bila prekinjena ob 21. uri in se je nadaljevala 13. 2. 1968 ob 8. uri.) 

Predsednik dr. Jože Vilfan: Tovariši in tovarišice! Nadaljujemo z 
našim delom! Včeraj smo prekinili sejo pri obravnavi 8. točke. Poleg zakonskega 
predloga imamo še amandma tovariša Kambiča, katerega pa izvršni svet ne 
sprejme. 

Nadaljujemo z obravnavo. Prosim, tovariš Ahlin želi besedo. 
* 
Ivan Ahlin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! K pred- 

logu zakona o stopnji republiškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja za izobraževanje in o delu republiškega davka od prometa blaga na 
drobno, ki se steka med sredstva za izobraževanje, dajem na podlagi 302. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije amandma, po katerem naj se prečiščeno be- 
sedilo tega zakona glasi: »Stopnja republiškega prispevka iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja za izobraževanje znaša 2,53 % od osnove po< prvem od- 
stavku 26. člena zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje 
in izobraževanja v SR Sloveniji. Med sredstva za izobraževanje se steka tudi 
68 % republiškega davka od prometa blaga na drobno.« 

Obrazložitev; V letu 1967 so posamezni porabniki prispevka iz osebnega 
dohodka pri 26% stopnji prispevka iz osebnega dohodka porabili ta sredstva 
takole: invalidsko-pokojninsko zavarovanje 11,2 '%>, zdravstveno zavarovanje 
5 '°/o, otroško varstvo 1,8 !0/o, republiška izobraževalna skupnost in republiški 
proračun 2,8'%, občinski proračuni in temeljne izobraževalne skupnosti 5,2 %; 
skupno torej 26!%. Glede na to>, da krijemo 63 % vseh potreb splošne porabe 
iz prispevkov iz osebnega dohodka zaposlenih, je seveda nemogoče zagotoviti 
potrebna sredstva za kritje tako izjemno povečanih potreb v letu 1968 s stopnjo 
26 °/o, saj je samo za povečanje sredstev pokojninskega zavarovanja in za 
srednje strokovno šolstvo v letu 1968 potrebnih več sredstev. Vsestransko pro- 
učevanje nujno potrebne in ekonomsko opravičljive skupne stopnje prispevka 
iz osebnega dohodka kaže, da bi bila ob skrajnem varčevanju v proračunski 
porabi in ob doslednejšem zajemanju drugih vrst dohodkov za leto 1968 po- 
trebna stopnja 27,5 %. Za povečanje pokojninskega zavarovanja potrebujemo 
po izračunih republiškega sekretariata in izvršnega sveta 1,3 °/o, za kritje vseh 
stroškov strokovnega šolstva pa potrebujemo po istem izračunu 1,2%, skupno 
torej 2,5'%. Če od skupne prispevne stopnje iz osebnega dohodka, kii je pred- 
videna v letu 1968 v višini 27,5 "/o, odštejemo 2,5 % in 18% v višini lanske rea- 
lizacije za pokojninsko' in zdravstveno zavarovanje ter otroško' varstvo, ostane 
za republiški proračun i(n za izobraževanje na ravni republike ter občinske pro- 
račune in izobraževanje 7 %. V letu 1967 je bila stopnja iz osebnega dohodka 
za iste namene kot sem že omenil 8 %, in so bila sredstva razdeljena v razmerju 
35 % za republiški proračun in republiško izobraževalno skupnost nasproti 65 % 
za občinske proračune in temeljne izobraževalne skupnosti aldi v okviru stopnje 
2,8 % nasproti 5,2 % Enako delitveno< razmerje za leto 1968 pri manjši stopnji, 
torej 7%, pa bi dalo odnos 2,45 % nasproti 4,55 %. Kako pa izgleda dejanski 
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izračun, ki smo ga dobili v sejnem gradivu? Republiška stopnja za izobraževanje, 
za strokovno šolstvo in namenska dopolnilna sredstva znaša 3,46 % in sicer 
1,95 % za izobraževanje po predlaganem zakonu in 1,51 °/o za republiške potrebe. 
Ce od tega skupnega deleža odštejemo tisto-, kar je za republiško izobraževalno 
skupnost novo, to je strokovno šolstvo, z 0,62% udeležbo, bi torej znašala stopnja 
republiškega proračuna za kritje istih izdatkov kot v letu 1967 2,84 %, se pravi 
0,04 l0/o več kot v letu 1967. V istem gradivu pa se predlaga za občinske pro- 
račune in temeljne izobraževalne skupnosti skupno 4,74 % ali za kritje istih 
izdatkov kot lansko leto manj za 0,46 %. Razlike, ki bi po teh izračunih lahko 
nastale, pa so naslednje: 

1. za pokojnine se zagotovi 1,3%, torej več kot lani. Doslej sem v tem 
zboru in na vseh sestankih slišal, da je to naša nacionalna dolžnost. Če je to 
res, je potrebno sredstva v ta namen s tako stopnjo zagotoviti; 

2. ureditev financiranja strokovnega šolstva tako, da ne bo težav, kakršne 
so bile doslej. Za vse strokovno šolstvo potrebujemo 1,2 "/o in 

3. v proračunskih dohodkih ostane nespremenjeno razmerje udeležbe re- 
publiške izobraževalne skupnosti in republiškega proračuna ter občinske te- 
meljne izobraževalne skupnosti in občinskega proračuna. 

Pri takih razmerjih pa bi republiška udeležba ne bila 2,84 %, temveč 2,45 %, 
udeležba občinskih proračunov pa ne 4,74 '•'/o, temveč 4,55 %. Razlika je 0,58 %, 
prav toliko pa je potrebno, da se vse strokovno šolstvo financira iz rednih virov. 

Če so stališča izvršnega sveta in predsedstva skupščine, da se za pokojninsko 
zavarovanje dajo zadostna sredstva s stopnjo 1,3'%, da se strokovno šolstvo fi- 
nancira redno, ne pa tako kot v preteklem obdobju, in da ostane razmerje 
udeležbe pri osebnem dohodku iz delovnega razmerja enako, kot je bilo v 
preteklem letu, kot sledi iz izjav predsednika republiške skupščine na sestanku 
s predsedniki občinskih skupščin, se da zagotoviti sredstva v taki višini, kot 
jih predlagam. 

Predsednik dr. J Oiža Vilfan: Hvala lepa! Ta tvoj amandma ni mogoč 
po 302. členu poslovnika; na to sem bil že včeraj opozorjen in sem tudi sam 
naredil napako, enako kot tovariš Kambič; temveč po> 297. členu, ker gre za 
skrajšani in ne za hitri postopek. To seveda značaja amandmaja nič ne spre- 
meni, ker so tudi v skrajšanem postopku amandmaji dovoljeni, dokler ni kon- 
čana obravnava o zakonskem predlogu. To pomeni, da je tovariš Ahlin procedu- 
ralno opravičen dati amandma in zato proisim, da se amandma razmnoži in raz- 
deli posla,ncero. 

Prosim, besedo ima tovarišica Marija Ivkovič. 

Marija Ivkovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne le včerajšnja obravnava, temveč tudi vse dogajanje v zadnjih treh letih me 
utrjuje v prepričanju, da je treba vprašanje srednjega in srednjega strokovnega 
šolstva enotno rešiti v okviru republike, vendar menim, da moram zaradi ča- 
sovne stiske, v kakršni pa to pot nismo prvič, sprejeti predlagani zakon. V na- 
sprotnem primeru bi onemogočili občinskim skupščinam, da bi pravočasno 
sprejele ustrezne proračunske predpise. Prav zaradi tega bom sicer glasovala 
za predlog zakona, vendar samo s pogojem, da izvršni svet do konca polletja 
prouči vse do sedaj izgovorjene misli in zagotovi, da se financiranje srednjega 
strokovnega šolstva dosledno izvaja. V obdobju pol leta bo izvršni svet lahko 
detajlno proučil stanje in možnosti nadaljnjega reševanja tega vprašanja. Ni 
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podcenjevati izvajanj poslancev, ki, kot smo videli, dokaj enotno gledamo na 
rešitev tega problema. Izvršni svet mora to upoštevati! 

Predlog prosvetnon-kulturnega zbora nakazuje možnosti reševanja tega vpra- 
šanja po dosedanjem, a doslednejšem sistemu. Zato smatram za nujno, da pred- 
stavnik izvršnega sveta ponovno pojasni, ali prevzema izvršni svet obveznost, 
da skrbi za izvajanje predloženega zakona v pogledu financiranja srednjega 
strokovnega šolstva. Ce bo to> zagotovilo dano, sem pripravljena glasovati za 
predlagani zakon, vendar mora zagotovilo biti jasno in precizno. 

Nerazumljivo je namreč dejstvo, da moramo v sedanji stvarnosti in na 
sedanji stopnji samoupravljanja tako za bolnice kot za šolstvo, srednje in stro- 
kovno, še vedno v raznih oblikah zbirati sredstva ali, z našo navadno besedo, 
prosjačiti. Poleg tega je niz drugih dejavnosti v našem družbenem sistemu, ka- 
terih financiranje je dokaj enostavneje urejeno in tudi zagotovljeno. Če bi, na 
primer, zamenjali položaj strokovnega šolstva z nekaterimi panogami športa, 
čeprav osebno proti športu nimam čisto nič, bi prav gotovo vse teklo kot po 
maslu! 

To nam da misliti in s tem nismo zadovoljni! Nasprotujem temu, da se 
samoupravljanje na tem področju odraža v združevanju sredstev, kot je bilo 
do sedaj, če so delovne organizacije in občinske skupščine pripravljene prispevati 
sredstva, vendar v uzakonjeni obliki, ki bo stabilna in zanesljiva. Sem pa pristaš 
teženj, da se proučijo vse možnosti — za kar bi izvršni svet po mojem mnenju 
imel dovolj pol leta — glede prenosa srednjega strokovnega šolstva in sploh 
šolstva druge stopnje v republiške okvire. Primeren red in disciplina na tem 
področju ne moreta kršiti samoupravljanja tega področja. Da bom jasna: gla- 
sujem za predlog zakona le na osnovi jasnega zagotovila izvršnega sveta o do- 
slednem izvajanju financiranja te dejavnosti. Izvršni svet naj pred koncem 
polletja poroča o stanju na tem področju, z eventualnim predlogom, za urejanje 
tega vprašanja na podlagi teženj samega strokovnega šolstva, gospodarske zbor- 
nice, občinskih skupščin in naših dosedanjih razprav. 

Danes ugotavljamo, da urejanje teh vprašanj ovira zakon, ki smo ga spre- 
jeli preteklega leta in smo že takrat resno opozarjali na vse te posledice, ki so 
danes stvarnost. Mislim, da so vse pretekle in današnje razprave pokazale, da 
so naše težnje za rešitev vprašanja financiranja strokovnega šolstva v repu- 
bliškem merilu precej utemeljene in jih je zato treba upoštevati. Mislim, da 
sem bila dovolj jasna. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zahvaljujem se tovarišici Ivkovičevi za 
to intervencijo, ker pomaga pri reševanju moje naloge, kot predsednik tega 
zbora. Situacija je res taka, da najbrž danes kakršnokoli menjanje proporcev 
in stališč o tem ne bo mogoče. Mislim, da je zaradi tega zelo sprejemljiv predlog, 
da naj bi predlagani zakon sprejeli pod pogojem, če da izvršni svet izjavo o 
politiki na tem področju. Jaz se sicer drugače z raznimi pogledi tovarišice Ivko- 
vičeve ne strinjam, mislim pa, da je mogoče, da bi se izvršni svet s svojo izjavo 
zavezal, da bomo v tem letu našli rešitev. 

Besedo ima Stane Kavčič. 

Stane Kavčič: Tovariši, jaz ne mislim govoriti kot uradni pred- 
stavnik izvršnega sveta. Mislim, da je vsak, ki hoče tehtati objektivna dejstva, 
ugotovil, da so v tem pogledu stališča in politika izvršnega sveta v dobrih, 
preudarnih in lahko rečem tudi v potrpežljivih rokah, kar kažejo nastopi tova- 
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riša Hočevarja kot uradnega predstavnika izvršnega sveta. Vendar pa želim, 
preden bo izvršni svet spričo zelo različnih predlogov definiral svoja najnovejša 
stališča glede na včerajšnjo razpravo, povedati nekatere svoje misli in prir- 
pombe. 

Predvsem mislim, da je včerajšnja razprava, zlasti po številu diskutantov, 
po potrpežljivosti in po zanimanju, po intenzivnosti, s katero so se ti problemi 
obravnavali, dokazala, da najbrž ni razloga, da bi bili preveč zaskrbljeni zaradi 
usode strokovnega šolstva. Če republiški zbor pozno v noč tako vztrajno išče 
najboljšo rešitev, ne pa le to, kateri predlog naj obvelja, je to vsekakor 
argument, ki verjetno lahko odpira optimističine perspektive razvoju šolstva. 
Če se osnovne značilnosti razprave poskušajo postaviti na nekatere glavne 
skupne imenovalce, potem se, mislim, lahko formulira vprašanje takole: zakaj 
izvršni svet iz sistema financiranja in funkcioniranja strokovnega šolstva ni 
izključil občin? Povsem enako vprašanje se je postavilo tudi v izvršnem svetu, 
le v drugačni obliki, namreč, ali je mogoče financiranje in funkcioniranje stro- 
kovnega šolstva in vsega šolstva druge stopnje postaviti mimo občin — da bom 
še bolj jasen — mimo osnovne celice družbene reprodukcije? To vprašanje ima 
dve strani, materialno in splošno družbeno-. Poglejmo najprej materialno stran! 

Občine so dale lani za strokovno šolstvo 4 milijarde 300 milijonov starih 
dinarjev. Ko smo se1 zavzemali, da se podrejo' limiti, nam je bilo popolnoma 
jasno-, da so vendar dane določene objektivne možnosti, do katerih lahko obre- 
menjujemo gospodarstvo. Naše stališče je tudi dogovor z republiško gospodarsko 
zbornico in z drugimi faktorji je bil, da ne obremenjujemo v letošnjem letu 
gospodarstva nad stvarnimi, ne nad formalnimi obremenitvami v preteklem 
letu. Obremenitev v te namene je bila lani okrog 28 '%>. Če smo hoteli ostati v teh 
okvirih, in smo se odločili za poprečno stopnjo- 27,5®/», nismo m-ogli iz mate- 
rialno bilančnih razlogov izključiti 4 milijarde 300 milijonov, ker bi v na- 
sprotnem primeru to pomenilo dodatno- obremenitev za gospodarstvo, pri čemer 
bi bilo občinam prepuščeno, -da po svoje uporabijo to vsoto za kakršnekoli druge 
potrebe. Ob odločitvi, da odpravimo celo občinske limite, se nam je zdelo po- 
polnoma nemogoče 4 300 000 dinarjev, ki so bili daru iz občinskih virov za 
financiranje strokovnega šolstva, izključiti iz celotnih materialnih bilanc raz- 
delitve družbenega proizvoda. Tako je ta materialna obremenitev, oziroma ta 
bilanca ostala, kar pomeni, da so občine ostale v materialnem smislu sofinancer 
strokovnega šolstva. Drugo- je seveda vprašanje, ali so 'bile te obveznosti do 
kraja realizirane. Tu je bilo govorjeno, da nekatere občine sv-ojih obveznosti 
niso -izvršile. Nihče o tem ni povedal konkretnega podatka-. Po informacijah, 
s katerimi razpolagam, je bilo nerealiziranih -obveznosti največ 15 do 20 "/o. V 
skupnih sredstvih je tako najmanj 80 °/» obveznosti pokritih iz normalnega siste- 
ma, Dvomim, če je možno zaradi tega, ker nekatere obveznosti niso bile izpol- 
njene 100 %, temveč samo 80'°/o, zaključiti, da je celoten sistem slab in ga je 
zaradi tega treba podreti. Če bi bil odnos obraten in bi bile obveznosti izpol- 
njene samo 20'%, 80 "/o pa ne, bi bilo mogoče govoriti, da cel sistem v določenem 
smislu ni popolnoma v -redu postavljen. 

Kar se materialnih bilanc tiče, bi rad še povedal, da imajo največ pripomb 
razvite občine, predvsem nekateri razviti centri, ki vztrajno zatrjujejo, da ne 
bodo financirali izdatkov za strokovno šolstvo na račun nerazvitih občin. To 
je samo ena stran. Z druge strani pa se lahko postavi vprašanje, s kakšno pra- 
vico — če že govorimo o absolutno pravični razdelitvi — pobirajo največji delež 
davka na maloblagovn-i promet predvsem razviti centri? Jaz se ne spuščam 
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v materialne bilanoe, hočem pa samo povedati, da gre tu za medsebojno pove- 
zanost in medsebojno reprodukcijo tudi v odnosu med mestom in vasjo. Tudi na 
odnose med razvitimi in nerazvitimi občinami ni mogoče vedno in povsod 
gledati samo skozi trenutne finančne bilance. 

Poleg materialnega ima. to vprašanje tudi politični vidik. Včeraj je že 
tovariš Hočevar rekel, da bi premik srednjega šolstva oziroma šolstva druge 
stopnje na republiški nivo, pomenil oddaljevanje vpliva gospodarstva na to 
dogajanje; rekel bi še več, ne samo gospodarstva, tudi konkretnega lokalnega 
kolorita, če se lahko tako izrazim! Kako so nastajale vse te šole? Nastajale so, 
po mojem mnenju, marsikdaj iz življenja, ne vedno čisto do kraja pretehtano, 
marsikje pod vplivom raznih, tudi prosvetnih in šolskih entuziastov, ki jim 
moramo ob tej priliki ponovno dati priznanje. Borile so se 7. mnogimi težavami 
in pomanjkljivostmi, vendar so se razvijale in so zdaj tu s svojimi 42 000 učenci. 
Menim, da ne gre za napako v sistemu in da je povsem iluzorno pričakovati, 
da bi vse težave prenehale s prenosom teh šol na republiko. Reda bi bilo mo^ 
goče več, šol pa manj; razvoj bi najbrž zastal. Ce bo tako, se bomo tule sesta- 
jali in na osnovi papirnatih analiz najprej tehtali ali odpremo novo šolo ali 
je ne odpremo. Če se bomo sporazumeli, da šolo odpremo, na primer gostinsko, 
katerih očitno primanjkuje, potem se bomo začeli pogajati, tule v tejle dvorani, 
kje naj jo odpremo, ali v Ljubljani, v Dolenjskih Toplicah, v Rogaški Slatini, 
v Slatini Radencih, na Bledu, v Piranu, mogoče se bom jaz »"izpod žita« zavze- 
mal za to, da se odpre v Kopru, slučajno sem tam poslanec. Nikakor ne imejte 
iluzij, da konfliktov več ne bo! Kajti, če republika odpre šolo in jo financira, 
zakaj se ne bi vsi družbeni faktorji borili zanjo? Ko se je postavilo to vprašanje 
na seji predsednikov občinskih skupščin, se je takoj dvignil en predsednik in 
rekel, da se strinja s tako rešitvijo, vendar pod pogojem, če bo republika zago- 
tovila vsem tistim, ki hočejo študirati na drugi stopnji, popolnoma enake mate- 
rialne pogoje in možnosti, kar praktično pomeni, da vsak, ki hoče iti v šole, 
lahko gre. To pa je čista iluzija! Tega ne bomo mogli zagotoviti še 20, 30 ali pa 
50 let. 

V čem je torej konflikt? Konflikt ni v institucionalnem sistemu, v hierar- 
hiji, da tako rečem oziroma v alternativi ali občina ali republika. Konflikt je 
v tem, da imamo na eni strani popolnoma prirodne težnje mladine in mladega 
rodu, ki hoče napredovati, ki hoče iti čimbolj v šole in hoče biti čimbolj stro- 
kovno usposobljen, kar vse pa je drago, na drugi strani pa naše omejene mate- 
rialne možnosti. V tem je konflikt, konflikt med progresivnimi ljudskimi težnja- 
mi in materialnim stanjem 'družbe, ne pa v tem, ah naj kot finanoer nastopa 
občina ali republika. S tem konfliktom, s tem protislovjem, moramo računati! 
Res je, da lahko določen sistem to protislovje bolj demokratično razrešuje in 
bolj učinkovito rešuje, drugi pa ga po nepotrebnem komplicira in zaostruje. 
S tem ne nameravam preprečiti nadaljnje razprave; tudi te argumente je treba 
resno pretehtati in se ne prenagliti v trenutnem prepričanju, da bomo s spre- 
membo zakona in hierarhije objektivna družbena protislovja odpravili. To je 
iluzija! 

Včeraj sem bil zelo impresioniran ob razpravi tovariša Maj eri ča, ko se je, 
vsaj po mojem mnenju, z elementarno sodobno ekonomsko logiko in s pristnim 
posluhom za sodobna, mikroekonomska dogajanja zavzel za znani cenzus glede 
obveznosti vodenja davčnih knjig za obrtnike. Iz njega je govoril, tako> rekoč, 
nek sodoben ritem, zlasti še, ko je rekel, da sodoben proizvajalec sploh ne more 
poslovati, če vsak trenutek nima pred seboj nekakšne svoje bilance. Moram pa 
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reči, da sem se nekoliko grenko nasmehnil, ko sem poslušal njegovo argumen- 
tacijo v zvezi s predlogom, naj se srednje strokovno šolstvo in mogoče tudi ce- 
lotno šolstvo druge stopnje prenese na republiko. On je namreč izhajal iz sedanje 
sinteze, da to šolstvo delno financira republika, delno pa občine. Dejal je, da to 
ni dobro in to apostrof iral z znanim slovenskim pregovorom, da »v španovi j i 
še pes crkne.« 

Ne vem sicer, iz katerega zgodovinskega obdobja izvira ta slovenski pre- 
govor. Morda iz tistih romantičnih kmečkih časov, o katerih je Tavčar pisal svoje 
romane in novele in med katerimi se ena od njih pričenja s stavkom: »kmet 
je kralj«, in potem tako naprej. Morda seže ta pregovor v Bleiweisove čase ali 
mogoče kar direktno v srednji vek in v cehovske in manufakturne odnose. 
Ptrav gotovo pa je, da sega v preteklost, in sem prepričan, da živimo zdaj v dru- 
gačnem času, v času čedalje večje medsebojne povezanosti, odvisnosti, koopera- 
cije, sodelovanja ter integracij. To velja za ves sodobni svet, še posebej za socia- 
listično družbo in tako družbo- kot je naša. Konkretnih rezultatov in dokazov 
o tem imate kolikor hočete in mislim, da so različne skupnosti na. različnih 
ravneh in v različnih diagonalah izven klasične strukture države že napravile 
mnogo več kot samo svoj začetni pozitivni stik. Zdii se mi, da prihaja čas, ko 
bomo morali Slovenci ta svoj pregovor nekoliko spremeniti, mogoče takole: 
»Samemu psu je dolgočasno in včasih crkne!« 

Torej, da se vmem nazaj! Zdi se mi, da moramo vendar tudi po tej poti 
iskati določeno integracijo, določeno sintezo1. Ni dovolj samo to, da imamo neka- 
tere integracijske elemente in da smo začeli misliti izven državnih kategorij. 
Slabo je to, in v tem je po mojem mnenju osnovni vir slabosti vse razprave in 
vseh problemov, da smo ostali samo pri splošnih parolah integracije, nismo pa 
šli iskat eksaktnih konkretnih meril in kriterijev za skupnost, za povezovanje 
in za sodelovanje. 

Poglejte, kako se glasi tako mnogo ljubljena in slavljena prisilna oblika 
znanega zakona, po katerem naj občine tudi v letošnjem letu dajo najmanj 
takšen prispevek za šolstvo, kakor so ga dale v preteklem letu. Prelistajte uradne 
liste zadnjih let, pa boste videli, da je to pesmica, ki se ponavlja že precej 
časa. Vendar je vprašanje, na katerih elementih naj sloni participacija, kako 
naj se meri, kako naj se izračunava in do- katerega obsega. Nihče meni ne zna 
povedati rešitve. Edini, ki o tem že zna nekaj povedati, ali pa ki nekaj sluti, 
je republiška izobraževalna skupnost in tovariši, ki delajo v izobraževalnih 
skupnostih. Jaz sem bil globoko impresioniran ob stališču predsednika republiške 
izobraževalne skupnosti, ko je rekel: »Pustite to nam, se bomo že mi dogovorili 
in našli neka merila! Bomo skupaj sedli in jih bomo prodiskutirali!« Sekretariat 
za proračun ni našel meril. Tudi sekretariat za prosveto in kulturo ni našel 
meril na podlagi učne ure. Republiška izobraževalna skupnost pa je že šla po tej 
poti. V njej se. samorupravljalci pogovarjajo v nekem drugem jeziku. Ne morem 
se strinjati in ne bi mogel nikdar sprejeti na hitro neke temeljite reorganizacije 
v sedanjem sistemu šolstva, ne da bi dali možnosti in časa izobraževalnim 
skupnostim, da se o tem vprašanju sestanejo, razpravljajo, analizirajo in povedo 
svoje mnenje. Tovariši, devetdeset ljudi je v republiški izobraževalni skupnosti, 
ki več vedo o šolstvu kot jaz in so že danes bolj meritoren činitelj za nekatere 
odločitve kot pa izvršni svet. To so te samoupravne strukture, o katerih govo- 
rimo in na katere mukoma in počasi, vendar pa le prenašamo naloge. Nadalje, 
tovariši, ne pozabite, da je republiška izobraževalna skupnost velika materialna 
sila, mnogo večja kakor republiški izvršni svet v tem pogledu. Ona ima v rokah 
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10 milijard za prelivanje! To je velika banka. S temi sredstvi se da marsikaj 
storiti. V perspektivi — da nekoliko konkretiziram — gremo morda lahko po 
tej poti, da bi, na primer, neka občina ali pa neka skupnost v določenem raz- 
merju, ne na glavo vsakega dijaka, kar je absurd, sodelovala, pri financiranju 
z 10'%>, 15l0/» ali 20 °/o. Ta prispevek bi bil lahko odvisen od višine nacionalnega 
dohodka ali od kakšnih drugih dohodkov. To je, recimo, formula, ki jo je meni 
razlagal predsednik republiške izobraževalne skupnosti. 

Ponavljam, absurd bi bilo zahtevati, da občina plača za vsakega posamez- 
nika, študenta odnosno učečega se mladeniča ali mladenko. Tukaj gre za neke 
kvantume. Kadar pride, na primer, iznad njih, naj sodeluje. Tista občina, 
oziroma skupnost, ki ima večji dohodek, lahko več participira, tista, ki ima 
manjšega, pa naj prispeva manj. Sicer pa imamo tu še republiški sklad, s ka- 
terim razpolaga republiška izobraževalna skupnost in naj se tako med seboj 
dogovarjajo in sporazumevajo ter participiraj o. V tem vidim perspektivo in 
izhod. Medsebojno prepletanje in graditev nekih novih spoznanj, meril in tako 
dalje, je po mojem mnenju edina naša perspektiva. Drugače pa bo, če si bo vsak 
zamišljal rešitev samo v teh hierarhičnih, etatističnih strukturah. Po mojem 
mnenju to ne bo dobro, ker bomo prišli do tega, kar se danes že tudi sliši. Po- 
polnoma odprto bom še nekaj povedal. 

Meni so zelo razumljive težave, s katerimi se srečujejo tovariši v Mariboru; 
zelo razumljiva mi je njihova težnja, da še drugi participiraj© pri financiranju 
tamkajšnjih šol, vendar se pri tem slišijo ugovori, ki jih je treba tudi dati na 
tehtnico. Vse najboljše na primer želim nogometnemu klubu Maribor in žal 
mi je, da je trenutno tako postavljen na lestvioi, da ne verjamem, da bo nogo- 
metni prvak Jugoslavije v letošnji sezoni, in bi mu z veseljem ploskal, če bi 
postal prvak. Vendar je dejstvo1, da je občinska skupščina našla — vsaj v časo- 
pisih je bilo objavljeno — neka sredstva, da pokriva deficit temu klubu, isto- 
časno pa zelo energično postavlja, da ona učeče se mladine v srednjih šolah iz 
svoje okolice ne bo financirala. Taka razprava se začenja. Nočem iti na teren 
nogometnih driblingov, hočem samo povedati in pokazati, da moramo predvsem 
v temle domu, na tem mestu, za temi govornicami vendar poskušati videti 
celoten proces medsebojnega prepletanja, odvisnosti, sodelovanja in povezovanja 
enotne družbene reprodukcije. Ce mi tu ne bomo našli poti naprej, je pot le 
nazaj. Potem pa je treba odrejati, vendar ne na tej ravni, ne v tej dvorani, ne 
na tem mestu, temveč na višjih mestih, vse osnovne in tudi podrobne proporce 
družbene delitve in družbenih gibanj. Globoko sem prepričan, da je naša družba 
zrela, da gre naprej, da je v vseh nas dovolj zavesti in razumevanja, da naj- 
demo poti, in da mnoge stvari, če drugače ne gre, tudi odložimo, ne pa da jih 
lomimo prek kolena, predvsem ne v tem smislu, da bi se vračah nazaj. Menim, 
da je bolje odločitev odložiti, počakati, analizirati, poslušati in iskati poti naprej. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ce sem dobro razumel tovariša predsed- 
nika izvršnega sveta, on poleg tega, da je dal zelo bogato argumentacijo za 
družbeno povezovanje na tem področju, ni odklonil ideje tovarišice Ivkovičeve. 
Povsem naravno je, da bomo morali ta problem še reševati, čeprav danes sprej- 
memo predlagani zakon. To ne bi pomenilo, da o teh vprašanjih ne bomo več 
razpravljali. Tovariš predsednik Kavčič je na koncu tudi rekel, da ne smemo 
lomiti prek kolena, kar pomeni, da bi morali še naprej razpravljati. Ker odgo- 
varjam za proceduro in bi rad, da bi vendarle danes končali s to zadevo, vprašam 
izvršni svet, ali lahko zaključimo, da se izvršni svet obvezuje za ponovni pregled 
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vseh teh vprašanj, ter da bo pred republiškim zborom ponovno začel razpravo 
o tem septembra meseca tega leta. Tak zaključek bi se približal temu, kar je 
predlagala tovarišica Ivkovičeva, na tihem pa tudi pričakujem, da bosta ob taki 
rešitvi morda tovariša Kambič in Ahlin pripravljena svoja stališča prilagoditi 
sedanjemu stanju. 

Dr. France Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Če sem prav 
razumel tovariša predsednika, gre v zvezi z razpravo tovarišice Ivkovičeve za to, 
da ostanemo pri predlogih izvršnega sveta, da morebiti upoštevamo amandma 
prosvetno-kulturnega zbora pri prihodnji točki 'dnevnega reda in da na taki 
osnovi izvršni svet z republiško izobraževalno skupnostjo ter republiškim sekre- 
tariatom za prosveto in kulturo spremlja celoten razvoj ne samo financiranja, 
temveč tudi družbenih odnosov in vseh problemov, ki se pojavljajo pri srednjem 
in srednjem strokovnem šolstvu in o tem poroča, skupščini; zdaj pa se dogo- 
vorimo, do kdaj naj to stori? Pri tem je treba upoštevati dvoje: glede na pri- 
hodnje šolsko leto bi bilo zaželeno1, da se to čimprej naredi, na drugi strani 
pa je le potreben določen čas, da pridemo do primernih izkušenj; tudi če upo- 
števamo vse dosedanje izkušnje, bi vendarle potrebovali za proučitev teh vpra- 
šanj najmanj pol leta, torej ne bi mogli opraviti te naloge še pred junijem. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Mislim, da tovarišici Ivkovičevi ta pred- 
log ustreza. 

Dr. France Hočevar: Moram reči, da si nisem izmislil, ker sem že 
včeraj omenjal, namreč, da smo se o tem že pogovarjali s predstavniki republiške 
izobraževalne skupnosti, ki ravno tako gleda na ta problem. 

Dr. Joža Vilf an : Ali smo se zdaj sporazumeli s tovarišico Ivkovičevo? 

Marija Ivkovič: Moj predlog glede na pol leta je temeljil prav na 
tem, da bi bile vse te priprave oziroma analize izvršene do naslednjega šol- 
skega leta. Skrbi me namreč, da se ne bi zbiranje sredstev zopet kje zataknilo, 
čeprav predlog prosvetno-kulturnega zbora zavezuje občinske skupščine in 
gospodarstvo k prispevkom. Zato sem tudi predlagala, naj bi izvršni svet sprejel 
obveznost, da bo zagotovil redno dotekanje potrebnih sredstev. Če sem prav 
razumela izjave tovariša Kavčiča in tovariša Hočevarja, spremljanje teh do- 
gajanj s strani izvršnega sveta ne bo samo politično spremljanje, temveč tudi 
takojšnje reagiranje na vse mogoče in eventualne nepravilnosti oziroma ne- 
izpolnjevanje dolžnosti. Pri temi ponovno pozivam izvršni svet, da stori vse 
potrebno za zagotovitev sredstev, če občinske skupščine in gospodarske organi- 
zacije ne bi v redu izpolnjevale svojih dolžnosti. 

Sicer pa — kot sem rekla, — se strinjam, da sprejmemo predlagani zakon, 
ker v nasprotnem primeru zavremo vse možnosti občinskih skupščin za pravo- 
časen sprejem proračuna in za, zagotovitev sredstev za potrebe strokovnega 
šolstva. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Prosim, tovariš Hočevar! 

Dr. France Hočevar: Mislim, da ni treba posebej poudarjati, da se 
pod spremljanjem razume tudi aktivno poseganje. Menim, da je izvršni svet 
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kot politično izvršilni organ skupščine dolžan v tej smeri misliti in da je že na 
splošno dolžan skupščino obveščati o izvajanju njenih sklepov in o problemih, 
ki se pojavijo ob izvajanju kakršnekoli odločitve skupščine in da to velja tudi 
za vprašanja financiranja srednjega šolstva oziroma še posebej srednjega stro- 
kovnega šolstva. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Najprej vprašam tovariša Ahlina in 
Kambiča, ali še vztrajata pri svojih amandmajih? Prosim, besedo ima tovariš 
Ivan Ahlin. 

Ivan Ahlin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Vztra- 
jam pri amandmaju, ki sem ga podal. Bodite prepričani, da si številk v predlogu 
nisem izmislil. So samo rezultat v številkah povedane politike izvršnega sveta, 
ki jo je dal ob razpravah o šolstvu. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Prosim, da ,se o tem amand- 
maju izjavita odbor za proračun in zakonodajno-pravna komisija. Stališče 
izvršnega sveta pa je jasno že iz dosedanjega izvajanja. 

Prvo bomo obravnavali amandma tovariša Ahlina, potem pa še mandma 
tovariša Kambiča. 

Miran Cvenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Moram se opravičiti, ker sem prisostvoval seji našega odbora, ki je medtem 
obravnaval amandma tovariša Kambiča in zato ne vem za vsebino amandmaja 
tovariša Ahlina. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: V redu, potem bo treba prekiniti sejo. 

Miran Cvenk: Prosim za prekinitev seje, da bi se naš odbor lahko 
sestal. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Razumem položaj. Prosim pa za izjavo 
tovariša Kambiča, da bi potem lahko kar skupaj obravnavali oba amandmaja. 
Besedo ima tovariš Miroslav Kambič. 

Miroslav Kambič: Prisostvoval sem seji odbora za družbeni plan, 
finance in proračun ter zakonodajno-pravne komisije in sem svoj amandma 
pred tema organoma umaknil pod pogojem, da se namesto obrazložitve, kjer 
se govori, da se 0,62 '%», to je vsota 53,3 milijona novih din uporabi za financi- 
ranje strokovnih šol, sprejme priporočilo republiški izobraževalni skupnosti, da 
ta sredstva uporabi za sofinanciranje srednjih šol oziroma šol druge stopnje. 
Pod tem pogojem sem umaknil amandma in predstavnik komisije oziroma 
odbora bo lahko to tudi potrdil. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim predsednika odbora za družbeni 
plan, finance in proračun, da se njegov odbor sestane in zavzame stališče do 
amandmaja tovariša Ahlina, enako prosim tudi predsednika zakonodajno-pravne 
komisije. Glede na to prekinjamo obravnavanje 8. točke in prehajamo na 9. 
točko, da ne bi zavlačevali vsega postopka. 
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9. točka dnevnega reda je predlog zakona o spremembi zakona o 
izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Slo- 
veniji. Predlagatelj je izvršni svet. Pri tej točki je predstavnik izvršnega sveta 
dr. Vladimir Bračič. 

Predlog je bil obravnavan v odboru za družbeni plan, finance in proračun 
ter v zakonodajno-pravni komisiji in ste obe poročili prejeli, Predlog zakona 
je obravnaval tudi prosvetno-kulturni zbor, ki je zakon sprejel s tem, da je 
dodal že tolikokrat omenjeni amandma. 

Vprašam predstavnika izvršnega sveta, ali želi še kaj dopolniti obrazložitev, 
ali pa bo kasneje interveniral v obravnavi. (Ne želi.) Hvala! 

Vprašam tovariša predsednika: prosvetno-kulturnega zbora, al/i1 želi po- 
jasniti ta amandma. (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Miloš Poljanšek. 

Miloš Poljanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslan- 
ci! Bom zelo kratek, vendar pa bom skušal bistveno, kar je želel prosvetno- 
kulturni zbor z amandmajem, tudi razložiti. 

Bojazen, kakršna je bila prisotna in je še v vaši razpravi včeraj in danes, 
je bila prisotna, tudi na našem zboru in to prav zaradi tega, ker je sam meha- 
nizem, sam sistem financiranja strokovnega šolstva šele v razvoju, šele v na- 
stanku, pri čemer je sam instrumentarij postavljen tako, da je bilo, kot je bilo 
to že tudi pri vas ugotovljeno, nekaj neznank, na katere bo lahko odgovorila 
šele praksa. Prav zaradi tega, ker ni definitivno jasno, ali bo v letošnjem letu, 
v prvem letu, ko bodo izobraževalne skupnosti v celoti prevzemale, seveda tudi 
ob vlogi samih občinskih skupščin, financiranje osnovnega in srednjega, pa tudi 
srednjega strokovnega šolstva, res vse zagotovljeno z.a nemoteno izvajanje te 
naloge, je bil prosvetno-kulturni zbor mnenja, da je treba s predpisom zagoto- 
viti za letos vsaj enaka sredstva kot v preteklem letu. Težnja, da se financiranje 
srednjega šolstva prenese na republiko, ni vzrok, temveč je posledica te nejas- 
nosti in je prevladovala tudi v našem zboru. Prav zaradi tega je naš amandma 
postavljen v tem smislu, da bi bile obveznosti občinskih skupščin, kakršne 
so bile postavljene v lanskem letu, izpolnjene v letošnjem letu in bi s temi 
sredstvi, poleg sredstev gospodarskih organizacij, omogočile normalno redno 
delo srednjih strokovnih šol. 

Predsednik dr. J o> ž a Vilfan: Hvala lepa, tovariš predsednik! K temu 
amandmaju, ki ga je dal prosvetno-kulturi zbor, predvsem želim slišati mnenje 
izvršnega sveta, odbora in zakonodajno-pravne komisije. Prosim tovariša se- 
kretarja, da opozori odbor in komisijo, ki prav sedaj zasedata, naj obravnavata 
še to vprašanje, če ga še nista. 

Izvršni svet še ni dal svojega stališča do tega amandmaja, sicer ga je na- 
kazal, vendar ga je treba dati tudi formalno. Prosđm, tovariš Bračič! 

Dr. Vladimir Bračič: V imenu izvršnega sveta izjavljam, da spre- 
jema ta amandma, 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Prosim še za mnenje odbora. 

Milan Ravbar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Odbor za 
družbeni plan, finance in proračun je obravnaval amandma pro&vetno-kultur- 
nega zbora in ga ni sprejel. Odbor meni, da bi sprejetje tega amandmaja po- 
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menilo določeno nezaupanje občinskih skupščin. Če smo medtem že odpravili 
limitiranje občinskih dohodkov in s tem izrazili zaupanje občinskim skupščinam, 
meni odbor, da lahko občinskim skupščinam tudi zaupamo, da bodo posvečale 
potrebno skrb izobraževanju v mejah, kolikor bo to mogoče. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Tovariši in tovarišiee, ape- 
liram na vse vas, da premislite o položaju, v katerega smo prišli. Jaz sem zadnji, 
kateri ne bi vedel, da je procedura, v kateri mi vse te stvari rešujemo, nemogoča. 
Pozno smo prejeli ves potek teh ukrepov in moramo zaradi tega ravnati po 
skrajšanem postopku in pod velikim pritiskom časa. Tovariše iz odbora za 
družbeni plan, finance in proračun v tem položaju sprašujem, ali so sebi 
zastavili vprašanje, kako bodo naše občinske skupščine reševale ta problem 
glede na to, da je prosvetno-kulturni zbor o tem že odločal, da imamo sedaj 
ta njegov amandma in da smo danes 13. februarja! Seveda nočem s tem deval- 
virati argumentov, katere sem slišal, vendarle pa mislim, da bi danes to vpra- 
šanje lahko rešili. 

Prosim še tovariša Cesnika, predstavnika zakonodajno^pravne komisije, da 
pove glede amandmaja stališča zakonodajno-pravne komisije. 

Janko Cesnik: Tovariš predsednik, tovarišiee in tovariši poslanci! 
Ce se ne motim, gre za amandma tovariša Feldina, ki ga je potem sprejel tudi 
prosvetno-kulturi zbor. Naša komisija je svoje stališče do tega amandmaja že 
navedla v poročilu, ki ste ga prejeli v gradivu k temu predlogu zakona.. Sta- 
lišče naše komisije je tako, kot je navedeno v zadnjem odstavku, in sicer, da 
je predlagana določba pravno sicer mogoča, saj je podobna določba obstojala 
tudi v preteklem letu, vendar bi sprejetje amandmaja pomenilo za občinske 
skupščine zakonito obveznost, ob kateri bi bila okrnjena pravica občine, da 
samostojno razporeja sredstva, ki ji pripadajo. Pri tem komisija še opozarja na 
odločitev izvršnega sveta in pristojnih skupščinskih teles, po kateri se občinam 
daje samostojnost tudi pri določanju prispevkov iz osebnih dohodkov iz delov- 
nega razmerja v letošnjem letu, zaradi česar stopnje tozadevnih občinskih 
prispevkov v letu 1968 ne bodo limitirane z republiškim predpisom. Amandma 
poslanca Borisa Feldina torej odstopa od splošne politike doslednejšega utrje- 
vanja samostojnosti občin. 

K temu je treba še pripomniti, da so utemeljeni tudi pomisleki poslancev, 
ki so bili izraženi včeraj, namreč, da bi prišlo do neenakosti med temi občinami, 
ki so doslej v redu izpolnjevale svoje obveznosti in so nekako pokazale pošten 
odnos do strokovnega šolstva, in tistimi občinami, ki teh obveznosti niso izpol- 
njevale. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Prosim, tovariš Seitl! 

Viktor Seitl: Tovariši in tovarišiee poslanci! S stališčem odbora se 
ne morem strinjati v celoti. Menim, da bo stanje mnogo bolj čisto, če predlagani 
amandma sprejmemo, vendar želim, da bi predhodno dobili pojasnilo, kako 
sekretariat za finance oziroma izvršni svet misli to vprašanje rešiti, ker je pred- 
vsem za tiste občine, ki dobivajo dopolnilna sredstva problematično, katera 
so tista sredstva, ki se upoštevajo kot obveznost za lansko leto. Če bomo dolo- 
čali sredstva za osnovno dejavnost šolstva po principu, da bomo od skupnih 
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sredstev izločiti lanska dopolnilna sredstva, pa potem določili najmanj takšna 
kot jih tule z amandmajem predlagamo, je položaj za nas dokaj jasen. Ce pa 
tega ne bomo precizirali, je vprašanje silno zapleteno, če pri tem upoštevamo 
še dodatne obveznosti, ki jih imajo občinski proračuni, potem nikakor ne mo- 
remo priti na zeleno vejo. Zato prosim, da bi predstavnik sekretariata za finan- 
ce pojasnil, če je pravilno, da se pred zagotovitvijo sredstev to izloči in da se 
lahko izobraževalne skupnosti po kriterijih, ki so bili danes že povedani, dogo- 
varjajo za dopolnilna sredstva. Če je tako, bi morali amandma samo podpreti, 
ker bi poenostavil in poenotil proceduro pri določanju in urejanju sredstev 
v okviru možnosti. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Prosim, besedo ima tovariš dr. France 
Hočevar! 

Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Jaz sem že včeraj tolmačil, kakšno je bilo stališče izvršnega sveta do 
tega vprašanja. Povedal sem, da je izvršni svet sam' najprej nameraval predla- 
gati, da se zakon dopolni tako kot predlaga amandma prosvetno-kultumega 
zbora. Pozneje, na plenarni seji izvršnega sveta, kjer smo se odločili za delimi- 
tiranje občinskih stopenj in glede na to, da so predstavniki republiške izobra- 
ževalne skupnosti menili, da se dela šolstvu s predpisovanjem minimalnih 
stopenj medvedja usluga, ker s tem predpisovanjem ne pridemo do tega, da 
bi občine spremenile odnos do šolstva, ga vzele kot svojo skrb in mu dodelile 
tolikšna sredstva, kolikor so šolstvu potrebna, smo prišli do tega, da naj ne bi 
predpisovali minimalnih stopenj. Ker pa je bil prosvetno-kulturni zbor dru- 
gačnega mnenja in je v tem smislu tudi včeraj in danes tekla razprava v tem 
zboru, je izvršni svet zavzel stališče, da ne vztraja pri svojem prvotnem pred- 
logu in je pripravljen sprejeti tak amandma, če do njega pride oziroma če ga 
sprejme tudi ta zbor. Smatramo, da glede na vse široko razpravljanje teh 
vprašanj in na vsa opozorila, ki so bila tukaj dana in glede na obveznost, ki 
jo je sprejel izvršni svet, namreč, da bo poročal o tem, kako poteka v praksi 
financiranje srednjega in srednjega strokovnega šolstva, nima smisla, vsaj jaz 
tako mislim in menim, da misli tako tudi ves izvršni svet, da zdaj izgubljamo 
sile še okoli tega amandmaja. Amandma, če lahko kaj pomaga, naj pomaga. 
Poleg tega mislim, da je treba pri tem upoštevati še to, da ta amandma ni trajni 
sestavni del zakona in se nanaša samo na 1968. leto. 

Glede vprašanja tovariša poslanca Seitla pa opozarjam na to, da amandma 
poudarja besedo lastna sredstva. To pomeni, da niso všteta, dopolnilna sredstva 
in je popolnoma jasno, da nihče ne misli na to, da mora zdaj občina v tolikšni 
meri zagotoviti sredstva za leto 1968, kolikor jih je lansko leto zagotovila, 
vključujoč dopolnilna sredstva. Občina bi bila dolžna zagotoviti lastna sredstva 
v lanskem obsegu, dopolnilna sredstva pa se obravnavajo posebej. Mislim, da je 
tako smisel amandmaja dovolj pojasnjen. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Tovari- 
šica Ulrihova! 

Ela Ulrih-Atena: Sprememba zakona v tem smislu, da se republika 
odpove pravici, da določi najnižje stopnje občinskih prispevkov, izgleda res 
nujna. Vendar moram reči, da bom za ta zakon glasovala z zelo težkim srcem 
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zaradi tega, ker pomeni v določenem pogledu le polovično rešitev. Ze včeraj sem 
v tem smislu diskutirala, namreč, da sprejemamo novelo zakona, s katero pa ne 
rešujemo akutnih odprtih vprašanj. Se enkrat moram poudariti, da je tako 
odprto vprašanje sistemsko vprašanje srednjega šolstva. Pritisk s strani občin 
v smeri, da bi se financiranje in skrb za srednje šolstvo preneslo na republiko, 
se pojavlja prav zato, ker to vprašanje ni sistemsko rešeno in je prepuščeno 
odgovornosti občinskih skupščin. Ne trdimi, da bi bila najboljša rešitev, če bi 
republika prevzela srednje šolstvo, čeprav sem se včeraj izrekla za to, in sem 
prepričana, da bi bilo vprašanje racionalizacije in planiranja kadrov ter še 
nekatera druga, mogoče najustrezneje reševati na republiški ravni, enotno- za 
celo nacionalno skupnost. Pritisk je predvsem zaradi tega, ker je to vprašanje 
nerešeno in nerešeno ostaja tudi potem, ko smo se sicer že lotili zakona in ga 
spreminjamo; torej je zakon s tem že načet. In če je zakon že načet, naj bi bil 
predvsem v tistih vprašanjih, ki so za občinske skupščine in za temeljne izobra- 
ževalne skupnosti najbolj pereč problem.. Srednje šole niti niso edino odprto 
vprašanje zakona. Odprto vprašanje zakona, ali pa vsaj ne najboljše rešeno, 
je tudi financiranje in status prosvetno-pedagoških služb. Odprto vprašanje je 
tudi financiranje domov za učence srednjih šol. 

Strinjam se z izjavo, da imajo razvite občine neke nedoločljive večje obvez- 
nosti nasproti sosednjim, manj razvitim občinam, toda to je prej ko slej vpra- 
šanje razvoja naših občin na splošno. Vendar smo- zdaj, ko smo- se odpovedali 
limitiranju stopenj iz osebnega dohodka na nivoju občin, izgubili edini, sicer 
administrativni kriterij ločevanja razvitih in nerazvitih občin. Ne vem pa, če 
imamo namesto tega že razvit oziroma izdelan kakšen drug realnejši kriterij 
za vrednotenje zmogljivosti posameznih občin, oziroma za presojo, do kakšne 
meje so občine za kakšno stvar soodgovorne, kadar se v nekem centru oprav- 
ljajo naloge za večje število občin. Bojim se, da teh kriterijev nimamio. Admini- 
strativna merila oziroma kriterije smo odpravili, toda hkrati najbrž nimamo 
nečesa drugega. Res pa te nedoločene obveznosti razvitejših ali nekih središčnih 
občin, da tako rečem, nasproti satelitskim občinam ne morejo ostajati tako ne- 
določljive. Končno je res, da tudi sedanji zakon določa glede ključa, po katerem 
naj občine sodelujejo pri financiranju skupnih zadev, da občine to- svo<jo obvez- 
nost regulirajo pravzaprav po svojih zmogljivostih. Ne vem, če je to najboljša 
rešitev. Predvsem zato, ker je cena dana; cena pa je dana v tisti občini, kjer se 
neka usluga daje, oziroma se neka dejavnost opravlja. Mi najbrž res nimamo 
nobene pravice, če se malo pošalim, da bi zato, ker imamo- v Mariboru pred- 
videno povečanje stopnje osebnega dohodka za 6 '°/o>, v Ljubljani pa za 7 °/o, 
prišli v Ljubljano in tam zahtevali avtobusno vožnjo za 1 °/o ceneje. Enako pa se 
tretira, da je neka manj razvita občina dolžna pokrivati obveznosti v zvezi z 
nalogami, ki se tudi zanjo- opravljajo v razvitejši občini, v enakem odstotku. 
Tako jaz razumem določilo sedanjega zakona. 

To so skratka odprta vprašanja in zdi se mi, da ne moremo eno samo, 
skoraj pa bi rekla, parcialno vprašanje, reševati z novelo, hkrati pa puščati 
mnogo bolj pereča vprašanja še naprej odprta, zavedajoč se, da bomo zelo kmalu 
morali sprejemati drugo- novelo zakona. Bojim se, da nam bo čez leto ah dve 
ostalo od osnove zakona zel-o malo.. Zakaj ne bi mogli že enkrat pristopiti k bolj 
načrtnemu reševanju teh vprašanj? Zakaj ne bi ob noveli zakona poskušali 
rešiti vseh tistih vprašanj, ki jih zakon polovično rešuje? 

Jaz sem nameravala predlagati, -da se zakon odloži. Kaže pa, da odlagati 
ne moremo zaradi višje sile, ki smo jo že ugotavljali. Prav tako sem namera- 
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vala predlagati, da najbolj pereče vprašanje, ki ni rešeno, rešimo takoj; da 
financiranje srednjega strokovnega šolstva prenesemo v pristojnost republike. 

Navedenih predlogov zdaj ne morem dati, vendar se nisem mogla odreči 
temu, da ne bi izrazila nezadovoljstva in kritike glede take metode popravljanja 
zakonov. Včeraj smo slišali tovariša predsednika zbora, da je zakon v dolo^ 
čenem smislu svetost, zato ker je zakon in je zato tudi nekako nedotakljiv. Žal 
pa to zelo malo upoštevamo in zakon spreminjamo kar, kadar se nam zdi; bojim 
se, da bolj takrat, kadar nam v republiki ni všeč, kot pa takrat, kadar ne 
ustreza stanju na terenu. Ne rešujemo z enako zaskrbljenostjo vprašanj takrat, 
kadar to tare osnovne družbeno-politične skupnosti, kakor pa takrat, kadar 
se pač moramo v republiki otresti neke obveznosti. 

S predlaganim amandmajem se strinjam, čeprav se mi zdi, da ga ne bi smeli 
takoj sprejeti in bi bilo treba občine poprej opozarjati na. njihovo* dolžnost. 
Občine so imele do srednjega šolstva še kako očetovski odnos, še kako so skrbele 
zanj! Zato menim, da amandma ne bi smel biti sprejet kot očitek občinam ali 
zaradi bojazni, da bi občine sicer premalo poskrbele za šolstvo, temveč naj bi 
jim bil predvsem v pomoč, da bi se nanj lahko sklicevale, ko bodo morale na 
račun šolstva prikrajšati sredstva za nekatere druge potrebe. 

Ob koncu naj ponovno- poudarim, da so v zakonu o izobraževalnih skupno- 
stih in financiranju vzgoje in izobraževanja še odprta vprašanja. Ker jih zdaj 
ni mogoče rešiti, predlagam, da se ta vprašanja v najkrajšem času proučijo in da 
se jih nato s kompleksnimi spremembami zakona reši za daljšo dobo-. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Zeli, še kdo besedo? (Ne.) 
Zapiram obravnavo in prehajam na glasovanje. Pred seboj imamo tekst za- 
kona in amandma prosvetno-kulturnega zbora. Najprej bomo glasovali o amand- 
maju prosvetno-kulturnega zbora. Dokument imate v rokah in prosim sedaj 
tiste člane republiškega zbora, ki so za ta amandma, da dvignejo roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? 
(Štirje.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet z enim glasom proti in štirimi vzdrža- 
nimi in s tem postaja sestavni del predloga zakona. Prosim člane republiškega 
zbora, ki so za predlog zakona, da dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Hvala lepa! Je kdo proti temu predlogu zakona? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Trije.) 

Ugotavljam, da je zakon o spremembi zakona o izobraževalnih skupnostih 
in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji s tremi vzdržanimi 
glasovi od strani republiškega zbora sprejet v enakem besedilu, kakor ga je 
sprejel prosvetno-kulturni zbor. 

S tem smo končali 9. točko. Vidim, da se odbor še ni vrnil na zasedanje 
in predlagam, da preidemo takoj na 10. točko dnevnega reda, to je 
predlog zakona o stopnjah in delitvi prispevkov za otroško varstvo v letu 1968. 

Predlagatelj zakona je izvršni svet, predstavlja pa ga glede teh vprašanj 
tovarišica Zora Tomič. Opozarjam, da je izvršni svet s svojim dopisom od 
9. februarja, tega leta k 10. točki našega dnevnega reda sporočil, da ne sprejme 
amandmaja odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov socialno- 
zdravstvenega zbora k 1. členu predloga zakona in da izvršni svet sam predlaga 
amandma k 1. členu navedenega zakona in sicer, da se v zadnji vrsti 1. odstavka 
1. člena besedilo za letnico 1968 glasi: »plačuje po stopnji 1,8 % od sredstev, 
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namenjenih za osebne dohodke in 1,6'/o od čistega mesečnega zneska pokojnin.« 
K amandmaju je dana tudi utemeljitev, ki jo imate v gradivu, 

Pred seboj imamo tudi mnenja, katera so poslali iniciativni odbor za usta- 
novitev republiške skupnosti otroškega varstva in republiški zavod za socialno 
zavarovanje v Ljubljani. Predlog sta. obravnavala naša dva matična odbora, in 
zakonodaj no-pravna komisija. Njihova poročila imate, imate pa tudi mnenje 
socialno-zdravstvenega zbora. Dan je amiandma od strani zakonodajno-pravne 
komisije k 4. členu, ki se nanaša le na uveljavitev zakona in glede tega najbrž 
ni nobenega problema. 

Vprašam tovarišico Tomičevo, ali zeli dopolniti pismena izvajanja? (Ne.) 
Hvala lepa! Odpiram obravnavo tega zakona. 

Ker se ni nihče javil za. besedo, zapiram obravnavo. 
Prehajam na glasovanje o amandmaju, ki ga je dal predlagatelj k svojemu 

tekstu. Prosim tiste člane republiškega zbora, ki so za amandma predlagatelja, 
da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je hotel kdo vzdržati? (Nihče.) Hvala. Amandma je sprejet. 

Na glasovanje dajem zakon skupno z amandmajem. Prosim tiste člane 
republiškega zbora, ki so za tak zakon, naj dvignejo roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Hvala lepa! Je kdo proti takemu zakonu? (Nihče.) Se je hotel 
kdo vzdržati? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon o stopnjah in delitvi prispevkov za otroško varstvo 
za leto 1968 v republiškem zboru sprejet. 

Prehajam na 11. točko dne v nega reda, to-je na predlog zakona 
o postopku, rokih in obveznostih v zvezi s soglasjem k stopnjam prispevkov 
za zdravstveno zavarovanje. 

Izvršni svet je predlagatelj in tovariši ca Tomič Zora je njegov predstavnik. 
Zakonski predlog sta obravnavala odbor za delo in socialno zavarovanje in 
odbor za zdravstvo in socialno1 politiko ter zakonodajno-pravna komisija. 
Njihova poročila imate. Socialno-zdravstveni zbor je zakon sprejel v takem 
besedilu, kakor je predložen. Zeli predlagatelj dati še ustno obrazložitev? (Ne.) 
Želita besedo morda predstavnika odborov? (Ne.) Zakonodajno-pravne komisije? 
(Ne.) Zeli kdo drug besedo? (Ne.) Ugotavljam, da ne želi nihče govoriti in 
zapiram obravnavo ter prehajam na glasovanje. 

Prosim člane republiškega zbora, ki se strinjajo s predlogom zakona, naj 
dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa! Je kdo proti takemu 
predlogu? (Nihče.) Se kdo vzdržuje? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel zakon o postopku, rokih 
in obveznostih v zvezi s soglasjem k stopnjam prispevkov za zdravstveno zava- 
rovanje. 

Prehajam na 12. točko dnevnega reda, to je predlog zakona 
o dodatnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci, 
člani gospodinjstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. 

Predlagatelj zakona je izvršni svet in tovarišica Zora Tomič je njegov 
predstavnik. Predlog zakona sta obravnavala matična odbora, pregledala ga 
je tudi zakonodajno-pravna komisija. Njihova poročila imate. Prejeli ste tudi 
mnenje socialno-zdravstvenega zbora o tem zakonu. Izvršni svet je v svojem 
dopisu sporočil, da sprejema amandma zakonodajno-pravne komisije k 1. členu 
predloga zakona. Ta amandma imate v poročilu zakonodajno-pravne komisije, 
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in je povsem stilističnega značaja, namreč »in« se spremeni v »ali« zaradi pre- 
ciznosti besedila. Odpiram obravnavo. Želi kdo govoriti? (Ne.) Zapiram obrav- 
navo in prehajam na glasovanje. 

Prosim člane republiškega zbora, ki so za ta predlog zakona, da dvignejo 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti temu predlogu? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Eden.) Hvala lepa! Ugotavljam, da je predlog zakona, ki smo 
ga obravnavali, v republiškem zboru sprejet z enim vzdržanim glasom. 

Prehajam na 13. točko dnevnega reda, to je predlog zakona o 
dodatnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo, zavarovanci 
od dopolnilnih dohodkov. 

Predlagatelj zakona je izvršni svet. Njegov predstavnik je tudi v temi pri- 
meru tovarišica Zora Tomič. Predlog zakona sta obravnavala oba matična 
odbora, pregledala ga je tudi zakonodajno-pravna komisija. Poročila ste dobili, 
dobili pa ste tudi mnenje socialno-zdravstvenega zbora. Izvršni svet sprejema 
amandma zakonodajno-pravne komisije k 1. členu tega zakona,. Amandma je 
čisto stilističnega značaja in spreminja nekatere besede. Menim, da lahko 
združimo glasovanje o teh čisto formalnih amandmajih s samim zakonom. 

Odpiram obravnavo, jo hkrati zapiram in prehajam na glasovanje. Prosim 
torej, da upoštevate, da glasujemo hkrati o samem tekstu zakona in stilističnih 
amandmajih. Prosim člane republiškega zbora, ki so za tak predlog zakona, 
dopolnjen z amandmaji, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti takemu predlogu? (Nihče.) Se hoče kdo vzdržati? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon o dodatnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, 
ki ga plačujejo zavarovanci od dopolnilnih dohodkov, v republiškem zboru 
soglasno sprejet. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je sklep skupščine 
republiške skupnosti za socialno zavarovanje o stopnji osnovnega prispevka 
za invalidsko in pokojninsko zavarovanje in prispevka za zavarovanje za ne- 
sreče pri delu in poklicno obolenje. 

Predlagatelj sklepa je skupščina republiške skupnosti socialnega zavarova- 
nja delavcev SR Slovenije. Njen predstavnik je tovariš Nagode. Predstavnik 
izvršnega sveta pa je tovarišica Zora Tomič. 

Iz gradiva izhaja, da smo dobili najprej sklep skupnosti od 27. decembra 
1967, Nato je bila korespondenca med izvršnim svetom in republiško skupnostjo 
socialnega zavarovanja. Pismi izvršnega sveta z dne 17. 1. in 27. 1. 1968 ste 
prejeli v gradivu za sejo, prav tako tudi dodatno obrazložitev republiškega 
zavoda za socialno zavarovanje od 17. 1. 1968. Za tem smo dobili še spreminje- 
valni predlog republiške skupnosti socialnega zavarovanja od 8. 2. 1968. 

V skupščini sta to gradivo obravnavala oba matična odbora, pregledala pa 
ga je tudi zakonodajno-pravna komisija. Imamo tudi mnenje socialno-zdrav- 
stvenega zbora. Razen tega sta naša odbora pripravila tudi odlok o soglasju 
k določitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavaro- 
vanje. 

Ali želi predstavnik republiške skupnosti socialnega zavarovanja še kaj 
dodati k predloženemu gradivu? (Ne želi.) Tovarišica Tomioeva? (Tudi ne.) 
Potem lahko preidemo na obravnavo. Je kdo, ki želi govoriti? (Ne javi se nihče.) 
Ker nihče ne želi besede, obravnavo takoj zapiram in prehajam na glasovanje, 

la 
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Prosim člane republiškega zbora, ki so za predloženi odlok, da dvignejo 
roko«! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Ali je kdo proti temu predlogu? (Nihče.) Ali 
se kdo vzdržuje? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok o soglasju k odločitvi stopnje osnovnega prispevka 
za invalidsko in pokojninsko zavarovanje v republiškem zboru soglasno sprejet. 

Prehajam na 15. točko dnevnega reda, to je sklep skupščine 
republiške skupnosti za socialno zavarovanje o določitvi dodatnega prispevka 
za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, za kritje stroškov invalidskega zava- 
rovanja, ki presegajo poprečje stroškov tega zavarovanja in za kritje večjih 
obveznosti invalidskega zavarovanja, ki so posledica nesreče pri delu ali poklic- 
nih bolezni. 

Predlagatelj sklepa je skupščina republiške skupnosti socialnega zavaro- 
vanja in je njen predstavnik tudi v tem primeru tovariš Nagode. Predstavnik 
izvršnega sveta je tovarišica Zora Tomič. 

Sklep sta obravnavala oba matična odbora, pregledala pa ga je tudi 
zakonodajno-pravna komisija. Včeraj ste prejeli predlog odloka, ki naj bi ga 
naša skupščina sprejela in tako potrdila sklep republiške skupščine. Dobili ste 
tudi mnenje socialno-zdravstvenega zbora,. Ali želi predstavnik republiške skup- 
nosti socialnega zavarovanja dati dodatno pojasnilo? (Ne.) Zeli morda izvršni 
svet? (Tudi 'ne.) Potem lahko preidemo na obravnavo. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Zapiram obravnavo in prehajam na glasovanje. Prosim tovarišice in tovariše, 
člane republiškega zbora, ki so za predlagani odlok, da dvignejo roko-. (Vsi po>- 
slanci dvignejo roko.) Je kdo proti temu odloku? (Nihče.) Se hoče kdo1 vzdržati? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok o potrditvi sklepa v republiškem zboru soglasno 
sprejet. 

Prehajam na 16. točko dnevnega reda, in sicer predlog zakona 
o spremembi zakona o stopnji prispevka za zaposlovanje. 

Predlagatelj je izvršni svet, njegova predstavnica pa tovarišica Zora Tomič. 
Predlog zakona sta obravnavala matična odbora, pregledan pa je tudi od strani 
zakonodaj no^pravne komisije. Gradivo in poročila ste dobili in vprašujem, ali 
jih želi kdo dopolniti? (Ne.) Odpiram razpravo. 

Prosim, besedo ima Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! S predlože- 
nim zakonom o spremembah zakona o stopnjah prispevka za zaposlovanje se 
sicer zvišuje prispevek za zaposlovanje od sedanjih 0,2% na 0,3% z veljav- 
nostjo od prvega januarja tega leta dalje. 

Zanimivo je, da je imela naša republika dosedaj najnižji prispevek in sicer 
0,2'%, druge republike pa so določile mnogo višji prispevek, tako' da znaša, re- 
cimo, prispevek v Makedoniji celo 0,75 '°/o, kar pomeni vsekakor, da najbrž 
potrebe pri nas niso pokrite. 

Nevzdržno je to, da so bili močno zaostreni pogoji za priznavanje na- 
daljnjega nadomestila prav v času, ko je nastopila brezposelnost, tako da sedaj 
niti 10 °/o registriranih nezaposlenih ne dobiva denarnega nadomestila. Po pred- 
logu izvršnega sveta naj bi se s povišanim prispevkom zagotavljal le obseg 
gmotne preskrbe, ki ga predpisujejo sedaj veljavna določila, medtem ko bi 
ostal obseg pravic brezposelnih dejansko nespremenjen. 
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Skrb družbe za brezposelne v Sloveniji je, vsaj po mojem mnenju, skrajno 
neurejena, saj ni rešeno niti vprašanje prehrane, niti za same brezposelne, 
niti za njihove otroke. Občine same teh vprašanj ne morejo več urejevati in je 
treba najti trajnejšo sistemsko rešitev. 

Ob takem stanju se zato ne smemo čuditi, da je, na žalost, kriminala vedno 
več, in več tudi kriminalcev, ki izhajajo iz vrst brezposelnih. Menim, da smo kot 
socialistična družba za to odgovorni in moramo storiti vse, da tudi tisti občani 
in njihove družine, ki niso sami krivi, da nimajo dela in zaslužba, ne bi občutili 
vsaj prevelikega pomanjkanja. Potrebno bo to vprašanje sistemsko rešiti in 
formirati takšen sklad za zaposlovanje, ki bo lahko zagotovil najnujnejše živ- 
ljenjske potrebščine tudi brezposelnim in njihovim družinam. 

Povsem jasno je, da s prispevkom v višini 0,3 %> ne bomo krili niti najnuj- 
nejših potreb. V tej zvezi prosim predstavnika izvršnega sveta, da bi še pred 
glasovanjem o tem zakonskem predlogu pojasnil, kako si dejansko izvršni svet 
zamišlja rešitev tega vprašanja, ki je vedno aktualnejše. Menim, da je treba 
tudi v materialnem pogledu vprašanje brezposelnosti začeti hitreje reševati. 
Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, kdo želi besedo? Tovariš Viktor 
Seitl ima besedo. 

Viktor Seitl : Tovarišice in tovariši poslanci! Za zakon, kakršen je 
predložen, sem sicer pripravljen glasovati, vendar sem prepričan, da povečanje 
od 0,2'%> do 0,3'% ne bo prineslo bistvenega zboljšanja materialnega položaja 
nezaposlenih. Ce bi bil prepričan, da se ta sredstva dejansko uporabljajo' za 
tiste primarne namene, za katere so namenjena, bi predlagal amandma, da se 
prispevek poviša. Ker pa temu ni tako, se bom sprijaznil s položajem, kakršen 
je. Želim namreč opozoriti, da se mi zdi nelogično, da se samo za poslovanje 
komunalnih zavodov za zaposlovanje daje v strukturi izdatkov za leto 1967 kar 
37,5 fl/o vseh sredstev in da je za to predviden, ob povečani stopnji, za leto 
1968 delež 27,5'%. S tem hočem opozoriti tudi na to, da se mii zdi, da tudi 
s samoupravo v zavodih za zaposlovanje ni vse v redu in da naša družbena 
skupnost tudi po reformi še pojmuje probleme zaposlovanja in njihovo reše- 
vanje tako kot v časih pred reformo. 

Zato želim predlagati, da bi naš odbor za delo in socialno zavarovanje, 
ki je ob razpravi o tem zakonu tudi opozoril na nekatere probleme in po- 
manjkljivosti, pripravil ustrezno' informacijo in morda konkretno proučil to 
vprašanje. Mislim, da je treba službo zaposlovanja, glede na problematiko, ki 
postaja iz dneva v dan bolj nevzdržna, postaviti na bolj racionalno bazo, zlasti 
pa jo samoupravno utrditi in povečati njeno odgovornost družbeni skupnosti, 
To potrjujejo nekateri praktični problemi slabega gospodarjenja in nespamet- 
nega razpolaganja s temi sredstvi; tudi skladi skupne porabe v teh zavodih 
marsikdaj niso nepomembni. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Prosim tovarišioo Tomioevo, predstavnico izvršnega sveta, da pove sta- 

lišče izvršnega sveta. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Kadar 
opazujemo in primerjamo stopnjo prispevka za zaposlovanje med republikami, 

10» 
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moramo pri tem primerjanju upoštevati rte le višino stopnje, temveč tudi število 
zaposlenih v posameznih republikah in odstotek nezaposlenih. Le če to vse pri- 
merjamo, lahko ugotovimo realnost ali pa nerealnost stopnje. 

Predlagana stopnja 0,3 °/o pravzaprav zagotavlja samo pokrivanje doseda- 
njega obsega pravic nezaposlenih in ničesar na tem področju ne razširjamo. 
Mislim, da ob tako neproučenem stanju na tem področju ne moremo zahtevati 
dodatne obremenitve gospodarstva za te potrebe. Izvršni svet prav zdaj proučuje 
vprašanja zaposlovanja, pri čemer bo prav gotovo posvetil vso skrb tudi pre- 
skrbi nezaposlenih. Mislim, da je na. tem področju nerešena še vrsta vprašanj, 
ki jih danes na zboru niste omenili, vendar pa so jih obravnavali odbori. Na eni 
strani je vprašanje zdravstvenega varstva mladine po končani osnovni šoli, 
na drugi strani pa to, kar je omenil tovariš poslanec Seitl, namreč delo službe 
na tem področju, ne samo zaradi strukture stroškov v celotnih sredstvih za 
to področje, temveč zaradi tega, da bi ta služba dejansko postala tisti družbeni 
instrument, s katerim želimo vprašanja na tem področju urejati. Prav zaradi 
tega sprejemamo pobudo poslanca Seitla, da se' podrobno prouči delo službe na 
tem področju; prav tako tudi pobudo tovariša poslanca Pušenjaka, da se v 
sklopu celotnega problema zaposlovanja posebej prouči obseg pravic nezapo- 
slenih. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: To je sklep sicer kratke debate, ven- 
darle vprašam, ali želi še kdo besedo? Ce ne, potem obravnavo tega zakona 
zapiram in prehajam na glasovanje. Prosim tiste člane republiškega zbora, ki 
so za ta zakon, da dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala lepa! 
Je kdo proti? (Nihče.) Se hoče kdo vzdržati? (1 poslanec dvigne roko.) Hvala 
lepa! 

Ugotavljam, da je zakon o spremembi zakona o stopnji prispevka za zapo- 
slovanje v republiškem zboru z enim vzdržanim glasom sprejet. 

S tem smo izčrpali to točko. Prehajamo na 17. točko dnevnega reda 
in sicer na predlog zakona o uporabi sredstev iz dodatnega davka od prometa 
blaga na drobno v letih 1968, 1969 in 1970. 

Zakon je predložil izvršni svet, ki ga zastopa inž. Miran Mejak. Zakon je 
bil obravnavan v obeh matičnih odborih in v zakonodajno-pravni komisiji. 
Njihova poročila ste dobili. Razen tega ste dobili danes sporočilo, da je organi- 
zacijsko-politični zbor po skrajšanem postopku obravnaval predlog zakona o 
uporabi sredstev iz dodatnega davka od prometa blaga na drobno v letih 1968, 
1969 in 1970 in ga sprejel z amandmaji, ki sta jih predlagala odbor za družbeni 
plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni odbor za proračunski 
sistem in finance organizacijsko-političnega zbora, kot tudi s popravkom, ki 
ga je predlagal izvršni svet. Ah želi predstavnik izvršnega sveta dodatno kaj 
pojasniti? (Ne želi.) Ah želi besedo poročevalec odbora oziroma komisije? (Ne.) 
Potem lahko preidemo na obravnavo' tega zakona. Ali želi kdo besedo? (Ne 
javi se nihče.) Ker nihče ne želi besede, zapiram obravnavo in prehajam na 
glasovanje. Prvo bomo glasovali o amandmajih. Kdor je za amandmaje, naj 
prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa! Je kdo proti? 
(Nihče.) Se kdo vzdržuje? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti. Sedaj dajem na glasovanje še zakon. 
Kdor je za zakon, prosim, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
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Hvala lepa! Je kdo proti temu zakonu? (Nihče.) Se hoče kdo vzdržati? (1 posla- 
nec dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je zakon o uporabi sredstev iz dodatnega davka od prometa 
blaga na drobno v letih 1968, 1969 in 1970 z enim vzdržanim glasom v re- 
publiškem zboru sprejet. 

S tem smo končali 17. točko in prehajamo- na 18. točko dnevnega 
reda, to je na predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe SR Slovenije v 
letu 1968. 

Predlagatelj je izvršni svet, njegov zastopnik, pa je tovariš Lubej. Odlok je 
bil obravnavan v matičnih odborih in pregledan s strani zakonodajno^pravne 
komisije; pismena poročila imate v rokah. Moram vas opozoriti na to, da sta 
odbora, ko sta obravnavala predlog tega odloka, dala predlog, da bi predlagani 
odlok danes na tej seji obravnavali samo v načelu, dokončno pa bi o njem skle- 
pali šele v zvezi s proračunom na naši prihodnji seji 29. februarja. Ah želi 
tovariš Lubej besedo? (Ne želi.) Ali želi besedo poročevalec odbora ali komisije? 
(Ne.) Odpiram načelno debato o odloku o razdelitvi deviz za potrebe SR Slo- 
venije v letu 1968. Ali je kdo, ki bi se hotel udeležiti te razprave? (Ne.) Zapi- 
ram debato in predlagam, da sklepamo o predlogu odloka le načekio. Prosim 
tiste člane republiškega zbora, ki so za tako načelno potrditev odloka, da dvig- 
nejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa! Je kdo proti temu? (Nihče.) 
Se hoče kdo vzdržati? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok o razdelitvi deviz za potrebe SR Slovenije v letu 
1968 v republiškem zboru v načelu ,sprejet. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o določitvi prispevka, ki ga plačujejo gospodarske organizacije v skupne re- 
zerve gospodarskih organizacij v SR Sloveniji. 

Predlagatelj je izvršni svet, njegov zastopnik pa je inž. Miran Mejak. 
V pismu od 9. februarja izvršni svet v 14. točki, obvešča, da ne sprejema amand- 
maja poslanca Viktorja Seitla k 2. in 3. členu predloga zakona o določitvi pri- 
spevka, ki ga plačujejo gospodarske organizacije v skupne rezerve gospodarskih 
organizacij v SR Sloveniji. 

Zakon sta obravnavala matična odbora in zakonodajno-pravna komisija. 
Poročila imate. Poročevalec odbora in predstavnik komisije se morata izjaviti 
še o amandmaju tovariša Seitla ter o amandmaju Avgusta Majeriča, ki sta 
bila razmnožena in razdeljena, po poslanskih klopeh. Prosim poročevalca odbora, 
da pove stališče odbora. Besedo ima Karel Forte. 

Karel Forte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Odbor za družbeni plan, finance in proračun je skupno s pristojnim odborom 
gospodarskega zbora razpravljal o amandmaju poslanca Seitla in ga zavrnil iz 
enakega stališča kot izvršni svet. 

Naknadno smo dobili še amandma poslanca Majeriča, ki govori o tem, da 
naj bi v zakonu o določitvi prispevka, ki ga plačuje gospodarska organizacija 
v skupne rezerve gospodarskih organizacij SR Slovenije, ki ga obravnavamo, 
določili po- hitrem postopku stopnje za leto 1968, to je 2 °/o za občinske in 3 °/o 
za republiške skupne rezerve; medtem ko naj bi1 razprava o stopnji za naslednja 
leta, to je 1% za občinske in 4l0/o za republiške skupne rezerve šla po normal- 
nem postopku. Poslanec Majerič je tudi navedel v obrazložitvi razloge za ta 
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svoj amandpia, ki ga je odbor za družbeni plan in finance skupno s pristojnim 
odborom gospodarskega zbora sprejel, Predstavnik izvršnega sveta se je z 
amandmajem strinjal. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa, Slišim, da se izvršni svet 
tudi strinja. Prosim še predstavnika zakonodajno-pravne komisije, da pove sta- 
lišče komisije do amandmajev. Besedo ima Janko Česnik. 

Janko Česnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ko- 
misija je obravnavala amandmaje poslanca tovariša Viktorja Seitla ter Avgusta 
Majeriča. Sprejeto je bilo stališče, da sta. oba amandmaja z vidika pravne ure- 
ditve možna; sprejem ali odklonitev pa je stvar politične ocene. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa, s tem je sedaj situacija 
jasna. Odpiram obravnavo*. Besedo ima Viktor Seitl. 

Viktor Seitl: Tovariši in tovarišice! V amandmaju k predlogu zakona 
o prispevkih, ki jih delovne organizacije plačujejo v skupne sklade rezerve go^ 
spodarskih organizacij, sem navedel nekatere razloge, ki govorijo za to, da se 
delež teh sredstev, ki gredo v občinske sklade skupnih rezerv, ne zmanjšuje. 
Mislim, da izvršni svet, ko ne sprejema amandmaja, nima prav v tem, da na 
eni strani poudarja veliko vlogo in važnost komorne kot osnovne celice naše 
družbene reprodukcije na vseh področjih, na drugi strani pa oži edine 
vire, ki so občinskim skupščinam na razpolago za intervencije in posege na 
posameznih področjih v skladu z njihovim razvojem in s tem praktično onemo- 
goča občinskim skupščinam resnejše priprave. Smatram, da je zmanjšanje 
teh sredstev od 2 na 1 "/o, to je za 50%, silno veliko prikrajšanje in da je s tem 
tudi delno izrečeno nezaupanje, da bi občinske skupščine še naprej gospodarile 
s tem, kakor je tudi v obrazložitvi navedeno. Mislim pa, da utemeljitev, ki je 
v zakonskem predlogu predložena, da bodo v letu 1968 in dalje nastali nekateri 
momenti, ki bodo zahtevali veliko angažiranje skladov skupne porabe za sana- 
cije, ne drži v celoti, ker ima republika možnost tudi na drugačne načine kon- 
centrirati sredstva prek bank, z ekonomsko stimulacijo za reševanje splošnih 
nacionalnih goispodarskih problemov. 

Poleg tega sem prepričan, da bi bilo tudi, če bi na sestanku predsednikov 
občinskih skupščin 20. januarja bilo to vprašanje postavljeno, ko se je raz- 
pravljalo1 o> nekaterih predlogih in ukrepih za leto 1968, verjetno bilo zavzeto 
odklonilno stališče, Takšno vzdušje je vsaj bilo čutiti brez konkretnih razgo- 
vorov. Zato ponovno predlagam, da izvršni svet spremeni svoje mnenje in da 
odbor predlagani amandma sprejme in da se s tem tudi danes dokončno reši 
status skupnih rezerv za prihodnje obdobje. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Prosim, tovariš Miran Mejak 
ima besedo. 

Inž. Miran Mejak: Tovariš Seitl je svoj amandma obrazložil. Izvršni 
svet sprejema amandma, ki ga je tovariš Majerič predložil, kar pravzaprav zado- 
voljuje tudi predloge tovariša Seitla, vsaj do leta 1969. Izvršni svet misli, da 
bi bilo treba to diskusijo preložiti na čas, ko bomo na osnovi obrazložitve in 
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predloga tovariša Majeriča prišli s predlogom za leto 1969. Zato, tovariš pred- 
sednik, ne bi zdaj polemiziral s tovarišem Seitlom, ker je pravzaprav z osvo- 
jitvijo amandmaja tovariša Majeriča delno> tudi tovarišu Seitlu zadovoljeno. 

Delitev isredstev je seveda vprašanje konvencije, verjetno ne bo izvršni svet 
trdno vztrajal na načinu delitve za drugo leto.. Samo potem se postavlja vpra- 
šanje, kaj se od skupnih rezerv pričakuje, ali pričakujemo močnejšo koncentra- 
cijo sredstev za ekonomsko reševanje najbolj alergičnih točk, ali pa želimo 
te alergične točke prepuščati občinam in njihovim rezervam, ki pa tega vedno 
materialno ne zmorejo. Pred nami je daljša razprava, v kateri bodo argumenti 
za in proti, zato je mnenje izvršnega sveta, da se za enkrat sprejme amandma 
tovariša Majeriča, kot ga je gospodarski zbor že tudi izglasoval, da se pa raz- 
prava o problemih, ki jih tovariš Seitl načenja, preloži na čas, ko bomo prišli 
z delitvijo za leto 1969. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, besedo ima tovariš Papič. 

Inž. Ferdo Papič: Samo nekaj besed v zvezi s predlogom zakona o 
določitvi prispevka, ki ga plačujejo gospodarske organizacije v skupne rezerve 
gospodarskih organizacij v SR Sloveniji. Smatram, da se je tu izvršni svet le 
malo prenaglil, čeprav razumem njegove težnje, da si zagotovi sredstva za re- 
šitev ključnih republiških problemov. Strinjam se z amandmajem tovariša Ma- 
jeriča, da naj se stvari tekom leta razčistijo, kljub temu pa verjetno v končni 
fazi po konzultacijah med občinami in republiko ne bo prišlo do bistveno 
drugačnih rešitev. Moramo se namreč zavedati, da je treba reševati tudi proble- 
me manjših podjetij, s katerimi se ukvarjajo občinske skupščine. Manjša pod- 
jetja so tudi člen našega gospodarstva in da verjetno ravno ta manjša podjetja 
danes precej rešujejo situacijo republike Slovenije. Ce bi imeli -samo gigante, 
ki so dejansko potencialni problemi, potem bi verjetno bila situacija slabša, 
kot je danes. Bodi na vzhodu, bodi na zahodu so majhna podjetja pomembni 
člen gospodarstva. 

Ne želim konkretno navajati, koliko problemov se je s temi skupnimi re- 
zervami rešilo, koliko, podjetij, ki so mogoče v preteklosti iz objektivnih ali 
drugih razlogov bila v izredno težkem položaju, ki so se tekom dveh, treh let 
sanirale in danes predstavljajo le precejšnjo moč našega gospodarstva. Pridru- 
žujem se amandmaju tovariša Majeriča in smatram, da bomo tekom leta raz- 
čistili, kaj je prav, ali da se sredstva delijo v razmerju 4 °/o nasproti 1 '%>, ali 3 u/o 
nasproti 2 "/o*. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, želi še kdo besedo? Ugotavljam, 
da nihče, zato obravnavo zapiram in prehajam na glasovanje. 

Prvo moramo glasovati o amandmaju tovariša Seitla, potem o amandmaju 
tovariša Majeriča, ki je sprejet s strani izvršnega sveta in na koncu o celotnem 
tekstu zakonskega predloga. Prosim', tovariš Seitl. 

Viktor Seitl: Glede na zadovoljivo pojasnilo, ki ga je dal tovariš 
Miran Mejak, član izvršnega sveta, mislim, da lahko umaknem amandma, ki 
sem ga dal, ker bom imel v prihodnji razpravi o tem vprašanju ponovno mož- 
nost izraziti svoje mnenje in mnenje svoje volivne enote. Zato amandma 
umikam. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Tako imamo pred seboj samo amandma 
tovariša Majeriča, ki ga je sprejel izvršni svet. Rrosim člane republiškega zbora, 
ki so za amandma Avgusta Majeriča, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala lepa. Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. Dajem na glasovanje predlog zakona 
dopolnjen z amandmajem in prosim tiste člane, ki' so za. ta predlog zakona, da 
dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon o določitvi prispevka, ki ga plačujejo gospodarske 
organizacije v skupne rezerve gospodarskih organizacij v SR Sloveniji skupno 
z amandmajem) soglasno sprejet. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Sedaj smoi, tovariši in tovarišice, izčrpali 
tiste točke dnevnega reda, ki so skupne z gospodarskim zborom, razen točke 
8, na katero se, po mojem mnenju, lahko še pred odmorom vrnemo, ker vidim, 
da so se v dvorano vrnili člani odbora za družbeni plan, finance in proračun in 
člani zakonodajno-pravne komisije, ki so obravnavali amandma tovariša Ahlina. 

Nadaljujemo obravnavo 8. točke in prosim predstavnika odbora tovariša 
Mirana Cvenka, da da svoje mnenje. 

Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za družbeni plan, 
finance in proračun je na svoji seji razpravljal o amandmaju tovariša. Ivana 
Ahlina. Ta amandma odbor ni sprejel in to> iz razloga, ker smatra, da je v za- 
konu, ki je predložen, zadovoljivo rešeno financiranje strokovnega šolstva v letu 
1968 in to tako, da republika zagotavlja v okviru zneska 53 milijonov za so- 
financiranje strokovnega šolstva 8 milijonov več kot so sofinancirale v leta 
1967 gospodarske organizacije, to se pravi, da so ostanek že tako ali tako prispe- 
vale občine in pa tudi delovne organizacije, mislim za tiste šole, katere so 
se lansko leto samostojno financirale. Odbor pa se je strinjal s tem, da je že 
samo po sebi razumljivo, da bo izvršni svet sodeloval pri teh razgovorih z ob- 
činami in da bodo občine v sodelovanju z izvršnim svetom le našle pravilna 
merila, kako bodo ostanek sredstev, ki so potrebna za financiranje srednjega 
šolstva, zagotovile občine. 

Zbor pa moram tudi obvestiti še o tem, kar me je naprosil tovariš Ahlin, da 
on od svojega amandmaja ne odstopa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim še predstavnika zakonodajno- 
pravne komisije, da pove stališče. Besedo ima tovariš Janko Cesnik. 

Janko Cesnik: Komisija je presodila, da gre za dejansko vprašanje, 
torej za drugačna delitvena razmerja in za drugačno obremenitev občin in re- 
publike; to vprašanje pa je stvar dejanske presoje, ne pa toliko pravne narave. 
Glede na to, da pa so zbori že včeraj in naš zbor tudi danes sprejemali določene 
stopnje in da so ti zakoni, ki smo jih sprejemali v skladu z nekim sistemom 
in z nekim kalkuliranim proračunom republike in zveze, najbrž ne bi kazalo 
sedaj sprejemati odločitev, ki bi izhajale iz popolnoma novega sistema, ki pred- 
videva drugačne kalkulacije. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Hvala lepa, tovariš Cesnik. Sedaj imamo 
jasno situacijo. Pred seboj imamo predlog zakona in amandma tovariša Ahlina, 
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ker je tovariš Kambič svoj amandma umaknil. Besedo želi tovariš Miroslav 
Kambič. Prosim! 

Miroslav Kambič: Ze zjutraj sem obrazložil, pod kakšnim pogojem 
sem umaknil svoj amandma. Prosim, da bi o tem dal še poročilo odbor za druž- 
beni plan, finance in proračun. Na seji odbora, na kateri je bil navzoč tudi 
predstavnik izvršnega sveta, je bil v takšnem smislu dosežen sporazum. Pred- 
lagam naslednji tekst v smislu, kot ste me, tovariš predsednik, prej pozvali: 
»Republiški zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije je na svoji 54. seji 
13. februarja pri obravnavi in sklepanju o predlogu zakona o stopnji republiške- 
ga prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za izobraževanje in 
o delu republiškega davka od prometa blaga na drobno, ki se steka med sredstva 
za izobraževanje, sprejel naslednjo obrazložitev tega zakona: 

Zbrana sredstva v višini 0,62,0/o od osebnega dohodka v znesku 53,3 milijo^ 
na N din se uporabijo v letu 1968 za sofinanciranje šolstva II. stopnje.« 

Svoj amandma sem umaknil pod tem pogojem. Moj pogoj, to je obrazložitev, 
kot sem že prej uvodoma rekel, je odbor, na katerem je bil navzoč predstavnik 
izvršnega sveta, sprejel. Kolikor se to spreminja, potem svojega amandmaja 
ne umikam. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Po mojem mnenju, po našem poslovniku 
ni bilo mogoče s posebnim aktom sprejeti obrazložitve. Obrazložitev namreč ne 
predstavlja bistvenega sestavnega dela akta, ki ga sprejemamo. 

Ker zasedamo nepretrgano že dve uri, predlagam, da sejo pretrgamo in jo 
nadaljujemo ob 10.50. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.20 in. se je nadaljevala ob 11.10.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice poslanci, nada- 
ljujemo sejo. Pred nami je amandma tovariša Ahlina z ene strani, z druge 
strani pa amandma tovariša Kambiča, ki ga je on dejansko umaknil, vendar 
pod določenim pogojem oziroma z določenim tolmačenjem. Tovariš Kambič 
umika svoj amandma pod pogojem, da bi naš zbor sprejel akt, ki bi bil na- 
slovljen na izobraževalno skupnost Slovenije, besedilo pa bi glasilo takole: 
»Republiški zbor Skupščine SR Slovenije je na svoji 54. seji 13. februarja 1968 
pri obravnavi in sklepanju o predlogu zakona, o stopnji in tako dalje, sprejel 
naslednjo obrazložitev tega zakona: Zbrana sredstva v višini 0,62 a/o od osebnega 
dohodka v znesku 53,3 miiljona no-vih dinarjev se uporabijo v letu 1968 za 
sofinanciranje šolstva druge stopnje.« 

Kot predsedujoči dam naslednje tolmačenje: Obrazložitev ni del akta re- 
publiškega zbora oziroma drugih zborov skupščine in zaradi tega s čisto for- 
malne strani ni mogoče sprejeti predloga tovariša Kambiča, da bi o obrazložitvi 
glasovali,. Je pa tudi vsebinski argument. Po svojem smislu je predlog tovariša 
Kambiča priporočilo. Ni slučajno, da je tekst, ki ga imam sedaj v rokah, imel 
najprej napisano- priporočilo in da je to priporočilo šele kasneje spremenjeno 
v obrazložitev. Po vsebini pa misel tovariša Kambiča spada, v resolucijo o 
družbenoekonomski politiki v letu 1968. Njeno mesto je torej v sklopu te re- 
solucije. Nisem imel časa, da bi se posvetoval s tovarišem Česnikom kot pod- 
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predsednikom zakonodaj no-pravne ko-misije, mislim pa, da je taka obrazložitev 
proceduralne situacije jasna. 

Glede na to, da po svoji vsebini iniciativa tovariša Kambiča spada v 
okvir resolucije in da bo torej imel tovariš Kambič možnost na prihodnji seji 
republiškega zbora to stvar sprožiti in predlagati, da se v okviru resolucije tudi 
to vprašanje reši, imam še vedno rahlo upanje, da ne bo treba o teh stvareh 
glasovati in da se bo morda tovariš Kambič s tako interpretacijo strinjal. Če ne, 
potem je to proceduralna odločitev s: strani predsednika zbora, katero pa seveda 
lahko zbor vedno z glasovanjem ovrže. Prosim tovariša Kambiča, da pove ali 
se strinja s tako interpretacijo. (Se strinja.) 

Pred seboj imamo samo- še amandma tovariša Ahlina. Amandma tovariša 
Ahlina je bil v teku naše dopoldanske seje razmnožen. Slišali smo že tudi mnenje 
odbora in zakonodajno-pravne komisije in zato lahko preidemo na glasovanje. 
Prosim, tiste člane republiškega zbora, ki so za amandma tovariša Ivana Ahlina, 
da dvignejo roko. (Dva poslanca dvigneta roko.) Je kdto proti temu amandmaju? 
(Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (Šestnajst poslancev dvigne 
roko.) 

Ugotavljam, da je amandma tovariša poslanca Ivana Ahlina zavrnjen. 
Sedaj lahko preidemo na glasovanje o samem zakonu. Dajem zakon na 

glasovanje in prosim člane republiškega zbora, ki so za predlog zakona, da dvig- 
nejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (En poslanec dvigne 
roko.) Se je kdo vzdržal? (Dvanajst poslancev dvigne roko.) 
' Ugotavljam, da je zakon o stopnji republiškega prispevka iz osebnega do- 
hodka iz delovnega razmerja za izobraževanje in o delu republiškega davka od 
prometa blaga na drobno, ki se steka med sredstva za izobraževanje, v repu- 
bliškem zboru sprejet z enim glasom proti in z dvanajstimi vzdržanimi glasovi. 

S tem smo končali obravnavanje 8. točke in prehajamo na 4. točko 
dnevnega -reda. 

Obvestiti vas moram, da je predsednik gospodarskega zbora sporočil, da je 
gospodarski zbor zakon o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe 
sprejel v drugačnem besedilu, kakor pa naš zbor. Gospodarski zbor je namreč 
k 1. členu zakona dodal novi 5. odstavek, ki se glasi: 

»Ne glede na določila prejšnjega odstavka pripada občinam, v katerih so 
locirane enote delovnih organizacij, prispevek v sorazmerju s številom zapo- 
slenih v vseh enotah«; 

k 3. členu pa nov drugi odstavek, ki se glasi: »oprostitev, ki jo prizna občina, 
v kateri je sedež delovne organizacije, velja tudi za prispevke, ki se1 plačujejo 
v druge občine po zadnjem odstavku 1. člena«. 

Glede na to, da sta zbora sprejela zakon v različnem besedilu, bo potrebno 
usklajevanje v smislu 313. člena poslovnika. 

Ta 313. člen našega poslovnika se glasi: »Ce predsednika zborov ugotovita — 
to sva ugotovila — da besedilo, v katerem' je bil zakonski predlog izglasovan 
v enem zboru, ni enako besedilu, v katerem je bil izglasovan v drugem zboru, 
obvestita o tem svoj zbor. Da bi se med zboroma doseglo soglasje o besedilu, 
oba zbora nadaljujeta obravnavo zakonskega predloga in znova glasujeta o 
spornih vprašanjih«. Pojavlja se vprašanje, kakšno stališče bomo zavzeli glede 
na to. Prosim predstavnika odbora, da pove, kakšno je stališče odbora do be- 
sedila, ki je bilo izglasovano v gospodarskem zboru. 
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Milan Ravbar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Odbor za 
družbeni plan, finance in proračun je danes obravnaval prečiščeni tekst, ki ga 
je sprejel gospodarski zbor o zakonu o prispevkih od sredstev skupne porabe 
in prišel do naslednjih zaključkov: 

Odbor se strinja s tem, da bi sprejeli peti odstavek 1. člena, čeravno^ je imel 
včeraj pomisleke glede zakonitosti tega člena, ni pa sprejel drugi odstavek 
3. člena. 

Odbor meni, da bi s tem, ko bi sprejeli drugi odstavek 3. člena, napravili 
škodo, ker bi prišlo do< nasprotij med posameznimi občinami. Občina, v kateri 
ima sedež podjetje, ni v vseh primerih zainteresirana za oprostitev za enake 
namene, kot tista občina, v kateri je samo en obrat omenjenega podjetja. Tako 
bi npr. mogoče ena občina uvedla oprostitev za gradnjo otroških vrtcev, v 
drugi občini bi pa ustrezalo1, da bi bila ta oprostitev uvedena za gradnjo šol. 
S tem bi verjetno prišlo tudi do neenotnosti med posameznimi obrati istega 
podjetja, ker bi se člani kolektivov posameznih obratov ne sporazumevali, saj 
je vsak od teh obratov spet zainteresiran za koristi tiste občine, v kateri ima 
ta obrat svoj sedež. Zato- bi bilo po mnenju odbora bolj sprejemljivo, če tega 
drugega odstavka ne bi bilo, ki omenja, da velja za celotno podjetje oprostitev, 
ki jo sprejme občina, v kateri ima podjetje sedež, ampak da bi to lahko delala 
vsaka občina za sebe. 

Odbor predlaga, da naš zbor sprejme ta zakon z omenjeno dopolnitvijo 
1. člena. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Janko Česnik. 

Janko Česnik: Komisija je na skupni seji z odborom za družbeni 
plan, finance in proračun republiškega zbora obravnavala amandmaja k 1. in 
3. členu, ki sta sprejeta na seji, gospodarskega zbora. V tej zvezi se komisija 
strinja s stališčem navedenega odbora in sicer, da se peti odstavek 1. člena 
sprejme, zavrne pa drugi odstavek 3. člena. 

Amandma k 1. členu je sicer vsebovan že v poročilu odbora za družbeni 
plan, finance in proračun z dne 6. februarja letos, h kateremu komisija ni imela 
pripomb. Komisija že tedaj v prvi obravnavi tega amandmaja in na današnji 
seji soglaša s tem amandmajem s pripombo, da z navedeno dopolnitvijo ni 
v ničemer prizadeta ureditev iz 5. člena temeljnega zakona o prispevku od 
sredstev skupne porabe. Pojasnjeno je bilo, da gre v tem primeru le za kriterij 
delitve republiškega prispevka, ki ga odstopa občinam, ki se določa od prispevka, 
ki se uvaja z republiškim zakonom in ne na nivoju občine ter se tako ne dotika 
temeljnega pravila iz 5. člena zveznega zakona. 

Glede amandmaja k 3. členu zakonskega predloga pa je bila komisija 
mišljenja enako kot odbor, da nasprotuje določbi novega prvega odstavka 
3. člena, s katerim se pravica do uvajanja oprostitev za posamezne namene 
prepušča v odločitev občinski skupščini. Po določbi drugega odistavka bi bile 
kršene samoupravne pravice občin po prvem odstavku, saj bi v dogovoru z 
delovnimi organizacijami na sedežu večjega podjetja matična občina verjetno 
v svojem interesu delovne organizacije oprostila prispevka ob določenem na- 
menu, ki ustreza tej občini, posledice take odločitve pa bi avtomatično trpele 
vse tiste občine, v katerih so posamezne delovne enote. 

Poleg tega, da to veže roke občinam, v katerih so delovne enote takih pod- 
jetij, prav tako ne morejo o> namenu skladov skupne porabe v takih primerih 
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samoupravno odločati samoupravni organi v teh delovnih enotah. Poleg tega 
meni komisija, da bi bila določba drugega odstavka tudi v nasprotju z načelom 
iz zadnjega odstavka 1. člena, s katerim se občinam priznava pravica do pri- 
spevka od sredstev sklada skupne porabe dislociranih enot delovnih organizacij 
v sorazmerju s številom zaposlenih v teh enotah. 

V primeru določbe novega drugega odstavka 3. člena bi segale oprostitve 
že prek ureditve v drugih določbah republiškega zakona. Menim pa, da. bi 
tak način učinkovanja oprostitev uvedenih s strani občin, kjer je sedež delovne 
organizacije z dislociranimi delovnimi enotami, prišel tudi v nasprotja s pra- 
vilom, ki je določeno v drugem odstavku 5. člena temeljnega zakona, ki kot 
norma v tem pogledu ne bi smela biti prizadeta. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Situacija je s tem pojas- 
njena in odpiram obravnavo o teh spornih vprašanjih, ki obstoje med nami 
in pa med gospodarskim zborom. Ah želi predstavnik izvršnega sveta besedo? 
(Zeli.) 

Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Izvršni svet 
v celoti pristane na argumentacijo in na novo besedilo, ki ga je predlagal odbor 
za družebeni plan, finance in proračun. Glede na včerajšnje trditve oziroma na 
pravne argumentacije moramo povedati, da je danes bistveno drugačno stanje 
celotnega besedila in zato Izvršni svet sprejema predlagani 5. odstavek 1. člena, 
ker smatra, da je to kriterij, ki mu je dan v odločanje tudi po temeljnem 
zakonu o prispevku od sredstev skupne porabe. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala, lepa! Prosim, odpiram obravnavo. 
Prosim, besedo ima tovariš Avgust Majerič. 

Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želel bi tukaj tudi pred zborom ponoviti del razprave, ki sem jo že povedal v 
odboru. Tovariš predsednik je rekel, da ima ta zbor večjo rezonanco. Zdi se mi, 
da je prav tako. 

Mi smo tukaj v načelih naše ekonomske politike sprejeli, da moramo spre- 
meniti davčni sistem. Tudi v resoluciji je tak predlog, da ni osebni dohodek 
edini pametni vir pri zajemanju dohodkov za proračune in za družbene potrebe, 
ampak, da je treba poiskati tudi druge pametne vire. Zdi se mi, da padamo na 
izpitu v prvem predmetu. In sicer, ko je do takih zapetljajev prišlo, ki so ogro- 
zili sam zakon. Zdi se mi, da je treba o tem res razmisliti in z vso zavzetostjo 
in avtoriteto braniti ta zakon, ker menim, da je v skladu s tem prehodom, ker 
je sklad skupne porabe prav gotovo eden izmed takšnih virov, če ne bolj za- 
jemljivih, kot je recimo osebni dohodek. Zato se mi zdi, da vse komplikacije, 
vsa vrsta amandmajev, ki smo jih sprejemali iz ure v uro, že meji na dejansko 
neresncst, ker je izvršni svet v prvem predlogu jasno povedal, da kolikor bo 
prišlo dO' nadaljnjih oprostitev, da se izgubi in razvodeni vsak pomen. 

Mi smo na te oprostitve pristali, ker smo rekli, da gre tu za dogovore, 
čeprav je moje mnenje, da čim je to občinski prispevek, da je potem dogovor 
vsebovan tudi takrat, če zakon nima oprostitev. Zakaj? To je občinski dohodek, 
enako kot davek. Torej znotraj tega pravzaprav ni nobene razlike in po< mojem 
mnenju, čeprav se sedaj strinjam s takšno formulacijo, oprostitve tu sploh ne 
dosežejo svojega namena. Zakaj ne? Ker kolikor je dogovor med občino in 
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delovno organizacijo, v tem primeru bi za bruto znesek tako ali tako občine 
lahko rekle, v redu, mi vas ne bomo obdavčili za ta znesek, ki ga dajete vi za 
nase namene, npr. če je od 100 milijonov treba na primer vplačati 8,2 %>, kar 
znaša 8 200 000 din, tega vam pa ne bomo obdavčili. 

V enem in drugem primeru je to izpad proračunskih dohodkov, ker kolikor 
jaz vem, je v celotni bilanci republiškega in občinskega proračuna ta prispevek 
iz sklada skupne porabe že vračunan in bo pomenilo to rušenje bilance, če 
smo si odkriti. Čeprav se mi zdi, da to ni umestno obravnavati sočasno eno z 
drugim, ker vsak posamezni davek ne bi smeli hkrati obravnavati s proračunom. 
Kajti v tistem, trenutku, ko tako pristopimo k obravnavi, pomeni to čisti fiskus, 
Pomeni, da smo se morali odreči; vsaki ekonomski politiki, ker gledamo, katera 
postavka v proračunu bo v takem primeru izpadla, oe bomo recimo neko opro- 
stitev oziroma neke olajšave na tem področju sprejeli. 

Zato se mi zdi prav, da zakon sprejmemo in bi bila velika škoda za samo 
intencijo zakona, .če bi. prišlo do odloga tega zakona. Hkrati se mi zdi, da bi padli 
tudi na prvem izpitu tega, kar smo si v resoluciji o teh naših načelih ekonomske 
politike zastavili. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Če ne, potem prehajam na glasovanje. Glasovati moramo o obeh amandmajih. 

Dajem na glasovanje najprej prvi amandma, to je novi peti odstavek 
1. člena, ki se glasi: »Ne glede na določila prejšnjega dostavka pripada občinam, 
v katerih so locirane enote delovnih organizacij, prispevek v sorazmerju s šte- 
vilom zaposlenih v teh enotah.« 

Prosim člane republiškega zbora, ki so za ta amandma, da dvignejo roko. 
{Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Pet poslancev dvigne roko.) Se 
je kdo vzdržal? (Dva poslanca dvigneta roko.) 

Ugotavljam, da je ta amandma sprejet s petimi glasovi proti in dvema 
vzdržanima glosovoma. 

Prehajam na glasovanje o drugem amandmaju, to je, da se 3. členu doda 
nov drugi odstavek, ki se glasi: »Oprostitev, ki jo priznava občina, v kateri je 
sedež delovne organizacije, velja tudi za prispevke, ki se plačujejo v druge občine 
po zadnjem odstavku 1. člena.« 

Prosim člane republiškega zbora, ki so za tak amandma, da dvignejo roko. 
(Štirje poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Večina poslancev dvigne roko,) 
Se je kdo vzdržal? (Pet poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je ta amandma zavrnjen s štirimi glasovi za in s petimi 
vzdržanimi. 

S tem smo to fazo usklajevanja končali ter bomo o tem obvestili go- 
spodarski zbor. 

Prehajam na 20. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o proračunu SR Slovenije. 

Predlagatelj zakona je izvršni svet, ki je kot svojega predstavnika določil 
tovariša Jožka Štruklja. Predlog zakona sta obravnavala oba matična odbora, 
pregledala pa ga je tudi zakonodajno-pravna komisija. Poročila ste prejeli. K 
predlogu zakona ste prejeli tudi mnenji prosvetno-kulturnega in socialno-zdrav- 
stvenega zbora. Opozarjam tudi, da odbor predlaga, da obravnavamo na današnji 
seji predlog proračuna samo v načelu, in da ga dokončno obravnavamo na seji 
29. sebruarja tega leta. Zeli tovariš Štrukelj besedo. (Ne želi.) Zeli poročevalec 
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odbora kaj dodati k poročilu. (Ne želi.) Ali želi besedo predstavnik zakonodajno- 
pravne komisije? (Ne želi.) Lahko preidemo na obravnavo. Kdo želi besedo? 
Prosim, besedo ima tovarišica Ivanka Koren. 

Ivanka Koren: Ob obravnavi predloga zakona o proračunu Slovenije 
smo bili na seji odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov prosvetno-kulturnega zbora mnenja, da predla- 
gana vsota 500 milijonov S dinarjev za sofinanciranje gradnje osnovnih šol ne 
omogoča, da bi nadaljevali gradnjo osnovnih šol v takem obsegu in s takim 
tempom, kot smo želeli in kakor bi bilo potrebno. Predlagam izvršnemu svetu, 
da ponovno prouči možnost, ali bi se lahko ta postavka v republiškem pro- 
računu zvišala, da bi lahko hitreje reševali nekatere pereče probleme na pod- 
ročju osnovnega šolstva. 

Predsednik d r. Joža Vilfan: Hvala lepa tovarišica. Ali želi še kdo> 
besedo? Ker ne želi nihče več, obravnavo zapiram in prehajam na glasovanje. 
Prosim tiste člane republiškega zbora, ki so za predloženi zakon v načelu, da 
dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Kdo je v načelu proti temu zakonu? 
(Nihče.) Se hoče kdo vzdržati? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1968 v 
republiškem zboru v načelu sprejet. 

Tovariš sekretar me je opozoril, da bi bilo morda koristno, da imenujemo 
poročevalca, ki naj obvesti gospodarski zbor o našem stališču. Menim, da to 
niti ni potrebnoj. Poslovnik nam tega ne nalaga. Dovolj je obveščanje med pred- 
sedniki o stališčih zbora. Mislim, da bo pa tako in tako gospodarski zbor dobil 
obvestilo o tem, kakšno je bilo stališče odborov in zakonodajmo-pravne komisije. 
Sem pa prosim na razpolago in čakam vašega predloga, ali imenujemo koga za 
tolmača našega sklepa ali pa se omejimo samo na sporočilo predsednika zbora. 
Hoče kdo prevzeti iniciativo, da mi pove, kaj misli o tej stvari? Besedo ima 
Ivan Kreft. 

Ivan Kreft : Zaradi orientacije gospodarskega zbora je mislim nujno, 
da zvedo za stališče republiškega zbora. S tem jim olajšamo delo. Drugače 
lahko sprejmejo zopet novo dopolnitev v želji, da bi uskladili z republiškim 
zborom, ne vedo pa za njegovo stališče. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Oni bi na vsak način zvedeli, ker zato 
je dolžan poskrbeti predsednik, gre le za. vprašanje ali gremo tolmačiti naše 
stališče ali ne. Besedo imia tovariš Franc Puhar. 

Franc Puhar: Za ta zakonski predlog je bil določen za poročevalca 
odbora za družbeni plan, finance in proračun tovariš Milan Ravbar in odbor ga 
je tudi pooblastil, da bo prisostvoval seji gospodarskega zbora. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Odpiramo odprta vrata. Hvala. 
S tem lahko preidemo na 21. točko dnevnega reda, to je predlog 

odloka o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih 
voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije. 

Predlagatelj je administrativna komisija Skupščine SR Slovenije, ki je kot 
svojega predstavnika določila predsednika Adolfa Ariglerja. Gradivo je bilo 
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poslano izvršnemu svetu na podlagi 165. člena poslovnika skupščine. Predlog 
sta obravnavala odbor za organizacijsko-pohtična vprašanja in zakonodajno- 
pravna komisija. Poročila imate. Prosim predstavnika komisije, da dopolni 
obrazložitev. 

Adolf Arigler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da preden preidemo' k obravnavi in sklepanju o predlogu odloka 
o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli 
ali imenuje Skupščina SR Slovenije, opozorim na nekaj najbistvenejših vprašanj, 
ki jih ureja ta predlog. 

Vse od sprejetja nove ustave smo imeli v administrativni komisiji največ 
težav z vprašanjem, kako ustrezno urediti povračila funkcionarjem, ki jih voli 
ali imenuje skupščina. To se ni dogajalo samo pri nas v Sloveniji, temveč tudi 
v vseh drugih republikah in v federaciji. 

Sedaj je v veljavi princip, da funkcionar ob prevzemu funkcije dobi osebni 
dohodek v višini osebnega dohodka n^ prejšnjem delovnem mestu, ki se poveča 
z ustreznim dodatkom za opravljanje funkcije. Sistem tako imenovanega prine- 
senega osebnega dohodka je ustvarjal ostra nasprotja in velike razlike, ki so 
med drugim ustvarjale tudi mučne odnose med posameznimi funkcionarji. V 
praksi se je namreč lahko dogajalo, da je imel nek funkcionar skoraj še enkrat 
večji osebni dohodek, kot drugi funkcionarji enakega ranga. Pokazalo se je, da 
tak način tudi povzroča velike težave pri reševanju kadrovskih problemov,. saj 
doslej veljavni sistem ni upošteval niti stopnjo in obseg odgovornosti posamezne 
funkcije, niti strokovnost, delovne izkušnje oziroma rezultate dela. 

Z odlokom predlagani sistem zato predvideva, da se funkcionarjem določa 
osebni dohodek, oziroma povračilo' njihovega osebnega dohodka v razponih, ki 
so neposredno odvisni od gospodarskega in družbenega razvoja v republiki, 
Ti razponi se določajo tako, da se z ustreznim količnikom pomnoži poprečni 
osebni dohodek v republiki. Ta sistem na ta način omogoča tudi vsemi občanom 
točen vpogled, v kakšnih zneskih se določajo in gibljejo osebni dohodki funkcio- 
narjev. Po podatkih zavoda SR Slovenije za statistiko znaša poprečni osebni 
dohodek v SR Sloveniji za 1967. leto 912 dinarjev. Funkcionarji, ki jih voli 
ali imenuje skupščina, bodo imeli v letu 1968 mesečno povzračilo oziroma osebni 
dohodek v okvirih, ki jih določajo količniki po tem odloku. Najnižji osebni do- 
hodek, določen s količnikom 2,3, bo znašal 2097 dinarjev, najvišji, ki ga določa 
količnik 4,8, pa 4377 dinarjev. Ti dohodki bodo usklajeni s splošnim gibanjem 
osebnih dohodkov šele v letu 1969. 

Druga pomembna sprememba je ta, da s tem odlokom sedaj urejamo tudi 
osebne dohodke sodnikom vrhovnega sodišča SR Slovenije in višjega gospodar- 
skega sodišča v Ljubljani ter predsednikom in sodnikom okrožnih sodišč in 
okrožnih gospodarskih sodišč ter republiškemu senatu za prekrške. To je bilo 
potrebno storiti predvsem zato, da se okrepi neodvisnost sodnih funkcij ter 
zagotovi stabilnejši materialni položaj sodnikov. To je tudi v skladu s tistim, 
kar je v svoji uvodni besedi omenil o sodiščih včeraj tovariš Stane Kavčič, 
predsednik izvršnega sveta. 

Poleg teh vprašanj ureja odlok tudi nekatera druga vprašanja, ki jih pa 
tukaj ne bom podrobno navajal, ker so pojasnjena v obrazložitvi predloga 
odloka. Pač pa se mi zdi potrebno, da seznanim zbor s postopkom pri izdelavi 
predloga tega odloka. Ta odlok smo intenzivno začeli pripravljati že pred 3 me- 
seci, ko je administrativna komisija izdelala teze, v katerih so bila formulirana 
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izhodišča za sestavo osnutka odloka, ki jih je obravnavalo in sprejelo predsed- 
stvo skupščine SR Slovenije. 

Administrativna komisija je nato izdelala vfeč osnutkov, ki so bili obrav- 
navani na 4 sejah, od katerih sta bili dve skupno, s komisijo za volitve in ime- 
novanja. Predlog odloka so poleg tega na svojih sejah obravnavali predsedstvo 
Skupščine SR Slovenije, izvršni svet, odbor za organizacijsko^politična vprašanja 
republiškega zbora in sekretariat kluba poslancev skupaj s predsedniki področ- 
nih klubov poslancev. Predlog odloka je bil dostavljen tudi vodstvom družbeno- 
političnih organizacij in sicer: predsedstvu CK ZKS, izvršnemu komiteju 
CK ZKS, izvršnemu odboru republiške konference SZDL in predsedstvu repu- 
bliškega sveta zveze sindikatov. S predlogom odloka pa so bili v fazi priprav 
seznanjeni tudi drugi funkcionarji v skupščini. V vseh teh predhodnih širokih 
razpravah so bila osnovna izhodišča za izdelavo odloka sprejeta ter dane šte- 
vilne koristne pripombe in sugestije. 

Administrativna komisija je na svoji seji dne 9. februarja obravnavala tri 
amandmaje, ki jih je prejela. Amandma poslanca inž. Miloša Poliča, ki so ga 
poslanci dobili pismeno, je komisija delno upoštevala in sicer njegove predloge 
za spremembo in dopolnitve k 7. in 8. točki predloga odloka, ki so v formalno 
pravnem pogledu nujne. Komisija je tudi upoštevala opozorilo poslanca tovariša 
Poliča, da odlok sistemsko neenotno ureja položaj sodnikov vrhovnega sodišča 
in sodnikov okrožnih sodišč oziroma gospodarskih sodišč. Zato je tudi le-tem 
dolo>čila mesečni dohodek v fiksnem količniku. Prav tako je komisija upoštevala 
predlog tovariša Poliča, da je potrebno tudi predsednikom okrožnih in okrožnih 
gospodarskih sodišč oziroma predsedniku senata za prekrške določiti mesečni 
osebni dohodek v odloku, ker so ti posebej voljeni na to funkcijo, in ker je 
narava njihovega dela. takšna, da ne morejo biti odvisni od notranjih delitvenih 
odnosov. 

Naj povem, da je pred našo sejo ta amandma tovariša Poliča konzultativno 
obravnaval tudi začasni odbor za pravosodni sistem organizacijsko-političnega 
zbora, kateremu so prisostvovali predsednik vrhovnega sodišča, predsednik 
višjega gospodarskega sodišča, sekretar za pravosodje in občo upravo ter zvezna 
poslanca organizacijsko-političnega zbora, sodnik vrhovnega sodišča SR Slove- 
nije tovariš Koloman Balažic in tovariš Ivan Repinc, predsediiik okrožnega so- 
dišča v Kranju. Zelo izčrpna razprava na tej seji je bila osnova za spremembo, 
ki jo je sprejela administrativna komisija in ki je bila dostavljena poslancem 
na tej seji. Poslanec tovariš Polič se je s temi spremembami in dopolnitvami, 
ki so bile sprejete, strinjal in je zato svoj amandma umaknil. 

Komisija je nadalje obravnavala še amandma tovariša Lojzeta Stefaniča 
in tovarišice Marije Ivkovič. Obadva predlagata spremembo 3. točke odloka 
v tem smislu, da se poslanski pavšal, ki je predviden za kritje poslanskih 
stroškov, določi v enotnem znesku 250 din. Tovarišica Marija Ivkovič pa je še 
dodatno predlagala, da poslanec, ki ne prebiva v volilni enoti in je njegovo 
prebivališče oddaljeno najmanj 20 km od sedeža volilne enote, lahko predloži 
zahtevek za povračilo stroškov, če je poslansko enoto obiskal več kot 2-krat 
mesečno. 

Komisija teh amandmajev ni sprejela, pač pa je sklenila, da zboru pred- 
laga, da se v zadnji vrsti drugega odstavka 3. točke odloka črta številka »-15« 
in nadomesti s številko »40«. To pomeni, da bo po tem predlogu prejemal 
poslanski pavšal v višini 350 dinarjev tisti poslanec, ki ne prebiva stalno v svoji 
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volilni enoti, pa je rvjegovo stalno bivališče oddaljeno več kot 40 km od sedeža 
občine, v katera je izvoljen. 

Od 400 poslancev bo po našem izračunu le 31 takih, ki bodo prejemali po- 
slanski pavšal v višini 350 N din. Od teh 31 pa je kar 16 takih, katerih prebi- 
vališče je oddaljeno več kot 80 km od sedeža občine, v kateri so izvoljeni. Ko- 
misija je smatrala, da je tak poslanec v situaciji, ko so njegovi stroški predvsem 
zaradi prevoznih stroškov in bivanja v drugem kraju višji. Smatramo, da je 
predlagana ureditev boljša kot predlog poslanke Marije Ivkovič, po kateri bi 
lahko poslanec predložil zahtevek za povračilo stroškov obiska v volilni enoti, 
če je več kot 2-krat mesečno obiskal volilno enoto. Tega predloga komisija ni 
mogla sprejeti, predvsem iz razloga, ker se s tem hote ali nehote predpisuje 
norma poslanske aktivnosti. 

Amandma Lojzeta Štefaniča, ki ste ga tudi prejeli k 20. točki predloga 
odloka, kjer predlaga, da imata samo dva funkcionarja pravico do službenega 
avtomobila in šoferja, pa je tovariš Štefanič na seji umaknil. 

Glede na povedano in upoštevajoč številne predhodne razprave pa tudi 
odmeve javnosti na osnutek oziroma predlog tega odloka predlagam, da re- 
publiški zbor sprejme predloženi predlog odloka s spremembami in dopolnit- 
vami, ki ste jih prejeli na seji, ter spremembo, ki sem jo pravkar predlagal, 
namreč da se v 3. točki številka »15« nadomesti s številko »40«. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli predstavnik odbora dopolniti poro- 
čilo? (Ne želi.) Ali žele besedo predlagatelji amandmajev? Tovariš Polič? (Ne 
želi.) Želi besedo tovariš Štefanič? (Ne želi.) Tovarišica Ivkovič ima besedo. 

Marija Ivkovič: Oprostite mi, ker se že drugič oglašam. Na osnovi 
obrazložitev na sami seji administrativne komisije in pa danes sem še bolj pre- 
pričana, da bi ta rešitev, ki sem jo predlagala glede nadomestila, bila bolj 
uspešna kot pa je predlog administrativne komisije. Administrativna komisija 
je bila mnenja, da bi dva obiska mesečno v svoji volilni enoti zgledalo nekako 
kot norma. Oprostite, tovariši in tovarišice poslanci, meni se zdi, da bi bili lahko 
zelo srečni, če bi vsi oddaljeni poslanci dvakrat mesečno obiskovali svoje volilne 
enote. Nekateri sicer zaradi svojega položaja in funkcije, ki jo opravljajo, res 
ne morejo, vendar z druge strani prispevajo, nekateri pa poleg tega, da bi 
mogli, ne upoštevajo oziroma ne cenijo toliko svojih obveznosti. 

Drugo ugotovitev administrativne komisije, da povečanje oddaljenosti od 
15 km na 40 km zmanjšuje krog upravičencev do večjega poslanskega pavšala, 
se mi zdi, da prav podkrepljuje dejstvo, da bi le boljše bilo najti stimulativno 
rešitev v smislu nadomestila stvarnih stroškov, ki jih poslanci imajo. 

Nadalje, administrativna ko-misija je izhajala iz dejstva, da srno vsi poslanci, 
ko smo prevzemali svojo poslansko dolžnost s sprejetjem mandata, prevzemali 
tudi obveznosti in da smo se morali zavedati teh obveznosti. Meni se zdi, da je 
to dejstvo nesporno, da se poslanec mora zavedati in tudi v glavnem, da so se 
poslanci zavedali te svoje dolžnosti. Vendar, oprostite, mogoče ste prebrali ob- 
razložitev, izhajam iz tega stališča, da poslanec, ki je oddaljen do svoje volilne 
•enote, ne more biti tolikokrat v svoji volilni enoti in tako tesno povezan, kot 
tisti poslanec, ki živi v svoji volilni enoti. Izhajala sem iz tega stališča, če vza- 
memo minimalno, da poslanec, ki živi v svoji volilni enoti, obišče samo dvakrat 
tedensko svojo volilno enoto, da bi to nekako bilo enako delu poslanca, ki je 
oddaljen in dvakrat mesečno obišče svojo volilno enoto. Nesporno je, da so po- 
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slanci, ki žive v občinah, kjer so izvoljeni, veliko bolj angažirani, kot pa poslanci, 
ki ne žive v svojih občinah. To se pravi, da se mi ne zdi dajanje možnosti po- 
slancem, ki so oddaljeni, da bi podajali zahtevek za kritje eventualno1 povečanih 
stroškov svoje dejavnosti, tako1 nerealna, kot jo je mogoče ocenila administra- 
tivna komisija. Z druge strani število poslancev, ki ne žive v svojih občinah, 
jaz razpolagam s podatki, da jih je 81, vključno z mestnimi občinami, zopet 
zagotavlja administrativni komisiji, da ne bi imela prevelikega dela s tem obra- 
čunavanjem, da bi bilo to kaj lahko rešiti. No, postavilo se je tudi vprašanje 
s tega izhodišča, kako bi se obračunavalo te stroške. Mislim, da bi to bila stvar 
strokovnih služb in pa administrativne komisije, da to ni stvar poslancev, da 
bi se direktno spuščali v te podrobnosti. 

Izhajam iz načelnega stališča, da poslanci, ko smo prevzemali svoje dolžno- 
sti, da smo jih zavestno prevzemali in če imajo oddaljeni poslanci večje stroške 
s prevozi, da pridejo do svojih volilnih enot, morda še celo nočitve, potem je 
tudi nesporno, da poslanci, ki živijo v občinah, pa imajo» raztegnjene volilne 
enote, imajo stroške prav tako zaradi kilometrine in drugih razlogov, ki jih 
nobeden ne povrne in mislim, da bi bilo nekako boljše, ee bi imeli vsi poslanci 
enak pavšal. Za tisto, kar pač naredimo pri svojem delu in imamo zato tudi 
večje materialne stroške, sedaj nimamo ustrezne sistemske rešitve. Nujno je, da 
administrativna komisija dela še naprej na tem vprašanju, kajti to stanje, kot 
je sedaj, obveznosti na eni strani, z druge strani pa kritje stvarnih stroškov 
poslancev in opravljanje njihovega dela na terenu, bo treba rešiti. Če to vpra- 
šanje danes ne rešimo, ga moramo pa vsekakor rešiti do naslednjih volitev. 
Imamo še marsikatero odprto vprašanje na tem področju, zato se mii zdi, da bi 
bilo neumestno sedaj delati razliko v tem poslanskem pavšalu, če se lahko na 
drug stimulativen način reši to vprašanje. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: S tem so pozicije samega predlagatelja 
in predlagateljev amandmajev pojasnjene in odpiram obravnavo. Zeli kdo be- 
sedo? Prosim, tovariš Hribar. 

Janez Hribar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mi živimo v polnem teku gospodarske reforme in ko vidimo, da ne gre vse tako 
hitro in tako kot je bilo zamišljeno', moramo tudi pri tem vprašanju biti 
previdni. Jaz osebno smatram, da v tej mandatni dobi ne bi spreminjali te 
postavke. 

Drugič, za predsednika ustavnega sodišča sem proti temu, da se mu da 
položaj v rangu predsednika skupščine ali pa predsednika izvršnega sveta. To 
je za mene nerealno'. Po mojem mnenju predsednik ustavnega sodišča, bi bil — 
prosim, mogoče grešim — v rangu kot je predsednik republiškega zbora, tova- 
riš Vilfan. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, tovariš Česnik ima besedo. 

Janko Cesnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Omejil bi se samo na tako imenovane količnike, in sicer na zadnji amandma 
administrativne komisije, ko je izenačila vse sodnike okrožnega sodišča in vrhov- 
nega sodišča. Ne vem, če je to s stališča prakse umestno. Ne vem tudi, kako se 
je o tem pogledu izjasnila komisija za pravosodje organizacijsko-političnega 
zbora, vendar smatram, da so razlike med delom, ki ga posamezni sodniki 
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opravljajo, tako na vrhovnem kot na okrožnem sodišču, zek» velike. Razlika je 
tudi med mlajšimi sodniki, ki so komaj nastopili delo in pa sodniki, ki so v tej 
službi že 20 let in več. Zato ne vem, kako naj bi se uredilo to< neskladje, ko bo 
sedaj — po tem amandmaju morala naša administrativna komisija izdati odločbo 
vsem sodnikom v enakem znesku. Tukaj izločamo kolektiv, ki je doslej to 
urejeval, izločamo posvetovalno vlogo sodnikov, izločamo delitev po delu in 
verjetno tudi omejujemo oziroma izločamo vpliv delovnih izkušenj in pa rutine. 
Želel bi v tem pogledu pojasnilo predsednika administrativne komisije. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali ima morda še kdo kakšno drugo 
vprašanje. Prosim, tovariš Arigler. 

Adolf Arigler: Tovarišice in tovariši poslanci! K vprašanju, ki ga je 
postavil tovariš Česnik, bi povedal, da je zadeva, ki smo jo s to spremembo 
in dopolnitvijo uredili, predvsem v tem, da postavimo načelno v enak položaj 
tako sodnike vrhovnega sodišča kot sodnike okrožnih sodišč. To je bila prav- 
zaprav osnovna ideja, ki jo je dal v svojem amandmaju tovariš Polič. 

Na seji začasnega odbora za pravosodni sistem organizacijsko-političnega 
zbora, katere so se udeležili sodniki, so bila različna mnenja, vendar je nekako 
prevladalo stališče, da je prav, da je položaj tako za okrožnega sodnika, kot za 
vrhovnega sodnika v načelu enak. Namreč, v praksi je bila zadeva doslej urejena 
tako, da se je osebni dohodek sodnikov delil po pravilniku in da so pri. tej de- 
litvi sodelovali vsi zaposleni uslužbenci. Proti takemu sistemu so bih skoraj 
vsi sodniki. Zdaj je šlo samo za vprašanje, ali prepustimo delitev zboru sod- 
nikov ali določi skupščina fiksni količnik. V razpravi, kjer je bilo to vprašanje 
zelo podrobno obravnavano, so prišla do izraza nasprotna stališča. Vendar mi 
nismo videli, da so ta nasprotna stališča močneje argumentirana. Namreč v 
večini primerov — nad 8Cr%> —• imajo sodniki že sedaj enak osebni dohodek. 
Npr. večina sodnikov mariborskega sodišča, ki je eno največjih okrožnih sodišč, 
nima različnih osebnih dohodkov. Diskutanti so povedali, da sedanja merila 
izhajajo zgolj iz kvantitete, mi pa vemo, da število razsojenih zadev ni vedno 
bistveno, ker ima sodstvo opraviti s človekom in je upoštevanje samo kvanti- 
tativnih meril, koliko predmetov je sodnik rešil, lahko nevarno' in sodnike od- 
vaja od temeljitega obravnavanja stvari, zlasti tako delikatnih stvari, kot jih 
obravnava sodstvo. To so bih osnovni motivi, da smo se mi odločili za enoten 
količnik. 

Kar zadeva to, kar je tovariš Hribar načel, bi moral povedati, da ni pred- 
sednik ustavnega sodišča postavljen v enak položaj s predsednikom skupščine 
in predsednikom izvršnega sveta. Šlo je samo za pravico do uporabe službenega 
avtomobila s šoferjem, ker imata predsednik izvršnega sveta in predsednik 
skupščine največji količnik, bistveno večji in višji dodatek za kritje stroškov pri 
opravljanju funkcije. 

To smo tudi pojasnili tov. Stefaniču, ki je zaradi tega umaknil ustrezen 
del svojega amandmaja. Poudariti je treba, da vendar s tem odlokom zožujemo 
pravice administrativne komisije. Z zakonom o uporabi osebnih avtomobilov 
v družbeni lastnini je bilo namreč že določeno, da administrativna komisija 
določa krog najvišjih funkcionarjev, ki imajo pravico do uporabe službenega 
avtomobila s šoferjem. Mi smo namenoma zožili uporabo avtomobila samo 
na tri ljudi, smatramo pa, da bi še nadaljnje zoževanje v pogojih, ko ne samo 
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eden, ampak na stotine direktorjev razpolaga z avtomobili v družbeni lastnini, 
pomenilo ukrep, ki bi bil težko sprejemljiv. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Prosim še kdo želi besedo? Prosim, be- 
sedo ima Franci Kolar. 

Franci Kolar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Nisem imel namena razpravljati o predloženem odloku oziroma sklepu o nado- 
mestilih poslancem in voljenim funkcionarjem v tej skupščini. Vendarle bi 
opozoril na samo en problem v zvezi z amandmajem, ki ga je predložila tova- 
rišica Ivkovioeva. 

Mislim, da :se ne bi smeli odločati po kakršnihkoli merilih o številu obiskov 
v volilni enoti. Sama fizična prisotnost kogarkoli, zlasti pa poslanca te ali drugih 
skupščin je najmanjše merilo. Nedvomno, da je tudi fizična prisotnost potrebna, 
toda ona ni odločujoča. Ce nekdo trdi, da je fizična prisotnost koristna, seveda 
lahko tudi nekdo drugi trdi, da včasih niti ni primerna itd. Mislim, da je ne- 
potrebno kakršnokoli bistveno spreminjanje predloženega odloka in s tega sta- 
lišča podpiram predlagani akt in bom tudi zanj glasoval. 

Poleg tega mislim, da je poslanski pavšal pravzaprav eden od postranskih 
problemov. Poslanski pavšal je pavšal, on nedvomno, oprostite, da tako rečem, 
za dobro izvrševanje poslanske dolžnosti ni nikakršno plačilo. To je samo ne- 
kakšno pavšalno nadomestilo določenih stroškov, ki jih poslanci nedvomno 
imamo. Te stroške pa ni mogoče zaračunati in jih tudi v praksi ni mogoče razre- 
ševati. Samo toliko. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Prosim, če ne želi nihče več 
besede, zapiram obravnavo in prehajam na glasovanje. Mi smo, kakor veste, 
sedaj konfrontirani s to situacijo: da imamo odlok, kakršen nam je bil pred- 
ložen, nato imamo spremembe M dopolnitve samega predlagatelja in imamo 
amandma tovariša Stefaniča pod točko 1, dočim ga je pod točko 2 umaknil. 

Stefaničev amandma pod točko ena je identičen z amandmajem tovarišice 
Ivkovičeve. Tovarišica Ivkovičeva pa ima še dva amandmaja. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju tovariša Stefaniča in o prvem1 amand- 
maju tovarišice Marije Ivkovič, nato pa bomo glasovali o drugem amandmaju 
tovarišice Ivkovičeve, dočim o tretjem ne bomo glasovali, ker je le redakcijska 
pripomba. Po glasovanju o teh amandmajih bomo glasovali o amandmajih pred- 
lagatelja, nato pa bomo glasovali o samem odloku. 

Prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje amandma tovariša Lojzeta 
Stefaniča in Marije Ivkovič, k drugemu odstavku 3. člena in ki se glasi: »po- 
slanski pavšal znaša 250 dinarjev«. Prosim tiste člane republiškega zbora, ki 
so za ta amandma, da dvignejo roko. (Stiriinštirideset poslancev dvigne roko.) 
Hvala lepa! Kdo je proti temu amandmaju? (Šestnajst poslancev dvigne roko.) 
Hvala lepa! Kdo se je vzdržal? (Sedem poslancev dvigne roko.) Hvala, lepa! 

Ugotavljam, da je bil amandma tovariša Stefaniča in tovarišice Marije Ivko^ 
vič sprejet s 44 glasovi za, 16 proti in 7 vzdržanimi. 

Prehajam na glasovanje o amandmaju tovarišice Ivkovičeve k tretjemu od- 
stavku 3. člena in ki se glasi: »Ce poslanec ne prebiva stalno v svoji volilni enoti 
in je njegovo prebivališče oddaljeno najmanj 20 km od sedeža občine, v kateri 
je volilna enota, lahko predloži občasni zahtevek za povračilo stroškov, nastalih 
pri opravljanju poslanske funkcije. To povračilo pripada poslancu le tedaj, če 



54. seja 165 

je več kot dvakrat mesečno obiskal volilno enoto«. Prosim člane republiškega 
zbora, ki so za ta amandma, da dvignejo roko. (Šest poslancev dvigne roko.) 
Hvala lepa! Kdor je proti temu amandmaju, naj dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Hvala lepa! Kdo se je vzdržal? (Sedem poslancev dvigne roko.) 
Hvala lepa! 

Ugotavljam, da amandma, ni sprejet. 
S tem prehajamo na spremembe in dopolnitve samega predlagatelja,. Ti 

amandmaji so vsebovani v dokumentu do 9. februarja 1968, s katerim nas je 
administrativna komisija naše skupščine obvestila, da je na osnovi amandmaja 
tovariša Poliča prišla do sklepa, da je v prvobitnem predlogu treba napraviti 
spremembe in dopolnitve. Da ne bo nobene nejasnosti, jih bom prebral in sicer: 

V 7. točki tega odloka, ki ga imamo pred seboj, naj se v četrti vrsti za be- 
sedo »dohodka« vnese besedilo »oziroma osebni dohodek;« 

V 8. točki se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Funkcionarju se 
določi stalno mesečno povračilo osebnega dohodka oziroma -osebni dohodek tako, 
da se poprečni osebni dohodek v republiki pomnoži s količnikom.« 

V drugem odstavku 8. točke se črtata sedma in osma alinea. 
9. točka naj bi se v novem tekstu glasila takole: »Mesečni osebni dohodek 

znaša: 
— za predsednika, vrhovnega sodišča SR Slovenije, predsednika višjega, 

gospodarskega sodišča v Ljubljani, javnega tožilca SR Slovenije in republiškega 
javnega pravobranilca od 3,3 do 3,8-kratni poprečni mesečni osebni dohodek 
v republiki; 

— za sodnike vrhovnega sodišča SR Slovenije in sodnike višjega gospodar- 
skega sodišča v Ljubljani 3,3-kratni poprečni mesečni osebni dohodek v re- 
publiki; 

— za predsednike okrožnih sodišč in okrožnih gospodarskih sodišč ter 
predsednika republiškega senata za prekrške od 2,6 do 3-kratni poprečni me- 
sečni osebni dohodek v republiki; 

— za sodnike okrožnih sodišč in okrožnih gospodarskih sodišč 2,6-kratni 
poprečni mesečni osebni dohodek v republiki; 

— za sodnike republiškega senata za. prekrške 2,4-kratni poprečni mesečni 
osebni dohodek v republiki.« 

V 10. točki se prvi odstavek črta in nadomesti z besedilom »Za funkcionar- 
je, za katere je v 8. in 9. točki določen količnik v razponu, določi količnik v ok- 
viru tega razpona administrativna komisija, potem ko se posvetuje z odgovor- 
nimi funkcionarji.« 

To so sedaj spremembe in dopolnitve predlagatelja. Sedaj bomo o tem gla- 
sovali Prosim, da tisti člani republiškega zbora, ki so za ta amandma, dvignejo 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti takemu amandmaju? (Dva 
poslanca dvigneta roko.) Se hoče kdo vzdržati? (Dva poslanca dvigneta roko.) 
Hvala lepa! 

Ugotavljam, da so amandmaji predlagatelja sprejeti z dvema vzdržanima 
in dvema glasovoma proti. 

Prehajamo na glasovanje o samem odloku. Amandmaji predlagatelja in 
amandma tovarišice Ivkovičeve in tovariša Štefaniča so sedaj sestavni del od- 
loka in o- takem odloku sedaj glasujemo. Kdor je za ta odlok, naj prosim dvigne 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo je proti takemu dloku? (En poslanec 
dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca dvigneta roko.) 
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Ugotavljam, da je odlok o povračilih poslancem skupščine SR Slovenije 
in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije v republiškem 
zboru, z enim glasom proti in dvema vzdržanima sprejet. 

Prehajamo na 22. točko dnevnega reda in sicer volitve in ime- 
novanja. 

Komisijo za volitve in imenovanja zastopa tovariš Janko Rudolf. Na dnev- 
nem redu imamo: najprej predlog o imenovanju predsednika in članov uprav- 
nega odbora sklada SR Slovenije za pospeševanje založništva. Tovariš Rudolf, 
ali želiš odlok še kaj dopolniti? (Ne želi.) 

Odpiram obravnavo o tem odloku. (Ne javi se nihče.) Če nihče ne želi be- 
sede, zapiram obravnavo in prehajamo na glasovanje. Predlog tega odloka imate 
pred seboj. To je odlok, ki predvideva za predsednika Franca Pirkoviča, za 
člane pa Franca Boštjančiča, Jana Dolarja, Mileta Klopčiča, Vladka Majhna, 
Jožeta Marolta, Elo Peroci, Milana Pogačnika, dr. Janeza Rotarja, inž. Lojzeta 
Skoka, Emila Smoleta, Leopolda Suhadolčana, Jurija Titla in Marijo Ziherl. 
Kdor je za ta odlok, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok o imenovanju predsednika in članov upravnega 
odbora sklada SR Slovenije za pospeševanje založništva soglasno sprejet. 

Prehajamo na odlok o izvolitvi sedmih članov v svet Odvetniške zbornice 
Slovenije. 

Zeli tovariš Rudolf besedo? (Ne želi.) Odpiram razpravo o tem predlogu. 
(Ne javi se nihče.) Če nihče ne želi diskutirati, zapiram obravnavo^ in preha- 
jam na glasovanje. To je odlok, ki predvideva za člane sveta odborniške zbor- 
nice Milana Gasparija, Edvarda Grgiča, Traudo Kladivar-Krese, Petra Kobeta, 
dr. Marjana Pavlica, Milana Perocija in Franca Venturinija. Kdor je za ta pred- 
log, naj, prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok o izvolitvi sedmih članov v svet Odvetniške zbor- 
nice Slovenije soglasno sprejet. 

Nadalje je tu odlok o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih 
imenuje skupščina v svet- Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. 

Želi tovariš Rudolf besedo? (Ne želi.) Odpiram obravnavo o predlogu. Ker 
se nihče ne javi, jo hkrati zapiram in dajem na glasovanje odlok, ki predvideva 
za svet Slovenskega narodnega gledališča tovariša Marjana Lipovška, Milana 
Merčuna in Vlado Vodopivca. Prosim, da tisti, ki je za ta predlog, dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti:? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, 
ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije v svet Slovenskega narodnega gledališča 
v Ljubljani, soglasno sprejet. 

Prehajamo na o<dlok o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih 
imenuje Skupščina SR Slovenije v svet Slovenske filharmonije v Ljubljani. 
Odpiram obravnavo tega predloga. Če ne želi nihče razpravljati, zapiram obrav- 
navo in prehajam na glasovanje. V odloku so predvideni v svet Slovenske filhar- 
monije: Bogdan Capuder, Leon Fajfer in dr. Andrej Rijavec. Kdor je za ta pred- 
log, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti temu 
predlogu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je odlok o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, 
ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije v svet Slovenske filharmonije v Ljubljani, 
soglasno sprejet. 

Imamo še odlok o. razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Celju. Ce ni 
nobenega dodatnega pojasnila, odpiram obravnavo. Ce ne želi nihče razprav- 
ljati jo zapiram iin dajem na glasovanje odlok o razrešitvi sodnika okrožnega 
sodišča v Celju Ludvika Maroša. Prosim, da tisti, ki so za odlok, dvignejo roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Celju 
soglasno sprejet. 

Ostane nam še samo ena točka. Preden preidemo na obravnavo te točke, 
vam hkrati sporočam, da je gospodarski zbor zakon, ki smo ga obravnavali pod 
4. točko, to je zakon o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe, spre- 
jel v enakem besedilu kakor smo ga sprejeli mi. S tem je postopek usklajevanja 
končan. 

Ostane nam samo še zadnja točka, to je 23. točka dnevnega reda, 
poslanska vprašanja. 

Imamo štiri poslanska vprašanja, ki so bila pismeno postavljena. Kot prvo 
prosim tovariša Komela, da odgovori na poslansko vprašanje inž. Zvoneta 
Pelikana. 

Lojze K o m e 1 : Poslanec republiškega zbora, tovariš inž. Zvone Pelikan, 
opira svoja vprašanja na zakon o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije 
v gospodarstvu dO' leta 1970, ki predvideva za kmetijstvo 40 milijonov dinarjev 
sredstev. Tovariš poslanec vprašuje, koliko sredstev bo za kmetijstvo konkretno 
na razpolago v letu 1968. Na vprašanje odgovarjamo: 

V letu 1968 bo republika razpolagala za intervencijo na področju investicij 
s sredstvi republike za investicije v gospodarstvu v višini 52 milijonov dinarjev. 
Poraba oziroma usmeritev teh sredstev je določena z zakonom o usmeritvi 
sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966—1970. 

Izvršni svet je Skupščini SR Slovenije predlagal spremembo prej omenje- 
nega zakona tako, da se sredstva za kreditiranje obratnih sredstev v gospo- 
darstvu do zneska 50 milijonov dinarjev porabijo za kreditiranje obveznosti 
SR Slovenije v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo energo- 
kemičnega kombinata Velenje. Ta sprememba zakona je bila v nekaterih odborih 
skupščine v preteklem tednu že obravnavana. Ocenjuje se, da bo od tega zneska, 
kolikor bo likvidacija potekala uspešno, uporabljeno v letu 1968 okoli 43 mili- 
jonov dinarjev, kar pomeni, da bi za investicije iz usmerjenih sredstev republike 
na področju turizma, kmetijstva in gozdarstva ostalo v letu 1968 na razpolago 
okoli 9 milijonov dinarjev, medtem ko bi se sredstva v naslednjih letih povečala 
tako, da bi do vključno leta 1970 lahko dosegli predviden obseg sredstev po 
srednjeročnem planu. 

Sredstva, o katerih govorimo-, so seveda le eden izmed virov in to ne najbolj 
pomembnih, daleč pomembnejša pa so sredstva bank in samih delovnih orga- 
nizacij. V tej smeri tečejo številni razgovori med bankami in delovnimi organi- 
zacijami in predvsem od rezultatov teh razgovorov je odvisen skupen obseg 
naložb v kmetijstvu v letu 1968. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Ali želi tovariš Pelikan dati 
dodatno vprašanje? (Ne.) Hvala lepa! Potemi lahko preidemo na naslednje vpra- 
šanje, to je vprašanje tovariša inž. Miloša Poliča. Na. njegovo vprašanje bo 
odgovarjal inž. Miran Mejak. 

Inž. Miran Mejak: Tovariš Polič je postavil tri vprašanja, ki so nave- 
dena na drugi strani v zvezi s tem razmnoženim materialom. 

Prvo vprašanje se nanaša na hudournike in na to, zakaj ne najdemo teh- 
nične in finančne moči za nujno ureditev hudournikov. 

To vprašanje je tesno povezano z našimi materialnimi možnostmi. Tako 
je pravzaprav stanje hudournikov posledica finančnih sredstev, ki jih imamo 
na razpolago. Moram samo toliko njegove navedbe popraviti, da se dejansko za 
vzdrževanje hudournikov daje od leta 1968 do 1970 vsako leto 250 milijonov 
S din, za investicije pa v 1968. letu 127 milijonov, v 1969. letu 110 milijonov, 
in v 1970. letu 115 milijonov. To je plan vodnega sklada, ki bo na tem področju 
realiziran. 

Gleda bodočega reševanja hudournikov bi želel samo prestati stališče 
sekretariatov, ki to zadevo obravnavajo: »Za razširitev nezadovoljivega stanja 
hudourništva namerava v letu 1968 republiški sekretariat za urbanizem, kot 
pristojni republiški organ, predlagati spremembo temeljnega zakona o vodah 
in republiškega zakona o vodah v dveh smereh in sicer: 

Prvič, treba je izoblikovati potrebno organizacijsko obliko, oziroma orga- 
nizacijo, ki bi s polno odgovornostjo te stvari reševala, in 

drugič, s spremembo splošnih aktov je treba urejanje varstva vodno- 
gospodarskih objektov, posebej pa še hudourniških varstvenih ukrepov in del, 
zagotoviti zadovoljivo materialno osnovo, ki pa naj bi bila znatno večja, kot so 
sedaj razpoložljiva sredstva. 

Poleg tega bi bilo treba razširiti krog obveznikov za plačilo vodnega pri- 
spevka in zajeti med drugim tudi gozdarstvo, ki danes tega prispevka ne 
plačuje.« 

Mnenje sekretariata sem preči tal zato, ker bo imelo to telo možnost v bo- 
doče o teh predlogih sklepati in jih obravnavati. Sedanje stanje hudournikov je 
pa dejansko, kot sem že prej uvodoma rekel, posledica sredstev, ki jih imamo 
za to na razpolago in zakonskih predpisov, ki omogočajo zbirati ta sredstva do 
te višine. Ker je tudi tovariš Pušenjak že nekajkrat pričel vprašanje vodnega 
sklada, bi verjetno bilo najbolj ustrezno, da bi o teh stvareh obravnavali po- 
drobneje takrat, ko bomo imeli1 določene predloge za razširitev kroga obveznikov 
in iz tega bi potem lahko izhajale tudi nove možnosti za sanacijo hudournikov. 

Drugo vprašanje se nanaša na »maratonsko« gradnjo hidrocentrale srednje 
Drave in kakšna izguba je na tem področju nastala. 

Razlika v proizvodnji električne energije med planiranim rokom dokončanja 
hidrocentrale Srednja Drava in dejansko realno ocenjenim rokom znaša pri- 
bližno 1 milijarda kilovatnih ur. Nadaljnje izračune je težko delati in bi bilo vse- 
kakor zelo problematično ugotavljati, koliko je posamezno podjetje izgubilo 
zaradi tega, ker Srednja Drava ni končana. Na to vprašanje je tudi težko 
precizno odgovoriti, tako da prosim tovariša poslanca, naj ne insistira na izra- 
čunih, koliko je posamezno podjetje oziroma posamezni potrošnik izgubil zaradi 
tega, ker HC Srednja Drava ni dokončana. 

Tretji del vprašanja pa se nanaša, na to, če lahko pri tej finančni situaciji 
Splošna gospodarska banka posodi 65 milijonov N dinarjev v letošnjem letu 
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za HC Srednja Drava. Tovariši, že v ekspozeju predsednika izvršnega sveta in 
že v nekaterih odgovorih na vprašanja, ki so. bila podana, želim samo to ponovno 
poudariti, da za dograditev objektov, ki so v gradnji, primanjkuje finančnih 
sredstev, ker banke nilso v stanju vlagati svoja poslovna sredstva v gradnjo 
elektrogospodarstva. 

Zato lahko rečem v odgovor na to vprašanje, da kolikor ne bomo našli 
zadovoljive rešitve za kritje potrebnega primanjkljaja pa*i financiranju gradnje 
elektrogospodarskih objektov, ki so v gradnji, tudi ne bo možno zagotoviti za 
HC Srednja Drava v letošnjem letu 65 milijonov N dinarjev. To je žalostno 
dejstvo, je pa odraz tega, da primanjkuje za dograditev elektroenergetskih 
objektov nekaj manj kot 200 milijonov dinarjev. Republiški izvršni svet bo v 
kratkem času prišel pred ta zbor s predlogom, da se uvedejo dopolnilni prispevki 
na investicije, da bi se ta primanjkljaj lahko pokril. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Polič, želiš postaviti kako do- 
datno vprašanje? Besedo ima tovariš inž. Miloš Polič. 

Inž, Milo š Polič : Kakor smo slišali v odgovoru tovariša inž. Mirana 
Mejaka, so izgube strašne. Zdi se mi pa, da ni odgovorjeno na moje vprašanje 
v 2. točki, ali je nekdo kriv za to. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali lahko inž. Miran Mejak odgovori 
sedaj. Prosim. 

Inž. Miran Mejak: V prepričanju, da so inž. Poliču, ki je postaval 
vprašanje, določena dejstva že znana, bom poskušal biti čim krajši. 

Pri izgradnji elektroenergetskih objektov so nastopale in se1 še kažejo ob- 
jektivne težave in še več subjektivnih pomanjkljivosti. Težave so povzročali že 
sami razpisi Jugoslovanske investicijske banke; med gradnjo je ob reformi 
prišlo do spremembe v cenah, pomanjkljive pa so bile že tudi same priprave 
za gradnjo. Nastopale so potrebe po dodatnih delih, še naprej pa so se spre- 
minjale proračunske vrednosti objektov, kar vse je vplivalo na rok gradnje. Pri 
HC Srednja Drava se vse to konkretno odraža v tem, da se je predračunska 
vrednost 226 milijonov N dinarjev od prve odobritve junija 1964, s štirimi 
kasnejšimi aneksi za odprta dodatna dela in podražitve, dvignila sedaj na 432 
milijonov dinarjev. To se pravi, da so subjektivne in objektivne krivde. Sub- 
jektivne v tem slabem programu, ki ni obdelal vseh zadev, objektivne pa seveda 
v bistveni spremembi stroškov za gradnjo od leta 1964 do sedaj. Rezultat tega 
je seveda pomanjkanje sredstev in počasna gradnja. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Polič, želiš postaviti dodatno 
vprašanje? (Ne.) Hvala lepa. 

Potem prehajam na vprašanje tovariša Ivana Krefta, kateremu bo odgovar- 
jal tovariš dr. Viktor Damjan. Prosim. 

Dr. Viktor Damjan: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Poslanec, 
tovariš Ivan Kreft sprašuje v svojem poslanskem vprašanju, kaj sta ukrenila 
sekretariat za pravosodje in občo upravo in javno tožilstvo SR Slovenije z na- 
menom učinkovitega pregona storilcev kaznivih dejanj gospodarskega kriminala, 
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kjer gre sočasno za osebno okoriščanje posameznikov pO' členu 137. zakona o ka- 
zenskem postopku. 

Uvodoma bi rad v odgovoru na to poslansko vprašanje pojasnil, da spada 
tudi po ooveli zakona o kazenskem postopku odkrivanje in izsleditev storilcev 
kaznivih dejanj v pristojnost organov za notranje zadeve. Če obstajajo razlogi 
za sum, da je storjeno- kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni 
dolžnosti, potem morajo ti organi ukreniti vse potrebno, da se izsledi storilec, 
da se oeuvajo dokazi in odkrijejo- vsa tista pomembna dejstva, ki so potrebna 
za nadaljnje kazensko postopanje. Ovadba, sama se poda javnemu tožilcu. Tudi 
po noveli zakona o> kazenskem postopku je javni tožilec nosilec kazenskega pre- 
gona. Za javnega tožilca namreč velja načelo tako imenovane legalitete, da je 
on dolžan uvesti kazenski pregon, če so podani dokazi, da je storjeno kaznivo 
dejanje, ki se preganja po službeni dolžnosti. Zato menim, da je to poslansko 
vprašanje bolj naslovljeno na te organe, zlasti pa na javnega tožilca SR Slo- 
venije. 

No, kljub temu bi rad poudaril pomembnost te novele, to je 137. člena za- 
kona o kazenskem postopku, ki zaostruje že samo odkrivanje kaznivega de- 
janja, ko pravi, da je potrebno, da delovne in druge organizacije to same nazna- 
nijo, če so o kaznivem dejanju obveščene ali kako drugače zvedo zanj. Krog oseb, 
ki naznanja kaznivo dejanje, je s tem razširjen, ker je prej zakon zavezoval ozi- 
roma dajal dolžnost naznanitve samo državnim organom. 

Kar zadeva gospodarski kriminal, mislim, da je dolžnost celotne družbe, da 
odkriva ta kazniva dejanja in da jih zatira, predvsem pa so gospodarske orga- 
nizacije same dolžne ta kazniva dejanja prijavljati. Pri zatiranju gospodarskega 
kriminala pa sodelujejo tudi organi pravosodja. 

Ze po ustavnih določilih, konkretno po 135. členu zvezne ustave in po 201. 
členu republiške ustave imajo sodišča poleg osnovne naloge sojenja tudi dolž- 
nost, da spremljajo in proučujejo družbene odnose in pojave ter da dajejo pred- 
loge za odklonitev in preprečitev škodljivih in družbeno nevarnih kaznivih 
dejanj. To so sodišča splošne pristojnosti in gospodarska sodišča tudi delala, 
ko so navezovala stike z gospodarskimi in drugimi delovnimi organizacijami. 
Pa tudi javno tožilstvo je poleg telefoničnih, ustnih razgovorov v letu 1967 
poslalo 250 pismenih opozoril o kaznivih dejanjih in drugih škodljivih pojavih 
gospodarskim organizacijam, ki so jih te zelo ugodno sprejele. To sodelovanje 
pravosodnih in samoupravnih organov delovnih organizacij je rodilo v lanskem 
letu tudi pozitivne uspehe. Tako je bilo od vseh kaznivih dejanj prijavljeno 
zoper družbeno premoženje 76lo/o kaznivih dejanj po samoupravnih organih. 
Mislim, da se je ta zavest odgovornosti samoupravnih organov še bolj pojačila 
z novelo zakona o kazenskem postopku. 

Kar zadeva republiški sekretariat za pravosodno in občo upravo, želim po- 
vedati, da smo pred novelo lani organizirah seminarje na sedežih šestih okrožnih 
sodišč. Na teh seminarjih so bili navzoči poleg sodnikov še javni tožilci, za- 
stopniki uprave javne varnosti, milioe in pa tudi advokati. Na teh sestankih je 
bilo govora o odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj, o koordinaciji tega dela 
in o konkretnih akcijskih ukrepih. 

Novela zakona o kazenskem postopku je v praksi pravzaprav komaj mesec 
dni. Zaradi tega bi bilo preuranjeno danes ocenjevati v tej smeri uspešnost 
delovanja pravosodnih organov. V prihodnjih mesecih bo sekretariat zbral za- 
devno gradivo, ki se poraja na osnovi prakse in ga ponovno obdelal z vidika 
odkrivanja in pregona kaznivih dejanj. Pri tem bo posvetil posebno pozornost 
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odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj s področja tako imenovane gospodar- 
skega kriminala. Hvala. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Kreft, želiš postaviti 
dodatno, vprašanje? (Ne želi.) Hvala lepa. 

Prehajam na četrto poslansko vprašanje, to je na vprašanje Ceneta Mati- 
čiča, kateremu bo odgovoril predstavnik izvršnega sveta, tovariš Riko Jerman. 

Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovarišu poslancu Cenetu Matičiču želim odgovoriti na postavljeni dve vpra- 
šanji. 

Prvo vprašanje se glasi: »Kakšino je stališče izvršnega sveta do sedanjega 
načina poslovanja in organizacije SDK kot varovalnega mehanizma poslovanja 
celotnega gospodarstva.« 

Služba 'družbenega knjigovodstva je varovalni mehanizem poslovanja ce- 
lotnega gospodarstva v razmerju do posameznih gospodarskih dejarvnikov, to 
je do delovnih in drugih samoupravnih organizacij, ki opravljajo in razpola- 
gajo z družbenimi sredstvi samo v obsegu svoje stvarne pristojnosti po do- 
ločbah 31. člena zvezne ustave in zakona o službi družbenega knjigovodstva, 
ki je bil objavljen v Uradnem listu FLRJ 23 in pa 54/67. Po 31. členu zvezne 
ustave opravlja enotna služba družbenega knjigovodstva, kjer je seveda pri 
svojem delu samostojna,, evidenco in kontrolo nad razpolaganjem z družbenima 
sredstvi ter kontrolo nad izvajanjem obveznosti delovnih in drugih samouprav- 
nih organizacij ter družbeno-političnih skupnosti. Te njene ustavne pristojnosti 
podrobneje ureja zakon o SDK. 

Po ustavnih določbah o družbenoekonomski ureditvi, temelji družbenoeko- 
nomska ureditev Jugoslavije na svobodno združenem delu s produkcijskimi 
sredstvi, ki so družbena lastnina, ter na samoupravljanju delovnih ljudi v pro- 
dukciji in v delitvi družbenega proizvoda v delovni organizaciji in družbeni 
skupnosti. V skladu z ustavnimi določbami in veljavnimi zakonskimi predpisi 
sme oziroma lahko služba kot družbeni kontrolni organ ukrepa zoper odločitve 
samoupravnih uporabnikov družbenih sredstev le kadar ugotovi, da so njene 
odločitve nezakonite. Služba pa ne more, torej ne sme, posegati v negospodarsko 
samoupravno gospodarjenje uporabnikov z družbenimi sredstvi. Take pojave 
služba lahko samo ugotavlja in jih v obliki informacij in analiz posreduje pri- 
stojnim družben o-političnim skupnostim. Preventivna varovalna funkcija glede 
poslovanja, našega, celotnega gospodarstva in njenih dejavnikov služba sploh 
nima. To pa je bistvo' vašega vprašanja. 

Kritika službe v letu 1965 na III. plenumu ZKJ je povzročila širše razprave, 
ki so službi očitale, da neupravičeno posega v samoupravne pravice delovnih 
skupnosti in drugih samoupravnih organizacij. Novi zakon o SDK, sprejet v 
letu 1967, je stvarno pristojnost službe nasproti prejšnjemu zakonu o družbenem 
knjigovodstvu okrnil in jo utesnil v njenih pravicah s tem, ko ji je odvzel 
pravico kontrole nad izvrševanjem samoupravnih aktov uporabnikov družbe- 
nega premoženja. Ob vsem navedenem lahko služba ugotavlja in analizira ne- 
gospodarnost v poslovanju gospodarskih dejavnikov, če ne gre za nezakonitost 
poslovanja, šele po že izvršenih odločitvah delovnih in drugih organizacij kot 
samoupravnih gospodarskih dejavnikov. Poslovanje in organizacija SDK bi 
lahko služila kot dejavni varovalni mehanizem poslovanja celotnega gospodar- 
stva samo, če bi služba imela take pristojnosti, da bi pred vsako odločitvijo 
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preverila njeno gospodarsko smotrnost, to pa kot vsi mi vemo, je nesmisel, je 
nekaj kar je nemogočega, zlasti ob dejstvu uveljavljenega samoupravljanja. 

Ob vsem navedenem pa službi ni mogoče naprtiti odgovornosti za negospo- 
darno poslovanje in neekonomske odločitve določenih uporabnikov družbenega 
premoženja, ki jih navaja poslansko vprašanje, ker so v našem družbeno-poli- 
tičnem in ekonomskem sistemu odločitve odvisne od dejavnikov izven SDK. 

Drugo vaše vprašanje se glasi: »Ali ima izvršni svet namen pristopiti k 
reorganizaciji te službe in kakšne, oziroma katere temelje si je v zvezi s tem 
zastavil.« Na to bi odgovoril naslednje: 

Republiški izvršni svet ne more neposredno pristopiti k reorganizaciji 
službe, ker je SDK enotna in samostojna organizacija zveznega pomena. Edino 
služba kot celota ima svojstvo pravne osebe. Po določbi 1. točke 161. člena 
zvezne ustave ureja federacija zakonodajo o družbenem knjigovodstvu s popol- 
nimi zakoni. V pristojnosti federacije je po drugi točki 162. člena zvezne ustave 
tudi organizacija službe družbenega knjigovodstva lin kontrola, nad njenim 
delom. Po določbah 26. člena zakona o SDK potrjuje tudi statut službe, ki ga 
sprejemata svet delovne skupnosti službe in njen glavni direktor, zvezna skup- 
ščina. Na reorganizacijo službe družbenega knjigovodstva lahko* vpliva repu- 
bliški izvršni svet samo posredno, to je s predlogi, pristojnim predstavniškim 
telesom federacije. Zato pa prek upravnih služb v republiki trajno pripravljamo 
ustreme materiale, da jih lahko izvršni svet, kadar je to seveda na dnevnem 
redu, uporablja. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Hvala lepa! Želiš, tovariš Matieič, posta- 
viti še dodatno vprašanje? 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zahvaljujem se predstavniku izvršnega sveta za res dober odgovor. Prosil bi, 
da bi dobil odgovor tudi pismeno. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali ima kdo od navzočih poslancev 
kakšno vprašanje, ki ga želi postaviti? (Ne javi se nihče.) 

Če ne, potem smo izčrpali tudi zadnjo točko dnevnega reda in zaključujem 
sejo, 

(Seja je bila zaključena ob 13. uri.) 
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47. seja 

(12. in 13. februarja 1968) 

Predsedoval: Miran Goslar, 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam 
47. sejo gospodarskega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Opravičila sta se samo dva poslanca: Peter Hlastec in Peter Skok. Po številu 
prisotnih vidim, da smo sklepčni, ni pa še tovariša podpredsednika zbora, ki 
verjetno še pride, ker se ni opravičil. Ugotavljam, da smo sklepčni in da zato 
lahko začnemo s sejo. 

Preden preidemo na dnevni red, vas v smislu 210. in 211. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije obveščam, da je skupščina prejela odločbo ustav- 
nega sodišča Jugoslavije z dne 11. 12. 1967, ki jo je to sodišče sprejelo po 
javni obravnavi dne 4. 12. 1967 v zvezi s presojo ustavnosti in zakonitosti zakona 
o izvedbi odprave okrajev v SR Sloveniji, zakon o usmeritvi republiških sredstev 
za gospodarske investicije v letu 1966 in odloka o prenosu sredstev odpravljenih 
družbenih investicijskih skladov na poseben račun SR Slovenije. To odločbo 
ustavnega sodišča ste prejeli skupaj z gradivom za današnjo sejo. Ugotavljam, 
da je ustavno sodišče Jugoslavije v svoji odločbi zavrnilo predlog občinskih 
skupščin Metlika, Novo mesto in Trebnje, da naj ustavno sodišče ugotovi, da 
določbe prej omenjenih zakonov niso v skladu z ustavo Socialistične republike 
Jugoslavije in z zveznim zakonom. Ustavno sodišče Jugoslavije je prišlo do 
sklepa, da spornih odločb ni mogoče oceniti za neustavne in nezakonite. 

Prehajamo na dnevni red za današnjo sejo in predlagam dnevni red, ki je 
glede vrstnega reda posameznih točk drugačen, kot tisti, ki ste ga prejeli s 
sklicem za sejo. Zaradi tega bom pri posameznih točkah navajal tudi številko 
v predlogu, ki ste ga prejeli skupaj z vabilom. Predlagam torej naslednji dnevni 
red in vas prosim, da ga uskladite z gradivi, ki jih imate pred seboj: 

1. odobritev zapisnika 46. seje zbora; 
2. točka je bila doslej 15. točka; predlog zakona o ustanovitvi skupne komi- 

sije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja in predlog 
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odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov skupne komisije vseh 
zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja; 

3. točka je bila tudi doslej tretja: ocena razvoja v SR Sloveniji v letu 
1968 in obravnava osnutka resolucije o osnovah ekonomske politike za leto 1968; 

4. točka je bila 4. a točka: predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prispevkih in davkih občanov; 

5. točka je bila 6. točka: predlog odloka o uvedbi in stopnjah republiških 
prispevkov, davkov in taks; 

6. točka je bila 7. točka: predlog zakona o republiškem prispevku od sred- 
stev skupne porabe; 

7. točka je bila osma; predlog zakona o stopnji republiškega prispevka iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja za izobraževanje in o delu republiškega 
davka od prometa blaga na drobno, ki se steka med sredstva za izobraževanje; 

8. točka je bila prej 9. točka; predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o komunalnih taksah; 

9. točka prej 11. točka; predlog zakona o stopnjah in delitvi prispevkov za 
otroško varstvo v letu 1968; 

10. točka prej 13. točka; predlog zakona o spremembi zakona o stopnji pri- 
spevka za zaposlovanje; 

11. točka prej 14. točka; predlog zakona o določitvi prispevka, ki ga plaču- 
jejo gospodarske organizacije v skupne rezerve gospodarskih organizacij SR 
Slovenije; 

12. točka, prej tudi 12. točka; 
a) sklep skupščine republiške skupnosti za socialno zavarovanje o stopnji 

osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje in prispevka za 
zavarovanje za nesrečo pri delu in poklicno obolenje; 

b) sklep skupščine republiške skupnosti za socialno zavarovanje o določitvi 
dodatnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje za kritje stroškov 
invalidskega zavarovanja, ki presegajo poprečje stroškov tega zavarovanja in 
za kritje večjih obveznosti invalidskega zavarovanja; 

13. točka se nanaša na dopolnjeni dnevni red, ki ste ga naknadno prejeli: 
predlog zakona o dodatnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, ki ga plaču- 
jejo zavarovanci od dopolnilnih dohodkov; 

14. točka se tudi nanaša na dopolnjeni dnevni red: predlog zakona o do- 
datnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci, člani 
gospodinjstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo; 

15. točka, doslej 4b točka: predlog priporočila za vodenje in izvajanje poli- 
tike prispevkov, davkov in taks; naslov te točke je spremenjen, ker je izvršni 
svet na svoji seji dne 7. 2. 1968 sklenil, da bo umaknil predlog zakona o dolo- 
čitvi meje, ki jo smejo dosegati prispevki iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja v letu 1968. Izvršni svet nas je o tem obvestil z dopisom z dne 
9. februarja, ki ste ga danes prejeli. Zato tega zakonskega predloga zbor ne 
bo obravnaval, kot je to sicer predvideval predlog dnevnega reda v sklicu te 
seje. Umik tega zakona je v skladu s stališči, ki so bila sprejeta na sejah skup- 
ščinskih odborov. 

16. točka prej tretja: poslanska vprašanja. 
Poleg tega vas obveščam, da je predsedstvo skupščine sklenilo na predlog 

prosvetno-kulturnega zbora skupščine, da je za obravnavo in sklepanje o pred- 
logu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izobraževalnih skupnostih 
in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji pristojen prosvetno- 



47. seja 175 

kulturni zbor, ne pa gospodarski, kot je bilo prvotno predvideno. Zaradi tega 
tudi točka 10. v prvotnem predlogu dnevnega reda odpade. 

Kot ste obveščeni, je predsedstvo skupščine v smislu 295. člena in prvega 
odstavka 296. člena poslovnika na predlog izvršnega sveta predlagalo pristojnim 
zborom, da obravnavamo predložene zakonske in druge predloge, ki so na 
današnjem dnevnem redu po skrajšanem postopku in ne glede na roke. 

Takšen je torej predlagani dnevni red. Ali se strinjate s tem dnevnim 
redom, in s predlaganim načinom obravnave po skrajšanem postopku, ne glede 
na roke? (Poslanci se strinjajo.) Ima kdo kakšen dodaten predlog? (Ne.) Ker 
ni predlogov, ugotavljam, da je predlagani dnevni red in način obravnave 
sprejet in da lahko začnemo z delom. 

Prehajam na 1. točko. Zapisnik 46. seje zbora ste prejeli. Ima kdo 
kakšno pripombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Če nihče, potem ugotavljam, 
da je zapisnik 46. seje zbora odobren. 

Pred prehodom na naslednjo točko dnevnega reda predlagam na osnovi 
sporazuma s predsednikoma republiškega in organizacij sko-političnega zbora, 
da 2. točko dnevnega reda, to je predlog odloka o ustanovitvi skupne komisije 
vseh zborov na ustavna vprašanja, in predlog odloka o izvolitvi predsednika, 
podpredsednika in članov skupne komisije vseh zborov skupščine za ustavna 
vprašanja obravnavamo skupaj s tema dvema zboroma. Na skupni seji bomo 
poslušali tudi ekspoze, ki ga bo dal predsednik izvršnega sveta tovariš Stane 
Kavčič k 3. točki dnevnega reda, to je k oceni razvoja v SR Sloveniji v letu 
1968. Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 

Prekinjam sejo in vas vabim, da se udeležite v veliki dvorani skupne seje. 
Pričetek skupne seje bomo počakali v avli pred veliko dvorano. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 9.25.) 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci, nadaljujem 
sejo o 3. točki dnevnega reda in sicer z razpravo o oceni razvoja 
v SR Sloveniji v letu 1968 in o osnutku resolucije o osnovah ekonomske politike 
za leto 1968. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli skupaj s sklicem seje oceno razvoja 
v letu 1968 s prilogami in tabelarnim delom, ki jo je skupščini poslal v obrav- 
navo izvršni svet in osnutek resolucije o osnovah ekonomske politike za leto 
1968. 

Gradivo sta kot pristojna odbora na skupni seji obravnavala občasni odbor 
za gospodarsko programiranje in finance našega zbora in odbor za družbeni 
plan, finance in proračun republiškega zbora, ki sta predložila o tem tudi 
skupno poročilo. Poleg navedenih pristojnih odborov so o oceni razvoja raz- 
pravljali še naslednji odbori našega zbora: odbor za proizvodnjo, promet in 
poslovno sodelovanje, odbor za družbenoekonomske odnose in odbor za trgo- 
vino, turizem in druge storitvene dejavnosti. 

Danes ste prejeli dodatno k tej točki še predlog dopolnitev in sprememb 
delovnega osnutka resolucije o osnovah ekonomske politike v letu 1968, ki ga 
predlaga komisija poslancev izvoljena na zadnji skupni seji teh odborov, ki so 
obravnavali oceno razvoja. Omenjeni odbori so komisijo poslancev izvolili z 
namenom, da pripravi predlog resolucije o osnovah ekonomske politike za 
letošnje leto. Poleg tega sta tudi socialno zdravstveni zbor in prosvetno-kulturni 
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zbor skupščine poslala svoje pismeno mnenje k tej materiji, ker sta o teh 
vprašanjih razpravljala na svojih sejah 9. februarja. Mnenje obeh zborov ste 
prejeli danes pred pričetkom seje. V zvezi s tem vas vprašam, ali zadostuje 
pismeni dokument, ali pa ste za to, da si ti dve mnenji prečitata? Zadostuje 
pismeni dokument? Se strinjate? Ugotavljam, da so različna mnenja. Kdor 
je za to, da se prečita, naj dvigne roko. (Večina je za to, da se čita.) Prosim 
tovariša sekretarja, da prečita ti dve mnenji. 

Boris Šajina (čita mnenje prosvetno-kulturnega zbora): »Prosvetno- 
kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na 41. seji dne 9. februarja t. 1. obrav- 
naval oceno razvoja v SR Sloveniji v letu 1968 in osnutek resolucije na osnovah 
ekonomske politike za leto 1968. O tem je zbor na podlagi 160. člena ustave 
SR Slovenije in 89. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel tole mnenje: 
Ocena razvoja povsem realno nakazuje možnosti za razvoj gospodarstva v le- 
tošnjem letu. Ta realizem kljub določenim odprtim vprašanjem, ki so ostala 
nepojasnjena, predstavlja težnjo k utrjevanju gospodarstva. Zbor podpira to 
težnjo, ob tem pa opozarja, da to terja vzdrževanje splošne potrošnje na lanskem 
nivoju in pomeni, da se ohranijo materialne osnove področja prosvete, kulture 
in znanosti v sedanjih okvirih. Ob tem zbor ugotavlja, da sta razvoj šolstva, 
predvsem pa strokovnega in znanstvenega dela, v oceni razvoja neustrezno 
obravnavana. Razvojne možnosti izobraževanja in raziskovalnega dela so 
namreč v predloženih gradivih prikazane v okviru posameznih oblik potrošnje, 
ločeno od razvoja gospodarstva. 

Dosedanji procesi reforme nedvomno potrjujejo, da je takšna ločitev škod- 
ljiva in nestimulativna za vsa omenjena področja, ki se posredno ali pa direktno 
pojavljajo kot pomemben dejavnik v uresničevanju reformnih ciljev. 

Čeprav reformna načela terjajo načrtno delo, se je tudi letos zgodilo, da je 
bilo gradivo o ekonomski politiki v letu 1968 predloženo prepozno, da bi bilo 
mogoče tehtno in odgovorno proučiti vsa pomembna vprašanja in k temu dati 
svoje pripombe in predloge V bodoče se ta praksa ne sme več ponoviti, saj 
druga vprašanja, ki mnogo manj vplivajo na naše delovanje, sprejemamo po 
normalnem postopku. 

V oceni ne ustrezajo ugotovitve, da je možno pričakovati materialno izbolj- 
šanje izobraževanja le z racionalizacijo šolstva, kar daje vtis, da je mogoče 
na tem področju računati s prihranki v smislu prelivanja na druga področja 
ali pa da bi z njimi razbremenili gospodarstvo. Racionalizacija v smislu postav- 
ljanja ustreznejše šolske mreže je brez dvoma utemeljena, vendar tak proces 
ni cenejši, ampak je celo dražji. Vprašanje racionalizacije je treba obravnavati 
celovito na vsem področju splošne potrošnje ter s konkretnimi, čeprav v mnogih 
primerih bolečimi posegi na vseh področjih. Ko obravnavamo ekstenzivnost na 
področju šolstva in v zvezi s tem njegovo materialno problematiko, pa sočasno 
ne smemo prezreti, da so vzroki sedanjih finančnih težav republike v precejšnji 
meri tudi v nekaterih dosedanjih neustreznih gospodarskih naložbah, med ka- 
terimi lahko nekatere štejemo za čiste izgube. 

V luči teh ugotovitev pa je materialna problematika zlasti strokovnega 
šolstva dejansko drugačna, kot je nakazana v oceni razvoja. V tej namreč sploh 
ni opozorjeno, da je za financiranje strokovnega šolstva potrebnih več sredstev, 
kot jih bo zagotovila republika prek republiške izobraževalne skupnosti in da 
bodo morale občine pokriti razliko z lastnimi sredstvi. Financiranje strokovnega 
šolstva še vedno ni dosledno sistemsko urejeno, kljub temu, da je zbor že ob 
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sprejemanju zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in 
izobraževanja v SR Sloveniji dobil od izvršnega sveta zagotovilo, da bo njegov 
materialni položaj v najkrajšem času urejen. Zlasti zaradi tega, ker niso določno 
opredeljene naloge nosilcev financiranja, obstaja bojazen, da bo materialni po- 
ložaj strokovnega šolstva še nadalje neurejen in da se bo še poslabšal. 

V resoluciji je potrebno jasneje opredeliti naloge republike pri financi- 
ranju in organizaciji raziskovalnega dela, hkrati pa izdelati koncept politike 
financiranja in usmeritve raziskovalne dejavnosti. Organizacijo raziskovalnega 
dela je potrebno urediti tudi z zakonom. 

Resolucija zelo skopo in mimogrede govori o področju kulture. Skrb vzbuja 
dejstvo, da v oceni razvoja in v osnutku resolucije ni predviden večji delež 
osebne potrošnje za kulturne dejavnosti, kar je v nasprotju s težnjo, naj bi v 
prihodnje večji del za kulturo zajemali prav iz osebne potrošnje. V resoluciji 
naj se poudari potreba, da republika na znanstveni osnovi prouči položaj 
slovenske kulture z namenom, da načrtneje podpre najpomembnejša kulturna 
prizadevanja in da izboljša materialni položaj kulturnih in umetniških delavcev. 
Nadalje naj resolucija tudi ugotovi, da bo kljub nominalnemu in racionalnemu 
povečanju osebnih dohodkov in kljub uvedbi novega delovnega časa, padlo zani- 
manje občanov za kulturo, ker bodo zaradi večjih obveznih prispevkov iz oseb- 
nega dohodka opuščali nakup knjig, obiskovanje gledališč in udeležbo- pri ostalih 
zvrsteh kulturne rekreacije. Zato se bo področje kulture kljub povečanju sred- 
stev republiškega sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti znašlo v slabšem 
položaju, kot je bilo to doslej. 

Zbor podpira prizadevanje izvršnega sveta, da bi se hitreje reševali sistemski 
problemi v odnosih med federacijo in republiko v tem smislu, da bi republika, 
oziroma same delovne organizacije, samostojneje odločale o bistvenih vprašanjih 
gospodarstva. Poslanci bi morali biti s to problematiko seznanjeni bolj kon- 
kretno, prosvetno-kulturni zbor pa predvsem takrat, ko gre za vprašanja iz 
njegovega delovnega področja.-« Predsednik prosvetno-kulturnega zbora Miloš 
Poljanšek. 

Socialno-zdravstveni zbor je poslal k oceni razvoja v SR Sloveniji naslednje 
mnenje: 

»Socialno-zdravstveni zbor je na seji dne 9. 2. obravnaval oceno razvoja 
v SR Sloveniji v letu 1968, ki jo je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni 
svet. 

V razpravi so poslanci pozitivno ocenili izhodišče, po katerem so možnosti 
nadaljnjega razvoja predvsem pogojena z gibanjem povpraševanja in potrošnje 
na jugoslovanskem in svetovnem tržišču. Osnovni kazalci nadaljnjega razvoja 
so realno planirani. Pri planiranju regionalnega razvoja pa je treba upoštevati 
specifičnosti na posameznih področjih, ki pogojujejo odstop od republiških 
poprečij. V tej zvezi je bilo opozorjeno, da je treba še večjo pozornost posvetiti 
tistim kazalcem razvoja, ki vplivajo na splošno potrošnjo. Poslanci so poudarili, 
da bi morali vsi dejavniki, ki svoje odločitve opirajo na porast osebnega do- 
hodka, upoštevati, da se zaostreni pogoji gospodarjenja različno odražajo tako 
po posameznih območjih, kot tudi po gospodarskih panogah in celo delovnih 
organizacijah. 

Izraženo je bilo mnenje, da ni bojazni, da v republiškem merilu ne bi bil 
dosežen planirani porast osebnih dohodkov. Masa osebnih dohodkov se bo ver- 
jetno povečala na račun skladov skupne porabe (zaradi obdavčitve skladov) 
ter drugih skladov delovnih organizacij. 

12 
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Opozorjeno je bilo, da je treba v prihodnje še v večji meri stimulirati pro- 
dajo blaga na kredit in obenem zmanjševati bančne kredite za zaloge izdelkov. 

Pozitivno so bili ocenjeni ukrepi za povečanje zaposlenosti in izboljšanje 
kadrovske strukture v delovnih organizacijah. Izražen pa je bil pomislek, ali 
bo kljub tem ukrepom dosežen planirani porast zaposlenosti. V tej zvezi je bilo 
poudarjeno, naj delovne organizacije s samoupravnimi akti hitreje rešujejo 
vprašanja zaposlitve pripravnikov. Po potrebi pa naj republika na podlagi teme- 
ljite proučitve v skladu z zveznim zakonom določi ustrezne kriterije in merila 
glede zaposlitve pripravnikov. Upoštevati je namreč treba, da je izvajanje gospo- 
darske reforme v številnih delovnih organizacijah spodbudilo pozitivne procese 
v smeri modernizacije in racionalizacije proizvodnje. Problematiki zaposlovanja 
je treba v prihodnje posvetiti še večjo skrb. 

Zbor je posebno pozornost posvetil razvoju zdravstva in zdravstvenega zava- 
rovanja. Ponovno je opozoril na nekatere pereče probleme na tem področju, 
med katerimi so predvsem obseg zdravstvenega varstva, organizacija zdrav- 
stvene službe, predvsem bolnišnične; financiranje zdravstvenega varstva in orga- 
nizacija zdravstvenega zavarovanja (komunalne skupnosti). V tej zvezi je po- 
udaril, da je treba dosledno vztrajati na realizaciji že sprejetih ukrepov (akcijski 
program ukrepov na področju zdravstvenega varstva, zakon o organizaciji zdrav- 
stvene službe v Sloveniji itd.). Na ta način bomo dosegli boljše učinke kot 
s pogostim spreminjanjem določenih sistemov. Zagotoviti bi bilo treba take 
ekonomske instrumente, ki bi zdravstveno službo spodbujali k bolj smotrni 
potrošnji sredstev za zdravstveno varstvo, vendar ne na škodo zavarovanca 
oziroma zdravstvenega varstva. 

V pogledu teritorialne razdelitve Slovenije na področju zdravstva in zdrav- 
stvenega zavarovanja se je zbor zavzel za večje rizične skupnosti in zdravstvene 
regije, katerih območja naj bi se ujemala.« Predsednik socialno-zdravstvenega 
zbora dr. Vinko Mozetič. 

Predsednik Miran Goslar: K razpravi o tej točki so bili vabljeni tudi 
predstavniki pristojnih republiških sekretariatov, zavoda SR Slovenije za pla- 
niranje in gospodarske zbornice. Predstavniki so prav tako vabljeni, da sode- 
lujejo v razpravi o tej in o ostalih točkah dnevnega reda. 

Opozarjam, da je razprava, s katero začenjamo, splošna razprava. Usmerjena 
naj bo k problematiki, ki je obdelana v samem materialu in v tekstu osnutka 
resolucije. Ko bomo končali z razpravo, bo skupna komisija odborov, o kateri 
sem prej poročal, pripravila dokončno besedilo resolucije, ki bi jo sprejeli na 
naslednji seji, predvidoma 29. tega meseca. Današnja razprava naj bi bila 
med drugim usmerjena tudi v pr.edloge tekstov, ki naj bi se vključili v besedilo 
resolucije o osnovah ekonomske politike za leto 1968. 

Začenjam razpravo in prosim, da se prijavite k besedi. Morda želi predsednik 
komisije tovariš Janez Vidmar razpravljati o dosedanjem delu te komisije in 
o predlogih, ki jih je že dala? Besedo ima tovariš Janez Vidmar. 

Mr. oec. Janez Vidmar: Tovarišice in tovariši poslanci! Obveščam 
vas, da se je komisija poslancev za formulacijo resolucije sestala in da je že 
delno spremenila besedilo osnutka resolucije. Dobrodošli pa nam bodo vsi spre- 
minjevalni in dopolnilni predlogi, ki jih boste dali na današnji seji. Naša komi- 
sija se bo ponovno sestala po sejah zborov, proučila vse dodatne predloge in 
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predložila v razpravo novo besedilo predloga resolucije, v katerem bomo upo- 
števali vaše predloge. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Janko 
Kolarič. 

Janko Kolarič: Tovariš predsednik, tovarašice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da predložim spreminjevalni predlog k 7. odstavku 12. točke 
osnutka resolucije o osnovah ekonomske politike SR Slovenije za leto 1968. 

Na podlagi 284. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije dajem k predlogu 
resolucije o osnovah ekonomske politike SR Slovenije za leto 1968 naslednji 
amandma: 

V deveti vrsti sedmega odstavka 12. točke se za besedo »financiranju« vsta- 
vijo še besede »elektrifikacija železnic« in tekst se nadaljuje. 

Obrazložitev: Znano je, da je železniški promet zaradi razvoja elektroteh- 
ničnih sredstev na področju prometa v celi vrsti prometnih panog prišel v popol- 
noma nov gospodarski položaj in dobil drugačno vlogo v gospodarstvu, kot jo 
je imel v preteklosti. Vse to zahteva ne samo novo opredelitev železnic v pro- 
metu posameznega gospodarstva, ampak tudi njegovo tehnološko prilagoditev 
spremenjenim razmeram. To je proces, ki je značilen ne samo za železnice v 
našem gospodarstvu, ampak je značilen za železnice po vsem svetu. Povsod, 
kjer se železnice niso zadosti hitro prilagodile takim spremenjenim pogojem, 
so ogrožene v svojem gospodarskem obstoju. V Jugoslaviji je ta položaj še 
toliko ostrejši, ker je znano, da se v elektrifikacijo železnic ni vlagalo, nasprotno, 
sredstva so se celo na administrativen način prenašala iz železnice v druge 
gospodarske panoge. Zato ne gre le za vprašanje ali železnica posluje z bolj ali 
manj zastarelimi tehničnimi sredstvi, gre za to, ali bodo železnice sploh lahko 
poslovale gospodarsko rentabilno, kot se zahteva od vsake gospodarske orga- 
nizacije. Železnic ne moremo enostavno izločiti iz udeležbe v prometu posa- 
meznega gospodarstva. Ce v takih pogojih ne more poslovati rentabilno, mora 
nastalo izgubo kriti družba iz svojih sredstev, če železnica trajno ne more 
pokrivati svojih izdatkov z dohodki. To pa nikakor ni v interesu nacionalnega 
gospodarstva, niti v skladu s cilji gospodarske reforme. V letu 1967 bodo po 
sedanjih izgledih vsa železniško-transportna podjetja v Jugoslaviji svoje poslo- 
vanje zaključila z izgubo, razen železniško-transportnih podjetij v Sloveniji in 
Istri, kjer se je mogoče izogniti izgubi samo z izrednimi napori in ukrepi za 
zmanjšanje stroškov poslovanja. Taki ukrepi pa seveda ne morejo trajno izločiti 
žarišč deficita, ki so v zastarelosti tehničnih sredstev, s katerimi gospodarijo 
železnice. 

Družba kot celota, ne samo železnice, stoji pred alternativo, ali odstraniti 
z vlaganjem v modernizacijo tehnoloških sredstev trajne vzroke deficita, ali 
pa se soočiti z zahtevo, da bo morala družba trajno pokrivati vedno večje 
primanjkljaje v železniškem prometu. Gospodarsko smotrnejša in cenejša je prva 
alternativa, da s pospešeno modernizacijo saniramo težko gospodarsko stanje 
železnic. Pri železnicah v Sloveniji pa je treba upoštevati še naslednje dejstvo: 
izgubam v poslovanju železnic se je bilo mogoče doslej izogniti tudi zaradi že 
izvršene modernizacije, ki so jo železnice v veliki meri financirale z lastnimi 
sredstvi. Aktivizacdja že izvršenih investicij bo v naslednjih letih postala za 
železnice tolikšno breme v finančnem pogledu, da bodo že v prihodnjem in 
nekaj naslednjih letih porabljena skoraj vsa amortizacijska sredstva, kar 
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pomeni, da železnice iz svojih sredstev ne bodo mogle v modernizacijo vlagati 
ničesar več. Tako stanje nas postavlja pred izbiro:.ali dobiti sredstva za moder- 
nizacijo iz novih kreditnih virov, ali pa modernizacijo ustaviti in se s tem izpo- 
staviti nevarnosti, da že vložene investicije ne bodo dale tistih rezultatov, ki 
bi jih v tehnološkem in gospodarskem pogledu lahko. Ze izvršene investicije 
na področju modernizacije, zlasti elektrifikacije, ne morejo biti v zadostni meri 
rentabilno izkoriščene, če so proge elektrificirane samo na sorazmerno krajših 
odsekih, in še to nepopolno. Zato je z elektrifikacijo treba pospešeno nadaljevati 
ne samo iz razloga, da bi čimprej modernizirali promet v naši republiki, ampak 
tudi zato, da dosežemo boljšo izkoriščenost in večjo rentabilnost že vloženih 
investicij. 2e do srede polletja letošnjega leta bi bilo mogoče elektrificirati progo 
do Celja in nato v hitrem tempu nadaljevati z deli do Maribora. Železnica je 
s svojimi kapacitetami sposobna, da v najkrajšem času elektrificira vso magi- 
stralno progo, ki zajema Štajersko. Vse gospodarstvo na Štajerskem je'za to 
elektrifikacijo močno zainteresirano in pripravljeno pomagati z lastnimi sredstvi. 
Štajerska se lahko močneje vključi v gospodarsko politično življenje Slovenije 
le, če ima z ostalo Slovenijo dobre prometne povezave. Gre za splet različnih 
dejstev, ki vsa govorijo v prilog hitre elektrifikacije magistralne proge na 
Štajerskem. Obstoje namreč zmogljivosti železnice, da to delo konča v soraz- 
merno kratkem času, gospodarstvo tega področja je pripravljeno, da podpre to 
akcijo in v njej sodeluje, pa tudi sredstva skupnih rezerv Socialistične republike 
Slovenije se lahko uporabljajo prav za take namene, kot jih navajam, saj bi 
z njimi kreditirali investicije, ki pomenijo sanacijo neke gospodarske dejav- 
nosti in zagotavljajo, da se odstranijo žarišča deficita. Kreditirati modernizacijo 
železnic se izrazito sklada z namenom sredstev skupnih rezerv. 

Glede na to sodim, da je amandma skladen z načeli gospodarske politike, ki 
jo nakazujeta resolucija o osnovah ekonomske politike Socialistične republike 
Slovenije za leto 1968 in naša gospodarska reforma. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Kolarič, predlagal bi glede na to, 
da je to splošna razprava, da naj ta predlog nima značaja formalnega amand- 
maja, temveč naj služi kot predlog komisije, ki naj ga upošteva pri sestavi 
dokončnega teksta resolucije, ki ga bomo sprejeli šele na prihodnjem zasedanju. 
V primeru, če komisija ne bi tega predloga upoštevala, bi morali predlog obrav- 
navati kot amandma. 

Naslednji se je prijavil tovariš Anton Ladava. 

Anton Ladava: Tovariš predsednik, tovarišioe poslanke in poslanci. 
Uvodoma moram poudariti, da odločno podpiram politiko našega izvršnega 
sveta glede razvoja gospodarstva v naši republiki, in njegov pristop do pro- 
storskega planiranja. Mi mu moramo nuditi vso podporo pri razreševanju pro- 
blemov iz preteklosti in prispevati, da bodo skupna prizadevanja za hitrejši 
razvoj našega gospodarstva, predvsem pa za hitrejše vključevanje v medna- 
rodno delitev dela kronana z uspehom. Da bomo to dosegli, je potrebno mnogo 
proučenih in temeljitih ukrepov. O tem so nekateri poslanci govorili že v 
odborih in zato tega ne bom ponavljal. 

S svojim prispevkom se bom dotaknil naših sposobnosti in možnosti, ki jih 
imamo na področju turizma, kjer so težave mnogo večje, kot jih nakazujejo 
smernice. Ugotoviti moram, da to problematiko preveč blago obdelujemo ali pa 
se je sploh ne dotikamo. V mislih imam odnos do integracijskih procesov v 
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turistično-gostinskem gospodarstvu, ki se zapira v vse preveč ozke teritorialne 
meje, v katerem je vse premalo ekonomsko sposobnih delovnih organizacij, ki 
bi lahko vplivale na hitrejši razvoj turizma v naši republiki. Čeprav imamo 
dobre pogoje za razvoj turizma, teh ne izkoriščamo. Vse preveč se ukvarjamo 
z notranjimi problemi posameznih delovnih organizacij, kot pa, da bi podpirali 
tiste procese, ki pospešujejo turizem, vse preveč zapravljamo čas in možnosti, 
ki jih imamo. Od AA se poslavljamo, Kompas pretresajo notranje težave, 
mislim, da bomo v Sloveniji dosegli prej to, da bo Kompas prodajal bencin 
in Petrol vino, kot pa bi nekaj skupnega naredili. Čeprav ta primerjava ni 
posrečena, odraža našo miselnost, kako rešujemo problematiko turizma v Slo- 
veniji. 

Strinjam se z besedami predsednika izvršnega sveta, ko pravi, da moramo 
obračunati z romantičnimi pogledi na ekonomska dogajanja. Ce nismo sposobni 
vzdrževati in rentabilno poslovati z jeklenimi ptiči, smo pa prav gotovo sposobni 
nekaj več narediti na področju integracijskih procesov. Gre za to, ali znamo 
izračunati in preudariti kakšne komparativne prednosti imamo v turističnem 
gospodarstvu. Imamo vse možnosti, da se bolj učinkovito vključimo v tokove 
mednarodne menjave in da s tem poživimo tudi druga gospodarska gibanja. 
Zato moramo biti smeli in odločni pri reševanju integracijskih procesov in se 
moramo posluževati vseh možnosti, ki nam jih dajejo predpisi, da ne govorim 
o nalogah članov Zveze komunistov, ki morajo upoštevati že sprejeta stališča 
naših plenumov in dogovorov. To je naloga, ki je ne smemo podrediti osebnim 
interesom in podpiranju lagodnosti češ, naj ostane stanje takšno kakršno je, saj 
je dovolj, da se vsi načelno strinjamo in razglašamo stališča o integracijskih 
procesih kot edini poti k boljšemu gospodarjenju. 

Ze površno poznavanje procesov, ki se odvijajo v drugih republikah, doka- 
zuje, da v ekonomskih gibanjih, idejah in možnostih daleč zaostajamo, to pa 
zato, ker se ukvarjamo bolj sami s seboj, kot pa z realizacijo možnosti, ki jih 
imamo. V preteklih letih je bilo nekaj poskusov tesnejšega poslovnega sode- 
lovanja na področju turizma. Toda zaradi subjektivnih vzrokov to sodelovanje 
ni vplivalo na kreiranje turistične politike, ampak je predstavljalo le poskus 
usklajevanja interesov posameznih članov. Ti zametki sodelovanja pa so pro- 
padli prej, kot so odigrali svojo vlogo, čeprav niso niti zavese dvignili. Drug 
negativni element, ki se kaže pri razdrobljenih organizacijah, je bojazen pred 
konkurenco in zapiranje v določene regije. 

Vse to nam daje zaokroženo podobo gledanj in stanja na področju inte- 
gracijskih procesov v turističnem gospodarstvu pri nas v Sloveniji. Mislim, da 
ni potrebno posebej podčrtati, kakšna nevarnost nam preti, kako smo nebogljeni 
kljub temu, da smo nekaj le naredili. Odločno se zavzemam za hitrejše inte- 
gracijske procese v turističnem gospodarstvu naše republike z namenom, da 
izkoristimo prirodne, geografske in druge možnosti, ki jih imamo in da ne 
odstopimo od pozitivnih pobud tam, kjer se bodo očitno kazali pozitivni 
rezultati. 

Predlagam, da se vsi pristojni organi od izvršnega sveta, sekretariata za 
gospodarstvo, zbornice, republiških političnih forumov do občinskih skupščin 
zavzamejo za izdelavo realnega koncepta razvoja turizma v naši republiki z 
namenom, da hitreje realiziramo težnje in pobude. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima poslanec inž. Janez Grašič. 
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Inž. Janez Grašič: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Sem po- 
slanec v občini, kjer dve gospodarski organizaciji ustvarjata dve tretjini pro- 
računskega dohodka. Govoril pa bi o gospodarski organizaciji, ki ne spada med 
tiste delovne organizacije, ki jih navaja osnutek v svojih ugotovitvah, da so 
sposobne povečati proizvodnjo, rentabilnost in s tem narodni dohodek. Ta de- 
lovna organizacija tega ni sposobna morda zaradi notranjih, pač pa zaradi 
zunanjih vzrokov, ki so izven gospodarske organizacije, to je rudnik lignita 
Velenje. 

Kapacitete, ki so se zgradile z vloženimi družbenimi in lastnimi sredstvi na 
osnovi orientacije razvoja, znašajo 3 milijone 800 tisoč ton letne proizvodnje, 
ali približno 26 '°/o celotne proizvodnje v Jugoslaviji, dosežene v letu 1966. Te 
kapacitete so bile izkoriščene v preteklem letu le s 75 %. Omenjeni izkoristek 
kapacitet postavlja enega največjih premogovnikov v Jugoslaviji v težak po- 
ložaj posebno še zaradi tega, ker se še vedno ni pričelo z izgradnjo termoelek- 
trarne Šoštanj III, kljub temu, da je v srednjeročnem programu določeno, da bo 
dograjena do leta 1970 in za katero graditev se zbirajo sredstva po zakonu. 
Sama izgradnja pa bi trajala 3 leta. 

Visoko razvite industrijske države v zadnjih letih povečujejo proizvodnjo 
premoga npr. v ZDA po 4,5%) letno, potrošnja premoga v termoelektrarnah 
pa raste letno za 8°/o. Sovjetska zveza predvideva povečano proizvodnjo črnega 
premoga v primerjavi z letom 1964, ko je znašala proizvodnja 414 milijonov ton 
na 770 milijonov, lignita pa od 136 milijonov ton na 500 milijonov ton. Celo 
Romunija, ki je naftna država, predvideva povečanje od 10 na 70 milijonov ton 
proizvodnje lignita. Če pogledamo, kakšno je razmerje med cenami premoga, 
ugotovimo: Črni premog 22,4 din za kilo kalorij, rjavi 20,8 din, lignit 18 din, 
velenjski zdrob pa 16,5 dinarja. To so podatki za jugoslovanske premoge. Če 
vzamemo za primerjavo ameriški črni premog franko evropska pristanišča, je 
njegova cena 20 din za kilo kalorij. 

Če hočemo oceniti razliko v ceni kalorije med premogi in nafto, moramo 
poznati tudi podatke o nafti. Sedanja cena domače pa tudi uvožene nafte znaša 
190 din za tono. Ker vemo, da ima nafta približno 10 000 kg kalorij, znaša cena 
kalorije nafte 19 dinarjev za enoto kilo kalorij. Če primerjamo ta podatek s 
podatkom cene za premog, vidimo, da se cena kalorije nafte nahaja med sedanjo 
ceno kalorije za rjavi premog in lignit. 

Pri sedanji uporabi težkih olj naftnih derivatov za gorivo pri nas je inte- 
resantno napraviti primerjavo cen olj s cenami v drugih državah. Primerjalni 
podatki so naslednji: Zahodna Nemčija 16 do 22 I na tono, Anglija 18 do f9, 
Italija 19 do 20, Jugoslavija 16,5. Kljub temu, da večino nafte uvažamo, in zelo 
težko plačamo ta uvoz, prodajamo olje za kurjenje po nižji ceni, kot bogatejši 
sosedje. Razen tega pa seveda na ta način ustvarjamo konkurenco domačim 
trdim gorivom, ki zaradi tega izgubljajo tržišče. V redu je, da skušamo pridobiti 
čim cenejšo energijo za industrijo in široko potrošnjo, vendar se pri tem postav- 
lja vprašanje, ali smo tudi zmožni, da ta uvoz plačamo. Ze podatki iz analize 
zveznega zavoda za gospodarsko planiranje v projekciji dolgoročnega razvoja 
energetike do leta 1985 kažejo, da se predvideva poraba 28,6 milijona ton nafte. 
Ker jo sami proizvajamo samo približno 7 milijonov ton, jo bomo morali uvoziti 
21,6 milijona ton. Razen nafte moramo uvoziti tudi koks in mešanico goriva za 
potrebe naše železarske industrije. Če preračunamo stroške uvoza, vidimo, da 
bi nam za uvoz te energije bilo potrebno v letu 1985 493 milijard S din. Če 
računamo, da smo v letu 1965 za te potrebe izdali 72,2 milijarde S din, pred- 
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stavlja prej omenjeni znesek za leto 1985 7-kratno povečanje. Iz teh kratkih 
podatkov bi morali zaključiti, da do 1985. leta ne bomo mogli povečati izvoza 
svojih izdelkov v takem obsegu, da bi mogli v tujini za devize kupovati vso 
manjkajočo količino nafte in ostalih nosilcev energije. 

Nihče ne izpodbija stvarnosti, da je potrebno vzporedno uvajati novo vrsto 
energije. Vendar se moramo zavedati, če gradijo termoelektrarne na osnovi 
premoga v najbolj razvitih državah, da tudi mi ne moremo opustiti proizvodnje 
v premogovnikih, ki imajo razvite kapacitete in je njihova konkurenčna spo- 
spobnost podana. Termoenergija in hidroenergija se dopolnjujeta. Prepričan 
sem, da je umestno izkoriščati domačo surovino, saj vsaj za ta del ni potrebnih 
deviznih sredstev, hkrati pa se tudi zaposlujejo delavci, ki ustvarjajo narodni 
dohodek. Če pa se računa z likvidacijo, npr. rudnika Velenje, ki zaposluje pri- 
bližno 4000 delavcev, je treba jasno povedati, izdelati program in dati možnosti 
prekvalifikacije. Taka preorientacija pa bi bila po mojem mnenju zgrešena. 

Prihodnost je podana v atomskih centralah, vendar ne izključno v teh. Pri- 
merjalni stroški investicij z interkalamimi obrestmi v 1000 N din na MW znašajo: 

— hidroelektrarna klasičnega tipa — pretočna na Savi . . . 3710 
— srednja Drava  3640 
— srednja Drava II    4700 
—■ nuklearna 360 MW  2950 in 
— 300 MW lignit 1670 

Iz tega izhaja, da je upravičenost gradnje elektrarne Šoštanj III podana, 
istočasno pa bomo izkoriščali tudi surovino, ki jo imamo v Sloveniji. 

Situacija v elektrogospodarstvu v zadnjih letih je pokazala, da je sistem 
preživel in je upravičena zahteva po reorganizaciji elektrogospodarstva v inte- 
gracijskem smislu — tehničnem in ekonomskem. V ta proces pa naj se vključijo 
tudi proizvajalci premoga. Na ta način bo cena kWh najugodnejša za naše 
gospodarstvo. 

Te pripombe naj se upoštevajo pri končnem besedilu resolucije. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.30 in se je nadaljevala ob 12.05.) 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo z razpravo, kdo želi besedo? 
Besedo ima tovariš Janez Nedog, predstavnik gospodarske zbornice! 

Janez Nedog: Tovariši poslanci! Upravni odbor gospodarske zbornice 
je na svoji zadnji seji tudi razpravljal o ocenah možnosti razvoja gospodarstva 
v letošnjem letu oziroma o problematiki, ki se veže na to. Vendar če soočimo 
stališča in gledišča upravnega odbora z nekaterimi številkami, ki jih vsebujejo 
materiali, ki smo jih dobili za današnjo sejo, moram ugotoviti, da ta stališča 
niso enaka. Lahko bi z nekaterimi argumenti te razlike obrazložil. Prosim, 
oprostite mi, če kakšna številka ne bo povsem točna. 

Vemo, da je v gibanju družbenega proizvoda močnejše udeležena industrija, 
vemo pa tudi, da je v letošnjem letu položaj potencialnih izvoznikov v slovenski 
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industriji v primerjavi z lanskoletnimi možnostmi dosti slabši. Spričo sprememb, 
ki so nastale v blagovnem režimu, v carinskih stopnjah in v še nekaterih drugih 
instrumentih, sprejetih in uveljavljenih za letošnje leto, prihajajo kovinsko-pre- 
delovalna industrija, elektroindustrija, del kemične industrije, del lesne indu- 
strije in živinoreja v težji položaj za svojo izvozno aktivnost, kakor pa je bil 
to primer lani. Vsi ti skupaj vzeto pa predstavljajo približno 55 °/o do 60 % 
lansko leto realiziranega slovenskega izvoza na konvertibilna področja. Lahko 
torej pričakujemo, da se bodo možnosti izvoza v teh industrijah v letošnjem 
letu zmanjšale. Glede na to pa lahko ugotovimo, da je odstotek, ki je označen 
v materialih sorazmerno visok. Če pa je res, da se povečanje proizvodnje pogo- 
juje oziroma, da je v tesni vzročni zvezi s povečanim izvozom, potem je tudi 
navedena številka za povečanje proizvodnje optimistično začrtana. 

Nadaljnje vprašanje, od katerega je porast proizvodnje odvisen, je vpra- 
šanje gibanja obratnih sredstev. Opozoril bi predvsem na problem kurantnih in 
nekurantnih zalog in na, to, da nekatera sistemska vprašanja v zvezi z reše- 
vanjem vprašanja zalog še danes niso urejena. Zato je težko pričakovati, da bi 
že v letošnjem letu industrija uspela dokončno rešiti problem svojih nekurant- 
nih zalog, in na ta način sprostiti znatna obratna sredstva, ki so vezana v 
zalogah. Nadalje dobro vemo, da so poslovne banke že uresničile ukrep narodne 
banke o 33'% rezervah. Prav tako tudi spremenjeni predpisi, ki se nanašajo 
na kreditiranje izvoza opreme in na odkup pšenice zmanjšujejo kratkoročni 
potencial poslovnih bank. Vsi ti ukrepi se bodo morali odraziti v proizvodnji. 

Ko je upravni odbor razpravljal o delitvi in je slišal predlog o 27 in pol 
procentni obremenitvi osebnih dohodkov je ta predlog v celoti podprl. Ob tem 
pa je opozoril, da pomenijo te dodatne obremenitve približno 10 milijard dodat- 
nih sredstev, ki jih bo moralo plačati gospodarstvo. Tudi to je nov element, ki 
startne osnove gospodarstva v letošnjem letu poslabšuje in ne ustvarja opti- 
mizma glede predvidevanj za povečanje družbenega proizvoda, oziroma za 
povečanje industrijske proizvodnje. 

Predlagam, kolikor ostanemo pri predvidenih številkah, da v teku leta 
vsa ta gibanja skrbno zasledujemo in pravočasno izdelamo ustrezne potrebne 
zaključke. Zakaj to predlagam? Predlagam zaradi tega, ker optimistična pred- 
videvanja lahko predstavljajo neko mobilizacijo, lahko pa nas uspavajo in pri- 
peljejo do napačnih zaključkov, kar se bo v materializirani obliki pokazalo tudi 
v republiškem proračunu. 

Ce se bodo predvidevanja pokazala za nerealna, bo treba pravočasno in 
hitro ukrepati, da ne bo prišlo do negativnih gospodarskih in političnih posledic. 

V zvezi s tem, če mi dovolite še nekaj besedi o obremenitvah v gospodar- 
stvu. Ko je upravni odbor v celoti podprl stališče izvršnega sveta, da bi s strani 
republike in občin znašala ta obremenitev v letošnjem, za pol odstotka več, je 
imel v mislih, da so to celotne obremenitve gospodarstva s teh virov. Vendar 
politična ali načelna stališča, da so občine glede določanja svojega deleža obre- 
menitve gospodarstva v načelu svobodne, lahko povzroče, da se obremenitev 
poveča na 28 °/o, 29 °/o in več. Naj omenim, da pomenijo že dodatne obremenitve, 
o katerih bomo danes razpravljali, po naših izračunih približno 1 % več kot je 
27,5 %>. Ce pa se temu pridružijo še nove občinske obremenitve, potem se bo 
sorazmerno težak položaj gospodarstva, ki smo ga na našem upravnem odboru 
argumentirali s številkami, še poslabšal. To pa prav gotovo ne pomeni neke 
upravičene, ali pa morda perspektivne ekonomske politike, saj je znano, da se 
vsaka moderna ekonomika poslužuje načela, da v času, ko v gospodarstvu 
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nastopi stagnacija ali depresija, obremenitve znižujejo, da se gospodarska 
aktivnost oživi in jih povečujejo takrat, kadar lahko gospodarstvo spričo iz- 
redno močne rasti postane nosilec, ali žarišče inflacije. 

Prej nisem omenil še enega podatka, s katerim, želim podpreti ta svoja 
stališča, to je podatek o možnostih za investicije oziroma za vlaganja v osnovna 
sredstva v letošnjem letu. Lanskoletna bilanca kaže, da se vlaganja v osnovna 
sredstva in v investicije v lanskem letu v primerjavi z letom 1966 niso pove- 
čala. Letošnja predvidevanja govore o 8% povečanju. Vendar želim v zvezi s 
tem opozoriti na dejstvo, da znašajo po podatkih, ki še niso dokončni, ta sred- 
stva le 196 milijard starih dinarjev ali 19 % manj, kot so znašala na začetku 
leta 1967. Tudi ta podatek sam po sebi opozarja na to, da bo v teku leta treba 
res skrbno zasledovati gibanja tako, da bomo lahko pravočasno ukrepali na 
osnovi rednih dogajanj. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Prosim, 
besedo ima tovariš Jože Lesar. 

Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Dveh 
vprašanj bi se rad dotaknil. 

Prvič, v konceptu resolucije, ki smo ga dobili, je na strani 6 v točki 3 pre- 
malo konkretizirana aktivnost izvršnega sveta, oziroma družbeno-političnih 
organov republike glede tistih sistemskih vprašanj, ki so v pristojnosti fede- 
racije. Ta točka je po mojem mnenju preveč medlo stilizirana. Svojo ugotovitev 
želim ilustrirati s problemi, ki se pojavljajo v našem carinskem sistemu. 

V resoluciji govorimo o nalogah, ki jih moramo izvršiti na področju poslov- 
nega sodelovanja, združevanja, integriranja, modernizacije itd. Če vis-a-vis 
temu postavimo sedanji carinski sistem, lahko ugotovimo, da ta sistem pred- 
stavlja oviro za modernizacijo naše proizvodnje. Ob strani puščam fiskalni 
pomen carine za federacijo', o čemer smo govorili že v odboru, govoriti želim, 
kje in na kakšen način obstoječi carinski sistem zavira hitrejšo modernizacijo 
naše proizvodnje. 

Pred nekaj tedni sem govoril z nekaterimi tujimi predstavniki, ki bi bili 
sposobni in tudi pripravljeni sofinancirati nekatere obrate in proizvodnjo pri 
nas. Posel ni bil sklenjen, ker so nam dokazali, da je naložba njihovega kapitala 
v Italiji rentabilnejša. Razlog za to pa je treba iskati predvsem v neugodnem 
carinskem sistemu, ker v strukturi cene carine predstavljajo izredno velik 
odstotek. Drug primer: Povezovanje s tujimi tržišči je otežkočeno, ker nas ločijo 
carinske pregrade, ki nam onemogočajo konkurenco na tujih tržiščih. To se bo 
še poslabšalo, ko bodo na področju EGŠ ukinjene carinske omejitve. Naši pred- 
pisi pa določajo, da moramo za uvoz strojev plačati 33 '0/o carine. Gre pa za 
naprave, ki jih pri nas v Jugoslaviji sploh ne izdelujemo. Nujno in logično se 
torej postavlja vprašanje, koga mi s takšno carino ščitimo. S tem primerom 
sem hotel utemeljiti svoj predlog, da komisija v tej točki bolj konkretno for- 
mulira akcije izvršnega sveta oziroma republiških organov glede nekaterih 
sistemskih vprašanj, ki sodijo v pristojnost federacije. Ta zahteva se je postavila 
že pred letom in pol, pa se ni premaknilo nikamor. 

Drugo vprašanje je deloma že načel tovariš Nedog, podpredsednik repu- 
bliške zbornice. Gre za vprašanje svobodnega obremenjevanja gospodarstva 
prek občinskih skupščin. Ne gre za pomanjkanje zaupanja do našega samo- 
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upravnega družbenega sistema, če ugotavljam, da je ta svoboda danes še pre- 
uranjena, ko še nimamo realno ugotovljenih okoliščin, možnosti in situacij, pa 
naj bo to psiholoških, političnih ali ekonomskih. Predvsem bi morali ugotoviti, 
na kaj se opiramo in ali je reforma že reformirala družbene službe in ah je 
že uspešno posegla v delovanje, koncepte in prakso občinskih skupščin. Na 
podlagi strokovnih analiz in situacij bi morali predhodno racionalizirati delo 
vseh družbenih služb in potreb občinskih skupščin, kajti šele na tej osnovi bi se 
lahko začeli dogovarjati o tem, da se občinam da takšna sprostitev. 

S tem v zvezi želim opozoriti na to, da 27,5 !%> prispevek, ki je bil do sedaj 
limitiran, se zdaj ponovno sprošča. Ce bodo občine dodatni prispevek povečale 
le za 1,2%, lahko to pomeni smrten sunek za progresivno orientacijo indu- 
strijskih in drugih delovnih organizacij, predvsem tistih, ki se usmerjajo v 
izvozu. Danes je jasno, da je rentabilnost izvoza predvsem na konvertibilna 
področja v lanskem letu močno padla in da so mnoga podjetja, ki proizvajajo 
za izvoz, na meji rentabilnosti. 

To vprašanje bi morali proučiti tudi iz drugih aspektov in ne samo s poli- 
tičnega stališča, češ da se etatizem prenaša od zveze na republiko. Kompleksna 
ocena vseh pogojev gospodarjenja bi morala služiti za osnovo stališča, do kakšne 
meje je možno obremeniti naše gospodarstvo, po drugi strani pa je seveda 
nujno, da se splošna potrošnja prilagodi možnostim v gospodarstvu. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš 
Egon Prinčič. 

Egon Prinčič: V oceni razvoja, ki smo jo prejeli, je za področje pro- 
meta, predvsem luške dejavnosti rečeno, da se bo ta panoga v prihodnjem letu 
razvijala s sredstvi zainteresiranega gospodarstva. Menim pa, da bi morali 
predvsem na področju prometa razlikovati dve vrsti investicij: vlaganja v 
infrastrukturne objekte, ki imajo splošen družbeni in javni pomen ter v objekte, 
v katere so možna kratkoročna oziroma srednjeročna vlaganja. 

Ce se zadržim na luški dejavnosti, moramo prav tako razlikovati dve vrsti 
objektov, in sicer: objekte, ki pomenijo luške in družbeno strukturo, med 
katere spada predvsem operativna obala, zemljišča itd. in na objekte, ki lahko 
neposredno koristijo posameznim firmam, dejavnostim itd. Za to drugo vrsto 
objektov, med katere spadajo skladišča in razni objekti za predelavo, ople- 
menitenje blaga itd. obstaja interes gospodarstva. Pri teh investicijah so bili 
doseženi tudi določeni uspehi in lahko pričakujemo tudi v prihodnje določena 
integracijska prizadevanja in uspehe. Vendar pa so to objekti, ki lahko le po- 
sredno vplivajo na razvoj take dejavnosti kakor je luška. Nikakor pa te inve- 
sticije ne morejo vplivati na povečanje luškega prometa v obsegu 20—40®/o, 
kot je predvideno v oceni razvoja za prihodnje leto. Ce ocenjujemo proces 
združevanja sredstev in vlaganja sredstev neposrednega gospodarstva v luško 
dejavnost, potem vidimo, da smo dosegli določene uspehe v preteklih letih in 
da so tu določene gospodarske organizacije in banke vložile določena sredstva, 
odkupila določena skladišča itd. Vendar pa nismo uspeli na drugem področju, 
kjer smo pred sprejemom novih predpisov o sodelovanju z inozemstvom veliko 
pričakovali. Gre za vlaganje tujega kapitala in za poslovno sodelovanje s tujino 
v prostih carinskih conah. Razlog za to ni v tem, da ni interesa med inozem- 
skimi firmami za sodelovanje v prostih carinskih conah v Kopru, na Reki in 
v Beogradu, temveč je razlog v omejitvah v naši zakonodaji. Menim, da bi se 
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moralo vse gospodarstvo bolj aktivno zavzemati za večjo liberalizacijo pred- 
pisov, kar bi nam omogočilo hitrejše vključevanje v mednarodno delitev dela, 
v hitrejše integracijske procese in modernizacijo proizvodnje. 

Ob liberalnejših pogojih bi lahko v prosti carinski coni zgradili s poslovnim 
sodelovanjem med domačimi in tujimi firmami precej objektov. Da bi tuji 
investitorji našli interes za poslovno tehnično sodelovanje z domačimi podjetji 
pri vlaganjih v objekte in obrate, je potrebno, da se proste carinske cone raz- 
glasijo za območje v katerih obstoja poseben interes skupnosti za vlaganje 
tujih sredstev. Temeljni zvezni predpisi to načelo sicer zagovarjajo, vendar 
zaradi pomanjkanja dopolnilnih predpisov do njegove uresničitve ni prišlo. 
Zvezni izvršni svet naj bi predpisal, da naj za proste carinske cone ne veljajo 
omejitve glede deleža tujih partnerjev, zniža naj se delež reinvestiranja kapi- 
tala, liberalizirajo naj se pogoji o transferu sredstev in določijo naj se davčne 
olajšave pri sodelovanju v teh conah. Vse to bi omogočilo večjo in hitrejšo 
izgradnjo določenih objektov v prosti industrijski coni v Kopru, ki je vsekakor 
eden od ključnih objektov našega gospodarstva. Te zahteve so v skladu z reso- 
lucijo, ko ugotavlja, da se na področju gospodarstva prepočasi uveljavlja po- 
slovno-tehnično sodelovanje, specializacija in integracija, ker menim, da je 
sodelovanje z inozemstvom tudi del procesov poslovno-tehničnega sodelovanja, 
specializacije in integracije. 

Vendar s temi procesi združevanja in sodelovanja v gospodarstvu, problem 
nujno potrebnih infrastrukturnih objektov, predvsem na področju prometa, še 
ni rešen. Obratno, je zelo pereč. To ugotavlja tudi uvod v resolucijo o osnovah 
ekonomske politike, ki nalaga bankam velike obveznosti pri kreditiranju infra- 
strukture. V infrastrukturne investicije pa je treba vključiti tudi promet, kot 
so gradnja in modernizacija železnice, cest, obal, operativnih obal in omogočiti 
vlaganje sredstev, ki bi morala biti predvidena kot dolgoročna sredstva z dol- 
gimi odplačilnimi roki in nižjo obrestno mero. Tak sistem velja tudi v ino- 
zemstvu, saj v nekaterih državah gradijo take objekte s sredstvi, ki so zago- 
tovljena s proračunom. Čakati do leta 1970, ko se bodo sprostila sredstva 
republike za stare obveznosti, pa lahko povzroči negativne posledice in naza- 
dovanje tistih gospodarskih dejavnosti, ki so vezane na infrastrukturne objekte, 
kar bi bilo sila škodljivo, zlasti sedaj, ko se proces jačenja tranzitnega prometa 
prek luk in prek železnice izredno- ugodno razvija. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi razpravljati? Prosim. Tovariš 
Milan Ritonja. 

Milan Ritonja: Tovarišice in tovariši poslanci. Ko sta predgovornika 
govorila o tem, kakšne so obremenitve in kaj smo želeli takrat, ko smo govorili 
o reformi, sta omenjala zlasti obremenitve na osebni dohodek, oziroma obre- 
menitve grajene na osebni potrošnji. Dopolnil bi njihovo mnenje v toliko, da 
se takrat, ko je davčni oziroma proračunski sistem grajen na takšnih oblikah 
kot so osebni dohodki, srečujemo še z eno posledico, ki se kaže v selitvi kapitala 
iz skromnejših organizacij, to je tistih, ki imajo angažiran velik delež žive 
delovne sile v tiste, kjer je naložen velik kapital v mehanizacijo, kot na primer 
elektrarne, a so bile grajene s skupnimi družbenimi sredstvi. Predlagam, da 
bi resolucijo dopolnili s tem, da naj gredo vsa prizadevanja pri raziskovanju 
nadaljnjih obremenitev v prid vseh vrst proračunov v to smer, da se postopoma 
zmanjšujejo oblike, grajene na osebni potrošnji oziroma na osebnih dohodkih. 
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Pojav je seveda popolnoma enak in velja tudi za skromnejša odnosno gospo- 
darsko manj razvita območja oziroma občine. 

Ob tem bi še nekaj dodal, da večina poslancev močno pogrešamo pregled 
o tem, ali bo gospodarstvo preneslo vse to, kar mu vsako leto dodatno nala- 
gamo. Vsi tisti, ki ste z mano v tem, zboru že tretje leto, veste, da smo ob 
sprejemu reforme ugotavljali dve stvari: 

1. da se gospodarstvu pušča vse več sredstev. To je veljalo nekaj časa od 
reforme. Kar pa se dogaja v zadnjem času, kaže na to, da smo ubrali staro 
pot. 

2. osnovni cilj je bil, da se modernizira naša industrija. Iz strukture druž- 
benega dohodka lahko vidimo, da industrija sodeluje v modernizaciji z nad 
40To pomeni delež, ki mu kaže posvetiti vso pozornost pri razvoju in 
modernizaciji. To je tudi bilo poudarjeno v vseh mogočih razpravah ob spre- 
jemu reforme. 

Danes je predsednik izvršnega sveta tovariš Kavčič govoril o tem, da so 
še pojavi, ko na smrt bolne zdravimo z aspirinom. Ne kritiziram te ugotovitve, 
osebno se priključujem splošni razpravi, vendar smatram, da smo kot gospo- 
darski zbor le poklicani, da na to vprašanje odgovorimo iin ugotovimo, česa jih 
moramo zdraviti. Morda je to tisto, kar sta predgovornika hotela povedati. Naj 
ju jaz dopolnim: Dobiti moramo pregled o tem, kaj pomeni za delovne orga- 
nizacije dodatni prispevek v kakršnikoli obliki, ker smatram, da to ni le 1 a/o, 
temveč več, če upoštevamo dodatne obremenitve v poslovanju itd. in ne glede 
na to kalkšne široke možnosti so prepuščene občinskim skupščinam, da regu- 
lirajo svoj proračunski dohodek. Želel bi, da se postavi naloga našemu zboru, 
da dobimo pregled iz zaključnih računov, iz katerega bo razvidno koliko od- 
stotkov gospodarskih organizacij v naši republiki je takih, ki jim je še ostalo 
sredstev za sklade in približna ocena, kaj za njih pomenijo dodatne obremenitve, 
ki sledijo iz proračunskih zasnov za tekoče leto. Tako bi si verjetno lažje odgo- 
vorili na vprašanje, zakaj je toliko bolnih, da jih moramo zdraviti. Hvala za 
pozornost! 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Nihče več. Potem 
lahko razpravo zaključimo. 

Hotel bi dodati samo nekaj misli in zlasti slediti diskutantom tovarišu 
Nedogu, tovarišu Lesarju in tovarišu Ritonji, ki so razpravljali o sistemskih 
spremembah, kakršne uvajamo's tem paketom ukrepov in jih omenja tudi 
resolucija. 

Mislim, da gre v resnici za zelo bistvene spremembe, ki so pomembne za 
nadaljnji razvoj našega družbenoekonomskega sistema. Vendar bi bila velika 
napaka, če bi te spremembe obravnavali samo s stališča pravic, ki so dane 
občinskim skupščinam, npr. pri sprostitvi limitov. Teh sprememb nikakor ne 
gre obravnavati samo kot povečanje pravic, temveč predvsem tudi kot pove- 
čanje novih dolžnosti, ki jih imajo samoupravni organi, samoupravne skupnosti 
itn., na vseh nivojih družbenega življenja, še posebej pa do delovnih organizacij 
s področja gospodarstva. Mislim na te pravice in dolžnosti predvsem v tem 
smislu, da mora biti vsako uvajanje kakršnihkoli obremenitev gospodarstva 
dejansko rezultat neposrednega dogovarjanja med gospodarskimi organizacijami 
in občinami. To pomeni, da se zlasti pred zbore delovnih skupnosti v občinskih 
skupščinah postavljajo zelo odgovorne naloge, ko bodo konkretno razpravljali 
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o odločitvah, ki zadevajo gospodarstvo z njihovega področja. Mislim, da ni 
odveč, če na to vsebinsko vprašanje naš zbor posebej opozori. 

Veliki del diskutantov je v tem smislu tudi povedal svoje mnenje. Ne 
moremo namreč zanikati dejstev, da je pri nas še vedno veliko potrošniške 
usmerjenosti, ki računa zlasti s potrebami, ne pa toliko z realnimi možnostmi, 
ki jih ima gospodarstvo. Prav te možnosti pa morajo dobiti odločilno vlogo pri 
konkretni politiki, ki se bo kreirala v posameznih občinskih skupščinah. Skratka 
mislim, da pravilno povzemam razpravo v tem smislu, da naš zbor opozarja 
na realno in zmerno politiko občinskih skupščin na tem področju, zlasti to, kar 
je tovariš Ritonja govoril, da ne moremo iskati virov dohodkov izključno samo 
v tisti obliki, ki je po svoji formi in po svojem načinu obremenjevanja v bistvu 
najlažja, to je obremenjevanje s prispevkom iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja. Ta oblika je v resnici za marsikoga najbolj simpatična predvsem 
zaradi tega, ker je pač najlažja in najbolj gotova oblika zajemanja dohodkov, 
čeprav pri tem često pozabljamo, da vsako zviševanje obveznosti pomeni de- 
jansko element kalkulacije sleherne proizvodne cene in s tem torej element, 
ki v pogojih borbe na tržišču odigrava odločilno vlogo. 

Tovariš Kavčič je 'danes govoril o tem, da bo tista komuna na boljšem, ki 
ima bolj produktivno in bolj poslovno gospodarstvo in bolj iznajdljiva vodstva 
v gospodarskih organizacijah od tiste, ki vsega tega nima. To je res, toda ravno 
za tiste komune, ki tega nimajo, bi bilo najslabše, če bi skušale to nadomestiti 
s preprostim povečevanjem obremenitev gospodarstva iz prispevka od osebnega 
dohodka in na ta način zagotoviti življenje tudi tistim dejavnostim, ki bi jih 
morali zadati ukrepi selekcije. V nekem smislu kaže tudi razprava o prispevku 
na sklad skupne porabe, da je prav, če opozarjamo na to vprašanje. V razpravi 
o prispevku na sklad skupne porabe se je namreč zvrstila vrsta predlogov, ki 
so bili usmerjeni na razširitev spiska tistih oblik potrošnje, ki naj bi bile opro- 
ščene prispevka. Pri tem pa smo pozabili, da širjenje spiska oprostitev v bistvu 
pomeni likvidacijo tega prispevka oziroma, da so oprostitve v direktnem na- 
sprotju z možnostjo in dolžnostjo občinskih skupščin, da se v soglasju z gospo- 
darstvom, z njegovo privolitvijo prek zbora delovnih skupnosti in drugih 
samoupravnih organizmov, dogovarjajo za namensko uporabo teh sredstev. Ce 
se torej ta sredstva v okviru občinskih bilanc uporabljajo, in naj bi se uporab- 
ljala predvsem za take naložbe, ki imajo značaj družbenega standarda, od 
otroških vrtcev do šol, potem so odveč zahteve po oprostitvah, saj ta sredstva, 
bodisi kot davek bodisi kot dogovor ostanejo občinskim skupščinam. V za- 
htevah po dodatnih oprostitvah je pravzaprav skrita tendenca, da se kaj lahko 
odreka dohodkov prav tam, kjer bi jih morali iskati, iščemo pa nadomestila 
na drugih področjih, ki pomenijo mnogo bolj neposredno, mnogo bolj direktno 
obremenitev gospodarstva, konkretno v obremenitvah iz prispevka iz osebnega 
dohodka. Najbrž se vsi strinjamo, da so razlike med prispevkom iz osebnega 
dohodka in prispevkom iz sklada skupne porabe evidentne, predvsem s stališča, 
kako to vpliva na konkurenčno sposobnost gospodarskih organizacij. V prvem 
primeru gre za obremenitev proizvodne cene, v drugem pa že ostvarjene aku- 
mulacije, potem ko je prva delitev že izvršena. Zaradi tega je po mojem pra- 
vilno, da v dokončnem besedilu resolucije opozorimo na te momente predvsem 
v tem smislu, da so skupščina in njeni organi dolžni zasledovati gibanja, ki 
bodo nastala v naši republiki na osnovi izvršenih sistemskih sprememb in da 
si pridržimo kot skupščina pravico, da v primeru potrebe ali eventualnih eksce- 
sov in neupravičenih razlik med obremenitvami delovnih organizacij in občanov 
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po občinah interveniramo, če bi se določena gibanja v posameznih občinah 
izkazala kot škodljiva. To bi naj veljalo tudi za morebitne pojave, če kakršnikoli 
ukrepi ne bi bili sprejeti na najširši demokratični osnovi s sodelovanjem vseh 
tistih, ki se jih stvar tiče, torej tudi gospodarstva samega. 

Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Nihče več! Prosim, da bi komi- 
sija upoštevala predvsem tudi ekspoze predsednika izvršnega sveta in elemente 
iz te razprave ter na tej osnovi predložila za naslednje zasedanje dokončen 
predlog teksta resolucije. 

Mislim, da smo s tem to točko zaključili in lahko preidemo na naslednjo, 
to je na 4. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje o pred- 
logu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih 
občanov. 

V sklicu je bila to 4. a točka, sedaj je to 4. točka. Predlog zakona je skup- 
ščini predložil izvršni svet in je za svojega predstavnika določil tovariša Borisa 
Vadnjala. Predlog zakona sta obravnavala na skupni seji občasni odbor za 
gospodarsko programiranje in finance našega zbora in odbor za družbeni plan, 
finance in proračun republiškega zbora ter zakonodajno-pravna komisija. Pi- 
smena poročila odborov in komisije so priložena. Mnenje k predlogu zakona sta 
predložili tudi skupščina občine Žalec in skupščina občine Zagorje ob Savi. Ta 
mnenja ste prejeli danes. 

Razen tega ste prejeli še dodatne materiale, amandma, ki ga je danes pred- 
ložil poslanec Karel Koren ob podpori skupine 10 poslancev, in poročilo, ki smo 
ga naknadno dobili od obeh pristojnih odborov, ki do tega predloga v bistvu 
z nekoliko spremenjenim tekstom že zavzemata svoje stališče in predlagata kon- 
kretno spremembo oziroma nov 20. člen kot sestavni del samega predloga. 

Prosim poročevalce odbora in predstavnika izvršnega sveta, da dajo svoja 
mnenja, če to želijo. Morda želi besedo poročevalec odbora tovariš Pungerčar. 

Stane Pungerčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci, 
k predlogu zakona o prispevkih in davkih občanov sta občini Žalec in Zagorje 
predlagali nov člen. Ta predlog je odbor za gospodarsko programiranje in fi- 
nance obravnaval. Podoben predlog je podal poslanec Karel Koren ob podpori 
desetih ostalih poslancev. Odbor za gospodarsko programiranje in finance je 
na današnji seji razpravljal tudi o tem predlogu. Odbor predlaga zboru, da 
sprejme dopolnitev tega zakona v tem smislu, da se za 145. členom doda nov 
145. a, ki se glasi: »krajevni samoprispevek določen v gotovini na območju 
Socialistične republike Slovenije, ki se odmerja od osebnega dohodka iz delov- 
nega razmerja in od pokojnin, obračunava in odteguje izplačevalec dohodkov 
ob izplačilu dohodkov na zahtevo organa, ki je ta krajevni samoprispevek uve- 
del in po stopnji, ki jo je ta organ določil.« Obrazložitev, zakaj se predlaga ta 
dopolnitev, je v dokumentaciji. 

Nadalje je odbor razpravljal še o predlogu oziroma amandmaju, da bi drugi 
člen prve točke v tretji vrsti spremenili in sicer tako, da bi se namesto števila 
15 000 dinarjev, vneslo število 30 000 dinarjev. Odbor je na današnji seji raz- 
pravljal o tem predlogu in vztraja, da se obdrži prvotno besedilo oziroma 
prvotni znesek. 

Vse nadaljnje spremembe, ki jih je odbor sprejel, so redakcijskega značaja 
in so potrebne zaradi večje jasnosti besedila. Tako se besedilo v peti vrsti 
tretjega odstavka: »potreb splošne porabe ca. 27,5 %>« spremeni tako, da se 
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glasi: »potreb splošne porabe v povprečju 27,5'°/o«, v osmi vrsti tretjega od- 
stavka se besedica »ca.« črta. 

Na tretjii strani v predzadnji vrsti točke c) se črta besedilo »že navedenega 
republiškega maksimuma«. Na četrti strani v predzadnji vrsti zadnjega od- 
stavka točke a) se beseda »primerneje« nadomesti z besedo »treba«. 

Na 7. strani priporočila se v četrti vrsti drugega odstavka točke 4 črtata 
besedi »vsaj približno«, v drugem odstavku na 10 strani se . . . 

Predsednik Miran Goslar: Oprosti, tovariš Pungerčar, da te preki- 
nem, o čem govoriš zdaj. 

Stane Pungerčar: O priporočilih. 

Predsednik Miran Goslar: Ta točka ni na dnevnem redu. 

Stane Pungerčar: Je sestavni del. 

Predsednik Miran Goslar: Ne, to priporočilo je 15. točka dnevnega 
reda. Razpravljamo samo o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov. 

Stane Pungerčar: Smatral sem, ker je priporočilo povezano s poli- 
tiko izvajanja, da bi hkrati tudi pojasnil razpravo o priporočilu. V ostalem pa 
predlaga odbor, da se sprejme zaikon z dodatkom, kot ga predlaga odbor, s tem 
da se doda nov člen 145. a, kot je bilo prebrano. 

Predsednik Miran Goslar: Prosim, da se poročevalec zakonodajno- 
pravne komisije tovariš Stane Simšič izjavi o predlogih amandmajev. 

Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Po- 
ročilo odbora za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora ter 
občasnega odbora za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega 
zbora vsebuje amandma k 9. in 15. členu. Komisija k amandmajema nima 
pomislekov, vendar pa predlaga, da se v zvezi z novim besedilom drugega 
odstavka, v drugem odstavku 15. člena tudi v nespremenjenem prvem od- 
stavku beseda »vajence« nadomesti z besedami »učence v gospodarstvu«. Ta 
sprememba je več ali manj redakcijskega značaja. 

K amandmaju oziroma k. novemu predlogu za 145. člen zakonodajno-pravna 
komisija nima pripomb in soglaša. 

Predsednik Miran Goslar: Ali želi morda predstavnik izvršnega sveta 
zavzeti stališče do amandmajev? (Da.) Izvršni svet se z amandmaji strinja. 
Hvala lepa! 

Začenjam razpravo o predlogu tega zakona. Kdo želi besedo? Prosim 
tovariš Anton Ladava. 

Anton Ladava: Ze uvodoma moram pojasniti, da ne bom govoril 
zato, da ne bi sprejeli predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o prispevkih in davkih občanov. Govoril bom zato, da prikažem, da naša 
davčna politika do razvoja zasebnega kmetijstva ni v skladu s stremljenji in 
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vlogo, ki naj jo ima zasebno kmetijstvo v celotnem gospodarstvu pri nas v 
Sloveniji. 

Ugotavljam, da vsako leto spreminjamo davčno politiko v takih odnosih, 
da destimulativno vpliva na hitrejši razvoj zasebnega kmetijstva in se premalo 
manevrskega prostora daje občinskim skupščinam pri vodenju davčne politike. 
Ker smo hoteli v preteklem letu vsaj do neke mere upoštevati problem višinskih 
predelov in krajev, ki imajo zelo slabe pogoje za razvoj kmetijstva, je oprostila 
naša občina vseh prispevkov zavezance v 86 naseljih. Popolna oprostitev je 
zajela 2800 gospodarstev, katerih katastrski dohodek ni presegal 200 000 S din. 
Poleg tega pa je skupščina oprostila plačila prispevka nadaljnjih 468 gospo- 
darstev v višinskih predelih, katerih katastrski dohodek presega 200 000 S din. 

Zakaj smo vodili tako politiko? V zadnjem preračunavanju katastrskega 
dohodka se je le-ta daleč najbolj povečal pri pašnikih in travnikih, ki v hri- 
bovitih tolminskih predelih predstavlja tudi nad 90 ,0/» vseh površin posameznih 
gospodarstev. To povečanje je v mnogih primerih celo 9-krat večje, kar je v 
popolnem nesorazmerju v primerjavi z ravninskimi predeli Slovenije. Zato 
smatramo v naši občini, da je sedanji katastrski dohodek nesorazmerno visok 
v primerjavi z ravninskimi predeli Slovenije. To mnenje potrjuje tudi dejstvo, 
da znaša skupni katastrski dohodek privatnega sektorja v sosednji novogoriški 
občini le dobrih 120 milijonov S din več kot v tolminski občini. To primerjavo 
bi bilo sicer potrebno obdelati s konkretnimi podatki po katastrskih kulturah, 
žal pa s temi podatki trenutno ne razpolagamo. Vendar pa je že na prvi pogled 
jasno, da dejanski dohodki v kmetijstvu v obeh občinah daleč odstopajo od 
ugotovitev izračunov katastrskega dohodka in sicer 6 proti 7 v korist novo- 
goriške občine, čeprav ima tudi ta precej kmetijsko slabo donosnih površin 
(Soča — državna meja severno od Brd, Bajniška planota s Čepovanom, Kras 
itd.). 

Ako bi skupščina predpisala tudi najnižjo stopnjo prispevka katastrskega 
dohodka v višinskih predelih, bi morala predpisati tudi zvezni in republiški 
prispevek po stopnji 6 + 1. Ce bi npr. predpisala le 1 "/o za občinski proračun 
bi znašala skupna stopnja 8 (6 + 1 + 1). V višinskih naseljih, ki jih je skupščina 
v letu 1967 oprostila prispevka, znaša skupni katastrski dohodek pri 2842 gospo- 
darstvih 213 milijonov 600 000 S din. Ako bi tedaj hoteli dobiti od navedenih 
gospodarstev le 1 %> prispevka oziroma 2 136 000 S dinarjev za občinski prora- 
čun, bi morali skupaj predpisati najmanj 8-krat toliko, to je 17 088 000 S din. 
Občina se je zato raje odrekla tudi svojemu prispevku. S tem pa sta bili tudi 
zveza in republika prikrajšani za skoraj 15 milijonov S din. 

Nadalje se je skupščina naše občine v letu 1967 odrekla tudi prispevku 
od tistih gospodarstev v višinskih predelih, katerih katastrski dohodek pre- 
sega 200 000 S din. Teh gospodarstev je 468, s skupnim katastrskim dohodkom 
142 600 000 S din. Ni pa mogla oprostiti teh gospodarstev zveznega in republi- 
škega prispevka, po stopnji 6 + 1 v skupnem znesku 11 389 000 S din. Naša 
skupščina ugotavlja, da je meja 200 000 S din, do katere je možno oprostiti 
gospodarstva v višinskih predelih vseh proračunskih prispevkov prenizka. Po- 
drobnejša analiza lanskih podatkov kaže, da živi v višinskih predelih na 468 
kmetijah skupaj 1906 družinskih članov. Od teh je kar 944 ali skoraj 50 %> za 
delo nesposobnih, starih in onemoglih. Vsa ta gospodarstva so tudi obremenjena 
s prispevkom za kmečko zavarovanje in sicer po stopnji 19,4 %> od katastrskega 
dohodka (16 + 3,4) ter 20 000 S din pavšalno na gospodarstvo ali s skupnim zne- 
skom 37 024 000 S din za kmečko zavarovanje in še zvezni in republiški pri- 
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spevek 11 389 000 S din, skupaj 48 413 000 S din. V poprečju je eno gospodarstvo 
obremenjeno z nekaj nad 100 000 S din, v odnosu na njihov skupni katastrski 
dohodek pa s 34 °/o. To je glede na splošno trditev, da je katastrski dohodek 
v SR Sloveniji nizek v razmerju z dejanskimi dohodki od kmetijstva, morda 
v okviru Slovenije res, toda za naše kraje je to težka obremenitev. To pa nam 
potrjuje tudi izterjava, da imamo v naši občini zelo veliko primerov neizter- 
ljivosti zaradi zelo slabih socialnih razmer prav pri omenjenih dveh skupinah 
zaveznikov prispevkov. 

V teh višinskih krajih tudi najbolj pada število prebivalstva. V nekaterih 
naseljih jih je komaj še ■ V» v primerjavi s predvojnim stanjem. V hribovskih 
vaseh je zelo redek primer, da bi se mlad kmečki sin odločil ostati doma, če 
pa že ostane, težko dobi nevesto za gospodinjo pri kmečkem gospodarstvu. Zato 
imamo že nekaj sto primerov samskih kmečkih gospodarjev brez nasledstva in 
bo njihova kmetija opuščena najkasneje s smrtjo sedanjega lastnika. To> pa se 
dogaja kljub politiki občinske skupščine v zadnjih letih, da v občinskem odloku 
našteta naselja oprošča prispevkov. 

Sama oprostitev občinskega, deloma tudi zveznega in republiškega pri- 
spevka pa ni vplivala na manjšo skupno obremenitev, ker so od leta 1965 dalje 
močno porastle druge obveznosti. V absolutnem znesku so najbolj porastli pri- 
spevki za kmečko zavarovanje, relativno pa najbolj delež federacije, kar nam 
kaže pregled: 

Prispevki v tisočih S din 

Zvezni Republiški Občinski Kmečko zav. Skupaj 

1965 3 361 3 263 8 959 78 174 93 757 
1966 3 382 — 10 589 138 379 152 350 
1967 22 145 3 859 22 208 121 009 169 221 
indeks 
1967/65 659 118 243 115 180 

Če bi torej občinska skupščina hotela predpisati v letu 1967 večje prispevke 
od kmetijstva, bi še v večji meri povečala delež federacije v skupni obremenitvi. 
Pred to alternativo pa se je raje odpovedala delu svojega dohodka, da ne bi 
spravila kmetijstva v hribovskih naseljih v še večje težave. 

Še pred mnogo težjo dilemo pa se bo občinska skupščina znašla letos zaradi 
določil republiškega zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov in taks 
davkov in zakona o spremembah in dopolnitvah republiškega zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov, o katerem danes razpravljamo. 

S prvim zakonom smo predpisali novo republiško stopnjo od katastrskega 
dohodka v višini 8 °/o. Ta dohodek se v celoti odstopa področnim skupnostim 
kmečkega zavarovanja za delno kritje stroškov tega sklada. To je v načelu 
v redu in sem tudi glasoval, da vsi lastniki zemljišč nekaj prispevajo za kritje 
stroškov kmečkega zavarovanja. Zaplet pa se začne pri konkretni uporabi obeh 
omenjenih predpisov, ki sta medsebojno povezana, da ne omenjam dejstva, da 
morajo občinske skupščine prilagoditi svoje odloke o prispevkih in davkih 
občanov. 

Z omenjenim predlogom zakona nameravamo v SR Sloveniji nekatere za- 
deve s področja prispevkov in davkov občanov enotno urediti za vso republiko. 
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Tu ne menimo dajati ocene tistega dela, ki bremeni dohodke iz obrti in drugih 
gospodarskih dejavnosti zasebnega sektorja, pač pa tistega dela, ki se nanaša 
na kmečke prispevke. Predvsem namerava novi zakon urediti enotno' za vso 
republiko olajšave za otroke in dela nezmožne družinske člane, za tista gospo- 
darstva, ki so imela večje stroške za zdravljenje in za pogrebnine. Te enotne 
urejene olajšave, ki se priznavajo posameznim davčnim zavezancem, so v pred- 
logu zakona kar sprejemljive, saj so v nekaterih primerih še bolj široke, kot 
jih je doslej predvideval naš občinski odlok. 

Dosedanji republiški zakon o prispevkih in davkih občanov glede možnosti 
oprostitve določa: »Občinske skupščine lahko predpišejo oprostitve prispevka 
od kmetijstva za zavezance, katerih skupni letni katastrski dohodek znaša nad 
200—500 din za zavezanca iz takih višinskih krajev, kjer so proizvodni, eko- 
nomski in prometni pogoji še posebno slabi, če skupni letni katastrski dohodek 
teh zavezancev od negozdne površine ne presega 2000 din. Tega pooblastila se 
je naša skupščina v lanskem letu v polni meri poslužila in je oprostila vse 
zavezance v 86 višinskih krajih, če njihov katastrski dohodek ni presegal 
200 000 S dinarjev. V teh krajih pa je oprostila plačila tudi druge zavezance. Ta 
oprostitev je veljala le za občinski prispevek, ne pa za zvezni in republiški 
prispevek. 

Na mnogih posvetih smo ugovarjali proti tako omejenemu pooblastilu 
republiškega zakona. Zahtevali smo, naj se gornja meja 2000 dinarjev odpravi, 
ali pa vsaj premakne znatno navzgor, ker s tako omejeno možnostjo oprostitve 
nastajajo dokajšnje neenakosti med prispevnimi zavezanci od nič do poljubne 
stopnje, ki jo predpiše občinska skupščina poleg zvezne in republiške. 

Zato je s predlagano novelo republiškega zakona predvideno še naslednje 
določilo: »Za zavezance iz krajev nad 700 m nadmorske višine, pa tudi če skupni 
letni kataster teh zavezancev od negozdnih površin presega 3000 din.« To dolo- 
čilo je za našo občino skoraj brez vrednosti. Vsega bi bilo v naši občini opro- 
ščeno po tej noveli le 7 gospodarstev. Po drugi strani pa si upam trditi, da je ni 
v Sloveniji bolj gorate, od prometnih zvez bolj odmaknjene občine z izredno 
slabimi ekonomskimi pogoji za kmetijstvo kot je tolminska občina, razen morda 
še idrijske. Nadmorska višina vendar ni in ne more biti edino merilo, po kateri 
se neki kraj lahko šteje za odročen, z izredno slabimi ekonomskimi pogoji za 
kmetijstvo. Mnogi naši kraji npr. Bavšica, Lepena, drežniške in livške vasi, Lomi, 
Knežka grapa, Porezen, Znojile, Rut, Zadlazi, Codrg, Trebuša itd. ležijo izpod 
700 m nadmorske višine, a imajo kljub temu izredno slabe pogoje za kmetijstvo; 
slabe pogoje ustvarjajo izredne strmine, slaba rodovitnost tal, nepovezanost 
z dobrimi komunikacijami, majhne možnosti uporabe kakršnekoli kmetijske 
mehanizacije itd. Poleg tega imajo celo gospodarstva, ki sicer ležijo v dolini, 
vsa zemljišča v strmih legah (Trebuša, Slap, Roče, Grahovo, Hudajužina, Pod- 
brdo itd.). Ne vem, ali je še kje v Sloveniji, razen na Tolminskem, potrebno 
imeti med košnjo in spravilom sena dereze na nogah, da bi se kosci lahko 
obdržali v hudih strminah? Zato ni prav nič čudno, da so partizani, ki so se 
borili v tolminskih hribih in grapah, venomer ponavljali prebivalcem teh krajev, 
da po vojni ne bodo plačevali davkov. Ali naj sedaj, po 3 letih oprostitve, 
občinska skupščina, da bi si zagotovila nekaj milijonov starih dinarjev v občin- 
skem proračunu, ponovno predpiše prispevke? In predpisati bi jih morala, če bi 
hotela dosledno upoštevati priporočila izvršnega sveta o enotnih kriterijih za 
razvrstitev katastrskih občin. Kako bi v naši občini izgledala obremenitev kme- 
tijstva po predlagani razvrstitvi, nam pokaže naslednja tabela: 
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A. — Višinski kraji s katastrskim dohodkom nad 200 000 S din: število gospo- 
darstev: 2842; skupni katastrski dohodek 213 600 000 Sdin; od tega kmetijskih 
zavarovancev 970; osnova 125 800 000 S din. 

000 S din 

Možne stopnje Znesek Ni možna 
oprostitev 

— zvezna 6 12 816 — 
— republiška 1 2136 — 
— republiška 8 17 088 — 
— občinska povpr. 6 12 816 — 
— zavarovanje 13 16 354 16 354 
+ 20 000 pavšalno X 970 19 400 19 400 

Skupaj torej 80 610 35 754 

Oprostitve so torej možne od 80 610 000 na 35 754 000 S din. 

B. — Višinski kraji s katastrskim dohodkom nad 200 000 S din: število 
gospodarstev 468; njihov skupni katastrski dohodek 142 600 000; od tega vsa 
zavarovana gospodarstva z enako osnovo kot njihov skupni katastrski dohodek. 

v 000 S din 

Možne stopnje Ni možna 
oprostitev 

— zvezna 6 8 556 8 556 
— republiška 1 1 426 1 426 
— republiška 8 11 408 11 408 
— občina 6 8 556 
— zavarovanje 13 18 538 18 538 
+ 20 000 pavšala X 468 9 360 9 360 

Skupaj 57 844 49 288 

Oprostitve so možne od 57 844 000 S din na 49 288 000 S din. 

C. — Ostali kraji s katastrskim dohodkom nad 50 000 S din: število gospo- 
darstev 1439; njihov skupni katastrski dohodek 243 300 000 S din; od tega zava- 
rovanih gospodarstev 696, s skupno osnovo 130 600 000 S din. 

V tem primeru so po istih izračunih oprostitve možne od zneska 98 992 000 
S dinarjev na 81 991 000 S dinarjev. Ce sedaj razvrstimo obremenitev po korist- 
nikih, ki jim dohodek od predpisanega prispevka pripada, dobimo ostrejše in 
milejše obremenitve: 

I. Varianta (ostrejša obremenitev v 000 S din) 

Skupina SFRJ SRS O. S. Soc. zav. Skupaj 

A 12 816 2136 12 816 52 842 80 610 
B 8 556 1 426 8 556 39 306 57 844 
C 14 598 2 433 31 559 50 362 98 992 

Skupaj 35 970 5 995 52 971 142 510 237 446 
13* 
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II. Varianta (milejša obremenitev) 

A 
B 
C 

8 556 
14 598 

1 426 
2 433 14 598 

35 754 
39 306 
50 362 

35 754 
49 288 
81 991 

Skupaj 23 154 3 859 14 598 125 422 167 033 

Te obremenitve malenkostno odstopajo od pregleda, ker so prikazane obre- 
menitve od leta 1965—1967, ker v teh zgoraj niso zajeti prispevki od gozdov, 
katastrske takse, medtem ko so v prejšnjem pregledu te obremenitve zaradi 
medsebojne primerljivosti tudi zajete. 

Kaj nam torej prikazujejo te tabele in ti podatki? Ako se občinska skup- 
ščina odloči za kakršnokoli tudi najnižjo obremenitev zavezancev A skupine 
z občinskim prispevkom, bi morala predpisati tudi prispevke po zvezni in repu- 
bliški stopnji, kar bi pomenilo dodatno breme zavezancev in dohodek posa- 
meznih koristnikov v naslednjih zneskih: 

. . Zveza 12 816 000 S din 
  SRS   2 136 000 S din 

— Sklad kmečkega zavarovanja 17 088 000 S din 

Zanimivo je, da bi po drugi varianti dohodek vseh koristnikov ostal pri- 
bližno enak ali malenkostno višji kot v letu 1967. Pri tem pa še ni upoštevan 
dodatni predpis od poseka lesa, za kar danes še ne razpolagamo s potrebnimi 
odkazilnimi seznami. 

Na kaj nas torej navajajo vse te ugotovitve? 
Sedanji način, da vsaka politično teritorialna skupnost in komunalna skup- 

nost kmetov vsaka zase predpiše svoje stopnje prispevkov, dopušča občinskim 
skupščinam zelo ozek manevrski prostor, da bi vodile do višinskih kmetov 
kakršnokoli selektivno ali stimulativno davčno politiko. Ce pa to hoče, se mora 
odpovedati predvsem občinskim dohodkom, s tem pa prizadene tudi ostale 
koristnike prispevkov iz kmetijstva. 

Naj še tako trdimo, da prispevek za kmečko zavarovanje ni nobena dav- 
ščina, kmeta zanima in prizadene skupna obremenitev in bo vedno trdil, da 
plača toliko in toliko davkov. 

Zato tudi mi seštejmo različne stopnje: 6 + 1 + 8 + 6 + 13 = 34 + 20 000 
pavšalnega prispevka za gospodarstvo. Tako tudi v resnici je. Pri obravnavani 
skupini do 200 tisoč S dinarjev katastrskega dohodka sta samo dve alternativi: 

A. v primeru oprostitve: 
1. kmečki zavarovanci: 13'%+ 20 000 S din pavšalnega prispevka; 
2. ostali izven kmečkega zavarovanja nič. 

B. V primeru predpisa občinskega prispevka: 
1. kmečki zavarovanci: 13 + 6+ 1 + 8 = 28% + 20 000 pavšalnega pri- 

spevka + občinska stopnja. To je skupaj najmanj 29 °/o, če je občinska 
stopnja le 1 °/o. 

Ce je tu logika, jo bo zelo težko dokazati tistim, ki jih to prizadene. 

Skupaj ... 32 040 000 S din 
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Ostane samo še možnost, da občinska skupščina zoži ali razširi seznam 
krajev, ki jih oprošča proračunskih prispevkov. Vendar so tudi v tem možnosti 
bolj navidezne kot dejanske. Ze ob lanski razpravi je občinska skupščina ugo- 
tovila, da ima samo taka razvrstitev oproščenih in neoproščenih naselij, kot jo 
predpisuje kot lanski odlok, svojo ekonomsko in družbenopolitično utemeljitev. 
Vsaka, zožitev oproščenih naselij bi povzročila še večja nesorazmerja. 

Ali so torej še kakšne druge možnosti, da bi se izognili tako velikim neso- 
razmerjem v obremenjevanju kmečkih gospodarstev v posameznih krajih? 

Po našem mnenju je predvsem potrebno spremeniti zvezne in republiške 
predpise. Namesto da vsaka politično-teritorialna skupnost predpiše svojo stop- 
njo, bi bilo treba, da širše politično-teritorialne skupnosti določijo procentualno 
udeležbo v skupnem predpisu prispevkov iz kmetijstva. Na primer: skupno 
predpisani prispevki v neki občini predstavljajo 100 %>, od tega pripada zvezi 
10 fl/o, vodnemu skladu 5'%, skladom kmečkega zavarovanja 15®/», ostanek pa 
bi razdelila občinska skupščina na občinski proračun in temeljno izobraževalno 
skupnost. V tem primeru so razmerja čisto izmišljena. Pravilna razmerja pa 
se dajo izračunati. Ce obstoja bojazen, da bi občinske skupščine v tem primeru 
predpisale premalo, ali preveč prispevkov, pa naj bi imele republike možnost 
predpisati minimalne in maksimalne stopnje za posamezne okoliše. Ce bi na 
primer republiški predpis za našo občino določil najnižjo stopnjo 10i0/o, najvišjo 
pa 25'% od katastrskega dohodka, bi imela naša skupščina možnost v teh raz- 
ponih predpisovati različne stopnje po posameznih katastrskih občinah. Tako 
bi lahko tudi manj krajev oprostila prispevkov, kot jih je doslej, ker bi bila 
zainteresirana na večjih proračunskih dohodkih, z nižjimi stopnjami pa bi lahko 
stimulirala kmetijsko proizvodnjo v visokogorskih krajih. 

Kot že rečeno bi tak sistem predpisovanja in razdeljevanja dohodka od 
prispevka iz kmetijstva terjal spremembo zveznih in republiških predpisov. 
Moj namen je bil, da opozorim na probleme, ki v vodenju davčne politike 
nastajajo, da jih pristojni organi prouče, in za leto 1969 sprejmejo predpise, 
ki bodo bolj stimulativno vplivali na reševanje problemov kmetijstva v višin- 
skih predelih. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Vprašam poslanca tovariša Karla Korena, če odstopa od svojega amand- 
maja glede na to, da sta oba odbora njegov amandma smiselno vključila v 
predlog za spremembo 145. a) člena. (Tovariš Koren umika amandma.) Želi 
še kdo razpravljati? (Ne.) Ker se nihče ne javi, lahko glasujemo o tem zakonu. 
Predlogi, ki sta jih naknadno dala oba odbora, so sestavni del predloga zakona. 
Glasujemo o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih 
občanov v tekstu, ki je bil predložen z vsemi dopolnilnimi predlogi, ki sta jih 
odbora predlagala, skupaj z redakcijskimi pripombami, ki jih je dala zakono- 
dajno-pravna komisija. Prosim poslance, ki se s tako dopolnjenim predlogom 
zakona strinjajo, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o prispevkih in davkih občanov soglasno 
sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, v prejšnjem Sklicu je bila 
to 6. točka, to je zakon o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov 
in taks. 
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Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Borisa Vadnjala. 
Predlog zakona so obravnavali občasni odbor za gospodarsko programiranje 
in finance našega zbora skupaj z odborom za družbeni plan, finance in pro- 
račun republiškega zbora in zakonodajno-pravna komisija. 

Pismena poročila odborov in komisije so predložena. Amandma odborov 
k 2. členu zakonsikega predloga je izvršni svet sprejel, kot je to razvidno iz 
dopisa z dne 9. 2. 1968, točka 5. 

Ali želi predstavnik izvršnega sveta besedo? (Ne.) Kaj pa poročevalci od- 
borov? (Tudi ne.) 

Pričenjam z razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče ne bo razpravljal, 
pomeni, da lahko glasujemo. Prosim poslance, da se z dvigom rok izjavijo tisti, 
ki so za sprejem zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov 
in taks? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe. 

Tudi tu je za predstavnika izvršnega sveta določen Boris Vadnjal. Član 
izvršnega sveta tovariš dr. Petrič želi besedo. Prosim. 

Dr. Ernest Petrič: Tovariš predsednik! V imenu izvršnega sveta 
predlagam, da preskočimo to točko dnevnega reda, ker ravno sedaj o njej 
razpravlja republiški zbor. Ker so bili v republiškem zboru dani amandmaji, 
se s tem izognemo morebitnih neskladnosti med sprejetimi teksti. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa! Mislim, da je ta predlog 
umesten in da se lahko strinjamo s predlogom, da to točko dnevnega reda 
obravnavamo kasneje in gremo sedaj naprej na 7. točko dnevnega 
reda, to je prejšnjo 8. na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o stopnji 
republiškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za izobra- 
ževanje in o delu republiškega davka od prometa blaga na drobno, ki se steka 
med sredstva za izobraževanje. 

Dr. Ernesta Petriča je izvršni svet določil za svojega predstavnika pri obrav- 
navi tega predloga. Morda želi predstavnik izvršnega sveta besedo? 

Dr. Ernest Petrič: Ne zdi se mi potrebno, da je nujno dodatno po- 
jasnilo. Za besedo bom prosil kasneje. 

Predsednik Miran Goslar: Občasni odbor za gospodarsko progra- 
miranje in finance našega zbora in odbor za družbeni plan, finance in proračun 
republiškega zbora ter zakonodaj no-pravna komisija so ta predlog obravnavali. 
Pismena poročila so nam priložena. Ali želijo poročevalci odbora oziroma komi- 
sije besedo? Ne želijo. Ali se odbor strinja z amandmajem zakonodajno-pravne 
komisije k 2. členu predloga. (Se strinja.) Amandma zakonodajno-pravne komi- 
sije je izvršni svet sprejel in je to sporočil z dopisom 9. 2. 1968 v 7. točki tega 
dopisa. 

Pričenjam razpravo o tem predlogu. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog za- 

kona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
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(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno 
sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je prejšnja 9., na obrav- 
navo in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o komunalnih taksah. 

Predlog zakona je skupščini predložil izvršni svet in določil za svojega pred- 
stavnika tovariša Borisa Vadnjala. Opozarjam vas, da je izvršni svet predložil 
k zakonskemu predlogu novo obrazložitev, ki ste jo danes prejeli. Ali želi 
predstavnik izvršnega sveta k temu predlogu dati še ustno obrazložitev? (Ne.) 

Tudi ta predlog so obravnavali isti odbori. Dobili smo pismena poročila 
našega odbora in zakonodajno-pravne komisije. Kakor vidite, so stališča v 
poročilih različna. Izvršni svet je z dopisom z dne 9. 2. 1968 v točki 8 sprejel 
amandma odborov k 6. a členu, ni pa sprejel amandmaja k 1. členu. Za poro- 

čevalca odbora je bil določen poslanec Herman Vouk. Želi morda dati poročevalec 
odbora še ustno poročilo in se izjaviti, ali odbor vztraja pri amandmaju k 
1. členu. 

Inž. Herman Vouk: Ne. Odbor je umaknil svoj amandma. 

Predsednik Miran Goslar: Prosim predstavnika zakonodajno-pravne 
komisije, da se kljub temu, da je komisija v načelu predlog zavrnila, izjavi 
o amandmaju odborov oziroma o celotnem predlogu in o tem, ali je morda 
zavzela kakšno drugačno stališče. 

Stane Simšič: Zakonodajno-pravna komisija je imela pripombe k 
1. členu. To vprašanje je urejeno. Načelno pa zakonodajno-pravna komisija 
smatra, da ta zakon ni v skladu zaradi razlogov, ki smo jih s poročilom posredo- 
vali vsem poslancem. 

Predsednik Miran Goslar: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Tovariš sekretar me je opozarjal, da je imela zakonodajno-pravna komisija 

pripombe k predlogu amandmajev k 6. a členu, glede 3. odstavka. 

Stane Simšič: Glede amandmaja k 6. a členu komisija ni imela 
pripomb. 

Predsednik Miran Goslar: Torej se strinja. Ugotavljam, da je zako- 
nodajno-pravna komisija glede tega amandmaja brez pomislekov. 

Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec inž. Vladimir Klavs. 

Inž. Vladimir Klavs: Imam samo eno vprašanje: Če je predlagani 
zakon v nasprotju z ustavo oziroma ni v skladu z ustavo, aH lahko o njem 
glasujemo in razpravljamo? 

Predsednik Miran Goslar: Lahko, to je samo mnenje zakonodajno- 
pravne komisije, medtem ko izvršni svet v obrazložitvi, ki smo jo danes dobili, 
in na katero sem posebej opozoril, vztraja pri tem in dokazuje, da je ta 
zakon v redu. 
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Še kakšno vprašanje? (Ne.) Morda želi še predstavnik izvršnega sveta kaj 
povedati? (Ne.) Hvala. 

Ker ne želi nihče več razpravljati, lahko glasujemo. Kdor je za predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih taksah, naj prosim 
dvigne roko. (33 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (9 poslancev dvigne 
roko.) Kdo se je vzdržal? (15 poslancev dvigne roko.) Glasovalo je 57 poslancev, 
od tega jih je 33 za, proti 9 in 15 vzdržanih. Predlog zakona je glede na to 
sprejet z večino glasov. 

Prehajam na naslednjo 9. točko dnevnega reda, prejšnjo 11, to 
je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o stopnjah in delitvi prispevkov 
za otroško varstvo v letu 1968. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet, Boris Vadnjal pa je določen za 
predstavnika. K temu zakonu ste poleg ostalih gradiv prejeli še mnenje repu- 
bliškega zavoda za socialno zavarovanje. K predlogu zakona je poslal svoje 
mnenje tudi iniciativni odbor za izvršitev priprav za ustanovitev republiške 
skupnosti otroškega varstva. Mnenje ste prejeli danes pred sejo. Poleg tega 
ste prejeli tudi mnenje socialno zdravstvenega zbora, ki ga je sprejel na svoji 
seji 9. februarja. Pristojna odbora našega in republiškega zbora in zakonodajno- 
pravna komisija so predlog obravnavali. Pismena poročila so predložena. Anton 
Zupančič je predstavnik odbora. Morda želi dati še ustno pojasnilo. Prosim ga, 
da se izjavi glede amandmaja, ki ga je predlagala zakonodajno-pravna komisija 
k 4. členu tega predloga in glede amandmaja, ki ga je predlagal izvršni svet 
k 1. odstavku 1. člena zakonskega predloga. Izvršni svet je namreč s svojim 
dopisom z dne 9. februarja v točki 11 predlagal amandma k 1. členu zakon- 
skega predloga, in sicer, da se v zadnji vrsti prvega odstavka 1. člena zakona 
za letnico 1968 besedilo spremeni tako, da se glasi: »plačuje po stopnji 1,8% 
od sredstev namenjenih za osebne dohodke in 1,6 ®/o od čistega mesečnega zneska 
pokojnin.« Obrazložitev tega amandmaja je v omenjenem dopisu. Prosim, če se 
tovariš Zupančič izjavi. 

Anton Zupančič: Odbor se s tem amandmajem strinja. 

Predsednik Miran Goslar: V redu, hvala lepa. Morda želi še pred- 
stavnik zakonodajno-pravne komisije besedo? (Ne.) Odpiram razpravo. Kdo 
želi razpravljati? (Ne javi se nihče). Torej lahko preidemo na glasovanje. 

Glasujemo o zakonskem predlogu skupaj z amandmajem izvršnega sveta 
k 1. členu, kot da je sestavni del tega predloga in prosim poslance, ki so za, da 
dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Zdaj smo pri 10. točki dnevnega reda, prejšnja 13. točka. To je 
obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o stopnji pri- 
spevka za zaposlovanje. 

Tudi tu je od izvršnega sveta za predstavnika določen Boris Vadnjal. K tej 
točki so vabljeni tudi predstavniki republiške skupnosti in republiškega zavoda 
za zaposlovanje, ki jih vabim, da se udeležijo razprave. Oba pristojna odbora 
sta obravnavala na skupni seji ta predlog, prav tako pa ga je obravnavala 
zakonodajno-pravna komisija. Pismena poročila so priložena. Tovariš Sergej 
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Thorževskij je predstavnik odbora. Morda želi dati še ustno poročilo? (Ne.) Kaj 
pa predstavnik zakonodajno-pravne komisije? (Tudi ne.) Pričenjam razpravo. 
Prosim, besedo ima tovariš Tone Polajnar. 

Tone Polajnar: Tovariši poslanci. Nizka stopnja zaposlovanja je po- 
vzročila, da so vsi zavodi porabili rezervo, ki so jo ustvarili v letih gospodarske 
ekspanzije in to, da je večina zavodov za zaposlovanje zaključila preteklo leto 
z izgubo. Iz materiala, ki smo ga dobili kot oceno gospodarskega razvoja za 
leto 1968 in pa iz poznanja razmer lahko zaključimo, da bo v letošnjem letu 
število nezaposlenih še porastlo. Zato je predlagana sprememba zakona o stopnji 
prispevka upravičena in nujna. Ne morem pa se strinjati s predvideno oceno, 
z razporeditvijo ter potrošnjo teh sredstev. Iz ocene je razvidno, da naj se 
sredstva za skupne potrebe zaposlovanja povečajo za 19 °/o, v korist republiškega 
zavoda za zaposlovanje, sredstva za delo komunalnih zavodov pa naj ostanejo 
nespremenjena. Menim, da bodo skupščine zavodov za zaposlovanje, pa naj gre 
za komunalne ali republiške, morale storiti vse, da bodo racionalizirale potrošnjo 
sredstev za delo zavodov, da bi nam ostalo čim več sredstev za gmotno preskrbo 
nezaposlenih, predvsem pa za pripravo delavcev za delo, ker je pričakovati še 
večje prelivanje delavcev iz panoge v panogo. Predlagam, da sprejmemo novo 
stopnjo prispevka s priporočilom vsem skupščinam vseh zavodov, naj sredstva 
za delo zavodov ostanejo nespremenjena, oziroma naj se povečajo le za toliko, 
kolikor bodo porasli osebni dohodki, in kolikor bi ob sedanji stopnji, to je 0,2, 
narasla sredstva za zaposlovanje. 

Temu ustrezno naj se spremeni tudi delitev sredstev med komunalnimi in 
republiškim zavodom od sedanjih 10% na novih 7%, oziroma največ na 7,5 %>. 
Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Hvala! Še kdo želi razpravljati? (Nihče 
več.) Potem lahko preidemo na glasovanje. Prosim poslance, kdor je za, naj 
dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa! Je kdo proti! (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembi zakona o stopnji prispevka 
za zaposlovanje soglasno sprejet. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, prejšnja 14. točka, to je 
obravnava in sklepanje o predlogu zakona o določitvi prispevka, ki ga plačujejo 
gospodarske organizacije v skupne rezerve gospodarskih organizacij SR Slo- 
venije. 

Za predstavnika je izvršni svet določil tovariša Rina Simonetija. Ali želi 
besedo? (Ne.) Hvala! Oba odbora kot tudi zakonodajno-pravna komisija sta 
razpravljala o tem predlogu. Želijo predstavniki odborov ali komisije razprav- 
ljati? Besedo ima tovariš Sergej Thorževskij, kot poročevalec odbora. 

Sergij Thorževskij: Tovariši poslanci! Na današnji skupni seji 
obeh odborov smo ponovno razpravljali o predlogu tega zakona in o amand- 
majih, ki so bili dani. Poslanec Viktor Seitl predlaga, da naj bi se v 1. odstavku 
2. člena številka 4% nadomestila s 3%; da se 2. odstavek 2. člena črta; da se 
v 1. odstavku 3. člena številka 1 %> nadomesti s številko 2%; da se 2. odstavek 
3. člena črta. 
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Tega amandmaja odbora nista sprejela, sprejela pa sta amandma, ki ga je 
dal poslanec tovariš Avgust Majerič. Menim, da ni potrebna posebna obraz- 
ložitev, ker smo material v pismeni obliki prejeli pred sejo. 

Predsednik Miran Goslar: Obveščam poslance, da je amandma, ki ga 
je dal tovariš Majerič v republiškem zboru, enak amandmaju, ki ga je dal naš 
poslanec Janko Vogrinec. 

Prosim, da se izjavi o amandmaju še predstavnik zakonodajno-pravne komi- 
sije. (Nima pripomb.) 

Predlagam, da sejo prekinemo in bi jo nadaljevali ob 15.30. Se strinjate 
s tem predlogom? (Strinjamo.) 

(Seja je bila prekinjena ob 13.50 in se je nadaljevala ob 15.35.) 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Nada- 
ljujemo sejo. Smo pri 11. točki dnevnega reda, in sicer pri razpravi 
o predlogu zakona o določitvi prispevka, ki ga plačujejo gospodarske organizacije 
v skupne rezerve. 

Prišli smo do tiste stopnje postopka, kjer naj bi se predstavnik izvršnega 
sveta izjavil o amandmaju, ki ga je predložil Janko Vogrinec, poslanec našega 
zbora, kjer predlaga spremenjen tekst 2. in 3. člena predlaganega zakona. 

Prosim, tovariš Simoneti. 

Rino Simoneti: Tovariš predsednik, izvršni svet amandma sprejema. 

Predsednik Miran Goslar: Kot vidimo, se predstavnik izvršnega sveta 
strinja z amandmajem in lahko preidemo na nadaljnjo razpravo. Ali ima pred- 
stavnik odbora pripombe? (Ne.) Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 

Glasujemo najprej o amandmaju, ki ga je predlagal tovariš Janko Vogrinec. 
Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Amandma je soglasno sprejet. 

Glasujemo o zakonu v celoti. Kdor je za zakon, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 12. a točko- dnevnega reda, to je na obravnavo 
sklepa skupščine republiške skupnosti za socialno zavarovanje o stopnji osnov- 
nega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje in prispevka za zava- 
rovanje za nesreče pri delu in poklicno obolenje. 

Predlagatelj je skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja de- 
lavcev. Med gradivom k tej točki dnevnega reda ste prejeli tudi sklep skupnosti 
najprej z dne 22. 12. 1967, na današnji seji pa z dne 8. februarja 1968. Ta drugi 
sklep predstavlja spremembo prvotnega sklepa skupnosti socialnega zavarovanja 
o stopnji osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Poleg 
tega ste prejeli tudi dodatno obrazložitev republiškega zavoda za socialno zava- 
rovanje z dne 17. 1. 1968. 

Predstavniki skupnosti so bili povabljeni in lahko sodelujejo v razpravi. 
Izvršni svet, ki je prav tako prejel to gradivo na podlagi 165. člena poslovnika 
skupščine, je za svojega predstavnika določil Borisa Vadnjala. Tudi oba odbora 
našega in republiškega zbora s,ta razpravljala o predlogu, predložila sta predlog 
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odloka o soglasju k sklepu skupščine republiške skupnosti, ki sta ga na današnji 
seji prejeli. Predmet naše razprave je torej odlok o soglasju k sklepu skupščine 
republiške skupnosti socialnega zavarovanja. 

Tudi zakonodajno-pravna komisija je obravnavala to gradivo. Poleg tega je 
svoje mnenje o stopnji sporočil tudi socialno-zdravstveni zbor. Tudi ta material 
ste prejeli danes pred sejo. V bistvu je sprememba v tem, da gre za zmanjšanje 
stopnje od prvotnih 13 %>. na 12,5 % od bruto osebnih dohodkov. 

Ali želi morda predstavnik skupnosti razpravljati? 

Dr. Bojan Špicar: Tovariš predsednik, ne bom razpravljal, ker so 
vse posledice, ki izhajajo iz take stopnje in način financiranja razvidni iz obraz- 
ložitve, ki je priložena sklepu z dne 8. februarja 1968. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? 
(Nihče.) Prehajamo na glasovanje o odloku, s katerim dajemo soglasje na pred- 
lagano stopnjo osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. 
Ta odlok ima datum 9. 2. 1968. 

Kdor je za ta odlok o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za 
invalidsko in pokojninsko zavarovanje, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je gospodarski zbor soglasno sprejel ta odlok. 

Prehajamo na 12. b točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
sklepa skupščine republiške skupnosti za socialno zavarovanje o določitvi dodat- 
nega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje za kritje stroškov 
invalidskega zavarovanja, ki presegajo poprečje stroškov tega zavarovanja in 
za kritje večjih obveznosti invalidskega zavarovanja, ki so posledica nesreče pri 
delu ali poklicne bolezni. 

Predlagatelj tega sklepa je skupščina republiške skupnosti socialnega za- 
varovanja. Gradivo je bilo poslano izvršnemu svetu, predstavnik pa je Boris 
Vadnjal. Oba odbora sta razpravljala o tem sklepu in predložila predlog odloka 
o soglasju k sklepu skupščine. Predlog je obravnavala tudi zakonođajno-pravna 
komisija. Vsi materiali so predloženi. Morda želijo predstavniki odbora ali pa 
zakonodajno-pravne komisije razpravljati? Ne želijo? (Ne.) 

Socialno-zdravstveni zbor je prav tako dal svoje mnenje. Tudi ta material 
ste danes prejeli. Pred seboj imamo torej odlok o soglasju k določitvi dodatnega 
prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Pričenjam razpravo o pred- 
logu odloka. Ker se nihče ne javlja k besedi, lahko glasujemo. 

Kdor je za odlok, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Odlok o soglasju k določitvi 
dodatnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje je soglasno 
sprejet. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o dodatnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, 
ki ga plačujejo zavarovanci od dopolnilnih dohodkov. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet. Predstavnik je Boris Vadnjal. 
Mnenje socialno-zdravstvenega zbora ste prejeli danes. Oba odbora sta razprav- 
ljala o tem zakonu. Pismeni poročili obeh odborov in zakonodajno-pravne komi- 
sije sta priloženi. Zakonodajno-pravna komisija je dala amandma k 1. členu. 
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Izvršni svet je ta amandma v dopisu z dne 9. 2. 1968 sprejel. Zeli kdo od poro- 
čevalcev komisije ali odbora razpravljati? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za predlog zakona o dodatnem prispevku za zdravstveno 
zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci od dopolnilnih dohodkov, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Predlog zakona je skupaj z amandmajem zakono- 
daj no-pravne komisije, soglasno sprejet. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o dodatnem prispevku za zdravstveno zavaro- 
vanje, ki ga plačujejo zavarovanci člani gospodinjstva, ki se ukvarjajo s kme- 
tijsko dejavnostjo. 

Tudi v tem primeru je izvršni svet za predstavnika določil tovariša Borisa 
Vadnjala. Odbora, ki sta o tem razpravljala in zakonodajno-pravna komisija so 
dali pismeni poročili. Zakonodajno-pravna komisija je dala amandma k 1. členu. 
Ta amandma je izvršni svet v dopisu z dne 9. 2. 1968 sprejel, ker gre v bistvu 
le za redakcijo besedila. Zeli kdo od poročevalcev razpravljati. (Ne želi.) So- 
cialno-zdravstveni zbor je dal mnenje, ki ste ga prav tako prejeli. Pričenjam 
razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajamo 
na glasovanje. 

Kdor je za ta predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
tudi ta zakon soglasno sprejet. 

Prišli smo do 15. točke dnevnega reda in imamo na dnevnem redu še 
priporočilo za vodenje in izvajanje politike, prispevkov, davkov in taks in 
predlog zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe. 

Ker imajo odbori še kratko sejo, predlagam, da poslušamo najprej odgovore 
na poslanska vprašanja in bomo pozneje razpravljali še o teh dveh točkah, 
ki sta nam preostali. To se pravi, da preskočimo 15. točko in gremo na 16. 
točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. Se strinjate? (Da.) 

Po 26. členu poslovnika obveščam zbor, da sta poslanca Jože Prevolnik in 
Franc Klemenčič, ki sta postavila pismeni vprašanji izvršnemu svetu, že pre- 
jela pismeni odgovor na postavljeni vprašanji. V gradivu za to točko dnevnega 
reda ste prejeli poslansko vprašanje tovariša Staneta Simšiča. Vprašanje sem 
prejel v času med sejama in sem ga posredoval izvršnemu svetu. 

Zbor obveščam nadalje, da je poslanec Anton Ladava v času med obema 
zadnjima zasedanjima postavil izvršnemu svetu dne 7. in 8. februarja dvoje 
pismenih vprašanj, ki sem jih izvršnemu svetu že posredoval. Odgovor bo na 
naslednji seji zbora in boste dobili njegovi vprašanji skupaj z dnevnim redom 
za naslednjo sejo. 

Odrejam 15 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 15.55 in se je nadaljevala ob 16.20.) 

Predsednik Miran Goslar: Prosim tovariša Sveta Kobala, republiškega 
sekretarja za gospodarstvo, da odgovori na postavljeno vprašanje poslanca 
Staneta Simšiča. 
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Sveto Kob al: Znano je, da je proga Ljubljana—Kamnik v zadnjih 
letih poslovala z izgubo. Tako je izguba v letu 1966 in iz nje izhajajoča obvez- 
nost izvršnega sveta, da jo poravnava, znašala 66 milijonov S din, dočim zahteva 
Združeno železniško transportno podjetje Ljubljana za plačilo izgube za leto 
1967 172 milijonov S din. Mislim, da ni bistveno, ali je izguba na tej progi 
do milijona natančna, važno je dejstvo, da se izguba vsako leto veča, kar kaže, 
da je ta proga permanentno deficitarna. Številni razgovori, ki smo jih imeli 
z lokalnimi činitelji z namenom, da se del tovora preusmeri na progo, niso 
dali ustreznih rezultatov. Zaradi tega je razumljivo, da se je združeno železniško 
transportno podjetje poslužilo 23. člena zakona o organizaciji jugoslovanskih 
železnic in zahtevalo od izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da izgubo na 
progi pokriva, oziroma da ukrepa, kar v bistvu pomeni, dati soglasje za spre- 
membo obstoječega statusa proge. Iz teh razlogov je izvršni svet proučil analize, 
ki so bile s tem v zvezi izdelane v decembru lanskega leta, in dal pismeno 
soglasje, da proga Ljubljana—Kamnik spremeni svoj status v tem smislu, da 
spremeni značaj javnega prevoza tovora in potnikov v posebni status, izdelan 
na podlagi dogovora med lokalnimi gospodarskimi in drugimi faktorji in želez- 
niškim transportnim podjetjem Ljubljana. Stališče izvršnega sveta izhaja iz 
dejstva, da ta proga leži na relativno gospodarsko razvitem območju in da 
zaradi tega ne pride v poštev, da. bi republika tudi v bodoče stalno pokrivala 
izgube te proge. Tako soglasje izvršnega sveta daje možnost sporazuma med 
železnico in lokalnimi faktorji o uvedbi specifičnega statusa pokrivanja stroškov 
na progi, ali pa lahko povzroči tudi fizično ukinitev proge. Izvršni svet je ocenil, 
da so vse subjektivne sile in materialni interesi tega območja takšni, da ni 
razloga, da bi se proga fizično ukinila. Po izdaji soglasja izvršnega sveta so se 
začeli intenzivni razgovori med združenim železniškim transportnim podjetjem 
in lokalnimi faktorji v mesecu januarju in so se uspešno končali. Na podlagi 
teh razgovorov so bile podpisane pogodbe o prevozu potnikov in tovora. Ti 
rezultati dokazujejo, da je bila ocena izvršnega sveta pravilna in da je njegova 
odločitev praktično prispevala k zelo hitri in realni rešitvi tega problema. 
Izvršni svet ugotavlja, da je bilo to vprašanje pravilno rešeno, saj so se ob 
največjem angažiranju lokalnih faktorjev in železnice ustvarili realni pogoji, 
da se proga obdrži. To pa je po našem mnenju tudi resničen prispevek k ekono- 
mizaciji na področju železniškega prometa. Dovolite mi, da to priložnost izko- 
ristim še za obvestilo, da bo Skupščina SR Slovenije v kratkem natančnejše in 
obsežnejše obveščana o problematiki nerentabilnih prog v Sloveniji, o dose- 
danjih ukrepih in problemih, ki so še pred nami v zvezi s procesom moderni- 
zacije in ekonomizacije železnice. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa! Ali želi morda poslanec posta- 
viti dodatno vprašanje? (Ne.) V redu. S tem je tudi ta točka dnevnega reda 
izčrpana, če nima morda kdo od poslancev novega vprašanja. Zeli morda kdo 
od poslancev postaviti vprašanje? (Ne.) 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe. 

Ta zakon je skupščini predložil izvršni svet, za predstavnika pa je določil 
Borisa Vadnjala. Ali želi predstavnik izvršnega sveta dati še ustno obrazlo- 
žitev? (Ne.) 



206 Gospodarski zbor 

Mnenja k predlogu zakona so poslali: Zveza prijateljev mladine Slovenije, 
Konferenca za družbeno aktivnost žensk, krajevna skupnost Murska Sobota, 
Zveza prijateljev mladine Ljubljana in iniciativni odbor za izvršitev priprav za 
ustanovitev republiške skupnosti otroškega varstva. 

Odbor za gospodarsko programiranje in finance našega zbora in odbor za 
družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora ter zakonodajno-pravna 
komisija so predlog obravnavali. Pismena poročila so predložena. Poleg tega 
smo prejeli tudi mnenje socialno-zdravstvenega zbora k predlogu zakona. Izvršni 
svet je amandmaje, ki so jih dali odbori, sprejel. To je sporočil z dopisom z dne 
9. februarja. Nakhadno smo sprejeli še dodatne amandmaje, o katerih so danes 
razpravljali pristojni odbori. Prosim poročevalca odbora tovariša Savineka, da 
da poročilo v zvezi s temi amandmaji, o katerih je bilo danes govora. 

Mihael Savinek: Tovarišioe in tovariši poslanci! Občasni odbor za 
gospodarsko programiranje in finance tega zbora in odbor za družbeni plan, 
finance in proračun republiškega zbora sta o tem predlogu zakona razpravljala 
na štirih sejah. Dobili ste poročilo našega odbora, kasneje pa tudi amandma 
izvršnega sveta. V zvezi s tem želim samo osvetliti to problematiko, da bi laže 
glasovali. 

Najprej se je pojavilo vprašanje ali naj bo ta prispevek dohodek republike 
ali občine. Po vsestranski razpravi in obravnavi o predlogu zakona se je 
odbor zedinil, da predlaga, da naj bi bil ta prispevek dohodek občin. V začetku 
smo zavzeli stališče, da naj se dopolni 1. člen v tem smislu, da bi plačevale 
delovne organizacije, ki imajo dislocirane obratne enote, ta prispevek po številu 
zaposlenih po teh enotah. Glede na določila temeljnega zakona, ki določajo, da 
se plačuje ta prispevek po sedežu delovnih organizacij in po sedežu delovnih 
enot, ki imajo status enot s samostojnim obračunom, smo ugotovili, da bi 
takšno določilo ne bilo zakonito. Zato sprejemamo amandma, ki ga je dal 
izvršni svet, da se ta prispevek plačuje po sedežu delovnih organizacij, oziroma 
sedežu enot s samostojnim obračunom. 

Glede prvotnega predloga, da naj bi se občinske skupščine dogovarjale s 
posameznimi delovnimi organizacijami o oprostitvi prispevka za določena izpla- 
čila, se tudi strinjamo s stališčem izvršnega sveta, ko ugotavlja, da naj bi te 
oprostitve veljale za vse delovne organizacije na področju občine, in sicer za 
določena posamezna izplačila, ne pa da se občine dogovarjajo za olajšave s 
posameznimi delovnimi organizacijami. Toliko k temu predlogu, da bi se lažje 
na osnovi teh dokumentov in poročil odločali in lažje glasovali. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Savinek, prosim, če malo počakate. 
Poslancem je potrebno bolj natančno pojasniti stališče vaših odborov glede 
amandmajev k naslovu, in k 1. ter 2. členu zakonskega predloga. Če sem prav 
razumel, ste najprej rekli, da je izvršni svet sprejel amandmaje, zdi pa se mi, 
da je zadeva nekoliko drugačna. 

Mihael Savinek: Nobene razlike ni, če se k 1. členu doda 3. odstavek. 
Prispevek je dohodek občinskih proračunov, ki se plača ob vsakem izplačilu 
iz sklada skupne porabe. 

Predsednik Miran Goslar: To je samo glede plačevanja kateri občini 
pripada. 
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Mihael Savinek : Na seji pred odmorom smo zavzeli stališče, da so- 
glašamo s predlogom, oziroma z amandmajev izvršnega sveta, da se za 2. členom 
doda nov 3. člen, ki se glasi: Občinske skupščine lahko oprostijo plačila pri- 
spevkov izplačila iz sklada skupne porabe, ki se uporabljajo tudi za druge 
namene poleg namenov, ki so oproščeni prispevka po temeljnem zakonu. Hkrati 
izvršni svet predlaga, da se črta 2. odstavek amandmaja k 1. členu, ki sta ga 
dala naša odbora. 

Predsednik Miran Goslar: To je tisto vprašanje, ki ga je potrebno 
pojasniti. 

Mihael Savinek: Crta se odstavek, ki se glasi: »Ne glede na določila 
prejšnjega odstavka pripada občinam v katerih so locirane enote delovnih orga- 
nizacij, prispevek v sorazmerju s številom zaposlenih v teh enotah.« 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa! Ali je jasno tovarišem poslan- 
cem, kako sedaj izgleda ta predlog z vsemi temi amandmaji? Torej sprejemamo 
prvotni tekst, ki se spreminja tako, kot piše v poročilu. Naslov se glasi: »Zakon 
o prispevku od sredstev skupne porabe.« Dalje v 1. členu se črta beseda »repu- 
bliški«, 3. odstavek se spremeni tako, da se glasi: »prispevek po tem zakonu je 
dohodek občinskih proračunov, plača se ob vsakem izplačilu iz sredstev skupne 
porabe.« Dalje sprejet je amandma k 1. členu, vendar samo 1. odstavek in se 
glasi: »prispevek od sredstev skupne porabe plačujejo delovne in druge orga- 
nizacije ter državni organi občini, v kateri imajo sedež.« Drugi odstavek odpade. 
V 2. členu se beseda »republiški« nadomesti z besedo »občinski«. Za 2. členom 
se doda nov 3. člen, ki se glasi: »občinske skupščine lahko oprostijo plačila 
prispevka izplačila iz sklada skupne porabe uporabljena tudi za druge namene, 
poleg namenov, ki so oproščeni prispevka po temeljnem zakonu.« To je sedaj 
sestavni del teh predlogov. 

Ali želi morda predstavnik zakonodajno-pravne komisije kaj dodati? 

Stane Simšič: Zakonodajno-pravna komisija nima pripomb. 

Predsednik Miran Goslar: To pomeni, da lahko preidemo na raz- 
pravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš inž. Ivan Arzenšek. 

Inž. Ivan Arzenšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne glede na to, 
ali je zakonski predlog jasen, ali ni, dejstvo je, da pomeni ta akt dodatno obre- 
menitev gospodarstva in sicer tistega dela dohodka, s katerim delovne organi- 
zacije samostojno gospodarijo. Mi smo pred leti že imeli obdavčitev dohodka 
delovne organizacije. Toda dogovorili smo se, da razbremenimo gospodarstvo, 
da z dohodkom gospodarijo delovne organizacije same in da ga po lastnem pre- 
udarku razporejajo bodisi na osebne dohodke ali pa na sklade. Sedaj v tej stiski, 
v tej kopici določenih prispevkov, ki so se danes vrstili drug za drugim pred 
nami, pa hočemo obremenjevati še sklade skupne porabe. Utemeljitev tega 
predloga je, da se bodo sredstva za te namene bolj smotrno in učinkovito izko- 
riščala. Ta trditev mi je bila razumljiva, dokler se je predvidevalo zbiranje teh 
sredstev na republiškem nivoju. Iz obrazložitve predstavnika odbora pa izhaja, 
da bodo prispevki iz skladov skupne porabe dohodek občinskih proračunov. 
Prepričan sem, da bomo s sprejetjem takega zakona verjetno več škodili našim 
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delovnim organizacijam, kakor pa koristili občinam in da bi se ta sredstva bolj 
koristno usmerila in naložila, če bi ostala pri delovnih organizacijah, kakor pa 
če jih prepuščamo posameznim občinam. 

Vem, da so naše občine v sorazmerno težkem položaju, trdim pa, da je 
verjetno gospodarstvo v še težjem položaju. To je tudi razlog, ki me utrjuje 
v prepričanju, da nekih večjih učinkov s tem prispevkom ne bomo dosegli. 
Delovne organizacije bodo prav gotovo tako bilancirale svoja sredstva, da bo 
tisti del, ki zapade obdavčitvi, minimalen. Bojim se, da bodo že itak nizka sred- 
stva skupne porabe izginila. Iz tega razloga sodim, da je zakon v tej obliki, 
kakršen je, upoštevajoč sedanje stanje v gospodarskih organizacijah, prej ne- 
gativen kakor pozitiven. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima to- 
variš Jože Lesar. 

Jože Lesar: Tovarišice in tovariši poslanci. Bolj kot se poglabljam v 
problematiko tega zakonskega predloga, manj so mi jasna njegova načela in 
izhodišče. 

Sredstva sklada skupne porabe se uporabljajo v zelo različne namene. Ce 
posamezne tokove potrošnje zreduciramo, lahko ugotovimo, da se ta sredstva 
uporabljajo deloma za osebno potrošnjo, deloma pa za sodelovanje pri finan- 
ciranju širših, skupnih, komunalnih objektov in naprav. Razumljivo bi mi bilo, 
česar pa v tem zakonu ni, da bi bila neprimerno bolj obdavčena tista sredstva, 
ki so namenjena osebni potrošnji, kot tista, ki so namenjena splošni potrošnji. 
Analize, ki sem jih delal v podjetjih, kjer sem poslanec, kažejo, da se 11 °/o do 
14 o/o osebnih dohodkov plačuje iz sredstev sklada skupne porabe. To pa ni- 
kakor ni v skladu z načelom nagrajevanja po delu. Predvidene obremenitve 
s tem zakonskim predlogom pa so mnogo nižje kakor prispevki od osebnega 
dohodka. 

Drugo vprašanje. Tale najnovejši amandma je pp mojem mnenju nekoliko 
diskriminacijski. Mnogo je podjetij, ki imajo sedeže v eni občini, obrate, po- 
slovne enote in razne dejavnosti pa v drugih občinah. Kakšno razmerje bo zdaj 
nastalo tu? Mi pravimo, da pospešujemo integracijo. To določilo pa deluje proti 
integraciji. S tega vidika me predloženi amandma ne zadovoljuje. Ponavljam, 
kar sem v eni izmed svojih diskusij že rekel, da taka tehnika zbiranja sredstev, 
kakršna je tu, ne vodi k tistemu cilju, ki bi ga morali doseči. Vse skupaj se 
mi zdi neresno; nekaj smo razdrobili, nekaj smo napravili, na terenu pa bomo 
občutili težave. Zaradi "tega predlagam, da se zakon odloži, oziroma izjavljam, 
da bom glasoval proti temu zakonu. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi razpravljati? Prosim tovariš 
Komočar. 

E d i Komočar: Tovarišice in tovariši poslanci. Nisem imel namena 
razpravljati o tem vprašanju, vendar so me besede tovariša Arzenška in tova- 
riša Lesarja spodbudile, da povem svoje mnenje. Podpiram stališča obeh pred- 
govornikov, ki sta jih podala glede zadnjega vprašanja, medtem ko se glede 
prvega vprašanja ne morem strinjati. Ce sodimo, da so se določene anomalije 
pojavljale pri porabi sredstev skladov skupne porabe, potem skušajmo z za- 
konom to preprečiti. Ce govorimo, da gradimo vse za« delovnega človeka, potem 
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skrb za delovnega človeka ne sme biti samo beseda, ampak so potrebna dejanja. 
Zdi se mi umestno, da te stvari prepustimo delovnim organizacijam, ki naj se 
samoiniciativno in s pomočjo družbeho-političnih organizacij v okviru občine 
same odločijo, kam bodo ta sredstva najbolj smotrno nalagale. Zato ponovno 
soglašam s tovarišem Lesarjem, ki je predlagal, da se ta zakon odloži in da se 
ponovno prouči v okvirih, ki ustrezajo sistemu samoupravljanja. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima to- 
variš Vadnjal, predstavnik izvršnega sveta. 

Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Verjetno se še vsi spominjamo lanskoletne obravnave, če se ne motim, nekje 
v mesecu novembru, ko smo obravnavali gospodarska gibanja v preteklem letu, 
smo v zvezi z gospodarskimi gibanji tudi zavzeli stališče, naj se vsi dohodki 
gospodarskih organizacij obremenjujejo pravično in pravilno. V tem okviru 
smo omenjali tudi sklad skupine porabe. Razpravljali smo tarej o obdavčitvi 
sredstev sklada skupne porabe in ugotavljali, da bi bilo smotrno obdavčiti 
tudi- ta sklad. Saj so tudi osnovna živila, kot npr, kruh, obdavčena, če ne 
drugače, pa vsaj s prispevki iz osebnega dohodka. 

Za vsako modernizacijo v industriji, financirano iz poslovnega sklada, pla- 
čamo sedaj 8 %> prispevkov, to je 2 %» za Skopje, 2,5'% za elektrogospodarstvo 
in 3,5 % obresti od poslovnega sklada. Mislim, da je sklad skupne porabe prak- 
tično zdaj še edini, ki je ostal izven sfere obdavčenja, a za katerega ugotavljamo, 
da verjetno ni prav, da se tako uporablja, kot se. Zvezni temeljni zakon pred- 
videva oprostitev plačevanja prispevka od tistega dela sklada skupne porabe, 
ki je namenjen za stanovanjsko izgradnjo. Analize nam kažejo, da je 50% 
sklada skupne porabe porabljenega za stanovanjsko gradnjo. Ostalih 50 %> 
sklada je porabljenega za razne druge potrebe od dotacij raznih sindikalnih in 
drugih organizacij do dotacij za razno razna društva, podeljevanja zlatih ur za 
obletnice itd. Mislim, da je to tipično osebna potrošnja in delno tudi splošna 
potrošnja in, če smo in v tem zboru verjetno smo vsi gospodarstveniki, potem 
ne moremo dopustiti, da bi ostal nek vir sredstev izven sfere obdavčenja. 

Veliko je bilo razprave v zadnjem času o tem, ali naj bo to prispevek 
republik ali naj bo prispevek občinskih skupščin. Sele ob zadnjih razpravah in 
dogovorih smo omenili, da je naj pametneje, da je to prispevek občine prav 
zaradi tega, ker bi se nam v nasprotnem primeru danes pojavili amandmaji, ki 
bi po vrsti zahtevali oprostitev za posamezne namene. Menimo, da je ob tem, 
da prepuščamo občinskim skupščinam, da same dogovorno z delovnimi orga- 
nizacijami v okviru občinske skupščine oziroma zbora delovnih skupnosti dolo- 
čajo prispevek od osebnega dohodka, primerno in pravilno, da občinam tudi 
prepustimo, da odgovorno z delovnimi organizacijami v okviru občinske aso- 
ciacije določijo, kateri naj bodo tisti nameni, ki naj bi se oprostili plačevanja 
prispevka od sklada skupne porabe. Čeprav nekateri v občinski skupščini me- 
nijo, da je bolje, pravilneje in ustrezneje, da se več sredstev določi za otroško 
varstvo, je to verjetno v eni občini pravilno in umestno, medtem ko lahko v 
drugi občini pomeni izgradnja nekega drugega objekta drugačnega namena 
večjo vrednost. 

Prav zaradi teh in takih analiz in pogledov smo menili, da je pravilno, da 
je to predmet dogovora na nivoju občinskih skupščin. Mislim pa, da ima glede 
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delovnih enot tovariš poslanec prav, da bi plačevanje prispevka samo na sedežu 
podjetja lahko negativno vplivalo na integracijske procese. Vendar pa dvomim, 
tovariši, da bi zaradi 8'% prispevka od sklada skupne porabe prišlo do odcepitve 
posameznih enot in da bi občinska skupščina ali kdorkoli pritiskal na delovne 
organizacije, da se zaradi tako majhnega denarja odcepijo od svoje matice, s 
čimer bi v večini primerov tista občinska skupščina zgubila več, kakor samo 
ta prispevek od sklada skupne porabe.1 

Temeljni zakon določa, kdo in kje plačuje prispevek od sklada skupne 
porabe: kjer je sedež podjetja oziroma tam, kjer ima enota svoj samostojni 
obračun. Trdno sem prepričan, da to določilo ne bo tisto, ki bo dezintegracij sko 
delovalo in da se nam tega prav gotovo ne bi bilo treba bati. 

Tovariši poslanci, morda nisem bil dovolj prepričljiv, vendar mislim, da bi 
težko zagovarjali ob sprejemanju vseh drugih predpisov, ki smo jih danes spre- 
jemali, da bi ravno sklad skupne porabe ostal neobdavčen. 

Morda naj samo še ilustriram, da pomeni ta prispevek približno 2 milijardi 
sredstev za občinske proračune. Izpad teh sredstev bi pomenil za občinske pro- 
račune dokajšnje zmanjšanje in bi imele občine pri sestavljanju proračunov še 
večje težave. 

V imenu izvršnega sveta izjavljam, da smo po vseh naših vidikih in na 
podlagi razprav v skupščini v novembru ugotovili, da je umestno, da se ta 
zakon sprejme tako, kot je predložen. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi razpravljati? Prosim, besedo 
ima tovariš Janez Lanščak. 

Janez Lanščak: Bom kratek. Strinjam se s tistimi predgovorniki, ki 
so govorili o težki situaciji v gospodarstvu in da je naš končni cilj, ne obre- 
menjevati gospodarstva z dodatnimi bremeni, ki jih gospodarstvo ne zmore. 

Če gre pri tem zakonu za nefiskalen ukrep, če gre torej za ekonomski 
ukrep, potem sem za to, da ta zakon podpiramo. Imamo namreč določena ko- 
njunkturna podjetja, ki svoj lahko prisluženi denar zaradi neke konjunkturne 
situacije, ki je tudi posledica določenih državnih ukrepov, trosijo tudi za 
namene, ki niso niti gospodarske naložbe niti družbeno pravilne naložbe. Ce 
gre torej za taka neracionalna trošenja, če torej ne gre za fiskalni, ampak za 
ekonomski ukrep, potem sem za to, da se ta zakon sprejme. Če pa gre predvsem 
za kombinacije, da se z obdavčitvijo sklada skupne porabe zagotovijo dodatna 
sredstva za proračune, da gre torej za čisto fiskalni ukrep in s tem za dodatno 
obremenitev podjetja, potem pa nisem za ta zakon in bom glasoval proti zakonu. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Prosim, 
besedo ima tovariš Jože Lesar. 

Jože Lesar: Imam občutek, da tovariš Vadnjal ni razumel, kar sem 
hotel povedati. Nisem proti obdavčitvi, sem pa proti provizoriju. Sem tudi za 
to, kar sem predlagal, da se to odloži, ne pa da se postavi izven dnevnega reda, 
da se sploh to vprašanje ne bi obravnavalo. Z vsemi principi, ki jih tu navajate, 
se strinjam. Nisem pa za takšen provizorij, kot je tu postavljen. Smatram, da 
je treba sklad skupne porabe poglobljeno preanalizirati in najti takšne oblike, 
ki bodo zagotavljale najboljšo možno rešitev. Upam, da se sedaj bolje razumemo. 
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Mislim, da je bilo že malo karikirano to, česar jaz tudi nisem dejal, da bo 
zaradi tega zakona prišlo do dezintegracij. Prispevek k integracijskim procesom 
pa ta zakon prav gotovo ni. 

Predsednik Miran Goslar: Ce dovolite, bi tudi jaz sam sodeloval v 
razpravi. 

Ko se odločamo o tem, ali naj sprejmemo ta zakon ali ne oziroma v kakšni 
obliki naj ga sprejmemo, mislim, da je treba upoštevati še nekatere momente, 
ki morda doslej niso bili dovolj podčrtani. 2e v diskusiji k 3. točki dnevnega 
reda sem omenil tudi ta zakon o prispevku od sklada skupne porabe. Preden 
se odločimo, je treba premisliti predvsem o razlogih, ki so narekovali predla- 
ganje tega zakona in vso diskusijo, ki je že bila v odborih. Naša odločitev ne 
bi smela biti sedajle emocionalna, nekako v tem smislu, češ, ker gre za popol- 
noma novo obliko, ki direktno udari neka sredstva gospodarskih organizacij, 
potem predlog zakona lahko a priori zavračamo. Argumenti, ki jih je navedel 
tovariš Vadnjal, držijo po mojem predvsem v tistem delu — in mislim, da se 
glede tega moramo strinjati — da ni nobenega ekonomskega razloga, da ne 
bi obremenili sklada skupne porabe kot ene izmed oblik skladov, s katerimi 
gospodarstvo razpolaga, vsaj v enaki meri, kot so sicer obremenjena druga 
sredstva, s katerimi gospodarske organizacije razpolagajo, to je predvsem po- 
slovni sklad. Nasprotno, upravičeno bi bilo sklad skupne porabe celo bolj obre- 
meniti kot pa npr. izločanja v poslovni sklad. To je utemeljeno, ker pomenijo 
izločanja v poslovni sklad direktno investicijo v modernizacijo gospodarstva, 
medtem ko tega za sklad skupne porabe ne bi mogli trditi. 

Nobene logike ni, da je poslovni sklad obremenjen z raznimi prispevki, da 
pa teh obremenitev nima sklad skupne porabe. Primerjajmo ta prispevek še 
s prispevki iz osebnih dohodkov. Razlika je v tem, da v tem primeru obre- 
menjujemo že ustvarjeno akumulacijo, v primeru nadaljnjega obremenjevanja 
osebnih dohodkov pa bremenimo direktno proizvodno ceno. Mislim, da bi 
naredili medvedjo uslugo gospodarstvu kot celoti), če bi gledali na ta prispevek 
samo z vidika dajatve, saj bi s tem navajali občinske skupščine, da izkoristijo 
v toliko večji meri svoje možnosti za povečevanje prispevne stopnje iz osebnega 
dohodka, da tako nadomestijo izpad iz tega prispevka. Zame je to zelo po- 
membno, saj bi se strah, ki smo ga imeli in ki ga še imamo, da ne bi šli 
predaleč v obremenjevanju osebnih dohodkov, kaj hitro upravičil, ker bi občin- 
ske skupščine skušale izpad tega prispevka nadoknaditi z drugimi viri. 

Poleg tega je po mojem mnenju treba upoštevati, da je dosedanja razprava 
značaj tega prispevka bistveno spremenila in da je to že vključeno v predlogih, 
ki jih imamo pred seboj. Od prvotnega koncepta, da bi bil to republiški do- 
hodek, pri čemer so prevladovali izključno fiskalni elementi, pomeni ta predlog, 
s tem, da je pretvorjen v občinski dohodek, korak naprej. To pomeni, da je 
podana povezava med plačilom sredstev v obliki davka, in porabo sredstev 
neposredno za določene naloge, za katere se gospodarstvo dogovarja z občinami. 

Če tega davka ne bi bilo, potem bi seveda še vedno ostalo občinskim skup- 
ščinam in gospodarstvu le svobodno dogovarjanje o financiranju določenih 
akcij iz sklada skupne porabe gospodarskih organizacij. Tako pa imajo obe 
možnosti, del obvezno, del z dogovarjanjem na osnovi pogodb. To pomeni, da 
tudi s tega vidika ni strahu za usodo določenih družbenih akcij, ki jih podvze- 
majo občinske skupščine, najsi gre za gradnjo otroških vrtcev ali financiranje 
česa drugega. Mislim, da ne drži mnenje tovariša Lesarja, da stvar ni premiš- 

14* 
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ljena. Stvar ima v sistemu svoje globoke osnove in vemo, da se že več kot leto 
dni o tej stvari razpravlja. Toliko sem hotel povedati glede načelnih stališč 
v zvezi s tem prispevkom. 

Drugo vprašanje pa je, da imamo tu vendarle nekatere nedoslednosti, ki 
so z zadnjim predlogom v resnici nastale in s katerimi bi se tudi jaz osebno 
strinjal. 

Izvršni svet je s točko 6 v dopisu z dne 9. februarja sporočil, da sprejema 
vse amandmaje, ki sta jih predlagala odbora. To se pravi, da je sprejel tudi 
tisti amandma, za katerega zdaj trdi, da ni v skladu s temeljnim zakonom. 
Konkretno mislim na sporni 2. odstavek 1. člena, s katerim smo se ravno hoteli 
izogniti dezintegracijskim tendencam, o katerih je govoril tovariš Lesar v svojih 
izvajanjih po mojem mnenju povsem upravičeno. S tem smo namreč hoteli 
zagotoviti, da bi vsaka občina od tega prispevka participirala tisti del, ki se 
nanaša na ustrezno število zaposlenih na njenem območju, če gre namreč za 
podjetje, ki ima svoje obrate dislocirane v več občinah. 

Tudi zakonodajno-pravna komisija je v svojem stališču dala soglasje k 
takšnemu amandmaju. Z današnjim mnenjem izvršni svet to naknadno umika 
oziroma ne daje soglasja k temu amandmaju in pravi, da se ne more strinjati 
s tem, da bi v vsaki občini veljali za gospodarsko organizacijo drugačni odnosi. 
Mislim, da ta obrazložitev ne drži, ker je veljavna tista stopnja, ki jo je pred- 
pisala matična občina in je število zaposlenih samo kriterij za delitev prispevka 
na posamezne občine. 

Namen tega amandmaja je bil, eliminirati eventualne spore, ki bi lahko 
nastali med občinami zaradi obstoječih dislociranih obratov. To se pravi, pra- 
vičneje obravnava stvari. Morda je res glede na dikcijo zveznega zakona mogoče 
formalno temu oporekati, vendar je dejstvo, da niti izvršni svet niti zakono- 
dajno-pravna komisija v svojem prvotnem mnenju nista temu nasprotovala. 
V vsakem primeru pa bi nam ostala še možnost, predlagati spremembo zveznega 
predpisa, ki verjetno s tem ni dovolj računal in najbrž ne bi bilo posebnih težav, 
da bi dosegli tako spremembo, s katero bi bilo to tudi po črki zakona usklajeno. 

Ta drugi del je brez dvoma manj pomemben od principialnega vprašanja, 
ah sploh iti na tak prispevek ali ne. Tako mislim, da bi bilo vendarle potrebno, 
da se predstavniki izvršnega sveta glede tega še enkrat izjavijo, oziroma da na 
osnovi nastale situacije vidimo, kako in kaj je možno narediti. Izogniti se 
moramo tudi eventualnim očitkom, da je naš zbor vse predpise zelo lahko 
sprejel, ko pa je šlo za nov prispevek, ki se nanaša na sredstva, s katerimi 
gospodarske organizacije razpolagajo, smo pa imeli odklonilno stališče, pa če- 
prav gre v bistvu za sredstva, o katerih se gospodarske organizacije dogovarjajo 
z občinami. 

Kdo še želi besedo? Morda predstavnik izvršnega sveta? 

Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da ne bi bilo potrebno, da bi ponavljal utemeljevanje za sprejetje za- 
kona, saj je tovariš predsednik pravkar res dobro in temeljito obrazložil inten- 
cije tega zakona. V odgovor tovarišu Lanščaku izjavljam, da izvršni svet pri 
sprejetju tega zakona ni imel le fiskalnih namenov, ampak gre pri tem zakonu 
predvsem za druge momente in razloge, o katerih je pravkar govoril tovariš 
predsednik in uvodoma tudi jaz sam. 

Glede pripombe tovariša predsednika se drugemu odstavku 1. člena, ki 
govori o dislociranih enotah in za katerega zakonodajno-pravna komisija in 
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tudi izvršni svet predlagata, da se črta, mislim, da moramo vedeti, kar pravi 
zakon v svojem 5. členu, da se lahko ta obračunava edino po enotah s samo- 
stojnim obračunom, kjer imajo svoj sedež te enote. Kot drugo pa mislim, da je 
zelo težko reči, da naj bi razdeljevali prispevek nekako v sorazmerju s številom 
zaposlenih v tej enoti. Navsezadnje bi pa predvsem morali ugotoviti, kakšen 
uspeh ima ta delovna enota, ali je sploh upravičena, da deli in da razpolaga 
s kakršnim koli delom sklada skupne porabe. To pa se lahko ugotavlja in deli 
samo takrat, kadar imamo obračun oziroma ko knjigovodstvo pokaže rezultate 
poslovanja po enotah. Zato menimo, da poleg tega, kar nam že zakon nekako 
ne dopušča, da je pravilnejše, da se to obračunava šele takrat oziroma tam, 
kjer je na podlagi samostojnega obračuna dokazana upravičenost na partici- 
pacijo iz sklada skupne porabe. 

Tovariš predsednik, mislim, da verjetno to ne bo vplivalo, kot sem že prej 
omenil, na dezintegracijske procese. V glavnem gre tu za več ali manj manjše 
enote in navsezadnje so možni tudi medobčinski dogovori. Navsezadnje dobijo 
lahko občinske skupščine ta prispevek tudi v okviru dogovorov z delovnimi 
organizacijami. Mislim, da je tako, kot zakon predvideva in kot predlagata oba 
odbora ter tudi izvršni svet, še najustreznejša rešitev. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Kdo še želi razpravljati? Vprašam 
poslance tovariša Lesarja in Arzenška in mislim, da je tudi poslanec tovariš 
Lanščak v tem smislu diskutiral, ali vztrajajo pri tem, da se odloži razprava 
o tem zakonu. Prosim, da se izjavite. Prosim. Besedo ima poslanec Ivan 
Arzenšek. 

Inž. Ivan Arzenšek: Predlagam, da se zakon ne odloži za daljše 
obdobje, morda naj se obravnava predlog na prihodnji seji odbora. Predvsem 
pa naj se dobro prouči in strogo določi namembnost teh sredstev. 

Predsednik Miran Goslar: Kako je mišljena stroga namembnost 
uporabe? 

Inž. Ivan Arzenšek: Tovariš Lesar je točno povedal, da je uporaba 
sklada skupne porabe metodološko nedodelana in da je konstrukcija tega za- 
kona izredno slaba. Nobenih zagotovil nimamo, da bodo skladi skupne porabe 
zaradi obdavčitve smotrneje izkoriščeni. Namenska uporaba sredstev za stano- 
vanjsko izgradnjo je v redu. Prepričan sem, da nihče od nas tudi ne nasprotuje 
porabi sredstev za otroško varstvo. Vendar glede uporabe sredstev iz skladov 
skupne porabe obstojajo vrzeli in tako dopuščamo tudi možnosti, da gredo 
sredstva v proračun občinske skupščine in da se porabijo nič bolj smotrno ali 
pa mogoče celo slabše kakor v gospodarski organizaciji. 

Kolikor pa bi porabo sredstev precizirali za strogo odrejene namene, za 
izboljšanje socialnih problemov in podobno, kar so več ali manj splošni pro- 
blemi družbe kot celote, potem sodim, da bi bil zakon veliko bolj sprejemljiv. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Jože Lesar. 

Jože Lesar: Po svoje mi je žal, da sem sprožil to razpravo, ker se ne 
razpleta v pravi smeri ali pa ne znamo dovolj jasno in precizno izražati svojih 
misli. Tudi tovarišu predsedniku moram odgovoriti, da sem že večkrat, tako 
na seji odborov kot tudi v konkretni praksi doma in v raznih konkretnih 
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akcijah, kjer sem poslanec, odločno nastopil proti temu, da je poslovni sklad 
bolj obremenjen, kot pa so skladi, namenjeni potrošnji. Tovariš predsednik, da 
smo si na jasnem. Konstrukciji predložen ga zakona nisem nasprotoval, ker 
bi bil morda proti obdavčitvi sklada skupne porabe in kot so morda nekateri 
tudi razumeli mojo diskusijo, ampak zato, ker sodim, da še niso razčiščena vsa 
vprašanja v zvezi s skladom, ker sklad skupne porabe ni le neka vreča denarja, 
ampak je sklad skupne porabe določen pojem v našem gospodarjenju, ki ga bo 
treba bolje obdelati. 

Predlagal sem odložitev sprejetja zakona oziroma sem dejal, da bom gla- 
soval proti temu zakonu zato, ker se mi zdi, da vprašanje akumuliranja ni še 
dovolj proučeno, pri čemer puščam tehniko ob strani. Mislim, da je ta obre- 
menitev prej premajhna kot prevelika, predvsem glede na obremenitve poslov- 
nega sklada. Nisem bil morda v prejšnjih izvajanjih dovolj jasen glede tega in 
upam, da je sedaj stvar jasnejša. 

Ce pa bi zaradi odložitve sprejetja tega zakona zamudili termin, da bi 
republika v mejah pooblastil predpisala določene ukrepe na svojem področju, 
potem umaknem svoje stališče, vendar pod pogojem, da se vprašanje sklada 
skupne porabe postavi že v bližnji prihodnosti na dnevni red in dobro prouči 
tako formiranje kot tudi poraba sklada. 

Predsednik Miran Gosi ar: Hvala lepa! Besedo ima tovariš inž. Ivan 
Zupan. 

Inž. Ivan Zupan: Z obdavčitvijo sklada skupne porabe načenjamo 
vprašanje, ki prihaja vse bolj do izraza, pri čemer pa moram reči, da so posa- 
mezni poslanci iz prvotnih utemeljitev razumeli obdavčitev sklada skupne po- 
rabe predvsem kot fiskalni cilj, saj so se ostali cilji poudarili šele kasneje. 
Mislim, da glavni smoter za obdavčitev sklada prihaja do izraza zaradi ne- 
odgovornega trošenja sredstev sklada skupne porabe tam, kjer je teh sredstev 
več in kjer se že iz naslova osebnih dohodkov porazdeljujejo večja sredstva. 
Če je to smoter, potem postavljam vprašanje: ali smo nemočni, da to vprašanje 
načnemo tam, kjer je bistvo tega problema, ki postaja sporno oziroma vse bolj 
aktualno. 

Povedal bom nekaj primerov. Ne v isti občini, v isti vasi, v območju, kjer 
tako rekoč drug drugemu lahko gledajo v skledo, se dogaja, da so osebni do- 
hodki v eni industrijski dejavnosti v primerjavi z drugo v razmerju 1:2 ali 
celo 1 :5. V takih pogojih seveda ti naši državljani smatrajo ta razmerja za 
neznosna in sodijo, da s sistemom, ki to dopušča, nekaj ni v redu. 

Tako ima npr. tehnik v tekstilnem podjetju, ki se bori za svoj obstoj in 
za kruh, mesečne osebne dohodke 70 000 starih dinarjev, pri sosednjem pod- 
jetju, kjer je višina osebnega dohodka odvisna od padavin in drugih okolnosti, 
pa znaša osebni dohodek snažilke 90 000 in več S din na mesec. Če imamo 
s tem našim zakonom namen preprečevati to neodgovornost trošenja, načenjam 
drugo vprašanje, ki smo ga na odborih in povsod drugod načeli, ali res nimamo 
sredstev in moči, da bi te stvari reševali učinkoviteje in resneje? Mislim, da 
je stvar postala zelo kritična, saj so mnogi kolektivi, ki so desetletja odvajali 
dokajšnja sredstva za splošne družbene namene, danes postavljeni pred osnovno 
eksistenčno vprašanje. Vse bolj odprto postaja vprašanje, kaj bo z jutrišnjim 
dnem. Ob vsem tem pa je seveda strašno boleče, kako ponekje na drugih sek- 
torjih potrošnje ta sredstva neodgovorno trošijo. 
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Če že govorimo o obdavčitvi sklada skupne porabe, je v tem primeru 
kvečjemu logično, da je neobdavčen sklad skupne porabe direktna stimulacija 
za to, da se v ta sklad prelivajo večja sredstva. Vendar si moramo biti ob tem 
na jasnem, da je večina kulturno-prosvetnega, fiskulturnega in drugega živ- 
ljenja odvisna od raznih prispevkov, pomoči in dotacij prav iz sklada skupne 
porabe. Zato se osebno pridružujem predgovornikom, da bi bilo treba o tej 
stvari poglobljeno razmisliti. 

Želim tudi odgovor na vprašanje, ali smo res nemočni, da zavremo ali ome- 
jimo na drugih področjih neodgovorno trošenje in nesorazmerna visoka izpla- 
čila osebnih dohodkov povsod tam, kjer niso z delom zasluženi. Če smo tam 
nemočni, potem bi bilo vsaj tukaj treba, postaviti vprašanje, ali ne bi bilo prav, 
da bi bil sklad do 500 dinarjev sploh neobremenjen, nadalje obremenjen pa za 
visoka izplačila in to lahko tudi visoko progresivno. Vprašujem, ali je to res 
edini ukrep, ki ga ta dom z izvršnim svetom skupaj lahko uveljavi, da se te 
stvari vsaj delno uredijo? 

Menim, da smo v vseh današnjih razpravah šli prek tega problema preveč 
molče, ker postaja že akuten politični problem. Ljudje namreč ne morejo razu- 
meti, da pod isto vlado, pod isto skupščino, pod istim, razmeroma majhnim 
slovenskim okvirom lahko nastopajo take razlike, ki jih nihče ne zna realno 
tolmačiti, še manj pa zagovarjati. 

Morda še nekaj besed o tem, kako nekako z lahkoto soglašamo s tem, da 
gospodarstvo dodatno obremenjujemo. Osebno namreč mislim, da je ocena 
gospodarskega razvoja za leto 1967, o kateri smo danes začeli razpravljati, ne- 
koliko rana, rana' zaradi tega, ker izhajamo iz količinskih podatkov o proiz- 
vodnji v preteklem letu, da pa nam obenem še niso znani podatki o rentabilnosti 
poslovanja, kar bodo pokazali bilančni podatki za leto 1967. Globoko sem pre- 
pričan, da bomo marsikatere stvari v letošnjem letu debelo gledali, kako smo 
na prognoze in ocene morali pristati oziroma dajati svoje soglasje. Zavedati 
se moramo, da nam trend razvoja zadnjih nekaj mesecev preteklega leta še 
vedno kaže, da so določene dejavnosti v nazadovanju. Pa pri tem upoštevam 
še dodatne obremenitve in težave, ki bodo nastale pri izvozu, potem prihajam 
do zaključka, da so prognoze razvoja za letošnje leto preoptimistične in da 
pcpreček, ki verjetno matematično kritiko zdrži, izhaja iz relativno velikega 
skoka posameznih panog, ki je bil tolikšen, da pokrije primanjkljaje drugih 
panog. V zvezi s tem hočem reči, da je naša gospodarska situacija verjetno 
težja, kot pa jo prikazujejo številke. Ce je to res, potem moramo tudi ugotoviti, 
da smo ob vseh današnjih razpravah šli razmeroma mirno mimo ocene za 
preteklo leto, da to oceno sicer registriramo, vendar da ob tem ne dajemo kon- 
kretnejših predlogov, kako te stvari obvladati. 

Menim, da je naloga izvršnega sveta oziroma našega doma, da obdeluje 
in pripravlja pogoje za gospodarjenje, da v teh pogojih gospodarjenja obdeluje 
to, kar je največja problematika v gospodarstvu, da bi gospodarski prosperiteti, 
gospodarskemu razvoju dali večje možnosti. Če omenjam to vlogo, potem mi- 
slim, da so naše obravnave preveč splošne, da sicer registriramo dogodke, da 
pa se z izvršnim svetom premalo odgovorno lotevamo globokih strokovnih 
analiz, kaj bi bilo potrebno v našem gospodarstvu v širših mejah spremeniti. 
Morda ni čas za te razprave. Verjetno bo tudi zaključna razprava o resoluciji 
prehitela možnost realnih primerjav gospodarjenja v preteklem letu na osnovi 
bilančnih podatkov, vsekakor pa ne bomo mogli mimo tega in bomo verjetno 
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morali pristopiti h korekcijam analize in ugotavljati, kaj narediti, da bomo naše 
gospodarstvo spravili na pot vsaj majhne prosperitete. 

Če imam vse to v mislih, potem se še vedno priključujem mnenju, ki so ga 
izrazili moji predgovorniki. Prvenstveno pa bi želel imeti odgovor na to, ali 
lahko obvladamo položaj in preprečujemo neodgovorne delitve osebnih dohod- 
kov, ki so ob tem, ko gospodarstvu grozijo težki časi, na eni strani nevzdržni, 
na drugi strani pa — gledano skozi politična očala našega občana — popol- 
noma neupravičeni in kot taki dokazujejo nemoč vseh, da bi te stvari obvladali 
in pravilno usmerjali. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi razpravljati? 
Na vprašanje, ki ga je zastavil tovariš Zupan, 'mislim, da lahko odgovorimo 

v tem smislu, da vi vsi veste, da je izvršni svet imenoval pred meseci posebno 
komisijo, ki se ukvarja s problemom družbenih vplivov na delitev dohodka 
v gospodarskih organizacijah. Ta komisija pripravlja gradivo, katerega izde- 
lava je v zaključni fazi in bo vsebovalo konkretne predloge, ki so sicer povečini 
vezani na spremembo zveznih predpisov. Vendar so to v resnici konkretni pred- 
logi in bi, če bi bili sprejeti, dejansko mnogo učinkoviteje posegli v področje 
delitve. To se pravi, z družbeno intervencijo bi eliminirali tudi vse tiste ele- 
mente neupravičenih razlik, o katerih je govoril tovariš Zupan. 

Ta material dobimo v kratkem in bo predmet naše razprave vzporedno 
z razpravami o novem zveznem zakonu o dohodku, ki se pripravlja in za kate- 
rega se računa, da bi moral biti sprejet že do konca te sezone skupščinskega 
dela, to se pravi do junija oziroma julija letos. Ta material, ki ga je naš izvršni 
svet oziroma ta komisija pripravila in ki je, kot rečeno, v zaključni fazi, vsebuje 
vrsto dokaj konkretnih predlogov, ki bi v resnici, če bi bili sprejeti, lahko 
pomenili velik korak naprej. Vendar pa to ne posega toliko v samo vsebino in 
bistvo tega konkretnega instrumenta, o katerem sedaj razpravljamo. Pač pa 
gre za instrument, ki v končni fazi vpliva na omejevanje neproduktivne po- 
trošnje, na destimulacijo potrošnje v skladu skupne porabe, to se pravi na 
načelo, ki je v vseh naših gospodarskih resolucijah kot tako bilo že sprejeto. 

To torej pomeni, da se spodbija tista delitev, ki je usmerjena na produk- 
tivno akumulacijo v gospodarstvu. Ta instrument pa je prav gotovo na tej liniji 
in smo se, kot veste, v dosedanjih razpravah večkrat z njim strinjali. Zadnji 
amandma, ki ga je izvršni svet sprejel in na podlagi katerega se pravzaprav 
v celoti prepušča možnost dodatnega oproščanja plačevanja prispevka od sklada 
skupne porabe tudi za druge potrošne namene tega sklada, poleg stanovanjske 
izgradnje, daje vse možnosti, da pride do izraza tisto, kar predstavlja osnovo 
kvalitetnega samoupravnega dogovarjanja med občinami in gospodarskimi 
organizacijami. Zato mislim, da je odveč skrb oziroma predlog tovariša Arzen- 
ška, da je treba porabo sklada skupne porabe namensko usmerjati. Poraba 
se bo namensko usmerjala, če bodo gospodarske organizacije in vse samo- 
upravne organizacije v občini dovolj močne, da to dosežejo prek zbora delov- 
nih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij. Mislim, da je ta pot boljša, 
kot pa da spet naredimo nov predalček v naši splošni potrošnji in to posebej 
kanaliziramo. Vse skupaj naj bo odvisno od konkretnih razmer. V neki občini 
bo aktualna šola, v drugi otroški vrtec, v tretji bo morda bazen itd. Samo- 
upravni dogovor naj precizira porabo in sodim, da je to korak naprej, ki pa 
seveda zahteva malo več angažiranja tudi tistih, ki dajejo denar, ne pa samo 
tistih, ki vplivajo na njegovo potrošnjo. Mislim, da gre za načela, ki so že 
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popolnoma razčiščena in glede katerih najbrž mi sami ne bi smeli imeti nobenih 
dvomov. 

Razprava se nadaljuje. Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ni nikogar 
več, ki bi še želel razpravljati o tem vprašanju, potem lahko razpravo zaklju- 
čimo. Glede na predlog tovariša Arzenška, da odložimo razpravo in sklepanje, 
sem dolžan dati najprej na glasovanje ta predlog. Prosim poslance, da se glede 
tega izjavijo. 

Kdor je za to, da se odloži razprava, naj dvigne roko. 
(36 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (16 poslancev dvigne roko.) Se je 

kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel sklep, da se razprava o 

predlogu zakona odloži. 
Kdaj bomo o tem ponovno razpravljali, mislim, da nima smisla, da sedaj 

o tem sklepamo. To je odvisno tudi od stališča in predlogov, ki jih bo v zvezi 
s tem dal izvršni svet. 

Prehajamo na naslednjo, to je 15. točko dnevnega reda, in sicer 
na obravnavo predloga priporočila za vodenje in izvajanje politike prispevkov, 
davkov in taks. 

Predlog tega priporočila je skupščini predložil izvršni svet, kot predstavnika 
pa je določil tovariša Borisa Vadnjala. 

Ali želi predstavnik izvršnega sveta še dodati kakšno pojasnilo? (Ne.) Odbor 
za gospodarsko programiranje in finance našega zbora ter odbor za družbeni 
plan, finance in proračun republiškega zbora sta priporočilo obravnavala in dala 
pismeno poročilo. Poleg tega sta odbora dala tudi posebne dopolnitve, ki so 
vam bile predložene in tudi zakonodajno-pravna komisija je predložila poročilo. 
Prosim tovariša Staneta Pungerčarja, ki je poročevalec odbora, da da še ustno 
dopolnitev, če je ta potrebna. 

Stane Pungerčar: Dopolnitev, sodim, da ni potrebna. Tik pred to 
sejo tega zbora je bila seja našega odbora in republiškega odbora za družbeni 
plan, finance in proračun. Odbora sta ponovno obravnavala predlog priporočila 
za vodenje in izvajanje politike prispevkov, davkov in taks. Nekaj tekstualnih 
pripomb je že iz prejšnjega predloga, naknadno pa so bile predlagane še spre- 
membe, in sicer da se na sedmi strani v predzadnji vrsti v tretjem odstavku 
četrte točke za besedami »zasebno zobozdravstvo« doda še naslednje besedilo: 
»pri čemer morajo občine zagotoviti tudi dosledno izvajanje pravnih predpisov 
s področja privatne zdravniške prakse«, na 8. strani, v šesti točki pa bi se črtal 
drugi odstavek v celoti. Na 10. strani se v drugem odstavku besedilo o finančni 
inšpekciji spremeni tako, da se glasi: »organizacija republiškega finančnega 
načrta do 30. 6. 1968.« 

Glede na odložitev prejšnjega osnutka zakona pa je vprašanje, ki ga odbor 
seveda ni obravnaval. Šesta točka tega priporočila, ki govori o prispevku od 
sklada skupne porabe, naj se, kolikor je sploh mogoče, upošteva v priporočilu. 

Predsednik Miran Goslar: Opozarjam tovariša Pungerčarja, da po- 
slanci tega besedila nimajo. 

Stane Pungerčar: Bil sem prepričan, da poslanci besedilo imajo, 
ker je predsednik opozoril na to. 
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Predsednik Miran Goslar: Prvotno besedilo imajo, ne pa tega, ki ste 
ga danes obravnavali. 

Stane Pungerčar: Ceje tako, bom dal kompletno poročilo. Odbor 
za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni odbor za 
gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora sta na seji dne 
6. 12. 1968 obravnavala priporočilo za vodenje in izvajanje politike prispevkov, 
davkov in taks in se z njim strinjala. 

V poročilu odborov je napačno navedeno, da je predlagatelj priporočila 
republiški sekretariat za finance namesto izvršni svet. 

Na seji odborov so bili dani predlogi za naslednje spremembe besedila 
priporočila: 

Na 1. strani : Besedilo v peti vrsti tretjega odstavka: »potreb splošne 
porabe ca. 27,5 %«, se spremeni tako, da se glasi: »potreb splošne porabe v 
poprečju 27,5 %«. 

V osmi vrsti tretjega odstavka se črta besedica »tudi«. 
V tretji vrsti četrtega odstavka se črta besedica »zlasti«. 
Na 3. strani : V zadnjem stavku točke c se za besedico »zanemari« po- 

stavi pika, ostalo besedilo pa se črta. 
Na 4. strani: V predzadnji vrsti zadnjega, odstavka točke a se beseda 

»primerneje« nadomesti z besedo »treba«. 
V zadnji vrsti istega odstavka se črta besedica »isti« med besedici »doseči z« 

pa se vstavita besedi »v bodočih letih«. 
Na 7. strani: V četrti vrsti drugega odstavka točke 4 se črtata besedi 

»vsaj približno«. 
V predzadnji vrsti tretjega odstavka točke 4 se za besedami »zasebno zobo- 

zdravstvo« doda naslednje besedilo: »pri čemer morajo občine zagotoviti tudi 
dosledno izvajanje pravnih predpisov iz področja privatne zdravniške prakse.« 

Na 8. strani: V 6. točki se črta drugi odstavek. 
Na 10. strani: V drugem odstavku se besedilo »finančnih inšpekcijah 

do 30. 2. 1968« nadomesti z besedilom »organizaciji republiških finančnih služb 
do 30. 6. 1968.« 

Spremembe so redakcijskega značaja in so potrebne zaradi večje jasnosti 
besedila. 

Predlagam, da zbor sprejme priporočilo skupaj s predlaganimi spre- 
membami. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne želi nihče razpravljati, moramo sejo prekiniti zaradi uskladitve z repu- 
bliškim zborom, ker je republiški zbor kot sem obveščen, medtem že sprejel 
zakon o prispevku od sredstev skupne porabe in moramo zavzeti stališče v 
zvezi s točko 6 na strani 8. priporočila. 

Odrejam 15 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.40 in se je nadaljevala ob 18.05.) 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi s 
preložitvijo obravnave predloga zakona o prispevku od sredstev skupne porabe 
je treba proučiti nastalo situacijo. 
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Kolikor bi se preložitev razprave raztegnila na daljši rok, povzročimo 
občinskim skupščinam težave, ker vemo, da morajo občinske skupščine sprejeti 
vse finančne predpise za leto 1968 najkasneje do 29. februarja. O predlogih 
občinskih skupščin pa se mora razpravljati tudi na zborih volivcev. Razen tega 
je odlaganje te razprave vezano tudi na odložitev sprejema priporočila o vo- 
denju davčne politike. Prav glede priporočila pa smo si bili v predhodnih raz- 
pravah na odborih edini, da je izredno pomembno zaradi uskladitve davčne 
politike občinskih skupščin v Sloveniji. To priporočilo je že tako pozno in zato 
ne bi bilo smotrno, če bi se njegova objava zavlekla v zadnje dni februarja. 
Priporočila pa ni mogoče objaviti, dokler ni sprejeto tudi v našem zboru,. 

V zvezi s to situacijo predlagam, da se poslužimo 292. člena, 2. odstavka 
poslovnika, po katerem smo pravzaprav že izglasovali odložitev razprave. Ven- 
dar je s tem členom dana tudi alternativa, da se razprava nadaljuje na kakšni 
naslednji seji, ali pa da se prekine, dokler predlagatelj zakona, izvršni svet, 
pristojna odbora in zakonodajno-pravna komisija materije ne proučijo. Iz same 
razprave o predlogu, vsaj iz intencije diskutantov, ki so bili proti temu, da 
danes o tem odločamo, nisem prišel do prepričanja, da gre za odklonilno stališče 
zbora do zakona oziroma do intencij, ki jih zakon zagovarja. Zato predlagam, 
da se sestaneta odbora še danes, da nastalo situacijo proučita skupaj s pred- 
stavniki izvršnega sveta, da o tem poročata in da na osnovi tega nadaljujemo 
razpravo še danes ali pa jutri. Mi si namreč ne bi mogli dovoliti predolgega 
odlaganja razprave o tej zadevi prav iz razlogov, ki sem jih navedel in bi bilo 
veliko bolj smotrno, da podrobneje proučimo predvsem sporne amandmaje, da 
pa vendarle zakona kot takega v celoti ne odklonimo. Zato predlagam, da 
sprejme zbor sklep, da odbora takoj skupaj s predstavniki izvršnega sveta pro- 
učita situacijo in nam še danes dasta svoje poročilo in nato ponovno sklepamo 
o zadevi. 

Ali se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 
Ugotavljam, da se poslanci strinjajo in prosim, da se člani odbora takoj 

sestanejo v sobi št. 84 skupaj s člani ustreznega odbora republiškega zbora, 
kjer bodo tudi predstavniki izvršnega sveta in nam potem čimprej poročajo 
o svojih ugotovitvah in predlogih. 

(Seja je bila prekinjena ob 18.25 in se je nadaljevala ob 20. uri.) 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima predsednik odbora tovariš 
Sergij Thorževskij. Medtem sem ugotovil, da smo še sklepčni in da lahko nada- 
ljujemo sejo. 

Sergij Thorževskij: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor repu- 
bliškega zbora za družbeni plan, finance in proračun ter občasni odbor gospo- 
darskega zbora za gospodarsko programiranje in finance sta ponovno razprav- 
ljala o predlogu zakona o prispevku od sredstev skupne porabe. 

Sprejeto je bilo stališče, naj bi že na današnji seji zavzeli dokončno stališče 
do zakona in do amandmajev k zakonu, ker morajo občinske skupščine naj- 
kasneje do 29. februarja sprejeti na osnovi tega predpisa ustrezne akte. 

Odbora sta se strinjala, da je tudi to področje potrošnje treba obdavčiti, 
toliko bolj, ker mnogi ekonomski argumenti, o katerih je bilo tudi že govora 
v predhodni razpravi, govore v prid sprejetja tega zakona. 2e na predhodnih 
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razpravah v skupščini in v razpravah o oceni razvoja gospodarstva v letu 1968, 
kakor tudi v osnutku same resolucije o osnovah ekonomske politike za leto 
1968, smo se zavzemali tudi za načelo, da obdavčenje osebnih dohodkov ni edina 
in tudi ne najbolj primerna oblika obdavčitve in da bo zato potrebno postopoma 
preiti na iskanje drugih oblik obdavčitve. Ena teh novejših oblik je prav gotovo 
predloženi zakon o obdavčitvi skladov skupne porabe. 

Zato odbora sodita, da ni razlogov, da bi v konkretnem primeru odstopali 
od teh stališč. Z obdavčitvijo sklada skupne porabe obdavčujemo le določeno 
obliko potrošnje. Gre torej za konkretno rešitev, ki pa bo po našem mišljenju 
doživljala še vrsto sprememb in dopolnitev. Odbora tudi sodita, da je s stališča 
sistemske rešitve stvar dovolj proučena, da pa bo nujno potrebno stalno sprem- 
ljanje izvajanja zakona in iskanje ustreznih oblik predvsem glede kvantifika- 
cij skih določil zakona. Zato bo potrebno izdelati ustrezne analize in jih pred- 
ložiti tudi našemu zboru, 

Na podlagi razprave v odborih in tudi določenega dela razprave na zboru 
predlagam v imenu odbora, da sprejmemo zakon o prispevku od sredstev skup- 
ne porabe. 

Predlog zakona v dokončno popravljeni obliki glasi: 
Zakon o prispevku od sredstev skupne porabe: 

1. člen 

Vpelje se prispevek od sredstev skupne porabe, ki jih delovne in druge 
organizacije ter državni organi uporabljajo v skladu z veljavnimi predpisi in 
s svojimi splošnimi akti. 

Prispevek iz prvega odstavka tega člena se plačuje od sredstev in ob po- 
gojih, ki so določeni v temeljnem zakonu o prispevku od sredstev skupne 
porabe. 

Prispevek po tem zakonu je dohodek občinskih proračunov; plača se ob 
vsakem izplačilu iz sredstev skupne porabe. 

Prispevek od sredstev skupne porabe plačujejo delovne in druge organizacije 
ter državni organi občini, v kateri imajo sedež. 

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka pripada občinam, v katerih so 
locirane enote delovnih organizacij, prispevek v sorazmerju s številom zapo- 
slenih v teh enotah. 

2. člen 

Občinski prispevek od sredstev skupne porabe se plačuje po stopnji 8,2 °/o. 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se plačuje prispevek od sredstev 

skupne porabe po višji stopnji, če znašajo uporabljena sredstva skupne porabe 
v koledarskem letu več kot 500 din na delavca, in sicer po naslednjih stopnjah: 

Stopnje ostanejo nespremenjene. 
Natančnejše določbe o načinu izračunavanja in plačevanju tega prispevka 

predpiše republiški sekretar za finance. 

3. člen 

Občinske skupščine lahko oprostijo plačila prispevka izplačila iz sklada 
skupne porabe, uporabljena tudi za druge namene, poleg namenov, ki so opro- 
ščeni prispevka po temeljnem zakonu. 
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Oprostitev, ki jo priznava občina, v kateri je sedež delovne organizacije, 
velja tudi za prispevke, ki se plačujejo v druge občine po zadnjem odstavku 
1. člena. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati dan po objavi v Uradnem listu SRS, uporablja pa 
se od 1. januarja 1968. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa! Kot vidite iz predloga, ki ga 
je dal predsednik odbora tovariš Thorževskij, je razprava na obeh odborih 
rodila kompromisen predlog, ki izhaja iz dosedanje diskusije v našem zboru, 
gre predvsem za vztrajanje na tistem določilu, ki naj omogoča udeležbo na tem 
prispevku ne samo občinam, v katerih je sedež podjetja, temveč tudi občinam, 
v katerih so obrati podjetja. 

Predlagane spremembe in dopolnitve k predlogu zakona lahko povzroče, da 
bomo sprejeli zakon v drugačnem besedilu, kot ga je republiški zbor že sprejel. 
Zato vas obveščam, da je bil med odboroma obeh zborov že dosežen sporazum, 
da bo tudi pristojni odbor republiškega zbora predlagal svojemu zboru, da 
sprejme zakon s spremembami in dopolnitvami, kot jih je pravkar prečital 
predsednik odbora za gospodarsko programiranje in finance. Po tem tekstu 
torej odpadejo dezintegracijski momenti, do katerih bi lahko prišlo, če bi spre- 
jeli zakon v prvotnem besedilu. 

Z naknadno dopolnitvijo 3. člena pa se vnaša še večja jasnost v tem smislu, 
da instrument velja tako, kot ga predpiše občina, kjer je sedež podjetja, deli 
se pa po lokaciji, kjer so obrati locirani. S tem je odpravljena vrsta nesoglasij, 
ki so izhajala iz sprememb oziroma amandmajev, ki so se spreminjali in je 
tekst, ki vam ga je prebral tovariš Thorževskij, tekst prečiščenega besedila. 
Prebral vam ga je zato, da se lažje znajdete v tekstih, ki jih imate pred seboj. 
Pri tem bi opozoril predvsem na novi, dodatni 2. odstavek 3. člena, ki glasi: 
»Oprostitev, ki jo priznava občina, v kateri je sedež delovne organizacije, velja 
tudi za prispevke, ki se plačujejo v druge občine po zadnjem odstavku 1. člena.« 
Vse drugo pa je tako, kot je bilo predloženo z amandmaji, ki sta jih odbora 
prvotno dala. Kdo želi še razpravljati? Želi morda predstavnik izvršnega sveta 
še razpravljati? 

Boris Vadnjal: Ne, hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Ali menite tovariši poslanci, da lahko pre- 
idemo na glasovanje? (Da.) Potem dajem ta zakon s spremembami in dopolnit- 
vami, kot jih je predlagal poročevalec odbora tovariš Thorževskij, na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (32 poslancev dvigne roko.) Hvala lepa. Je 
kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (9 poslancev.) 

Ugotavljam, da je zakon o prispevku od sredstev skupne porabe z večino 
glasov sprejet. 

Prehajamo na zadnjo točko, ki nam je še ostala, to je na predlog 
priporočila za vodenje in izvajanje politike prispevkov, davkov in taks oziroma 
nadaljujemo z razpravo o tem predlogu. 

Medtem je bil tekst, ki ga je tovariš Rungerčar prej citiral, že razmnožen 
in vam je razdeljen. Spreminjevalni in dodatni predlogi, ki jih imate razmno- 
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žene, postajajo sestavni del teksta. Tako je sedaj bolj razvidno, za kakšne 
redakcijske spremembe v tekstu gre. Prosim za razpravo. Kdo želi razpravljati 
o tem priporočilu? (Nihče.) Potem lahko glasujemo. Prosim, kdor je za pred- 
loženi predlog, dopolnjen s spremembami, ki jih predlaga odbor, naj dvigne 
roko. (Vsi.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
priporočilo za vodenje in izvajanje politike prispevkov, davkov in taks soglasno 
sprejeto. 

S tem je izčrpan dnevni red današnje seje. Poslance obveščam, da je k za- 
konu o stopnji republiškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega raz- 
merja za izobraževanje in o delu republiškega davka od prometa blaga na 
drobno, ki se steka med sredstva za izobraževanje, to je k zakonu, ki smo ga mi 
že sprejeli, bilo danih nekaj amandmajev v republiškem zboru. Ta zakon v 
republiškem zboru sicer še ni sprejet. Amandma poslanca Miroslava Kambiča, 
poslanca republiškega zbora, glasi: »Sredstva iz 1. in 2. odstavka tega člena se 
uporabijo tudi za financiranje šolstva II. stopnje v višini 0,62 osebnega do- 
hodka.-« 

»Ostale stroške za financiranje šolstva II. stopnje so dolžne prispevati vse 
občine v SR Sloveniji po kriterijih, ki jih izdela izobraževalna skupnost SR 
Slovenije v soglasju z ustreznimi regionalnimi upravnimi odbori za financiranje 
šolstva II. stopnje.« 

Počakati moramo zaradi eventualnega usklajevalnega postopka, če bi bil ta 
amandma sprejet v republiškem zboru. Glede na to, da pa danes tega najbrž 
ne bomo mogli opraviti, predlagam, da prekinemo sejo, in da bi jo nadaljevali 
jutri dopoldne. Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Prekinjam 
sejo. Seja se bo nadaljevala jutri ob 12.00 uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 21.15 in se je nadaljevala 13. 2. 1968 ob 12.05.) 

Predsednik Miran Goslar: Tovariši poslanci! Predsednik republiškega 
zbora me je obvestil, da je republiški zbor znova glasoval o predlogu zakona 
o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe in to v usklajevalnem po- 
stopku, ki je bil potreben zato, ker smo sprejeli ta zakon v drugačnem besedilu, 
kot ga je prvotno sprejel republiški zbor. 

Zakonsko besedilo, kot smo ga sprejeli včeraj, se je razlikovalo od besedila, 
ki ga je sprejel republiški zbor v zadnjem odstavku 1. člena in v zadnjem 
odstavku 3. člena. 

Danes je republiški zbor ponovno razpravljal o tem zakonu in je sprejel 
zadnji odstavek 1. člena v besedilu kot smo ga sprejeli včeraj. To pomeni, da 
je sprejel tisto, kar smo predlagali že od vsega začetka. Ni pa republiški zbor 
sprejel 2. odstavka 3. člena, to je tistega odstavka, ki smo ga mi včeraj nak- 
nadno sprejeli. Tekst tega odstavka se je izoblikoval na skupni seji pristojnih 
odborov obeh zborov. 

Zaradi razlike v besedilu sprejetega zakona v obeh zborih moramo posto- 
pati po 313. členu poslovnika, ki pravi: »Ce predsednika zbora ugotovita, da 
besedilo, v katerem je bil zakonski predlog izglasovan v enem zboru, ni enako 
besedilu, v katerem je bil izglasovan v drugem zboru, obvestita o tem svoj zbor. 
Da bi se med zboroma doseglo soglasje o besedilu, oba zbora nadaljujeta 
obravnavo zakonskega predloga in znova glasujeta o spornih vprašanjih.« 
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Razpravljati moramo torej o tem, ali bomo besedilo zakonskega predloga 
uskladili z besedilom republiškega zbora ali ne. 

V zvezi s tem prosim predstavnika republiškega zbora in zakonodajno- 
pravne komisije, da poročata našemu zboru. Besedo ima poslanec republiškega 
zbora tovariš Milan Ravbar. 

Milan Ravbar: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za družbeni 
plan, finance in proračun republiškega zbora je na današnji seji obravnaval 
prečiščeno besedilo zakona, ki ga je sprejel vaš zbor in predlagal republiškemu 
zboru, da ga sprejme v celoti razen 2. odstavka 3. člena. Peti odstavek 1. člena 
je republiški zbor sprejel, ni pa sprejel 2. odstavka 3. člena, kot je tovariš pred- 
sednik že omenil. 

Želel bi na kratko pojasniti, zakaj je prišlo do tega. Glede 5. odstavka 1. 
člena je imel včeraj odbor republiškega zbora pomisleke glede zakonitosti 
samega člena. Vendar je v nadaljnji razpravi prišlo do enotnih gledanj, da je 
člen v skladu z zveznim zakonom. Z 2. odstavkom 3. člena pa se odbor ni stri- 
njal in je tudi zboru predlagal tako mnenje, ker bi prišlo do nasprotij med 
posameznimi občinami. 

Ce dovolite, bom prebral ta sporni odstavek: »Oprostitev, ki jo priznava 
občina, v kateri je sedež delovne organizacije, velja tudi za prispevke, ki se 
plačujejo v druge občine po zadnjem odstavku 1. člena.« 

To torej pomeni, da bi sklepi o oprostitvi občine, v kateri je sedež matič- 
nega podjetja, a ima svoje obrate na terenu drugih občin veljali tudi za druge 
občine. V praksi pride lahko torej do tega, da v Ljubljani neka občina potrebuje 
otroški vrtec in sredstva za nekatere druge potrebe splošnega družbenega stan- 
darda, a občina izven Ljubljane, v kateri je obrat podjetja, ki ima sedež v 
Ljubljani, potrebuje šolo in bi zato želela oprostitev plačevanja prispevka od 
sklada skupne porabe za gradnjo šole, vendar tega ne bi mogla doseči, ker bi 
jo vezal sklep ljubljanske občine. 

Zato mislimo, da taka rešitev ne bi bila pravična. Poleg tega pa bi lahko 
prišlo celo do tega, da bi občina, v kateri je sedež matičnega podjetja, tudi 
načrtno sprejela sklep o oprostitvi plačevanja prispevka tistih delov sklada, ki 
bi njej najbolj ustrezali, hkrati pa te oprostitve ne bi ustrezale za druge občine. 

Poleg tega je tudi vprašanje, kakšna bi bila skladnost in razumevanje med 
posameznimi obrati, saj se bodo člani podjetja v vsakem primeru bolj nagibali 
h koristim tiste občine, kjer je obrat oziroma kjer so sami zaposleni. Vendar 
jim sklep občine, kjer je sedež podjetja, tega ne bo omogočil. 

Zato je naš odbor predlagal zboru sprejem zakona brez 2. odstavka 3. člena 
in takega je zbor tudi sprejel. 

Predsednik Miran Goslar: Prosim še predstavnika zakonodajno- 
pravne komisije, da da poročilo. Besedo ima tovariš Jože Pacek. 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zako- 
nodajno-pravna komisija je na svoji seji danes zjutraj obravnavala amandmaje 
k 1. in 3. členu, ki sta bila sprejeta na seji gospodarskega zbora včeraj. V tej 
zvezi se komisija strinja, da se 5. odstavek 1. člena sprejme, zavrne pa 2. od- 
stavek 3. člena. 

Amandma k 1. členu je sicer že vsebovan v enem prejšnjih amandmajev, 
ki so bili v zvezi s tem zakonom obravnavani na komisiji. Komisija k amand- 
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maju že takrat ni imela pripomb. Komisija je že tedaj, pri prvi obravnavi tega 
amandmaja in na današnji seji soglašala s tem amandmajem, vendar s pri- 
pombo, da z navedeno dopolnitvijo ni v ničemer prizadeta ureditev iz 5. člena 
zveznega temeljnega zakona o prispevku od sredstev skupne porabe. Pojasnjeno 
je bilo, da gre v tem primeru za kriterij delitve, ki se določa od prispevka, ki 
se uvaja z republiškim zakonom in ne na nivoju občine ter se tako ne dotika 
temeljnega pravila v 5. členu citiranega zveznega zakona. 

Glede amandmaja k 3. členu zakonskega predloga pa je bila komisija miš- 
ljenja, tako kot tudi odbor republiškega zbora, da nasprotuje določbi novega 
1. odstavka 3. člena, s katerim se pravica do oprostitev za posamezne namene 
prepušča v odločitev občinski skupščini. Po določbi 2. odstavka bi bile kršene 
samoupravne pravice občin po 1. odstavku, saj bi v dogovoru z delovno orga- 
nizacijo na sedežu večjega podjetja matična občina verjetno v svojem interesu 
delovno organizacijo oprostila prispevka ob določenem namenu, ki ustreza tej 
občini. Posledice take odločitve pa bi se avtomatično nanašale na vse tiste ob- 
čine, v katerih so posamezne delovne enote. Poleg tega, da to veže roke občinam, 
v katerih so delovne enote takih podjetij, prav tako tudi ne morejo o namenu 
porabe skladov skupne porabe v takih primerih samoupravno odločati samo- 
upravni organi v teh delovnih enotah, vsaj ne dovolj učinkovito. 

Poleg tega meni komisija, da bi bila določba 2. odstavka tudi v nasprotju 
z načelom iz zadnjega odstavka 1. člena, s katerim se občinam priznava pravica 
do prispevka iz sklada skupne porabe dislociranih enot delovnih organizacij 
v sorazmerju s številom zaposlenih v teh enotah. V tem zadnjem primeru bi 
določbe novega 2. odstavka 3. člena segale že prek ureditve v ostalih določbah 
republiškega zakona. Menimo pa, da bi tak način učinkovanja oprostitev na 
podlagi odločbe občine na kraju sedeža delovne organizacije z dislociranimi 
delovnimi enotami bil tudi v nasprotju s pravilom, ki je določeno v drugem 
odstavku 5. člena temeljnega zakona, ki pa kot norma temeljnega zveznega 
zakona v tem pogledu ne bi smela biti prizadeta. 

To mnenje je zakonodajno-pravna komisija dala tudi republiškemu zboru. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariši poslanci! Najprej se moramo 
odločiti, ali želite, da se najprej sestane naš pristojni odbor in izoblikuje mnenje, 
ali pa kar naprej razpravljamo. (Poslanci se strinjajo s predlogom, da bi 
razpravljali dalje.) Kdo želi besedo? Besedo ima Slavko Humar. 

Slavko Humar: K predloženemu osnutku oziroma amandmaju stav- 
ljam naslednje vprašanje: Kakšen je postopek v primeru, če ima gospodarska 
organizacija svoje obrate dislocirane na področju drugih republik? Kolikor 
vem, zvezni zakon pooblašča republike, da lahko uvedejo obdavčitev na dolo- 
čeno porabo sredstev iz sklada skupne porabe. Republika Slovenija sprejema 
tako obdavčitev. Sprašujem torej za postopek v primeru, če so obrati dislocirani 
na področju sosednjih oziroma sploh drugih republik? 

Predsednik Miran Goslar: Želi še kdo besedo? Prosim predstavnika 
izvršnega sveta, da odgovori na stavljeno vprašanje. Besedo ima Boris Vadnjal. 

Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da je odgovor razmeroma logičen glede na to, da so republike poobla- 
ščene. da same predpisujejo ta prispevek. To je torej popolnoma odvisno od 
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odločitve te republike. Kolikor v drugi republiki tak prispevek ni bil predpisan, 
potem se ta na tistih obratih tudi ne plačuje. Mislim, da je tako tolmačenje 
edino pravilno. 

Predsednik Miran Goslar: V zvezi s tem bi dodal, da je pojasnilo, 
ki ga je dal predstavnik izvršnega sveta, v skladu s 5. členom zveznega temelj- 
nega zakona o prispevku od sredstev sklada skupne porabe. Tam je jasno 
rečeno, da se prispevek plačuje republiki oziroma občini, v kateri ima organi- 
zacija sedež. To torej pomeni, da bi šel v tem primeru prispevek po pogojih, 
kakršni veljajo na področju tega obrata, samo tistim obratom podjetja, ki imajo 
samostojni obračun v drugih republikah pod pogojem, če bi ta republika tudi 
predpisala tak prispevek. 

Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče, potem to pomeni, da lahko 
glasujemo. Ugotavljam, da je navzočih 42 poslancev našega zbora. Glasujemo 
torej o tistem delu tega zakona, ki ni usklajen z republiškim zborom, to je 
o 2. odstavku 3. člena, ki ga imate pred seboj. Ce ta odstavek ostane, potem 
bi to pomenilo, da nismo uskladili zakona z republiškim zborom, če pa odpade, 
bo besedilo zakona usklajeno s tekstom zakona, kakršnega je sprejel repu- 
bliški zbor. 

Prosim, da tisti, ki so za to, da ta odstavek odpade, dvignejo roko. (36 po- 
slancev dvigne roko.) Je kdo proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci.) 

Ugotavljam, da je drugi odstavek odpadel iz 3. člena in da je s tem naš 
zbor z večino glasov sprejel ta zakon v enakem besedilu kot republiški zbor. 

Obenem obveščam poslance, da je republiški zbor vse druge zakone, ki so 
bili na dnevnem redu, sprejel v enakem besedilu kot naš zbor. 

Ker je s tem dnevni red v celoti izčrpan, zaključujem sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 12.30.) 
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PROSVETNO . KULTURNI ZBOR 

40. seja 

(31. januarja 1968) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Začenjam 40. sejo prosvetno-kultur- 
nega zbora in ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo so se opravičili naslednji poslanci: Marija Faganeli, Vinko 
Dobnikar, Avgust Gojkovič, Emil Smole, Majda Slajmer-Japljeva in Slavko 
Tihec. 

Predlagam, da dnevni red današnje seje skrčimo tako, da odpade zadnja, 
6. točka, to je obravnava in sklepanje o predlogih odlokov o ustanovitvi, sestavi 
in nalogah odborov prosvetno-kulturnega zbora. Ko je namreč komisija Skup- 
ščine SR Slovenije za volitve in imenovanja obravnavala predloge štirih odlokov, 
ki ste jih z vabilom in ostalim gradivom za sejo dobili tudi vi, je bila mnenja, 
naj bi z ustanovitvijo in imenovanjem počakali do sprejetja poslovnika našega 
zbora, katerega delovna osnova je že pripravljena. Tak način ustanovitve in 
imenovanja odborov bodo uporabili tudi vsi ostali zbori republiške skupščine. 
Odložitev ustanovitve in imenovanja omenjenih odborov pa seveda ne pomeni, 
da ne bi pri obravnavi splošnih vprašanj s področja prosvete, kulture in 
znanosti se vnaprej ne angažirali poleg stalnega odbora še skupine poslancev 
in začasne odbore s posameznih področij. Kot veste, je bila takšna praksa 
uporabljena že tudi doslej. 

Glede na omenjeno naj bi današnja seja zbora potekala po naslednjem 
dnevnem redu: 

1. odobritev zapisnika 39. seje; 
2. poslanska vprašanja; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o usposabljanju otrok in 

mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju; 
4. potrditev statuta izobraževalne skupnosti Socialistične republike Slo- 

venije; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o izvolitvi predsednika in 

članov komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja mednarodnih odnosov. 
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Ima kdo od poslancev k dnevnemu redu kakšno vprašanje, pripombo ozi- 
roma dodatni predlog? Kolikor ne, ugotavljam, da je predlagani dnevni red 
sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika. Ima kdo k zapisniku 39. seje zbora kakšno pripombo oziroma spreminje- 
valni ali dopolnilni predlog? (Ne.) Kolikor ne, ugotavljam, da je zapisnik 39. seje 
zbora soglasno sprejet, brez pripomb in dopolnitev. 

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

Poslanec Vlado Golob je zastavil vprašanje glede slovenske kulturne politike 
na glasbenem področju. Izvršni svet je sporočil, da bo na poslansko vprašanje 
odgovoril namestnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo tovariš 
Boris Lipužič. 

Boris Lipužič: Tovarišice in tovariši poslanci! Spodbujen s prav- 
karšnjo razpravo o možnostih racionalizacije tudi na področju glasbene dejav- 
nosti in s tem v zvezi o morebitnem združevanju treh ljubljanskih orkestrov — 
Slovenske filharmonije, simfoničnega orkestra RTV Ljubljana in opernega or- 
kestra — v dva, v simfonični in operni, tovariš Golob sprašuje ali ima sekretariat 
za prosveto in kulturo že izdelan idejni koncept za slovensko kulturno politiko 
na glasbenem področju, ah izhajajo stališča sekretariata o reorganizaciji delo- 
vanja glasbenih ustanov iz celotnega koncepta in ali razprave zajemajo tudi 
pereče vprašanje mariborske opere. 

Odgovor: Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je v letu 1967 
pripravil analizo o glasbeni kulturi na Slovenskem, ki jo bo skupaj s stališčem 
oziroma s strokovno oceno predlogov za racionalizacijo delovanja dveh simfo- 
ničnih orkestrov in opernega orkestra v Ljubljani poslal v obravnavo izvršnemu 
svetu skupščine in Skupščini SR Slovenije. 

Hkrati sekretariat pripravlja gradivo o programu razvoja kulturnih dejav- 
nosti s tezami za financiranje le-teh. V tem gradivu je sekretariat glede razvoja 
koncertne dejavnosti izoblikoval naslednje stališče: Glede na upadanje števila 
koncertov in obiskovalcev predvsem izven republiškega središča, kar vpliva 
na celotno glasbeno kulturo v Sloveniji (če označimo koncertno dejavnost v letu 
1959 z indeksom 100, potem je v letu 1966 padlo število koncertov na indeks 72, 
število obiskovalcev pa na indeks 82), je treba postopno do leta 1970 doseči 
obseg koncertne dejavnosti, kakršen je bil v letu 1959, in to predvsem z na- 
črtnim večanjem gostovanj poklicnih glasbenih ansamblov, ki so osredotočeni 
predvsem v republiškem središču. 

Iz tega osnovnega stališča sekretariata izhaja, da ne predvideva zoževanja 
obstoječih dejavnikov s področja glasbene kulture, temveč bodo predlogi izo- 
blikovani v tem smislu, da z boljšo organizacijo in racionalnejšo razporeditvijo 
sredstev močneje angažiramo poklicne glasbene reproduktivce v zasedbah vseh 
vrst ter s tem poživimo glasbeno dejavnost pri nas. 

Kar zadeva razmere v glasbenem življenju v Mariboru, smo v , omenjeni 
analizi opozorili na vrzel, ki jo je povzročila ukinitev mariborske filharmonije 
in poudarili, da položaj terja proučitev materialnega položaja in delovanja 
mariborske opere ter posebej status in delovno območje njenega orkestra; 
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konkretna ocena s predlogi o tem pa sodi v pristojnost ustanovitelja, to je 
občinske skupščine Maribor. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tretje vprašanje tovariša Goloba iz 
iste problematike zadeva direktno naš zbor oziroma začasni odbor za kulturo, 
in sicer v tem smislu, ali je omenjeni začasni odbor že obravnaval zgoraj nave- 
deno problematiko. Ker sta prisotna predsednik in podpredsednik začasnega 
odbora, bi morda eden od njiju lahko dal pojasnilo, če je seveda potrebno, ker 
je bil tovariš Golob sam navzoč na seji začasnega odbora. Ali je potrebno dati 
pojasnilo? (Ni potrebno.) 

Lahko preidemo na naslednje vprašanje, ki ga je poslanec Slavko Belak 
postavil v zvezi z imenovanjem upravnega odbora sklada Socialistične republike 
Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti in v zvezi z delitvijo sredstev 
tega sklada kulturnim dejavnostim v občini Celje. Izvršni svet je sporočil, da 
bo na to vprašanje prav tako odgovoril tovariš Boris Lipužič. 

Boris Lipužič: Poslanec Slavko Belak je postavil tri vprašanja. 
Prvo vprašanje: Zakaj celjska občinska skupščina ni bila seznanjena s po- 

stopkom imenovanja novega upravnega odbora sklada — tako ni mogla imeti 
svojega predstavnika ■—-in je za imenovanje novega upravnega odbora sklada 
zvedela šele iz uradnega lista? 

Odgovor: Imenovanje predsednika in članov upravnega odbora sklada So- 
cialistične republike Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti je v pri- 
stojnosti Skupščine SR Slovenije, to je komisije za volitve in imenovanja, in 
je zato v njeni pristojnosti, da obrazloži postopek pri imenovanju novega 
upravnega odbora tega sklada. 

Drugo vprašanje: Ali je od upravnega odbora sklada v novi sestavi upati 
na pravičnejšo delitev sredstev v odnosu na Celje? 

Odgovor: Merila in načela sedanjih upravnih odborov sklada v desetletnem 
obdobju obstoja sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti, 
izdelana na podlagi zakona in statuta sklada, niso nikoh predvidevala delitev 
sredstev sklada po teritorialnem načelu. Če je imelo to načelo kdaj kakšen vpliv 
pri delitvi, je šlo pri enakih pogojih za prednost manj razvitih in še' posebej 
obmejnih območij Slovenije. Osnovna načela sklada so, da daje podpore za 
kulturne akcije in manifestacije na podlagi javnih razpisov, ki jih načelno veže 
na najmanj 50 % participacijo iz krajevnih in občinskih virov. Sklad je dobil 
na razpis sredstev sklada za leto 1967 iz območja občin celjske regije (pregled 
po 60 občinah bi bil preveč razdrobljen in smo ga zato pripravili po regijah) 
prošenj v skupnem znesku 566 075 N dinarjev, odobril pa je 272 900 N dinarjev 
ali 48,2 % od zaprošenih sredstev. Od zaprošenih sredstev so dobile manj kot 
celjska regija še regija Koper, in sicer 30,8 %, Kranj 16,3 %, Ljubljana 33,9%, 
Maribor 13,2 %, Murska Sobota 33 %, Nova Gorica 21,2 % in Ravne na Koro- 
škem 43,5 »/o. 

Od sredstev sklada za financiranje kulturnih akcij in manifestacij v letu 
1967, to so akcije v Sloveniji, medrepubliška kulturna izmenjava, gostovanje 
naših ansamblov v tujini in tujih pri nas, v skupnem znesku 3 694 764 N dinarjev, 
je bilo razdeljenih prosilcem z območja celjske regije 7,4%, po ostalih regijah 
pa: Koper 4,3 "/a, Kranj 3,5 '%>, Murska Sobota 2,3 %,-Nova Gorica 4,4%, Novo 
mesto 3,6:%, Ravne na Koroškem 2,8 %. 
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Tretje vprašanje: ali lahko republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
zanika mnenje, da lahko nepoznavanje našega (celjskega) območja predstavlja 
izvor za pristransko obravnavanje in nepravično delitev sredstev? 

Odgovor: Praksa upravnega odbora sklada kot tudi republiškega sekre- 
tariata za prosveto in kulturo je bila že doslej in bo tudi v bodoče, da se 
v nejasnih primerih posvetuje s strokovnjaki s posameznih področij kulturnih 
dejavnosti, kot tudi, če je to potrebno, s prosilci samimi. 

Na kraju pripominjam, da bo imel prosvetno-kulturni zbor v kratkem 
možnost, da kritično presodi in analizira politiko financiranja in pospeševanja 
kulturnih dejavnosti v republiki ob obravnavanju tez za financiranje kulturnih 
dejavnosti, zlasti pa o bodoči zakonski ureditvi financiranja kulturnih dejavnosti. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Bi lahko na vprašanje poslanca Be- 
laka, kako je s postopkom imenovanja novega upravnega odbora sklada, odgo- 
voril tovariš Bojan Kardelj, ki je član omenjene komisije naše skupščine za 
volitve in imenovanja? 

Bojan Kardelj: Tovariš Belak načenja s svojim vprašanjem prav- 
zaprav zakonsko ureditev sestave republiških skladov, ki je zelo neenotno 
urejena. Pri nekaterih skladih je namreč z zakonom določeno, kakšen je sestav 
teh skladov oziroma kdo jih imenuje ali delegira, pri nekaterih pa je to pre- 
puščeno izključno skupščini oziroma njeni komisiji. 

Pri skladu za pospeševanje kulturnih dejavnosti je prepuščeno izključno 
komisiji za volitve in imenovanja, da da predlog za člane upravnega odbora 
in torej občine ne delegirajo svojih predstavnikov. 

Pri tem mora komisija seveda računati tudi s tem, da je v tem skladu 
tak sestav, da so v njem predstavniki raznih zvrsti kulturnih dejavnosti, po 
drugi strani pa seveda tudi, da so kolikor toliko pravično zastopane tudi posa- 
mezne regije. Razumljivo je, da ob takem pravilu ne more biti vse mandatne 
dobe stalno mesto rezervirano za predstavnika ene in iste občine. Celjska 
občina je imela svojega predstavnika dve mandatni dobi in tudi ob novem, ime- 
novanju je komisija za volitve in imenovanja imela namen ponovno imenovati 
tovarišico Vršnikovo, vendar je ta odklonila. 

Sicer pa ima celjska občina v osmih republiških skladih pet svojih predstav- 
nikov, v samem skladu za pospeševanje kulturnih dejavnosti pa je šest pred- 
stavnikov občin; seveda tokrat iz Celja ni nobenega. Mislim pa, da je treba 
računati s tem, da pridejo tudi predstavniki drugih občin v ta sklad. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Belak ima besedo. 

Slavko Belak: S podatki, ki jih je dal predstavnik republiškega sekre- 
tariata za prosveto in kulturo, se strinjam, ker so mi novi in take delitve 
po regijah nisem poznal. Vendar pa k citiranemu odstotku 48,2 pripominjam, 
da je odstotek celotnih sredstev, ki odpade na celjsko regijo, v letu 1967 znašal 
6,5 ®/o in v letu prej 7,7 °/o. S tem sicer ne mislim, da mora biti delitev propor- 
cionalna oziroma vezana na število prebivalstva, ali na kakršenkoli drugačen 
ključ, vendar pa se mi zdi, sodeč po načelih delovanja sklada, da bo upošte- 
vajoč celotno ozemlje republike, vendarle ta odstotek nekoliko sporen. 

Svoje drugo vprašanje, glede zastopnika regije, ki širše pozna problematiko 
regije, vežem na tole ugotovitev: sklad namreč sofinancira oziroma dotira repu- 
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bliškemu zavodu za spomeniško varstvo med drugim tudi ureditev Lutrove 
kapele na sevniškem gradu. To delo sodi po zakonu v delo področnega, se pravi 
regionalnega zavoda. Ker se občina neposredno veže na republiški zavod, sicer 
sofinancira urejevanje Lutrove kapele, ne skrbi pa za registre in za ostalo doku- 
mentacijo, ki tudi sodi v dejavnost sklada oziroma spomeniškega varstva. 
Zaradi tega ob tatvinah, ki so v zadnjem času vse številnejše, ni mogoče dokazati 
lastništva, čeprav je splošno znano, da je bil ukradeni predmet tam. 

Glede ostalih stvari pa si pridržujem pravico, da bi se ob obravnavi zaključ- 
nega računa sklada tem vprašanjem posvetilo večjo pozornost. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanka našega zbora Lojzka Go- 
stenčnik-Žmavc je zastavila vprašanje glede pridobivanja višje izobrazbe vzgo- 
jiteljskega kadra v naši republiki. Na vprašanje bo odgovoril tovariš Boris 
Lipužič. 

Boris Lipužič: Vprašanje se glasi: V skladu z zakonom o srednjih 
šolah, ki .smo ga sprejeli 20. aprila 1967, morajo vsi vzgojitelji v domovih prido- 
biti višjo izobrazbo, ki je pogoj za opravljanje vzgojnega dela. Vzgojitelji, ki 
višje izobrazbe nimajo, morajo le-to pridobiti v roku 5 let od izida zakona. Ker 
v republiki Sloveniji nimamo v ta namen organiziranih višjih šol, naše višje 
šole, ki izobražujejo učiteljski kader za razredni in predmetni pouk, pa prav tako 
niso imele posebnih programov za vzgojo in izobrazbo vzgojnega kadra v do- 
movih, se mnogi vzgojitelji upravičeno sprašujejo, kaj naj študirajo, da bodo 
zadovoljili zahtevam zakona. Zato vprašujem, kaj so odgovorne (institucije že 
ukrenile, da bi rešile ta problem in kakšne možnosti oziroma smeri so nakazane 
za rešitev tega problema. 

Odgovor: Zakon o srednjem šolstvu določa v 4. odstavku 37. člena, da so 
vzgojitelji v domovih lahko tisti, ki imajo najmanj višjo izobrazbo. Isti zakon 
določa v prvem odstavku 36. člena, da so vzgojitelji v domovih lahko tisti, ki 
imajo predpisano pedagoško in strokovno izobrazbo in ki dajejo s svojim delom 
in življenjem ter z družbeno-moralnimi lastnostmi poroštvo, da bodo uresni- 
čevali vzgojno-izobraževalni smoter. Glede na te določbe zakona o srednjem 
šolstvu so lahko vzgojitelji v domovih za učence srednjih šol predmetni učitelji 
in profesorji. Vzgojitelji v domovih, ki nimajo predpisane izobrazbe, si morajo 
v skladu z določbami 60. člena zakona o srednjem šolstvu najpozneje v petih 
letih od uveljavitve tega zakona pridobiti zahtevano izobrazbo. Republiški sekre- 
tariat za prosveto in kulturo meni, da zahteva vzgojno delo v domovih za učence 
splošno in specialno pedagoško izobrazbo in bo zato moral biti organiziran 
študij za vzgojitelje v domovih v skladu z zahtevami glede profila vzgojitelja. 
V ta namen sekretariat strokovno proučuje možnosti za organizacijo dvoletnega 
višješolskega študija, pri čemer je treba poudariti, da sta pokazala priprav- 
ljenost za organizacijo študija tako oddelek za pedagogiko filozofske fakultete 
univerze v Ljubljani, kot tudi pedagoška akademija v Ljubljani. V ponedeljek 
bo ponoven posvet o tej problematiki s prizadetimi visokošolskimi zavodi in 
skupnostjo dijaških domov, na katerem naj bi prišli do končne rešitve. Tova- 
rišico poslanko bomo o rezultatih posveta obvestili. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Je tovarišica Gostenčnikova zado- 
voljna? (Da.) Naslednje vprašanje je zastavil poslanec dr. Miro Stiplovšek; 
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vprašanje pa se glasi, kako je z zakonom o visokem šolstvu. Na vprašanje bo 
odgovoril tovariš Lipužič. 

Boris Lipužič: Odgovor: Republiški sekretariat za prosveto in kul- 
turo je na podlagi sklepov za nadaljnji razvoj visokega šolstva in po naročilu 
skupščinske komisije za proučitev visokega šolstva izdelal osnutek predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu. Omenjena 
komisija je osnutek obravnavala in dala pripombe, poleg tega pa so posamezni 
člani dali še svoje pismene predloge. Na tej osnovi sekretariat pripravlja nov 
osnutek. Ob tem so predstavniki Skupščine SR Slovenije, izvršnega sveta in 
sekretariata ugotovili, da je okvir obstoječega zakona neustrezen za spremembe, 
ki so bile predlagane. Sekretariatu je bilo naročeno, da izdela osnutek novega 
zakonskega teksta. Delo na osnutku novega zakona je v zaključni fazi in ga bo 
sekretariat predložil skupščinski komisiji in izvršnemu svetu v začetku febru- 
arja letos. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Je dr. Stiplovšek zadovoljen? (Da.) 
Poslanec Zvonko Cajnko postavlja vprašanje v zvezi s poučevanjem tujih je- 
zikov na osnovnih in srednjih šolah. Izvršni svet je sporočil, da bo na vprašanje 
odgovoril član izvršnega sveta, dr. Vladimir Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Bistvo vprašanja tovariša Zvoneta Cajnka je stanje in perspektive 
poučevanja tujih jezikov na naših osnovnih in srednjih šolah. V vprašanju 
navedeni elaborat »Pouk tujih jezikov v šolah SR Slovenije« je bil izdelan 
na podlagi stališč zveznega sekretariata za prosveto in kulturo in odbora zvez- 
nega izvršnega sveta za prosveto in kulturo. Ta stališča zveznih organov, ki so 
bila za republiko obvezna, niso upoštevala resničnega stanja učnih moči v naši 
republiki, saj je znano, da praktično nismo imeli in še danes nimamo na raz- 
polago predmetnih učiteljev in profesorjev za pouk ruskega jezika v osnovnih 
in srednjih šolah. Prav tako niso upoštevala posebnosti položaja naše republike, 
saj je nemščina uradni jezik naše severne sosede Avstrije, s katero smo prav 
v tem obdobju začeli razvijati zelo intenzivne medsebojne sosedske odnose. 

Te dni smo zvedeli, da v Beogradu pripravljajo v zvezi s tem vprašanjem 
nov predlog, ki postavlja zahtevo po enakopravnem položaju vseh štirih jezikov: 
angleščine, nemščine, francoščine in ruščine. Ta enakopravnost naj bi bila reali- 
zirana tako, da bi. se v vseh republikah, v vseh občinah in po možnosti celo 
na vseh večjih šolah poučevali vsi štirje tuji jeziki. Ta sicer lep princip, ki ga 
pa v doglednem času v praksi prav gotovo ne bomo začeli izvajati, je torej 
nerealen in samo še znova potrjuje in dokazuje, da je že davno prišel čas, ko 
se morajo zveza in njeni organi odpovedati vsakršnemu urejanju podrobnih 
stvari s področja delovanja osnovnih šol, potem ko je z ustavo odrejena obvezna 
osemletna šolska obveznost in sprejet minimalni učni načrt. 

Upoštevajoč dejansko stanje v naši republiki niti sekretariat za prosveto 
in kulturo niti drugi za šolstvo odgovorni organi niso vztrajali na izvajanju 
tega priporočila o pouku tujih jezikov in je na terenu obveljalo pravilo, da 
se pouk tujih jezikov ureja ob podanih pogojih, to je ob danih učnih močeh 
in po presoji posameznih učnih kolektivov, ki pri tem delno upoštevajo tudi 
želje staršev. 
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Sedanja situacija na osnovnih šolah je naslednja: angleščino se uči na 
osnovnih šolah 71 ®/o, nemščino 26 Vo, ruščino 3"/o učencev, medtem ko fran- 
coščine na osnovnih šolah v naši republiki po podatkih sekretariata ne po- 
učujejo. 

Takšno stanje seveda pogojuje pouk tujih jezikov na srednjih šolah, kjer 
prevladujeta angleščina in nemščina, na gimnazijah pa se uveljavljata kot druga 
tuja jezika tudi francoščina in ruščina. Konkretno: ruščino poučujejo na 23 gim- 
nazijah od 36, in sicer se je uči 4243 dijakov, kar predstavlja približno 30 %. 

Pouk tujih jezikov v osnovnih šolah povzroča precejšnje težave, saj je 
znano, da so slabi učni uspehi iz tujega jezika eden izmed glavnih vzrokov 
zaostajanja učencev, torej eden od poglavitnih vzrokov visokega osipa učencev, 
ki, kot vemo, znaša okrog 37'%». 

Znano nam je, da imamo za drugo trimesečje letošnjega leta v delovnem 
programu našega zbora obravnavo študije o vzrokih osipanja in umestnosti 
določil 39. člena zakona o osnovni šoli. Studijo pripravlja zavod za šolstvo; 
v njej bo zajeta tudi problematika pouka tujih jezikov in vpliva tega pouka 
na osipanje. Takrat bomo lahko ob podatkih in ugotovitvah razpravljali in 
sklepali tudi o vrsti vprašanj, ki se s tega področja nakazujejo. Naj navedeni 
samo nekatera: Ali obvezno ali fakultativno učenje tujega jezika ob dejstvu, da 
se nam od 20 000 absolventov osnovnih šol, kolikor jih je zadnja leta, vpisuje 
v strokovne oziroma srednje šole, kjer je pouk tujega jezika obvezen, samo 
nekaj okrog 7000 ali približno ena tretjina, in da je tuji jezik eden poglavitnih 
vzrokov za slabe uspehe v osnovni šoli? Dalje, o vzrokih slabih uspehov pri 
pouku tujih jezikov, kjer gre za problem učnih kadrov, saj imajo nekatera 
področja samo 12 od 25!0/o kvalificiranih učnih moči za pouk tujih jezikov, 
o učnih načrtih, učnih metodah, zahtevnosti pri tujem jeziku itd. In tretje, 
o mnenju mnogih pedagogov, da ruščina v osnovne šole ne sodi, saj je peda- 
goško nevzdržno, da bi se naši učenci hkrati učili treh slovanskih jezikov, 
slovenskega, srBskohrvatskega in ruskega, kar seveda ni v ostalih republikah, 
kjer se slovenskega jezika kot bratskega jezika ne učijo. 

Prosim poslanca tovariša Cajnka, da se za danes zadovolji s tem odgo- 
vorom, saj bomo imeli čez dobra dva meseca možnost, da ob predloženem 
elaboratu zavoda za šolstvo temeljiteje in adekvatneje razpravljamo in skle- 
pamo o tej problematiki. Vse poslance pa pozivam, naj se v razgovorih in raz- 
pravah z učnimi kolektivi, v razgovorih s starši, z družbenimi delavci in 
v strokovnih društvih, že sedaj začnejo pripravljati za to odgovorno razpravo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Je poslanec Cajnko zadovoljen? (Da.) 
Naš poslanec Božidar Ravnikar sprašuje, kakšne cilje naj bi prosvetno-peda- 
goška služba v prihodnje uveljavila in kakšne bodo vsebinske razlike v njenem 
statusu potem, ko ugotavljamo, da sama služba ne zadovoljuje do tiste mere, 
da bi lahko neposredno vplivala na pedagoško in vzgojno delo na naših šolah. 
Odgovor bo dal član izvršnega sveta dr. Vladimir Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Strinjam se z ugotovitvijo tovariša Ravni- 
karja, da prosvetno-pedagoška služba, takšna kot je danes, ne zadovoljuje. To 
ugotavljajo ljudje na šolah, občinskih svetih, v temeljnih izobraževalnih skup- 
nostih, na sekretariatu za prosveto in kulturo, v družbeno-političnih organiza- 
cijah in tudi tovariši, ki sami delajo v zavodih prosvetno-pedagoške službe. 
Do teh ugotovitev so prišli tudi v drugih republikah naše države. Zato je bila 
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sprejeta v delovni program našega zbora tudi razprava in sklepanje o tem 
problemu. Zavod za šolstvo SR Slovenije bo do konca marca pripravil posebno 
študijo, kjer bo podrobneje obdelano sedanje stanje in bodo predlogi za spre- 
membo zakona o prosvetno-pedagoški službi. 

Menimo, da bo potrebno pri bodočih nalogah prosvetno-pedagoške službe 
poudariti predvsem naslednje momente: 

1. pedagoški nadzor nad uresničevanjem družbenih vzgojno-izobraževalnih 
smotrov šol vseh vrst ob spremljanju izvajanja predmetnika in učnih načrtov 
ter celotnega življenja šol. 

2. Večja pristojnost neposrednega ukrepanja oziroma izvajanja sankcij v 
primerih, ko bodo ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti, malomarnost, 
slabo delo in škodljivi idejni vplivi. 

3. Skrb za strokovno izpopolnjevanje učnih moči in splošno kadrovsko 
politiko na naših šolah. 

4. Večja enotnost delovanja in višja kvaliteta, ki zahteva ostrejše strokovne 
in družbeno-idejne kriterije za sprejem za to službo. 

5. Pomembnost vloge pri ugotavljanju kvalitete dela posameznika in kolek- 
tivov kot osnovi za materialno in moralno stimulacijo kvalitete posameznika 
in kolektivov. 

6. Večja materialna samostojnost zavodov za prosvetno-pedagoško službo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Je poslanec Ravnikar zadovoljen z 
odgovorom? (Da.) Vprašanje poslanca Slavka Malgaja je zastavljeno v zvezi 
z voznimi olajšavami za skupinska potovanja otrok in mladine. Na vprašanje 
bo odgovoril član izvršnega sveta tovariš dr. Vladimir Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: O problemu, ki ga zastavlja tovariš Malgaj, 
je biio že več razprav; in sicer je dvakrat o tem razpravljal odbor za znanost, 
prosveto in kulturo pri izvršnem svetu, pa tudi izvršni svet na svoji zadnji 
seji ob razpravi o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1968. 
Danes, pred to sejo, je odbor za znanost, kulturo in prosveto izvršnega sveta 
razpravljal o osnutku zakona, ki naj uredi to področje. 

Osnovni principi, ki so v skladu s trenutno situacijo, so naslednji: Dose- 
danja praksa dajanja popustov je toliko preživeta, ker so gospodarske orga- 
nizacije, ki dajejo te popuste, železnice in avtobusna podjetja, pripravljene dajati 
komercialne popuste in je treba to njihovo pripravljenost pri tem zakonu 
upoštevati. 

Na drugi strani tudi menimo, da je potrebno zagotoviti sodelovanje temelj- 
nih izobraževalnih skupnosti, saj bo po merilih republiške izobraževalne skup- 
nosti morala vsaka šola predložiti temeljni izobraževalni skupnosti celoten 
program svoje dejavnosti. V tak program pa sodijo tudi ekskurzije in izleti. 
Tako bodo temeljne izobraževalne skupnosti imele možnost vplivanja na orga- 
nizacijo teh izletov, ki naj bodo res strokovni in poučni, ne pa dolga potovanja, 
ki se jih bojijo starši in učitelji. 

Predlog je, da bi družba zagotovila del tega popusta, in sicer v višini 
20 %. Gospodarske organizacije pa naj bi dale najmanj 35'% komercialnih 
popustov. Ostalo naj bi odpadlo na neposredno zainteresirane, temeljne izobra- 
ževalne skupnosti in druge dejavnike. V tem smislu bo predložen zakonski 
predlog, ki bo dan v obravnavo tudi temu zboru. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Je poslanec Slavko Malgaj zadovoljen 
z odgovorom. (Da.) Ima morda kdo od navzočih poslancev še kakšno ustno 
vprašanje? 

Kolikor ne, prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obrav- 
navo in sklepanje o predlogu zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet 24. marca 1967, potem ko je bil 
zakonski osnutek v javni razpravi že od avgusta do konca oktobra 1966. Zakon- 
ski predlog je bil obravnavan v aprilu 1967 na sejah začasnega odbora našega 
zbora in zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. Po teh sejah je 
republiški sekretariat za prosveto in kulturo organiziral več sestankov s pred- 
stavniki zavodov in strokovnih društev s področja posebnega šolstva. Na podlagi 
pripomb in predlogov, ki so bili dani na omenjenih sejah in posvetih, je bilo 
pripravljeno prečiščeno besedilo zakonskega predloga, ki je predmet današnje 
razprave. 

Glede na povedano lahko ugotovimo, da je predlog zakona dejansko prešel 
vse faze, ki jih predvideva poslovnik Skupščine SR Slovenije v postopku za 
sprejemanje zakonov, tako da je primerno uporabiti določilo drugega odstavka 
294. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in predloženo zakonsko besedilo 
obravnavati kot predlog zakona po skrajšanem postopku. 

Želim, da poveste svoje mnenje o tem, ah se s predlogom strinjate; kdor 
je za to, da obravnavamo predloženi tekst kot predlog zakona, naj prosim 
dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sklenil, da bo predlog zakona o usposab- 
ljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju obrav- 
naval po določbah poslovnika Skupščine SR Slovenije o obravnavanju zakonskih 
predlogov. 

Izvršni svet je kot predstavnika k tej točki dnevnega reda določil člana 
izvršnega sveta dr. Vladimira Bračiča. Zeli predstavnik izvršnega sveta besedo? 
(Ne.) 

Za besedo je zaprosil tovariš Boris Lipužič, namestnik republiškega sekre- 
tarja za prosveto in kulturo. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da se na podlagi razmeroma obsežne obrazložitve k predlogu 
zakona in posebne informacije, ki jo je spomladi dal o problematiki na tem 
področju republiški sekretariat za prosveto in kulturo, v razpravi uvodoma 
omejim na nekaj misli o pomenu predloženega zakona. 

Po skoraj enoletni skupščinski in strokovni razpravi je pred prosvetno- 
kulturnim zborom predlog zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov v te- 
lesnem in duševnem razvoju. S tem zakonom se popolnjuje vrzel na področju, 
kjer je stičišče nalog in dejavnosti več družbenih služb, zlasti šolstva, zdravstva 
in socialnega varstva. S predlogom tega zakona urejamo sistem in organizacijo 
usposabljanja otrok in mladostnikov, ki so zaradi motenj v telesnem in du- 
ševnem razvoju še zlasti potrebni posebne družbene skrbi. Na tem strokovno 
heterogenem področju je neogibno potrebno skladno skupno delo strokovnih 
delavcev, zlasti specialnih pedagogov, zdravnikov in drugih zdravstvenih de- 
lavcev, socialnih delavcev itd. Takšna organizacija usposabljanja temelji na 
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sodobnih strokovnih in znanstvenih dognanjih in izkušnjah ter je izraz določene 
stopnje razvitosti omenjenih družbenih služb ter ustreznega družbenega vred- 
notenja in skrbi za usposabljanje prizadete mladine. 

Doslej je 1960. leta sprejeti zakon o posebnem šolstvu urejal šolanje mla- 
dine, ki je motena v telesnem in duševnem razvoju. Na podlagi večkrat obrav- 
navane problematike s tega področja v skupščinskih zborih in odborih, kjer 
so se izoblikovale tudi smernice za sodoben koncept rehabilitacije prizadete 
mladine, je bil v sodelovanju z zdravstvom in socialnim varstvom ter s priza- 
detimi strokovnimi društvi in zavodi s tega področja izdelan nov zakon, ki 
ima v primerjavi z dosedanjim zakonom o posebnem šolstvu predvsem naslednje 
značilnosti: 

1. Zakon se ne omejuje zgolj na posebne vzgojno-izobraževalne zavode, 
marveč vključuje v sistem usposabljanja tudi zavode in dejavnosti, ki sodijo 
v delovno področje zdravstva in socialnega varstva. Poleg pedagoške službe 
enakopravno obravnava zdravstveno, socialno in psihološko službo, ki je ne- 
ogibno potrebna v sistemu celovitega usposabljanja motene mladine. 

2. Dosedanji zakon ni navajal kategorij prizadetih otrok in ni vključeval 
v sistem usposabljanja vedenjsko in osebnostno motene mladine. V novem 
predlogu zakona so obravnavane vse kategorije motenih v razvoju, vključno 
s kombiniranimi motnjami ter vsi elementi usposabljanja: vzgojno-izobraževalno 
delo, ublaževanje in odpravljanje motenj, zdravljenje in delovno usposabljanje. 

3. Sistem usposabljanja je izoblikovan po vrstah telesnih in duševnih motenj 
in razvojni stopnji motenih ter vključuje v usposabljanje predšolsko vzgojo, 
obvezno osnovno šolanje, poklicno izobraževanje, kakor tudi triažno diagno- 
stično službo; zajema pa tudi delovno usposabljanje težje duševno prizadetih ter 
spremljanje usposabljanja do popolne socializacije. 

Pomembna so tudi nekatera druga določila v predlogu zakona, ki izhajajo 
iz zahtev prakse; npr. poudarjena je odločilnejša vloga predstavnikov širše 
družbene skupnosti pri upravljanju zavodov, ker so izkušnje pokazale, da je na 
tem občutljivem področju družbenih dejavnosti dokaj zamotanih problemov, 
ki zadevajo širše družbene interese. 

Kljub poudarjenim zahtevam v razpravi o osnutku tega zakona, po katerih 
bi bilo treba omogočiti uvedbo prisilne uprave v zavodu, kjer so izčrpane že 
vse druge možnosti, da bi odpravili pomanjkljivosti, pa po ustavnih določilih za 
zdaj takšen ukrep ni mogoč in ga bo treba uveljaviti v smislu predloga našega 
republiškega ustavnega sodišča. 

V zakonu je prav tako poudarjena obveznost občinskih skupščin, da se 
prizadeti šoloobvezni otroci vključijo v ustrezni zavod za usposabljanje. Po- 
sebej velja omeniti tudi vlogo, ki jo daje zakon izobraževalnim skupnostim kot 
novemu samoupravnemu organizmu na vzgojno-izobraževalnem področju, ter 
republiki kot družbeno-politični skupnosti, ki je v skladu s 123. členom ustave 
dolžna skrbeti za razvoj omrežja zavodov za usposabljanje; še posebej pa pre- 
vzema določene obveznosti za financiranje in razvoj zavodov, ki spremljajo 
motene otroke in mladino z območja vse republike. 

Zakon bo v celoti lahko uveljavljen, ko bodo sprejeti tudi izvršilni predpisi 
na podlagi zakona, pri čemer je treba zlasti omeniti postopek, po katerem 
bodo kategorizirane otroke napotili v zavod, nadalje določanje programov za 
usposabljanje in vzgojno delo, navodila za prilagoditev predmetnikov in učnih 
načrtov, normative o številu otrok v enotah, skupinah in oddelkih, izobrazbo 
strokovnih delavcev, normative za zgradbe in opremo itd. 
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V skladu z družbenimi možnostmi in potrebami odpirata novi sistem in 
organizacija usposabljanja temu področju pot kakovostnega in količinskega 
razvoja. Usposabljanje se širi na področja, ki doslej niso bila zajeta v sistem. 
Oblikujejo se nove kategorije, za katere je organizirano posebno usposabljanje, 
kot npr. za slabovidne, za naglušne, za otroke z govornimi motnjami, za dolgo- 
trajno bolne, za težje duševno prizadete itd. 

Z razširitvijo usposabljanja ne rešujemo le problemov prizadete mladine, 
marveč hkrati tudi človeške probleme družin z otroki, ki so moteni v razvoju. 
Pri tem ne bi smeli prezreti humanega vidika usposabljanja, ki omogoča otroku, 
da doseže svoj delček sreče, ko se v krogu sebi enakih lahko uveljavi in postane 
vsaj delno, pogosto pa tudi povsem samostojen. 

Dolgoročnejše zahteve razvoja tega področja bodo vsekakor terjale nove 
naložbe, ker še vedno skoraj polovica otrok, motenih v razvoju, ni vključena 
v usposabljanje v skladu s sodobnimi strokovnimi zahtevami. Mnogi otroci še ne 
obiskujejo posebnih osnovnih šol in zaostajajo pri pouku, ker so lažje duševno 
prizadeti, lažje naglušni, slabovidni itd. Ti organski vzroki povzročajo, da težje 
sledijo dokaj zahtevnemu učnemu načrtu osnovne šole. Zato bi morali v pri- 
hodnje dosledneje in hitreje izvajati kategorizacijo prizadetih otrok in jih vklju- 
čevati v ustrezno usposabljanje. 

Ob tej priložnosti želim poudariti koristnost usposabljanja tudi z vidika 
materialnih možnosti naše družbe, saj po mnenju mnogih pomeni najdražje 
usposabljanje motenih v razvoju trikrat manjši izdatek kot pa, če bi bil priza- 
deti do smrti odvisen zgolj od socialne podpore. Izkušnje v praksi dokazujejo, 
da je uspeh usposabljanja odvisen predvsem od skupnih prizadevanj raznih 
služb in ne od posameznikov in posameznih služb; zato bo zakon prav v tem 
pomenil pomemben korak naprej v naših skupnih prizadevanjih za razvoj uspo- 
sabljanja otrok in mladostnikov, motenih v telesnem in duševnem razvoju. 

Predsednik Miloš Pol j anšek : Preden bi prešli na poročili zakono- 
daj no-pravne komisije in našega odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov, predlagam polurni odmor. Odbor za proučevanje zakonskih in dru- 
gih predlogov našega zbora pa prosim, da se medtem zbere v sobi številka 81. 

(Seja je bila prekinjena ob 10. uri in se je nadaljevala ob 10.50.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Nadaljujemo z našo sejo. Obrazložitvi, 
ki smo jo slišali, naj dodam, da sta predlog zakona obravnavala zakonodajno- 
pravna komisija naše skupščine in odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov našega zbora. Obe poročili ste prejeli hkrati z gradivom. Zeli pred- 
stavnik odbora še kaj dodati k pismenemu poročilu? Prosim, poslanec dr. Miro 
Stiplovšek. 

Dr. Miro Stiplovšek: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov prosvetno-kulturnega zbora je v odmoru proučil dodatno poročilo 
zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k predlogu zakona o uspo- 
sabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
in se strinjal z redakcijskimi spremembami amandmajev k 22. in 31. členu. 
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Odbor tudi odstopa od svojega amandmaja k 27. členu, v katerem je predlagal 
prisilno upravo za zavode in se strinja z utemeljitvijo in besedilom tega člena, 
kot ga je predložila zakonodajno-pravna komisija. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Začenjam razpravo. 
K razpravi se je prijavil poslanec Zoran Mrak. 

Zoran Mrak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Dovo- 
lite mi, da vas danes, ko obravnavamo predlog zakona o usposabljanju otrok 
in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, seznanim z neka- 
terimi podatki, ki jih zakonski predlog narekuje zavodom tega področja, in 
seveda tudi zavodu v Gorenjem Logatcu, z nekaterimi problemi, ki pri njih 
nastajajo, in z mnenji o tem zakonskem predlogu, ki sem jih slišal od strokov- 
nega osebja ter gojencev tega zavoda. 

V vzgojno-varstvenem zavodu Gorenji Logatec so gojenci z vedenjskimi in 
osebnostnimi motnjami v starosti od 15. do 18. leta starosti. V ta zavod so bili 
poslani zaradi socialnega vedenja, kot npr. zaradi manjših tatvin, beganja od 
doma, opuščanja šole itd. 

Zavod je začel v prvi fazi svojega delovanja usmerjati gojence predvsem 
v dve skupini poklicev: v kovinski smeri se usposabljajo za ključavničarje, kovi- 
nostrugarje in rezkarje, v mizarski stroki pa za strojne in pohištvene mizarje. 
Zavod skuša pri gojencih odpravljati motnje v vedenju in osebnosti z vzgojnim 
delom v skupinah z različnimi aktivnostmi, s pridobivanjem šolske izobrazbe, 
s privajanjem na vsakodnevne dolžnosti in z intenzivnejšo delovno vzgojo, ki 
ima obliko izučevanja ali priučevanja za določen poklic. Hkrati pa skuša poleg 
sanacije gojenčeve osebnosti sanirati tudi njegovo , ožje čustveno1 okolje. V ta 
namen skuša zavod navezati stike s starši in jih osveščati skozi trajnejši sveto- 
valni proces ter jih seznanjati in nagovoriti za najučinkovitejšo pomoč gojencu 
v času, ko je v zavodu. 

Zavod se je doslej povezal z okoljem predvsem prek športnih organizacij, 
gojenci pa so se vključili tudi v delo mladinske organizacije, kjer se že uspešno 
uveljavlja in sebi v prid razčiščujejo marsikatero njim neljubo situacijo. Širših 
stikov zavod še ni sklenil, ker je bil doslej obremenjen s svojo lastno notranjo 
problematiko. Vodstvo zavoda v sodelovanju z gojenci uspešno odstranjuje pre- 
nekatere krivične obdolžitve o obnašanju gojencev v tem kraju, tako da takšne 
primere raziskuje in rezultate posreduje javnosti na zborih volivcev in na po- 
doben način. 

Čeprav so v zavodu strokovne službe v glavnem zasedene, opravljajo svoje 
delo še vedno stihijsko, saj zmorejo reševati le vsakodnevne probleme. Trenutno 
deluje psihološka, socialna in pedagoška služba. 

Pravice in dolžnosti učencev so opisane v osnutku statuta. Le-ta je v do- 
končni obdelavi in pričakujemo, da bo zavod kmalu začel poslovati po njegovih 
določilih. 

O sprejemu gojencev v zavod odloča posebna strokovna komisija, ki ima 
sedež v Novih Jaršah. Pri svojih odločitvah upošteva določene kriterije za 
sprejem. Te odločitve preverja nato še posebna komisija zavoda, ki ima možnost 
veta na sklep komisije iz Novih Jarš. Ista komisija odloča tudi o odhodu go- 
jencev iz zavoda, in sicer po priporočilu zavodskega strokovnega kolegija. V tej 
komisiji je psiholog in socialni delavec. 
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Program usposabljanja zavoda je dvojen. Po formalni plati je njegov cilj 
poklicna usposobitev gojenca in dokončanje šolske obveznosti, po vsebinski 
plati pa izgrajevanje gojenčeve osebnosti in socialne ter čustvene zrelosti. 

Sestav strokovnega kadra zavoda zaenkrat še ne ustreza programu vzgoj- 
nega dela v zavodu. Težave so predvsem v zasedbi delovnih mest vzgojiteljev. 
Na razpis se ni prijavilo zadovoljivo število kandidatov, poleg tega pa pretežna 
večina ni ustrezala zahtevam za delo z vedenjsko in osebnostno motenimi mlado- 
letniki. Druga težava pa je v tem, da za tiste vzgojitelje, ki sicer ustrezajo 
razpisnim pogojem, ni zagotovljenih stanovanj. 

Zavod v sedanjem stanju nima ustreznih prostorov, kjer naj bi izvajal pred- 
videni delovni program. Težave povzroča predvsem nefunkcionalnost prostorov, 
kar vpliva predvsem na izvajanje svobodnih aktivnosti v zavodu in tudi na 
kvaliteto dela. 

Okolica je sprejela zavod z nezaupanjem in odklanjanjem, kar se kaže 
v pogostih očitkih na račun gojencev, ki pa so marsikdaj neupravičeni. Proble- 
matika gojencev prebivalcem ni znana, niti niso znani cilji in smotri dela 
s temi gojenci. Gojence čustveno ne sprejemajo in imajo 'do njih popolnoma 
negativno stališče, kar zelo moti tudi vživljanje zavoda kot celote v okolje, 
v katerem je. To je posledica slabih izkušenj, ki so jih imeli prebivalci tega 
kraja do gojencev in strokovnega osebja prejšnjega zavoda, ki je bil, kakor 
vam je znano, ukinjen. 

V zavodu je bivalnega prostora za 64 gojencev, trenutno pa je v zavodu 
samo 20 gojencev. Glavni razlog za neizkoriščenost zavoda je pomanjkanje 
strokovnega kadra, vzgojiteljev in še neizdelane organizacijske strukture zavoda. 
Glede na dosedanje izkušnje in kratek čas delovanja — zavod namreč deluje 
šele 4 mesece — je o strokovnem osebju zavoda in njegovem delu težko podati 
povsem realno oceno. Pri svojem delu je osebje zavoda naletelo že na marsi- 
katere probleme, ki ovirajo normalno delo. Tako na primer, obstoječa izobrazba 
gojenca, s katero prihaja v zavod, marsikdaj onemogoča normalni tok strokov- 
nega izobraževanja ali pa mu takšno strokovno izobraževanje celo preprečuje. 
Srečujejo se s problemi premajhne odgovornosti okolice do gojencev, na primer, 
točenje alkoholnih pijač mladoletnikom, kar pospešuje njihovo agresivnost. 

Glede predloga zakona, ki je predložen našemu zboru v obravnavanje in 
sprejem, pa so bile v razgovoru s predstavniki zavoda in z njegovimi strokovnimi 
sodelavci izražene naslednje misli: 

Zavodi so po predlogu zakona razvrščeni v nekaj vrst preveč grobo; obstaja 
bojazen, da bo postal zakon čez čas pretog okvir, da bi se v njem v bodočnosti 
razvijale razne oblike zavodov glede na razvoj različnih vrst motenj mladine. 
Predlog zakona ne predvideva prehodnega obdobja za gojenca, to je, kako go- 
jenca, potem ko je zaključil bivanje v zavodu, čimprej vključiti v koristno delo 
v družbi. Znano nam je, da so gojenci zavoda med bivanjem v zavodu preskrb- 
ljeni s hrano, obleko, imajo vzgojitelja, svetovalca itd., da pa so v prostem 
času marsikje prepuščeni sami sebi, da se v novem okolju, v novem življenju 
izven zavoda ne znajdejo, da začnejo »plavati« in da marsikdaj zaidejo na stara 
grešna pota. Današnje socialne službe pri občinskih skupščinah, današnji zavodi 
za zaposlovanje, pa tudi kadrovske službe v podjetjih so marsikdaj še nemočne 
pri posredovanju in sprejemanju kadrov, še bolj nemočne pa so, kadar je 
potrebno dati dela in kruha mladoletniku, otroku brez doma. 

Ob vsem tem pa je potreba pomisliti, da nas letno, po izjavah strokov- 
njakov zavoda, gojenec stane okoli 3 milijone starih dinarjev. Strokovnjaki 
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zavoda menijo, da bi bilo nujno potrebno takšen prehodni režim življenja 
gojencev zakonsko urediti ali pa ga dopolniti z vzporednimi predpisi, ker bomo 
le na ta način lahko vključili gojenca v koristno delo in ga uspešno prevzgojili 
v koristnega državljana in občana. 

K 27. členu zakonskega predloga imajo delavci zavoda enak pomislek, kakor 
ga je izrazil odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora. 
Vsekakor ne bi smeli dopuščati odprave zavoda zato, ker družbeni organi in 
organi upravljanja ponekod še niso sposobni razrešiti nesoglasja ali nepravilnosti 
v delu zavoda. Takšna odprava bi bila dejansko nesmotrna in ekonomsko ter 
družbeno škodljiva, kar vidimo iz prakse prav tega zavoda, ki je bil pred 
meseci ukinjen. Ker pa sedanja ustava ne dopušča prisilne uprave oziroma 
zaželene sanacije zavoda, se je seveda treba zavzeti za to, da se predpisi ustave 
spremenijo in uskladijo. 

Prav tako v celoti podpirajo predlog odbora k 32. členu, po katerem naj bi 
ravnatelj zavoda za usposabljanje izpolnjeval pogoje za strokovnega delavca 
zavoda s predlagano prakso. Za vodenje zavoda prav gotovo ni zadostna ozka 
usmerjenost defektologa, pač pa je potrebno širše znanje, ki ga mora obvla- 
dati predstojnik takšnega zavoda. 

Z vsemi ostalimi določili zakonskega predloga, upoštevaje pripombe odbora 
in zakonodajno-pravne komisije, se v celoti strinjajo in zato sem tudi poobla- 
ščen, da za zakon glasujem. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Besedo ima poslanec Boris 
Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
razpravi se bom omejil samo na posebne šole za duševno prizadeto mladino, 
to' se pravi, predvsem za debile, ki običajno bremenijo proračune občine. Pred- 
vsem bi rad vprašal, kako' je s prijavljanjem in kako s kategorizacijo teh otrok 
in kakšni so rezultati pri ustanavljanju posebnih šol po občinah. Po temi zakonu 
so občine dolžne ustanavljati te šole, tako kot so bile tudi po prejšnjem zakonu, 
vem pa, da teh šol v večini primerov ni. Zato bi bilo potrebno zagotoviti 
z zakonom, da bi občine izpolnjevale te dolžnosti. 

Verjetno je eden od vzrokov tudi finančno vprašanje. V naši občini stane 
šolanje enega učenca na posebni osnovni šoli v letu 1967 395 tisoč dinarjev. 
Nedvomno, da je to velik izdatek, pa vendar se rentira, če je ta posebna šola 
tudi center usmerjanja teh otrok po tem, ko zapustijo šolo. 

V pravilniku o kategorizaciji je sicer naveden postopek, vendar pa so me 
opomnili na šoli in zavodu za prosvetno pedagoško službo, da bi morda kazalo 
v Sloveniji postopek nekoliko precizirati, posebno kar zadeva delo strokovnih 
komisij za kategorizacijo. Člani teh komisij imajo ogromno dela in se zelo 
težko odzivajo sodelovanju v komisijah. Po pravilniku pa so dolžni sodelovati 
oziroma, sklep komisije je dokončen le, kadar sodelujejo na seji vsi člani 
komisije. Menda je pri nas prav v tem zadržek, da se ta komisija že več kot 
eno leto ni sestala, čeprav je vrsta prijavljenih, pa še ne dokončno kategorizi- 
ranih otrok. V tem pogledu bi verjetno kazalo postopek oziroma način dolo- 
čanja komisij tako prilagoditi, da bi lahko nekoliko hitreje delale. 

Predsednik Miloš Poljanšek Besedo ima poslanka Zofka Kodrič. 
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Zofka Kodrič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Strinjam se z zakonsko ureditvijo usposabljanja otrok in mladostnikov v te- 
lesnem in duševnem razvoju, saj obravnava kompleksno vso problematiko tega 
področja, zlasti še, ker so zajete vse kategorije prizadetih otrok in se je končno 
besedilo oblikovalo v številnih javnih razpravah. Tudi sama sem pri teh raz- 
pravah sodelovala. 

Kljub temu pa so pri 11. členu še različna stališča. 11. člen zakona obvezuje 
posebne osnovne šole, da organizirajo celodnevno varstvo za otroke, ki so ga 
potrebni. Kakor je iz zakona mogoče razbrati, financirajo dejavnost posebnih 
osnovnih šol in celodnevnega varstva občinske izobraževalne skupnosti. 

V ptujski občini je samo ena posebna osnovna šola, ki deluje v starih, 
neustreznih in najetih prostorih, ki jih ni mogoče z dozidavanjem povečati. Naj 
povem, da gostuje v 700 let starem minoritskem samostanu. Ob maksimalno 
izkoriščenih zmogljivostih je šola lahko zajela le 143 otrok od 534 kategori- 
ziranih, kar predstavlja le 26%. Vprašanje je, kako bo mogla občinska izobra- 
ževalna skupnost kriti vse gornje perspektivne probleme v posebnem šolstvu, 
saj ni mogla občina v celoti in v zadostni meri pokriti niti potrebnega obvez- 
nega in srednjega šolanja; sofinanciranje strokovnih in srednjih šol izven občine 
pa je bilo možno le z dopolnimi sredstvi republike. 

Po razpravah s strokovnimi in družbenimi organi v Ptuju menim, da bi 
bilo treba razliko v sredstvih, ki jih terja dražje posebno šolstvo v primerjavi 
z osnovnim, kriti iz republiških virov, zlasti če naj zajame posebna šola vse 
kategorizirane otroke in jim nudi celodnevno varstvo. 

Občinska sredstva tudi ne bodo zadoščala za investicije v posebnem šolstvu, 
ki bodo potrebne, čeprav občina enakopravno obravnava osnovno in posebno 
šolstvo. Ob novogradnjah v naši občini ni pričakovati sprostitve šolskih pro- 
storov. Z novogradnjo se adaptirajo stari prostori, ki so skupaj z novimi zaradi 
omejenih sredstev preračunani le za potrebe osnovnošolskih otrok, in to še 
vedno ob dvoizmenskem pouku in odprtem dnevnem prostoru za dnevno var- 
stvo otrok. 

Ob vsem tem ne more biti samo občina dolžna, da rešuje problematiko 
investicij v posebnem šolstvu. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Božidar Rav- 
nikar. 

Božidar Ravnikar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Bom zelo kratek; ob današnjem sprejemanju predloga zakona, o katerem 
smo veliko govorili, se mi postavlja naslednje vprašanje: 

Sam zakon na splošno zajema vsa področja, ki naj bi jih uredil; vendar jih 
bo po mojem mnenju dokončno lahko uredil le takrat, ko bo ob njem obveljalo 
vseh 8 izvršilnih predpisov, ki jih predlog zakona postavlja. 

Posebej me zanima tole: Ali so v pripravi nekateri izmed teh izvršilnih 
predpisov oziroma, kako daleč je s pripravo? Nekateri so bistvene važnosti, zato 
postavljam vprašanje predvsem za tri, in sicer: 

1. način imenovanja in sestava komisije ter postopek za pošiljanje vedenj- 
sko in osebnostno motenih otrok v zavode za usposabljanje; 

2. navodila za prilagoditev predmetnikov in učnih načrtov posebnih poklic- 
nih šol; in 
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3. pogoji glede vrste in stopnje izobrazbe ter glede osebnostnih in moralno- 
političnih kvalitet, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci zavodov za 
usposabljanje. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Je pripravljen predstavnik predlaga- 
telja odgovoriti na to vprašanje? Besedo ima tovariš dr. Vladimir Bračič, član 
izvršnega sveta. 

Dr. Vladimir Bračič: V razpravi o predlaganem zakonu je odbor 
za znanost, kulturo in prosveto izvršnega sveta načel prav ta problem in zadol- 
žil oba odgovorna sekretariata, da v roku 3 mesecev pripravita vse spremljajoče 
dokumente, smatrajoč, da je zakon popoln šele takrat, ko bodo ti predpisi 
sprejeti. Sekretariata sta se obvezala, da bosta to delo opravila in izjavila, da 
so nekateri konkretni predpisi že gotovi ali pa so tik pred izgotovitvijo. Če 
dovolite, tovariš predsednik, bi izkoristil to priložnost, da bi odgovoril še na 
vprašanje, ki ga je zastavil poslanec Zoran Mrak v zvezi s pomanjkanjem sta- 
novanj za potrebe zavoda v Logatcu. V predlogu zakona o proračunu SR Slo- 
venije za leto 1968 so zagotovljena sredstva v višini 460 000 N dinarjev za nakup 
stanovanj v letošnjem letu; v odloku pa je tudi predlagano, naj bi se zagotovila 
enaka vsota sredstev tudi za leto 1969. S tem bi zavodu omogočili redno 
dejavnost. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Vlado Uršič. 

Vlado Uršič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ko smo zakon 
obravnavali v naši občini, je vse predvsem zanimal 2. odstavek 27. člena, ki 
govori o odpravi zavodov, zlasti če so ti zavodi splošnega slovenskega pomena, 
pa zaradi neurejenih samoupravnih odnosov ne opravljajo svoje dejavnosti, 
možnosti, da pride do prisilne uprave, pa ni. Zanima me predvsem zavod za 
slepo mladino. 

Zato postavljam vprašanje: Kaj bo s takimi zavodi, v katerih ni mogoče 
rešiti njihovih notranjih problemov, pa tudi ni mogoče izdati dekreta o pre- 
nehanju dela? Ali je možna kakšna tretja oziroma kompromisna varianta med 
prerogativi, ki so dani sekretarju za zdravstvo in socialno varstvo ter sekretarju 
za prosveto in kulturo o prenehanju dela? Ali se predvideva v spremembah 
ustavnih določil možnost, da se prenese prisilna uprava tudi na tovrstne zavode 
oziroma na vse zavode, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in vzgojo? 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Uršič postavlja vprašanje 
predlagatelju; nanj bo odgovoril tovariš Boris Lipužič, namestnik republiškega 
sekretarja za prosveto in kulturo. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
svoji uvodni obrazložitvi sem povedal, da ni bila mogoča nikakršna rešitev 
v smislu prisilne uprave. O tem vprašanju je bilo mnogo (razprav v pristojnih 
odborih obeh zborov, ki sprejemata ta zakotn, vendar je bilo ugotovljeno, da ni 
mogoče uvesti institucije prisilne uprave, preden se ne spremenijo ustrezne 
določbe zvezne ustave. 

Kot vam je znano, je ustavno sodišče naše republike sprožilo to vprašanje 
in bo v okviru tudi določenih drugih sprememb, ki jih proučujejo pristojni 
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organi, tudi to vprašanje proučeno ter verjetno sprejeta taka solucija, da se 
omogoči uvedba prisilne uprave tudi v zavodih s področja družbenih služb. Tre- 
nutno pa je možna taka rešitev, kakršno predvideva ta zakon; v zavodu, ki ni 
odpravil določenih pomanjkljivosti, je možno za določen čas prekiniti delo ozi- 
roma zavod odpraviti. Vendar je možno takoj nato zavod tudi znova ustanoviti. 

Skratka, gre za to, da se na novo razpišejo vsa delovna mesta in se for- 
malno na novo ustanovi zavod. Na ta način se lahko sanirajo neurejene raz- 
mere v zavodu. Trenutno v okviru temeljnega zakona o zavodih in zakona o 
delovnih razmerjih drugačna rešitev ni možna. 

Kar zadeva ostala vprašanja, ki so jih v zvezi s predlogom zakona navedli 
tovariši poslanci, bi povedal, da bo sekretariat za prosveto in kulturo lahko 
določene izvršilne predpise v sodelovanju z republiškim sekretariatom za 
zdravstvo in socialno varstvo pripravil že v 3 mesecih; nekateri izmed njih so 
že pripravljeni, zlasti prilagoditev predmetnikov in učnih načrtov, ki veljajo za 
osnovne šole, potrebam osnovnih šol za slepe in gluhe ter za druge kategorije 
prizadetih otrok. 

Kot vam je že znano, še naprej ostaneta v veljavi predpis o številu učencev 
v enotah in oddelkih zavodov in izvršilni predpis, ki zadeva normative glede 
gradnje in opreme zavodov. Ta dva predpisa sta bila že izdana na podlagi 
zakona o posebnem šolstvu; trenutno bi bilo koristneje in bolj potrebno, da 
izdamo druge izvršilne predpise, za katere je sekretariat za prosveto in kulturo 
pooblaščen skupno s sekretariatom za zdravstvo in socialno varstvo. 

Verjetno pa vseh izvršilnih predpisov ne bi mogli izdati v treh mesecih, 
ker bodo morali sukcesivno nastajati glede na to, da je treba še določena stro- 
kovna vprašanja proučiti. Nedvomno pa bo treba nekatere stvari, kot je adap- 
tacija predmetnika in učnih načrtov ter pogojev za strokovno izobrazbo de- 
lavcev v zavodih urediti do konca letošnjega šolskega leta, tako da bi lahko nov 
režim začel veljati v novem šolskem letu. Vsekakor pa je v delovnem programu 
sekretariata, da v letošnjem koledarskem letu pripravi vse potrebne izvršilne 
predpise, ker se zavedamo, da bo Lahko zakon začel normalno funkcionirati 
šele, ko bodo dejansko veljavni tudi vsi izvršilni predpisi. 

Eden izmed tovarišev poslancev je omenil, da v zakonu ni pravilno postav- 
ljeno vprašanje strokovne usposobljenosti oziroma zahtev, ki jih postavljamo 
za ravnatelje zavodov. Za ravnatelje zavodov je postavljena zahteva, da imajo 
izobrazbo, kakršna se zahteva za strokovne delavce tega zavoda; to pomeni, da 
se med strokovne delavce zavoda ne štejejo samo pedagogi oziroma defektologi, 
marveč tudi zdravstveni, socialni in drugi delavci, ki tvorijo team zavoda. To 
določilo za ravnatelje zavodov torej velja v tem smislu, da morajo izpolnjevati 
enake pogoje glede izobrazbe, kot se to zahteva za strokovne delavce zavoda. 
Kar pa zadeva pedagoške vodje šol, ki so v sklopu zavodov, pa je postavljena 
zahteva, da morajo ti znotraj zavodov izpolnjevati pogoje za učitelje te šole 
v enakem smislu kot ravnatelji osnovnih in srednjih šol. 

Na podlagi zakonskega določila bo sekretariat pripravil program razvoja 
posebnih vzgojno-izobraževalnih zavodov in ga bo predložil skupno z republiško 
izobraževalno skupnostjo Skupščini SR Slovenije z namenom, da ta začrta 
osnovne smernice nadaljnjega razvoja tega področja. Program bo pripravljen 
v letošnjem letu. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ali še kdo želi besedo? Prosim, tova- 
rišica Nada Majcen, namestnik sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo. 
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Nada Majcen: V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, kako je s pri- 
javljanjem otrok, kako s kategorizacijo in kako z ustanavljanjem posebnih šol 
za kategorizirane otroke ter kakšne so možnosti republiškega reguliranja po- 
gojev in načina za kategorizacijo otrok. 

V zvezi s tem bi informirala tovariše poslance, da je potek kategorizacije 
dejansko nekoliko v zaostanku. Takoj po izidu pravilnika o kategorizaciji otrok, 
motenih v duševnem in telesnem razvoju so ta potek ovirale slabe možnosti za 
ustanavljanje strokovnih komisij. Pozneje, ko so te strokovne komisije bile 
ustanovljene, je potek kategoriziranja zaviralo dejstvo, da nimamo zadosti insti- 
tucij, kjer bi se ti otroci lahko naprej usposabljali; seveda pa tudi pomanjkanje 
materialnih sredstev občinskih skupščin za izvedbo kategorizacije. 

V zadnjem času ugotavljamo, da kategorizacija le hitreje poteka, ker je 
problem komisij dokaj urejen in si prizadevamo, da bi te ne obstajale v vsaki 
občinski skupščini, ampak da bi delovale pri za to usposobljenih institucijah, 
kjer so tudi možnosti ugotavljanja motenj boljše. Sedaj imamo od prijavljenih 
otrok nekaj več kot polovico že kategoriziranih. 

Glede bodočega ustanavljanja posebnih šol in institucij za usposabljanje 
kategoriziranih otrok pripravljata republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
ter republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo program razvoja teh 
institucij. Kot ste videli, je v zakonu predviden sprejem tega programa s strani 
Skupščine SRS v sodelovanju z izobraževalnimi skupnostmi. 

Da bi bilo izvajanje kategorizacije boljše tudi v strokovnem smislu, pri- 
pravlja naš sekretariat priročnik o. detekciji otrok, motenih v telesnem in 
duševnem razvoju, ki naj služi vsem pedagogom, zdravstvenim in socialnim 
delavcem, ki prvi prihajajo v kontakt z otroki. Veliko problemov je namreč 
doslej predstavljalo dejstvo, da so pedagogi tudi normalne otroke velikokrat 
pošiljali na kategorizacijo ne zaradi tega, ker je šlo za dejansko motenost, 
ampak zaradi drugih okoliščin, ki so ovirale otroka pri učenju in vplivale na 
slabši potek njegovega izobraževanja. 

Res je tudi to, da odnos zdravstvenih delavcev do tega problema ni bil 
vedno dovolj odgovoren, ker niso v zadostni meri posvečali pozornost prav 
določenim značilnostim motenj otrok, ki so resnično potrebni kategorizacije. 

Enako je tudi s socialnimi delavci, tako da mislim, da bo na podlagi tega 
priročnika delovanje bodočih komisij boljše. Hkrati pripravljamo kriterije za 
ocenjevanje vrst in stopenj motenosti na podlagi meril, ki so primerne za jugo- 
slovansko populacijo. Sedaj se namreč stopnje in teža motenosti ugotavljajo na 
osnovi raznih testov in drugih strokovnih pripomočkov, ki niso značilni za našo 
populacijo, temveč se uporabljajo v drugih deželah. 

Z obema ukrepoma menimo, da bo strokovnost dela komisij izboljšana. 
Poleg tega sodelujemo tudi z zveznimi organi, da bi dosegli pravico, da repu- 
blika sama uredi tako oceno motenosti kot tudi izvedbo postopka kategorizacije. 
Zato upam, da bomo v letošnjem letu v republiki uredili to, kar je tudi tovariš 
poslanec predlagal. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Zeli še kdo poseči v raz- 
pravo? Če ne, menim, da moramo ugotoviti iz razprave izzveneče dejstvo, da 
je zakonski predlog izredno aktualen ter do neke mere seveda še vedno za- 
pleten, ker nam bo odgovore na številna vprašanja, ki so bila tudi danes izra- 
žena, lahko dala samo praksa, potem ko bomo dobili tudi izvršilne dokumente. 
Zato ugotavljam, da je takšen zakon, kakršnega danes sprejemamo, prav gotovo 
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resna osnova za sistematično urejanje danes tako prisotnega vprašanja usposab- 
ljanja fizično in umsko prizadete mladine. Pri tem je prav, da poudarimo polno 
odgovornost izobraževalnih skupnosti republiških sekretariatov za prosveto in 
kulturo ter za zdravstvo in socialno varstvo, da se zakon tudi v praksi ures- 
ničuje. 

Mislim, da je kategorizacija prav gotovo eno ključnih vprašanj, kako bo 
zakon zaživel; zato se s tem nalaga polna odgovornost strokovnim komisijam. 
Le od njih bo odvisno, ali bomo postopek dobro opravili, ali pa bo pritisk večji, 
kot je potreba. Iz prakse je namreč znano dejstvo, da je nekdo, ki je na robu 
prizadetosti ali neprizadetosti, lažje vključljiv v vrstah zdrave in normalne 
mladine, kot pa obratno, čeprav bo verjetno s strani staršev pritisk dostikrat 
ravno nasproten. 

Ker nam sekretariata, ki bosta pripravila izvršilne predpise, obljubljata, da 
bodo le-ti v kratkem pripravljeni, lahko z gotovostjo računamo, da bo zakon 
kmalu v praksi v resnici tudi zaživel. Prepričan sem, da nam bo prav ta praksa, 
ki jo bo uveljavil zakon, pokazala še na nakatera vprašanja in težave, ki jih 
bo treba kasneje odpraviti z normativnimi akti oziroma z zakonskimi spremem- 
bami ali dopolnili. 

S tem zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor 
je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na potrditev statuta 
izobraževalne skupnosti Socialistične republike Slovenije. 

Dovolite, da ob tem pozdravim predsednika republiške izobraževalne skup- 
nosti profesorja dr. Sukljeta, ki je navzoč na današnjem zasedanju zbora. 

Statut je predložila skupščina izobraževalne skupnosti Socialistične repu- 
blike Slovenije; obrazložil pa ga bo njen predsednik dr. Lujo Šuklje. 

Dr. Lujo Šuklje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Izobraževalna skupnost Socialistične republike Slovenije je sprejela svoj statut 
na konstitucijski seji 22. decembra 1967. Po zakonu o izobraževalnih skupnostih 
in o financiranju vzgoje in izobraževanja v Socialistični republiki Sloveniji po- 
trdi statut Skupščina Socialistične republike Slovenije. Zato smo vam ga pred- 
ložili, da ga potrdite ali da daste k njemu svoje pripombe, ki bi jih obravnavali 
na naši naslednji skupščini. 

Preden smo statut sprejeli, smo dali besedilo-, ki ga je pripravila posebna 
statutarna komisija ustanovne skupščine, v razpravo vsem temeljnim izobraže- 
valnim skupnostim in vsem izobraževalnim zavodom, vsem članom republiške 
izobraževalne skupnosti, ustreznim organom Skupščine Socialistične republike 
Slovenije ter družbeno političnim organizacijam, Socialistični zvezi delovnega 
ljudstva in zvezi sindikatov. Pri pripravi končnega besedila je izvršni odbor 
republiške izobraževalne skupnosti prispele pripombe upošteval, nekaj spre- 
memb pa je bilo predlaganih in sprejetih na sami skupščini. 

Sprejeti statut se opira na statut ustanovne skupščine in na kratkotrajne 
izkušnje iz prvih mesecev življenja izobraževalnih skupnosti po konstituiranju 
ustanovne skupščine v juniju 1967. V nadaljnjem razvoju izobraževalnih skup- 
nosti se bodo gotovo pokazale potrebe, da se statut popravi ali dopolni, kot se 
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že danes kažejo neke pomanjkljivosti samega zakona. Zakon in statut morata 
biti pač opora za smotrno in urejeno delo, ne smeta pa ovirati razvoja. Čeprav 
je lahko nenehno izpreminjanje zakonov in statutov v utrjenih organizacijah 
dela škodljivo, bo pri tako mladem organizmu, kot so nove oblike samouprav- 
ljanja na področju izobraževanja, potrebna prilagoditev življenjskim izkušnjam, 
ki jih sedaj še ni dovolj. 

Vendar pa vam, tovarišice in tovariši poslanci, ob tej priliki lahko sporočim, 
da so že v nekaj mesecih med ustanovno skupščino v juniju in prvo redno 
skupščino v decembru 1967 nove oblike samoupravljanja polno zaživele. Delo 
izobraževalne skupnosti je sicer pričelo s težavami pri financiranju strokovnega 
šolstva, ki so vam znane; za silo smo jih prebrodili ob izredni podpori Skupščine 
Socialistične republike Slovenije in njenega izvršnega sveta ter družbeno poli- 
tičnih organizacij. Pri reševanju dveh osnovnih nalog, to je razdelitve dopol- 
nilnih sredstev in priprave meril za financiranje osnovnega in srednjega šolstva, 
pa je izvršni odbor v tesnem sodelovanju s temeljnimi izobraževalnimi skup- 
nostmi že pričel zastavljati širše in globlje temelje za takšno financiranje iz- 
obraževanja, ki bo spodbujalo h kakovostni vzgoji, omogočalo smotrno razpore- 
ditev in ureditev izobraževalnih zavodov in vodilo k enakopravnosti vzgoje in 
vzgojiteljev. S sprejetjem meril za financiranje osnovnega in srednjega šolstva, 
osnovanih na načelu nagrajevanja po pedagoški uri, je skupščina republiške iz- 
obraževalne skupnosti takšne zasnove podprla. 

Zavedamo pa se, da je do polne, pravilne in pravične uveljavitve postav- 
ljenega načela pot še dolga in naporna. V te napore se vključuje pravična raz- 
delitev dopolnilnih sredstev, ki bodo po letošnjih konceptih temeljnim izobra- 
ževalnim skupnostim v celoti dotekala prek republiške izobraževalne skupnosti. 
Ta odgovorna naloga se postavlja pred eno naših bližnjih skupščinskih sej. 

Sedanji napori skupnosti veljajo zlasti zagotovitvi minimalnih, toda zaneslji- 
vih sredstev za financiranje v tem letu in pripravi čimbolj smotrne uporabe 
sredstev, ki jih naša družba danes more dajati za izobraževanje. Od tako ime- 
novane racionalizacije, ki jo pripravljamo, seveda ne smemo pričakovati pri- 
hrankov v celotnem področju izobraževanja. Želimo pa izboljšati sedanjo mrežo 
in organizacijo izobraževanja, tako da bo čimbolj ustrezala resničnim potrebam 
naše družbe in gospodarstva ter sodobnemu sistemu izobraževanja. Če pri tem 
popravljamo in odpravljamo nekatere napačne pretekle zasnove, ki so slonele 
na nezanesljivih ali izkrivljenih dokazilih in na površnih preudarkih, morajo 
naši popravki temeljiti na zanesljivejših podatkih in ne smejo biti prenagljeni. 

Naloga ni lahka in hitrih, velikih učinkov ne moremo pričakovati. Gospo- 
darstvo nam žal še vedno ne zna dati dovolj zanesljivih napovedi bližnjih in 
bodočih potreb, sistem izobraževanja pa tudi še ni do kraja izoblikovan in 
skladen. Tako se problemi financiranja izobraževanja prepletajo s problemi 
naše gospodarske reforme in reforme izobraževanja, ki si po vsem svetu išče 
novih oblik, ustreznih razvoju znanosti:, gospodarstva in socialnih odnosov. 
Republiška izobraževalna skupnost bo financiranje izobraževanja usklajevala z 
reševanjem nakazanih problemov v tesnem sodelovanju z republiškim sekreta- 
riatom za prosveto in kulturo, z ustreznimi organi Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije, z gospodarskimi in družbeno-političnimi organizacijami ter z 
znanstvenimi in učnimi zavodi. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Zeli predstavnik izvršnega 
sveta dr. Bračič poseči v uvodno besedo? (Ne.) 
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Statut sta obravnavala zakonodajno-pravna komisija Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije in odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov našega zbora. Poročili sta priloženi gradivu in lahko preidemo k razpravi. 
Kdo želi, prosim, besedo? Besedo ima poslanec Dušan Čoki. 

Dušan Cokl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Za slo- 
venskega in sploh za učitelje pravimo, da morajo imeti polno mero pedagoškega 
erosa; to Je, več ljubezni, več humanizma, več neke človeške topline do našega 
otroka, do našega mladega rodu. Za nas, tovarišice in tovariši, za poslance pro- 
svetno-kulturnega zbora pa bi postavil, da moramo imeti več socialističnega 
erosa, več neke pravičnosti, več nekega razumevanja do našega otroka, pa tudi 
do vseh tistih, ki izvajamo kulturno-prosvetno politiko v naši republiki. Po- 
skušal bom to nekoliko jasneje povedati. 

Ko sprejemamo oziroma potrjujemo statut izobraževalne skupnosti SR Slo- 
venije, ki je sicer lepo in v redu, upam vsaj, napisan in ga v bistvu ne moremo 
dosti spremeniti, ker se menda ne da, bi pa bilo menda dobro ob njem opozoriti 
na nekaj, kar deloma vsi poznamo, tu in tam kritiziramo in jadikujemo, spre- 
minjamo pa le počasi ali pa sploh ne. Odmaknil bi se za trenutek od tega sta- 
tuta in povedal nekaj besed o dejavnosti, ki je toliko ne zadeva, ker pa spada 
vse naše življenje tudi v sklop kulture in prosvete vsega našega ljudstva, vseh 
nas, ne bo to menda odveč. 

Po vojni smo povedali, sprejeli, ukinili, na novo uvedli, reformirali, žal tu 
in tam po svojem globokem prepričanju, da je prav in pravično, že toliko zadev, 
da smo morali biti nekateri pri svojem delu z množicami delovnih ljudi pa res 
že pravi virtuozi, če smo hoteli obdržati svojo ravno hrbtenico. Glejte, pri zgo- 
dovini smo v osnovni šoli kritizirali staro Jugoslavijo, da ni mogla dati dela 
in kruha vsem svojim delovnim ljudem in jih je zato pognala v inozemstvo. 
Danes nam je o tem v naši šoli težko govoriti, ker je spet mnogo naših ljudi 
zunaj in to celo trdnih kmetov, ker se pač drugače iz težav ne morejo izkopati. 

Nekaj let po Vojni smo imeli najnaprednejšo zdravstveno in socialno zako- 
nodajo, teoretično in praktično sploh na vsem svetu. Danes smo že od marsičesa 
odstopili in gremo v mnogih pogledih celo nazaj. Pri osebnem dohodku in pri 
pokojninah ne bo več takih groznih razlik, smo govorili, danes so te razlike 
tu in tam občutnejše, kot so bile. To je sploh poglavje zase in je vprašanje, 
kako žive danes ljudje z minimalnimi osebnimi dohodki in pokojninami na eni 
strani, na drugi strani pa ljudje, ki dosegajo sto in sto tisoče starih dinarjev 
mesečnega osebnega dohodka. Danes imamo prosvetne delavce, od osnovne šole 
pa do univerze, ki prejemajo za svoje kulturno-prosvetno poslanstvo kaj nizke 
osebne dohodke in pokojnine, da ne rečem, tu in tam že kar sramotno nizke. 

Danes hodijo naši otroci še vedno, 23 let po vojni, 8, 9 in več km v osnovno 
šolo, ker smo jim pač njihovo dobro domačo osnovno šolo vzeli. Imamo celo 
primere, da otroci nalašč zaostajajo v 5. razredu osnovne šole, samo da jim ni 
treba vstajati zjutraj ob 4. uri in se z avtobusom voziti v neko centralno šolo, 
iz katere pridejo po 12 ali še več urah lačni, premraženi in vsega naveličani 
spet domov. 

V stari Jugoslaviji je imel, recimo, celo Ptuj svoje redno stalno gledališče, 
danes pa govorimo o težavah ljubljanske filharmonije, mariborskega glasbenega 
življenja in še mogoče o čem. 

Glejte tovarišice in tovariši, samo nekaj takih težav in problemov sem 
navedel. In sedaj, da se povrnem k začetku svoje razprave, zakaj ne bi mogli 
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mogoče tudi v kulturi in prosveti iti nekoliko korakov nazaj? Mislim, ali ne bi 
bilo dobro za vse nas, za celoten slovenski narod, če bi ob potrjevanju tega 
statuta republiške izobraževalne skupnosti pomislili na reševanje vsega svojega 
življenja z malo več socialističnega erosa in opozarjali nenehno na nepravilnosti, 
ki se žal dogajajo in ki jih moramo prosvetni delavci, predvsem osnovnih šol, 
iz dneva v dan tolmačiti in opravičevati našim ljudem nekje spodaj. 

Dotaknil bi se predvsem treh členov tega predloženega statuta. 6. člen 
govori o nalogah izobraževalne skupnosti. Manjka pa, mislim, pri tem točka, ki 
bi govorila o zagotavljanju še posebnih dopolnilnih sredstev za tista področja, 
ki so bila mogoče iz razumljivih, žal, pa tudi iz nerazumljivih in neopravičljivih 
vzrokov dokaj zapostavljena. Ni samo občutek, temveč dejstvo, da so bila neka- 
tera področja favorizirana oziroma manj ali pa nič prizadeta ali pa bolj pod- 
pirana, nekatera pa, žal, dokaj zapostavljena. Takih področij je v SR Sloveniji 
kar precej. Pozabljati pa ne smemo, tovarišice in tovariši, da žive tam spodaj 
tudi naši ljudje, ki imajo pravico do enake soudeležbe pri razdeljevanju na- 
rodnega dohodka, nekateri pa imamo oziroma imajo celo dolžnost, da jim to 
pravico priznamo, ne samo teoretično, temveč tudi praktično. 

8. člen pravi: »Izobraževalna skupnost lahko predlaga pristojnemu organu, 
da v skladu s posebnimi predpisi odloči o prenehanju izobraževalnega zavoda, 
katerega dejavnost se financira oziroma sofinancira iz njenih sredstev.« Ali se, 
vprašam vas, tovarišice in tovariši, ne bi moglo zgoditi ob tem členu, da bi, 
recimo, enostavno likvidirali ptujsko srednjo ekonomsko šolo, ki pomeni za Ptuj 
ravno toliko, kot univerza za Ljubljano, kjer je socialni in krajevni sestav štu- 
dentov že kar zaskrbljujoč. 

68. člen pravi: »Pri določanju osnov in meril za financiranje dejavnosti iz- 
obraževalnih zavodov je treba zlasti upoštevati, da je materialni in družbeni 
položaj vsakega izobraževalnega zavoda in delovnega človeka v njem odvisen 
od njegovega dela in rezultatov dela.« Ta člen je silno lepo napisan, v praksi 
pa vemo, da je čisto drugače in tu in tam kar precej krivično. 

Ali bosta statut in njegovi izvajalci vsaj poskušala tudi tu reči kako besedo 
v obrambo pravice? Če smo kulturno-prosvetni delavci, smo vsekakor precej 
odgovorni za socialistično vzgojo vsega našega ljudstva, ki je, žal, v marsičem 
pomanjkljiva, ker smo mogoče tu in tam pa le preveč krajevno lokalistični, ker 
smo iz marsičesa, kar je skozi stoletja ohranjalo in krepilo slovenski narod v 
boju za obstanek, naredili komunalni problem, pozabili pa pri tem, da nas je 
Slovencev komaj za veliko mesto. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Nadaljujemo z razpravo. Zeli še kdo 
besedo? (Ne.) 

Poslanec Cokl nas je že drugič opozoril na določene probleme, ki so pri- 
sotni v ptujski regiji in ki se do neke mere nanašajo tudi na delovanje naše 
republiške skupnosti. Ta bo, kot vemo, dolžna prevelike razlike v okvirih in 
možnosti, ki so ji dane, izravnavati in pri tem preprečevati prevelike težave 
naših temeljnih izobraževalnih skupnosti pri zagotavljanju normalnega delo- 
vanja vseh naših osnovnošolskih in tudi večjega dela srednješolskih zavodov. 

Uvodoma je naštel tudi nekaj drugih ugotovitev, ki so nedvomno prisotne 
v našem prosvetnem in kulturnem življenju in za katere smo dolžni in soodgo- 
vorni tudi mi, da jih v okviru danih in razpoložljivih možnosti rešujemo. 
Predaleč bi zašli, če bi začeli od problema do problema ugotavljati, do kakšne 
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mere je danes v resnici storjen korak nazaj, morda korak v stran, ali pa morda 
vendarle korak naprej. 

Prepričan sem, da bo materialni del celotne problematike prosvete, kulture 
in znanosti kmalu na dnevnem redu v našem zboru. Kar zadeva kulturo, si obe- 
tamo, da bo to že meseca marca, kar pa znanosti, pa tedaj, ko bomo obravnavali 
teze za zakon o raziskovalnem delu in ko bomo govorili tudi o sredstvih zanj. 
Pri šolstvu je bila ta razprava vsaj do neke mere že prisotna, hkrati pa je res, 
da nas bo kmalu republiška izobraževalna skupnost lahko že informirala o 
prvih ugotovitvah, izkušnjah in spoznanjih, ki jih bo doživela v času svojega 
polletnega oziroma enoletnega dela. 

S tem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje pripombe, ki sta jih 
dala k statutu zakonodajno-pravna komisija in naš stalni odbor. Kdor je zanje, 
naj, prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je E*do proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor k statutu izobraževalne skupnosti 
Socialistične republike Slovenije soglasno sprejel pripombe zakonodajno-pravne 
komisije in odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Te pripombe 
bo zbor posredoval izobraževalni skupnosti Socialistične republike Slovenije. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu sklepa o izvolitvi predsednika in članov komisije Skup- 
ščine SR Slovenije za vprašanja mednarodnih odnosov. 

Predlog sklepa je predložila komisija za volitve in imenovanja Skupščina 
SR Slovenije. Zeli morda predstavnik komisije predlog še ustno obrazložiti? 
(Ne želi.) 

Dajem predlog sklepa o izvolitvi predsednika in članov komisije Skupščine 
SR Slovenije za vprašanja mednarodnih odnosov v razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) Dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog sklepa 
o izvolitvi predsednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja 
mednarodnih odnosov. 

Ker je s tem dnevni red izčrpan, zaključujem 40. sejo prosvetno-kulturnega 
zbora Skupščine SR Slovenije. 

(Seja je bila zaključena ob 11.55.) 



41. seja 

(9. februarja 1968) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Zače- 
njamo z 41. sejo prosvetno-kulturnega zbora Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Za današnjo sejo so opravičili odsotnost naslednji poslanci: Rudi Jaušovec, 
Leopold Kejžar, Zoran Mrak, Vanda Škodnik, in če prav vidim, je odsotna tudi 
tovarišica Majda Slajmer-Japelj. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Preden preidemo k sklepanju o dnevnem redu, mi dovolite, da predlagani 
dnevni red skrčim. Na podlagi zaključkov številnih razprav na sejah skupščin- 
skih odborov, da limitiranje občinske stopnje prispevka iz osebnega dohodka ni 
več potrebno in naj se občinam prepusti, da za svoje območje samostojno dolo- 
čajo stopnjo prispevka iz osebnega dohodka, je izvršni svet pred nekaj dnevi 
umaknil predlog zakona o določitvi meje, ki jo smejo dosegati prispevki iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja v letu 1968. S tem v zvezi odpade 
predlagana obravnava tega zakonskega predloga tudi v našem zboru, ki je bila 
predvidena kot 4. točka dnevnega reda. Odpade tudi obravnava predloga odloka 
o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja in predloga odloka o izvolitvi članov komisije. Ustrezna predloga 
odlokov namreč nista bila pravočasno pripravljena. Zato je predsedstvo skup- 
ščine sklenilo, naj bi predloga odlokov obravnavali na sejah 12. februarja 1968 
najprej republiški, gospodarski in organizacijsko-politični zbor; socialno-zdrav- 
stveni in naš prosvetno-kulturni zbor pa naj bi ju obravnavala na prvi prihodnji 
seji. 

V 11. volilni enoti Videm-Krško so bile razpisane nadomestne volitve za 
poslanca prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije. Poročilo o teh 
volitvah je republiška volilna komisija že poslala našemu zboru. Poročilo je 
obravnavala mandatno-imunitetna komisija našega zbora in o tem predložila 
svoje poročilo s predlogom za verifikacijo mandata na nadomestnih volitvah 
izvoljenega poslanca. Z obravnavo tega poročila oziroma predloga komisije je 
treba razširiti dnevni red naše današnje seje. 
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V predlog dnevnega reda današnje seje ni bila uvrščena obravnava pred- 
loga zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe. Ker pa sta 
poslanca našega zbora Boris Feldin in Zlatko Ogrin predložila k predlogu za- 
kona amandmaja, je treba z obravnavo obeh amandmajev razširiti predlagani 
dnevni red. Upoštevajoč naštete spremembe oziroma dopolnitve, predlagam za 
današnjo sejo naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 40. seje; 
2. razprava o poročilu mandatno-imunitetne komisije in sklepanje o veri- 

fikaciji mandata na nadomestnih volitvah izvoljenega poslanca; 
3. poslanska vprašanja; 
4. ocena razvoja Socialistične republike Slovenije za leto 1968; 
5. razprava o predlogu zakona o stopnji republiškega prispevka iz osebnega 

dohodka iz delovnega razmerja za izobraževanje in o delu republiškega davka 
od prometa blaga na drobno, ki se steka med sredstva za izobraževanje; 

6. razprava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o izobra- 
ževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji; 

7. razprava o predlogu zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem 
proračunu) za leto 1968; 

8. razprava o predlogu zakona o uporabi sredstev iz dodatnega davka od 
prometa blaga na drobno v letih 1968, 1969 in 1970; 

9. razprava in sklepanje o amandmajih poslancev Borisa Feldina in Zlatka 
Ogrinca k predlogu zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe. 

Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo oziroma spre- 
minjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne.) Ce nima, ugotavljam, da je predlagani 
dnevni red sprejet. 

Pred prehodom na dnevni red vas obveščam, da sem na današnjo sejo po- 
vabil predstavnike izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, republiških sekre- 
tariatov za prosveto in kulturo, finance, zavoda SR Slovenije za planiranje, 
republiške konference SZDL Slovenije, republiškega odbora sindikata delavcev 
družbenih dejavnosti, izobraževalne skupnosti SR Slovenije, vseh republiških 
skladov s področja prosvete, kulture in znanosti, slovenskega narodnega gleda- 
lišča, moderne galerije, narodnega muzeja in društva konservatorjev. Vse po- 
vabljene vabim — seveda z vašim soglasjem — k sodelovanju v razpravi. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 40. seje. 

Ima kdo k osnutku zapisnika kakšno pripombo oziroma spreminjevalni ali 
dopolnilni predlog? Če nima, ugotavljam, da je zapisnik 40. seje zbora soglasno 
odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na razpravo o poro- 
čilu mandatno-imunitetne komisije in sklepanje o verifikaciji mandata na 
nadomestnih volitvah izvoljenega poslanca. 

Mandatno-imunitetna komisija našega zbora je obravnavala poročilo repu- 
bliške volilne komisije o izidu nadomestnih volitev za prosvetno-kulturni zbor 
Skupščine SR Slovenije v 11. volilni enoti Videm-Krško in sklepala o verifi- 
kaciji mandata na teh volitvah izvoljenega poslanca. Prosim poročevalca man- 
datno-imunitetne komisije, da prebere poročilo. To bo storil tovariš Jože 
Bogovič. 
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Jože Bogovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Po- 
sredujem poročilo o izidu nadomestnih volitev za poslanca prosvetno-kulturnega 
zbora Skupščine SR Slovenije v 11. volilni enoti Videm-Krško. 

Mandatno-imunitetna komisija prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR 
Slovenije je na podlagi 16. člena začasnega poslovnika prosvetno-kulturnega 
zbora Skupščine SR Slovenije na seji dne 9. februarja 1968 obravnavala pro- 
učitev republiške volilne komisije z dne 29. januarja 1968, pregledala potrdilo 
o izvolitvi in volilne spise ter ugotovila: 

Na podlagi odloka predsednika Skupščine SR Slovenije od 27. novembra 
1967 (Ur. 1. SRS št. 38/300-67) so bile razpisane nadomestne volitve za poslanca 
prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije v 11. volilni enoti Videm- 
Krško. Potrjena je bila kandidatura zborov delovnih ljudi v tej volilni enoti 
za kandidata Pluta Cirila, ravnatelja osnovne šole v Leskovcu pri Krškem. 

Nadomestne volitve so bile 24. januarja 1968; občinska volilna komisija v 
Krškem je ugotovila, da je od 62 članov volilnega telesa, tj. odbornikov skup- 
ščine občine Krško, bilo navzočih pri glasovanju 51 članov, za kandidata je bilo 
oddanih 50 glasov, ena glasovnica je bila neveljavna. 

Občinska volilna komisija v Krškem je na podlagi tega ugotovila, da je bil 
za poslanca prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije v 11. volilni 
enoti Videm-Krško izvoljen na nadomestnih volitvah dne 24. januarja 1968 Ciril 
Plut. 

Republiška volilna komisija je na podlagi volilnih spisov, ki jih je po oprav- 
ljenih nadomestnih volitvah prevzela od pristojne občinske volilne komisije 
Krško, preizkusila zakonitost volitev in ugotovila, da so bili postopek za dolo- 
čitev kandidata in volitve v skladu z zakonitimi predpisi in da ni bilo nepra- 
vilnosti, ki bi lahko vplivale na kandidaturo oziroma na volilni izid. 

Na podlagi navedenih ugotovitev mandatno-imunitetne komisije predlagam 
prosvetno-kulturnemu zboru Skupščine SR Slovenije, da sprejme njeno poročilo 
in verificira mandat Cirila Pluta iz Krškega, Rostoharjeva 1, kot poslanca pro- 
svetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije v 11. volilni enoti Videm- 
Krško. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Začenjam razpravo, želi kdo besedo? 
(Ne.) Zaključujem razpravo, ker se nihče ne javi k besedi in dajem na glaso- 
vanje predlog mandatno-imunitetne komisije, da zbor sprejme njeno poročilo 
in verificira mandat poslanca Cirila Pluta, 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel poročilo mandatno-imunitetne ko- 
misije in verificiral mandat poslanca Cirila Pluta. Želim novemu poslancu, da 
se dejavno vključi v delo zbora. Hkrati ga prosim, da v odmoru pride v sobo 
št. 81, kjer bo podpisal slovesno izjavo. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Poslanec Vlado Uršič je pismeno postavil vprašanje v zvezi s plačevanjem 
amortizacije osnovnih sredstev šol in v zvezi z revalorizacijo vrednosti teh 
sredstev. Izvršni svet je sporočil, da bo na poslančevo vprašanje odgovoril tova- 
riš Tomo Martelanc, republiški sekretar za prosveto in kulturo. 
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Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Odgovor na vprašanje poslanca tovariša Vlada Uršiča je naslednji: 

Gradivo in osnutki republiških predpisov o stopnjah amortizacije osnovnih 
sredstev in o revalorizaciji osnovnih sredstev delovnih organizacij s področja 
vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture, socialnega varstva in športa, ki so 
bili izdelani v prvi- polovici preteklega leta, so še v proučevanju. Uvedba amor- 
tizacije bi bila vsekakor smotrna, saj se z njo utemeljuje materialna baza delov- 
nih organizacij na teh področjih. Po oceni republiškega zavoda za statistiko bi 
po revalorizaciji porasla vrednost osnovnih sredstev v šolstvu za 58 %>, pri- 
bližno toliko pa tudi na drugih omenjenih področjih. Zaradi tega bi se tudi 
amortizacijska vplačila bistveno povečala in bi v primerjavi s sedanjimi plačili 
dosegla v šolstvu indeks 314. To bi za to področje pomenilo povečanje stroškov 
redne dejavnosti za 22 milijonov 570 tisoč novih dinarjev. 

V letošnjem letu takšnih dodatnih sredstev ni bilo mogoče zagotoviti. Tudi 
v prihodnje bo ob sprejemanju obeh zakonov treba upoštevati možnost, da bi 
sredstva za amortizacijo šla na račun financiranja redne dejavnosti šolstva. Zato 
je temeljito proučevanje tega problema vsekakor upravičeno. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ali je poslanec Vlado Uršič zadovoljen 
z odgovorom? (Da.) Poslanec Lojze Filipič je zastavil dvoje vprašanj v zvezi 
z dražbo imovine Film-servisa, eno pa v zvezi z razpisom filmskega sklada za 
letošnje leto. Izvršni svet je sporočil, da bo tudi na to vprašanje odgovoril Tomo 
Martelanc, republiški sekretar za prosveto in kulturo. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovariši poslanci'. Poslanec 
prosvetno-kulturnega zbora Lojze Filipič sprašuje o posledicah dražbe imovine 
nekdanjega podjetja za snemanje filmov Film-servisa in o vzrokih zapoznelega 
imenovanja novega upravnega odbora sklada SR Slovenije za pospeševanje 
proizvodnje in predvajanja filmov. 

Odgovor na prvo vprašanje se glasi: Čeravno sta stečaj podjetja Film-ser- 
visa in s tem možna izguba tehnične baze slovenskega filma neposredna posle- 
dica slabega gospodarjenja, škoda ni samo gospodarska, temveč tudi kulturno- 
politična. Tehniški in umetniški delavci v filmski proizvodnji so bili že pred 
tem v nezavidnem položaju, saj jih zakon veže na samostojno opravljanje 
poklica, ni jim pa zlasti v zadnjih letih zagotavljal dela. Mnogi so zato prešli 
v druge poklice ali odšli v tujino1; slovenska filmska proizvodnja pa je ostala 
brez zadostnega naraščaja. Nadaljevanje slovenske filmske proizvodnje torej ne 
ogroža samo razpust tehnične baze, marveč tudi vse bolj skromno število film- 
skih strokovnjakov. Doslej znani podatki kažejo, da bo z dražbo na drobno 
poravnanih le malo dolgov, ki jih je tekom let nakopičilo podjetje Film-servis, 
in da bo tudi škoda za nacionalno filmsko proizvodnjo velika, če bomo v Slo- 
veniji ostali brez filmskih proizvodnih sredstev. V tem primeru bomo morali 
snemati slovenske filme v drugih filmskih podjetjih, v Zagrebu ali Beogradu, 
kar bi seveda naše filme podražilo. Da ne bi do tega prišlo, želi najpotrebnejši 
del tehnične filmske baze odkupiti podjetje za proizvodnjo filmov Viba film. 
Ker pa za odkup nima potrebnih sredstev, je prosila za kredit republiški sklad 
za skupne gospodarske rezerve. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je 
to prošnjo podprl, še prej pa je na skupnem sestanku vseh zainteresiranih pred- 
lagal podjetju Viba film in drugim prizadetim gospodarskim organizacijam, ki 
so lahko delno uporabniki filmske tehnične baze, naj sklenejo dogovor ob 
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poslovnem sodelovanju in tako zajamčijo čimbolj rentabilno poslovanje baze 
v prihodnje. 

Odgovor na drugo vprašanje se glasi: Glede poznega imenovanja novega 
upravnega odbora in odgovornosti za morebitne posledice take zakasnitve naj 
povemo, da po zakonu o skladu SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in 
predvajanja filmov imenuje upravni odbor tega sklada Skupščina SR Slovenije. 
Zato le ona lahko obrazloži vzroke zakasnitve. Čeprav naj bi opravil potrebne 
priprave za delovanje sklada v letošnjem letu že novi upravni odbor, je prav 
zaradi zakasnitve njegovega imenovanja stari odbor lani novembra objavil 
razpis sredstev sklada za filmsko proizvodnjo v letu 1968, da bi tako sklad 
čimmanj oviral letošnjo filmsko proizvodnjo. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ima poslanec Lojze Filipič še kakšno 
dopolnilo? Ima kakšno vprašanje, oziroma je zadovoljen z odgovorom? Prosim. 

Lojze Filipič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 2al 
mi je, toda izjaviti moram, da nisem zadovoljen ne s prvim in ne z drugim 
odgovorom, ker v bistvu ne odgovarjata na vprašanji. Najprej sprašujem, ali 
ni moč najti poti, ki bi — če izgube že ni moč pokriti — vsaj ne povzročala 
nove škode. Vprašanje razčlenjujem. Ali so znani podatki, za koliko bi se pro- 
izvodnja slovenskih filmov podražila, če razprodamo tehniško bazo in če bi 
snemali filme v tujini ali v drugih centrih Jugoslavije. In končno, kaj sodi sekre- 
tariat za prosveto in kulturo o kulturno-političnem aspektu razkosanja in raz- 
prodaje tehniške baze, s čimer bi bila v bistvu likvidirana tudi umetniška baza 
slovenskega filma? 

Ko izjavljam, da s tem odgovorom nisem zadovoljen, hkrati pristajam na 
to, da dobim nadaljnje odgovore na prihodnjem zasedanju, zavedajoč se, da 
je na današnjem dnevnem redu več bolj perečih problemov, ki jih je treba 
v interesu splošnega razvoja danes razrešiti. 

Z odgovorom na drugo vprašanje prav tako nisem zadovoljen. Ni mi odgo- 
vorjeno na vprašanje, zakaj je bil razpis objavljen pozno in zakaj smo tako 
pozni z imenovanjem upravnih odborov skladov nasploh. Mislim, da je le treba 
preiti na to, da imenoma povemo ljudi, ki so odgovorni za posledice, in te 
posledice niso morebitne, kot je rekel tovariš sekretar, ampak so že realne. 
Dejstvo je namreč, da bo zaradi poznega imenovanja upravnega odbora proiz- 
vodnja slovenskega filma stala vse prvo četrtletje leta 1968. Škoda je materialna 
in umetniška; materialna zaradi tega,, ker bodo filmi, ki bodo narejeni v naglici 
v drugem četrtletju tik pred puljskim festivalom, dražji; umetniška pa, ker 
bodo filmi zaradi naglice in improvizacije slabše kvalitete. 

Dolžan sem torej prositi za stvarnejši in jasnejši odgovor; pristajam pa na 
to, da dobim tudi ta odgovor zaradi razlogov, ki sem jih že navedel, na pri- 
hodnjem zasedanju. Hvala lepa! 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ali se predstavnik izvršnega sveta 
strinja s predlogom, ali pa želi dati odgovor že na današnji seji. To je namreč 
vaša stvar, ne moja. 

Tomo Martelanc: K že danemu odgovoru dodajam še to, da je ste- 
čaj Film servisa dejstvo in da sta dve dražbi, ki sta bili javno razpisani, ostali 
brez uspeha. Prisilna uprava ima možnost, da na drobno razproda ves inventar 
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in osnovna sredstva. Trenutno je Viba film edini kandidat za večji del likvi- 
dacijske mase. Viba film je v ta namen načelno že sklenil dogovor z ostalimi 
uporabniki filmske baze — to so predvsem RTV, Triglav film in distribucijsko 
podjetje Vesna film. Vendar je za odkup te filmske baze potrebno po oceni Viba 
filma samega najmanj 200 milijonov S din, to se pravi 2 milijona N din. Jasno 
je, da teh sredstev samo podjetje Viba film nima na voljo in je zato naprosilo 
sklad za skupne rezerve gospodarskih organizacij za kredit. 

Sklad skupnih rezerv je najprej na prvo prošnjo Viba filma odgovoril ne- 
gativno. Viba film se je ponovno obrnil nanj z novo vlogo, ki jo je podprl tudi 
republiški sekretariat za prosveto in kulturo, ker je menil, da pri tem niso 
pomembni samo gospodarski vidiki, ampak tudi nacionalno kulturni, kot je 
bilo že omenjeno v prvem odgovoru. Izvršni svet in naš sekretariat sta hkrati 
predlagala Viba filmu, naj predloži jasno oblikovani sanacijski program, ki bo 
pokazal ne samo na kulturni vidik, ampak tudi na gospodarski vidik izrabe 
tehnične baze v prihodnje. Izkušnje namreč kažejo, da je bilo doslej gospodar- 
jenje na tem področju resnično zelo slabo, saj sta Triglav film in Film servis 
prizadejala družbi veliko gospodarsko škodo. Predlagana rešitev je seveda od- 
visna od sklada skupnih rezerv, ki bo moral odločati na podlagi prepričanja, 
da je predloženi sanacijski program dovolj jasna garancija za solidno poslovanje 
slovenske filmske proizvodnje v prihodnje. 

Drugo vprašanje so cene filmov, če bi se posluževali tehnične baze podjetij 
iz drugih republik. Točnejše kalkulacije o tem so izredno težke, ker ne vemo, 
po kakšni ceni bi lahko Viba film odkupil tehnično bazo pri Film servisu. Zato 
so vse kalkulacije razmeroma zaokrožene, precej jasno pa je, da bi bila proiz- 
vodnja filmov v drugih republikah dražja že zaradi stroškov potovanja, trans- 
porta itd. 

Na drugo vprašanje, zakaj je bil tako pozno imenovan novi odbor sklada, 
pa sem že odgovoril. Upravni odbor imenuje Skupščina SR Slovenije na predlog 
komisije za volitve in imenovanja. Zaradi tega odgovor na to vprašanje ni v 
pristojnosti izvršnega sveta, temveč v pristojnosti skupščine same. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslancu moram ponoviti vprašanje, 
ali je po drugem odgovoru zadovoljen? (Ni.) Poslanec ima pravico predlagati, 
da se postavi sporna zadeva na dnevni red ene izmed prihodnjih sej. 

Prosim, besedo ima Lojze Filipič. 

Lojze Filipič: Glede prvega vprašanja uporabljam pravico, ki mi jo 
daje poslovnik in predlagam, da ga uvrstimo na dnevni red, ne današnje, ampak 
ene bodočih sej zbora. Hkrati prosim 9 poslancev, ki se s tem predlogom stri- 
njajo, da moj predlog podprejo. 

Kar zadeva odgovor na drugo vprašanje, sem razumel, da tovariš sekretar 
ne more dati odgovora. Če izvršni svet ni pristojen odgovoriti, potem sodim, 
da ni določil pravega poročevalca. Vztrajati moram, ne zaradi formalnosti, 
ampak zato, ker nas usoda filma v tem zboru mora zanimati, da dobim pre- 
cizen odgovor in prosim zato izvršni svet, da določi poročevalca, ki bo na to 
vprašanje lahko odgovoril. Navsezadnje je nekdo moral tej komisiji nekaj pred- 
lagati in nekje mora biti zapisano, kdaj je to storil, kje so se stvari toliko časa 
zavlačevale. Dolžan sem vam pojasniti, da sem se pogovarjal s filmskimi de- 
lavci, ki so mi predlagali, da to vprašanje zastavim in so utemeljevali nujnost 
odgovora na to vprašanje z naravnost vznemirljivim in obžalovanja vrednim 
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položajem slovenske filmske proizvodnje. Še tisti filmski delavci, ki so ostali 
doma, v stroki celo četrtletje ne morejo delati, ker scenariji niso izbrani. In 
kot rečeno, bomo v drugi polovici prvega polletja tik pred puljskim festivalom 
spet zelo hiteli. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Naj pojasnim, da ni potrebno, da 
devet poslancev podpre predlog poslanca, ki predlaga, da se postavi poslansko 
vprašanje kot posebna točka na eno prihodnjih sej našega zbora. To pomeni, 
da je današnji predlog sprejet. Hkrati pa moram pojasniti, da je seveda za 
imenovanje upravnega odbora filmskega sklada pristojna komisija za volitve 
in imenovanja republiške skupščine. Član te komisije je tovariš Bojan Kardelj. 
Tovariš Bojan Kardelj, si pripravljen sedaj komentirati, ali pa boš to storil 
prihodnjič? 

Bojan Kardelj: Vprašanje poslanca tovariša Filipiča sem šele zdaj 
videl in bi težko govoril v imenu komisije. Lahko samo pojasnim, da so se 
priprave za imenovanja upravnih odborov vseh skladov, ne samo tega sklada, 
vlekle že od avgusta meseca dalje. To pa zaradi tega, ker je bilo prvič zelo 
težko dobiti predsednike upravnih odborov, in drugič, ker se je komisija za 
volitve in imenovanja od vsega začetka odločila, da pri sestavi vseh upravnih 
odborov konzultira predvsem tiste, za katere smatra, da bi bili primerni za 
predsednike posameznih upravnih odborov. Toliko o postopku, vendar smatram, 
da dokler ni imenovan novi upravni odbor, je stari upravni odbor imel vse 
možnosti razpisati pogoje. Najbrž samo zaradi tega filmska proizvodnja ne bi 
ostala brez sredstev. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Menim, da ni pravilna praksa uprav- 
nih odborov, da prenehajo z delom takoj potem, ko jim poteče mandat. Upravni 
odbori imajo pravico in dolžnost, da delujejo do imenovanja novega upravnega 
odbora. V tem primeru je prav gotovo upravičena kritična pripomba na račun 
starega odbora, ker je dopustil, da je prišlo do zastoja, na katerega danes kri- 
tično opozarja Lojze Filipič. Res pa je hkrati, ne da bi kakorkoli jemal v 
zaščito komisijo za volitve in imenovanja, da je vedno težje imenovati v uprav- 
ne odbore posameznih skladov ljudi, ki bi s svojo sposobnostjo in družbeno ter 
strokovno razgledanostjo lahko uspešno delovali v teh odborih. 

Večkrat je vzrok zakasnitev imenovanja tudi v tem. Ker je član komisije 
tovariš Bojan Kardelj obljubil temeljitejši odgovor na prihodnji seji, lahko 
s sejo nadaljujemo. Zeli še kdo od poslancev zastaviti ustno vprašanje? Prosim. 
Poslanec Miran Hasl želi zastaviti vprašanje. 

Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci. Smo 
pred razpravo o republiškem proračunu za leto 1968. Iz predloga zakona o pro- 
računu SR Slovenije in iz predloga o globalni delitvi sredstev ni razvidno, kako 
bo v letu 1968 s financiranjem spomeniško varstvene dejavnosti. 

V zvezi s financiranjem spomeniško varstvene dejavnosti postavljam na- 
slednje vprašanje: V okviru katere postavke je predvideno financiranje spome- 
niško varstvene dejavnosti; ali so predvidena spomeniško varstvena dela samo 
na že izbranih objektih; teh je 15, kdaj in na podlagi kakšnih kriterijev so bili 
ti objekti izbrani, kdo jih je določil in kateri so ti objekti. Če je izdelan program 
spomeniško varstvenih del v Sloveniji, potem me še zanima, kako bo realiziran. 
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Predsednik Miloš Pol j anšek : Vprašam predstavnike izvršnega sveta, 
kdo bo odgovoril na vprašanje? Je kdo pripravljen že sedaj odgovoriti? Na 
vprašanje poslanca tovariša Hasla bo odgovoril dr. Ernest Petrič, član izvršnega 
sveta. 

Dr. Ernest Petrič: Tovarišice in tovariši poslanci, tovariš predsednik! 
Glede na to, da se vprašanje tovariša poslanca navezuje na oblikovanje repu- 
bliškega proračuna za letošnje leto, menim, da je nujno, da nanj odgovorimo 
že danes, čeprav bo odgovor skromen. 

Uvodoma bi rad poudaril, da je v preteklem letu za financiranje investicij 
v naše najpomembnejše spomenike arhitekture prispeval poleg občin določena 
sredstva še sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti. Njegova sredstva, dana 
v ta namen, so bila lani relativno skromna, saj so znašala komaj nekaj več kot 
pol milijona dinarjev. Izvršni svet ocenjuje problem spomeniškega varstva kot 
eno od perečih, težkih in pomembnih vprašanj, tako z vidika materialne škode, 
ki tu nastaja, še bolj pa seveda z vidika odnosa do naše kulturne tradicije, in 
do tistih objektov, ki to tradicijo utelešajo. Zato je naše zanimanje za to pro- 
blematiko vsekakor nujno in potrebno. 

V tej smeri je že v preteklosti predvsem republiški sekretariat za prosveto 
in kulturo podvzel določene korake. 

Leta 1966 je pripravil skupno z zavodom Socialistične republike Slovenije 
za spomeniško varstvo program varstvenih del na najpomembnejših kulturnih 
spomenikih Slovenije. Strokovnjaki so se takrat odločili za 14 takšnih objektov, 
in jih naj v osvežitev spomina naštejem: Kostanjevica, Turjak, Rihemberg, Ziče, 
Drnovo, Rimski limes, Štanjel, Hmeljnik, Planina, Vogrsko, Minoritski prezbi- 
terij v Ptuju, Grad v Slovenski Bistrici, arheološki spomeniki v Ptuju in naj- 
važnejši spomenik NOB, predvsem baza 20 v Rogu in bolnišnica Franja. V zvezi 
s slednjimi objekti bi dodal, da je s sredstvi republiške rezerve v preteklem 
letu izvršni svet podvzel napore, da se vsaj minimalno prepreči škoda, ki 
nastaja na teh spomenikih NOB. 

Spomeniško varstvena dela bi na vseh objektih zahtevala visoke vsote. 
Po cenah iz leta 1966 blizu 8 milijonov din. Ta program je kasneje obravnaval 
prosvetno-kulturni zbor ter ga ocenil kot pomemben prispevek k prizadevanju 
za ureditev spomeniške službe in spomeniškega varstva v Sloveniji. 

Ko je izvršni svet pri sestavljanju osnutka letošnjega proračuna obravnaval 
vsa ta vprašanja, moram reči, da je v prvi svoji projekciji proračuna upošteval 
omenjeni program. Predvideval je ustrezna sredstva za nadaljevanje del v 
Kostanjevici. Vendar tako, kot poslanci v razpravah v odborih in zborih, se tudi 
izvršni svet pri vsej tej problematiki srečuje na eni strani z željami in na 
drugi strani z možnostmi, s katerimi razpolagamo. Ob končni bilanci predloga 
proračuna ni mogel v njem predvideti posebnih sredstev za spomeniško varstvo. 
Spomeniško varstvo bo iz republiških sredstev torej deležno le sredstev, ki jih 
bo prispeval sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti. 

Vendar kljub tej, da tako rečem, žalostni finančni situaciji izvršni svet 
meni, da je treba v zvezi z urejanjem te problematike v najkrajšem času rešiti 
tudi nekatera načelna vprašanja. Niso še povsem razjasnjene nekatere odločitve 
o izboru objektov in v okviru proučevanja financiranja kulture nasploh tudi 
še ne problematike spomeniškega varstva. Vsa ta problematika je obsežena v 
programu dela izvršnega sveta za prvo polletje. Po obravnavi bo izvršni svet 
zavzel stališča in predloge predložil temu zboru. 
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Omenim naj samo še to, da bomo morali podvzeti tudi napore, da spo- 
meniško varstveno dejavnost bolj tesno povežemo s turizmom, izobraževanjem 
itd. Menimo, da ta povezanost ni dovolj čvrsta in so v nekaterih drugih državah 
prišli mnogo dlje. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ali je poslanec tovariš Miran Hasl z 
odgovorom zadovoljen? 

Miran Hasl: Če bo naš zbor na eni izmed prihodnjih sej obravnaval 
to problematiko, potem sem s tem odgovorom zadovoljen. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Kot veste, bomo na eni prihodnjih sej 
obravnavali tudi vprašanja materialne osnove naše kulture. Prav gotovo bomo 
imeli tedaj priložnost razpravljati tudi o vprašanjih spomeniškega varstva, zla- 
sti se o programu in njegovi realizaciji. Zeli še kdo postaviti vprašanje? Prosim 
tovariš Boris Feldin. 

Boris Feldin: Da ne bom zavlačeval seje zbora, bom že sedaj postavil 
nekaj vprašanj, na katera prosim, da mi odgovorijo predstavniki izvršnega 
sveta ob razpravi o posameznih točkah dnevnega reda. 

V materialih je večkrat omenjena racionalizacija na področju splošne po- 
trošnje, posebno pa še v izobraževanju. Poudarjeno je, da bo mogoče v večji 
meri izboljšati materialni položaj izobraževanja le z izvajanjem ukrepov in 
racionalizacijo mreže v visokem, srednjem in osnovnem šolstvu. Zato predvi- 
devam, da ima izvršni svet že določene koncepte te racionalizacije poleg tistih, 
ki jih poznamo že od prej. Zanima me, ali je možno, da bo uresničitev teh 
konceptov že letos zagotovila prihranke in kolikšni bodo ti prihranki? Ah bi 
mogli seznaniti ta zbor nekoliko podrobneje s temi koncepti racionalizacije. 

Kakšni razlogi so vodili izvršni svet, da je kljub mnenju predstavnikov 
občin, naj se vključi vse srednje šole, tudi gimnazije, v enoten sistem finan- 
ciranja in kljub podobnim zahtevam, ki so bile izražene tako ob samem zakonu 
o financiranju izobraževanja, kakor tudi v vrsti razprav pozneje, predlagal 
drugačnejšo rešitev? Zakaj ni ob istočasnem prenosu sredstev za strokovno 
šolstvo na republiško izobraževalno skupnost pripravil tudi predlog za ustrezno 
spremembo zakona o izobraževalnih skupnostih. Kaj ovira, da ne bi mogli 
vključiti v financiranje prek republiške izobraževalne skupnosti vsega sred- 
njega šolstva in tudi prosvetno-pedagoške službe, kar bi verjetno bilo še toliko 
bolj potrebno. 

Ob vsem tem bi me tudi zanimalo, kolikšen delež sredstev od razlike med 
otroškim dodatkom in ostalimi sredstvi za otroško varstvo bo predvidoma v 
letu 1968 ostalo občinam oziroma v kakšnem razmerju bo ta ostanek? Kolikšen 
delež bo ostal republiški skupnosti otroškega varstva? Ali je že izdelan kon- 
kreten program porabe sredstev? Kako daleč so priprave za ustanovitev repu- 
bliške skupnosti otroškega varstva? 

Na sestanku odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je bilo 
povedano, da je vključeno strokovno šolstvo v celoti v financiranje prek 
republiške izobraževalne skupnosti. Enako mnenje je bilo izraženo na sestanku 
predsednikov občin. Na sestanku predsednikov svetov za financiranje srednjih 
šol, ki je bil 5. 2. 1968 v Ljubljani, pa je bilo ugotovljeno, da sredstva, ki so 
predvidena v sredstvih republiške izobraževalne skupnosti, ne bodo zadostovala, 
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manjša so približno za 17 milijonov din, kot jih je strokovno šolstvo porabilo 
v letu 1967. Če te razlike ne bo pokrila republiška izobraževalna skupnost, 
potem mislim, da strokovnega šolstva nismo rešili tako, kakor je navedeno 
v vseh materialih, ki jih imamo danes pred seboj. Ce pa naj bi jo pokrili iz 
sredstev občinskih proračunov, potem pa ne more držati tolmačenje, da le-te 
niso dolžne dati v letu 1968 sredstev za strokovno šolstvo. 

V materialih ni preciziran obseg strokovnega šolstva. Prosim, da bi se 
zedinili, ali je res upravičena izključitev pedagoških gimnazij iz strokovnega 
šolstva. Od celotnega prispevka bo približno 0,62 *°/o sredstev porabilo strokovno 
šolstvo. Ta prispevek vplačujejo vsi zaposleni v gospodarstvu in družbenih služ- 
bah samo s to razliko, da naj bi se take šole financirale iz občinskih proračunov. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec tovariš Feldin je s poslan- 
skimi vprašanji načel današnji dnevni red. Zato predlagam, da o njih posebej 
ne razpravljamo, temveč preidemo na dnevni red, predstavnikom izvršnega 
sveta pa svetujem, da odgovore na vprašanja ob tistih točkah dnevnega reda, 
na katere se neposredno nanašajo. 

Ali se poslanec tovariš Feldin strinja s predlogom? (Da.) 
To se pravi, da lahko preidemo na naslednjo točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na razpravo o oceni 
razvoja SR Slovenije v letu 1968. 

Gradivo k tej točki dnevnega reda je predložil izvršni svet, ki je za svojega 
predstavnika določil dr. Franceta Hočevarja. Želi besedo predstavnik izvršnega 
sveta? (Da.) Besedo ima tov. dr. France Hočevar. 

Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Ne bi hotel, da se moja udeležba v razpravi razume kot ekspoze k oceni 
razvoja naše republike v letu 1968 in sicer zaradi tega ne, ker je bil vsem 
poslancem razdeljen zelo obsežen material z vsemi podatki, analizami in za- 
ključki in ker bo ekspoze o teh vprašanjih imel predsednik izvršnega sveta na 
skupni seji treh zborov. Moja razprava naj prispeva k razjasnitvi določenih 
vprašanj, ki zanimajo prosvetno-kulturni zbor. Odgovoril pa bom tudi na vpra- 
šanja tovariša Feldina. 

Najprej bi rad pojasnil, zakaj letos z vsemi temi predlogi in materiali pp- 
novno tako pozno prihajamo pred skupščino. Mislim, da se je zakasnitev vsako 
leto opravičevala in mi je kar nerodno to storiti tudi letos. 

Vzroki letošnje zakasnitve pa so vendarle drugačni in so vam znani. Ni 
nastala zaradi nemarnega ali neažurnega poslovanja upravnih organov izvrš- 
nega sveta ali skupščine. Ves čas so se intenzivno pripravljala predložena gra- 
diva in zakonski predlogi ter razčiščevala mnoga vprašanja, ki zadevajo zlasti 
odnose med posameznimi družbeno-političnimi skupnostmi, med republiko in 
federacijo ter med republiko in občinami, da bi utrdile zlasti njihov samo- 
upravni položaj. 

Prav tako so bile pred nami težke dileme na gospodarskem področju, kako 
bi upoštevajoč vse posebnosti in posledice njegovega razvoja v letu 1967 pove- 
čali gospodarsko' aktivnost v letu 1968. Razvoj slovenskega gospodarstva je 
močno odvisen od splošnih jugoslovanskih pogojev gospodarjenja in je v bistvu 
sestavni del razvoja vsega jugoslovanskega gospodarstva. Zato ne more bistveno 
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odstopati od njega, tudi ne po svojih rezultatih. V luči teh ugotovitev so bile 
predhodne razprave o vseh teh vprašanjih silno pomembne, in smo morali 
skrbno proučiti oceno razvoja, predlog proračuna in druge zakonske predloge, 
preden smo jih predložili skupščini. 

Ce dovolite, bi najprej poudaril nekaj značilnosti gospodarjenja v letu 1967 
in nekaj predvidevanj in pričakovanj gospodarjenja in družbenega razvoja v letu 
1968. V letu 1967 je bila dosežena večja stabilizacija gospodarstva, ki se odraža 
zlasti v cenah, na drugi strani pa je bila njegova slabost, da je proizvodnja za- 
ostajala za predvidevanji srednjeročnega plana gospodarskega razvoja. Ne samo, 
da jih gospodarstvo ni doseglo, ampak je na nekaterih področjih celo znatno 
zaostajalo. Kot sem že povedal, je slovensko gospodarstvo doseglo boljše rezul- 
tate kot jugoslovansko; njegova rast je bila bolj umirjena in usklajena. Pri tem 
mislim predvsem na gibanje osebnih dohodkov, dasiravno je tudi pri nas prišlo 
do akcesov v posameznih gospodarskih panogah, vendar ne do takšnih kot 
drugod. Naj to osvetlim s podatki! V letu 1967 smo dosegli porast družbenega 
produkta za 3 do 4%, pri tem industrijske proizvodnje 1,2'%, produktivnost 
se je povečala za približno 3,9%, izvoz za 12 %, osebni dohodki za 12%, vendar 
so se pri tem dvignili življenjski stroški za 8 %. Podatki za Jugoslavijo prika- 
zujejo drugačno sliko. Družbeni produkt se ni povečal niti za 1%, osebni 
dohodki so precej bolj porasli, izvoz pa je bil manjši. Izvršni svet ocenjuje, da 
so rezultati našega gospodarstva zadovoljivi in lahko z nekaterimi dodatnimi 
injekcijami prispevajo k še boljšim uspehom v letu 1968. 

V letu 1967 je bil tudi v naši republiki zaskrbljujoč pojav, da so precej 
padle naložbe v osnovna sredstva, vendar moramo pri tem upoštevati, da se je 
spremenila struktura investicij in povečala udeležba sredstev privatnikov, ki 
znaša okoli 20 % celotnih investicij. To so v glavnem sredstva za stanovanjsko 
gradnjo, vendar so te investicije vseeno precej ublažile posledice zaostajanja 
investicij v družbenem sektorju v letu 1967. 

Pri osebnih dohodkih je bilo nekontrolirano in negospodarno gibanje osebnih 
dohodkov predvsem v nekaterih gospodarskih panogah, ki imajo monopolen 
položaj. Čeprav je bil v poprečju porast osebnih dohodkov v naši republiki 
pokrit s porastom proizvodnje in produktivnosti, je izvršni svet vseeno ustanovil 
komisijo, ki je temeljito proučila vso problematiko osebnih dohodkov in ukrepe, 
ki bi prišli v poštev za njihovo reguliranje. Ker pa je zveza medtem zamrznila 
osebne dohodke v gospodarskih panogah, v katerih so bili največji ekscesi, 
komisija nadaljuje s proučevanjem. Reševanje tega vprašanja je zelo delikatno, 
izvršni svet namreč sodi, da lahko ekscesi zelo negativno vplivajo na celotna 
gospodarska gibanja, ker so drugim za slab zgled. Zato moramo biti priprav- 
ljeni sprejeti ukrepe, s katerimi bomo pravočasno reagirali na takšne negativne 
pojave in jih odstranili. 

Ne bi govoril o zalogah, ker je bilo o tem dosti povedanega. Zaloge so tudi 
v naši republiki težko vprašanje, čeprav se ne povečujejo več tako močno kot 
v prejšnjem obdobju. 

Katera so izhodišča naše gospodarske politike v letu 1968? Predvsem že- 
limo biti realni in upoštevati vsa gibanja našega gospodarstva, ki smo jih 
opazili v letu 1967, gospodarske instrumente zveze za leto 1968, zlasti pa še 
možnosti izvoza. 

Na zveznem nivoju je glavni napor usmerjen v poživitev gospodarske 
aktivnosti. V ta namen je bila sprejeta cela vrsta ukrepov, ki naj spodbujajo 
predvsem povečanje izvoza in naložbe v osnovna sredstva. Ta izhodišča naš 
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izvršni svet v celoti podpira, saj je Slovenija za stimulacijo izvoza še posebej 
zainteresirana, ker dosega večji izvoz kot druge republike zlasti na konverti- 
bilna področja. Zunanjetrgovinski, devizni in carinski režimi, ki so bili v letu 
1967 sicer izpopolnjeni — slovenskemu gospodarstvu še vedno ne ustrezajo. 
Naša zahteva je predvsem ta, da se ti režimi še bolj liberalizirajo. 

Kar zadeva naložbe, je bilo sprejetih več ukrepov. Sem sodi tudi vpra- 
šanje limitov, o katerem se je dosti govorilo in pisalo. Pri tem vprašanju se ne 
bi mudil. Opozorim naj le, da je treba prizadevanja za odpravo limitov pravilno 
razumeti. Ko smo se borili za delimitizacijo, ni bilo naše izhodišče, da gospo- 
darstva ni treba razbremenjevati, nasprotno, omogočiti mu je treba, da se bo 
moglo z večjo močjo regenerirati, da bo moglo odvajati več sredstev v razšir- 
jeno reprodukcijo. Naša borba v zvezi z limiti je temeljila na naslednjih 
izhodiščih: 

1. republika do gospodarstva na njenem območju ne more imeti drugačnih 
interesov kot jih ima federacija. Menimo, da je tudi republika sposobna oprav- 
ljati funkcije, ki jih je doslej zveza; 

2. republika mora imeti možnost, da potem, ko je zadostila potrebam 
federacije, sama razpolaga s preostankom svojih sredstev, ker more le tako 
oblikovati in izvajati politiko na posameznih področjih družbenega življenja; 

3. Jugoslaviji ne ustrezajo limiti v tem smislu, da bi z njimi izenačevali 
potrebe v kulturi, šolstvu, zdravstvu, znanosti na njenem območju. Takšno 
stališče je nevzdržno zlasti za razvitejše republike, ker bi s tem zavirali njihov 
razvoj, nerazvite republike pa usmerja na druge vire sredstev. 

To so bili osnovni razlogi, zakaj se je borba za odpravo limitov tako raz- 
plamtela. Ta borba je sedaj končana, ker je zvezni izvršni svet že korigiral 
stališče do tega vprašanja. Doseženo je bilo soglasje o izhodiščih, ki bodo pozi- 
tivno vplivali na nadaljnje usklajevanje odnosov med republiko in federacijo, 
kakor tudi na bolj usklajevan razvoj gospodarstva in splošne potrošnje znotraj 
republike. 

Kot sem rekel, je tudi naš izvršni svet zavzel stališče, da je treba v 1967. letu 
maksimalno razbremeniti gospodarstvo in mu dati možnosti, da najde sile za 
hitrejši razvoj. To je bilo tudi izhodišče za oblikovanje predloga računa, ki ga 
je predložil skupščini. V tem proračunu ne zasledite več možnosti za najemanje 
premostitvenih kreditov. Predlagamo poravnavo kreditov vseh v letu 1967 in 
v tem letu zapadlih obveznostih, ki jih ima republika do gospodarstva. Repu- 
blika bo tako morala vrniti 13 milijard starih dinarjev, kar bo zahtevalo velike 
napore, da bo ostal proračun uravnovešen. 

Del dejavnosti sklada Borisa Kidriča je bil lani financiran s krediti, medtem 
ko bo letos vso njegovo dejavnost neposredno financiral proračun. Tudi ure- 
ditev financiranja strokovnega šolstva s stabilnimi viri sredstev zahteva pre- 
cejšnje napore pri usklajevanju odnosov med proračunom in med optimalnimi 
zmogljivostmi gospodarstva. 

Ce se zdaj bolj približam vprašanjem s področja prosvetno-kulturnega zbora 
in pri tem upoštevam, da bomo o nekaterih izmed njih razpravljali pri naslednjih 
točkah dnevnega reda, naj sedajle posvetim pozornost: 

1. vprašanju racionalizacije na področju šolstva, znanosti in kulture. Mislim, 
da vprašanja racionalizacije ni treba podcenjevati, temveč ga je treba pravilno 
postaviti in pravilno razumeti, kot sestavni del naporov za uskladitev splošne 
potrošnje z zmogljivostmi gospodarstva, za modernizacijo in boljšo kakovost 
dela v gospodarstvu. Mislim, da je zelo napačno razumevanje racionalizacije, 
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ki jo je tu omenil poslanec Feldin. Izvršni svet ni zavzel stališča, naj racionali- 
zacija izboljšuje materialni položaj šolstva. Mislim, da si nihče ne zamišlja racio- 
nalizacije tako, da bi v bodoče za potrebe šolstva, znanosti in kulture namenjali 
manj sredstev kot doslej. Jasno je, da moramo vse bolj pospeševati rast vseh 
teh področij, in da bomo morali v bodoče zanje odvajati vedno več sredstev. 
Pri tem pa moram poudariti, da sredstev ne bomo mogli jemati iz zraka, ampak 
da jih bo vedno omejevala zmogljivost gospodarstva. 

Pri racionalizaciji ni poudarka na ukinjanju šol, dasiravno bo treba proučiti 
upravičenost nekaterih šol, temveč na preusmeritvi njihove dejavnosti. Z racio- 
nalizacijo ne smemo zavreti zgodovinskega procesa, da želi čim več mladine 
študirati. To bi bila absolutna zgrešena pot. Sedaj konča približno 50°/o mla- 
dine srednje šole in tega odstotka ne smemo znižati. Vendar mora biti pri tem 
šolstvo vsaj približno usklajeno s celotnim družbenim razvojem in ne more 
biti prepuščeno samoniklemu razvoju. Z racionalizacijo šolstva želimo omogočiti 
ravno to usklajevanje. Zaradi tega je izvršni svet predložil skupščini predloge 
o racionalizaciji, ki jih je pripravil republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
in s tem v zvezi tudi akcijski program. Mislim, da bo o tem gradivu razpravljal 
tudi prosvetno-kulturni zbor. Ne smatramo, da vsebuje gradivo najboljše re- 
šitve, niti niso o vseh vprašanjih zavzeta dokončna stališča. Gradivo predstavlja 
napore za nadaljnje izpopolnjevanje reforme šolstva s posebnim poudarkom na 
racionalizaciji, ki ji doslej nismo posvečali dovolj pozornosti. Podoben je položaj 
tudi v znanosti. Ker govorimo o racionalizaciji znanosti, ne smatramo, da je 
treba zmanjševati sredstva za znanost. Naš namen je, da znanost bolj povežemo 
s potrebami in ambicijami naše družbe in da bo učinkoviteje spodbujala njen 
napredek. Seveda imajo v tem okviru različne funkcije fundamentalne in apli- 
kativne znanosti, vendar so tudi te smotrno koordinirane. Da bi pospešili takšen 
razvoj znanosti, bo izvršni svet še tekom letošnjega leta predložil skupščini 
osnutek zakona o organizaciji raziskovalne dejavnosti. Njegove teze so zdaj 
v javni razpravi. Zakon naj omogoči smotrnejšo organizacijo in boljše izkori- 
ščanje materialnih in kadrovskih zmogljivosti raziskovalnih organizacij. Po- 
dobne naloge nas čakajo na področju kulture ob jasnem prepričanju, da se 
morajo sredstva povečati. Moramo pa prav tako kritično obravnavati potrošnjo 
in usmerjati sredstva zlasti v tiste zvrsti kulturne ustvarjalnosti, ki so dostopne 
najširšemu krogu občanov. 

Omenim naj še nekaj konkretnih vprašanj. Dasiravno smo delimitirali 
stopnje prispevkov za občinske proračune, presojamo, da bo 27 in polodstotna 
zbirna stopnja prispevkov iz osebnega dohodka najbolj realna. Pričakujemo 
sicer v nekaterih občinah manjša odstopanja. 

Glede na to, da je prispevek iz osebnega dohodka najpomembnejši vir 
dohodkov proračunov, iz katerega se financira skoraj vsa splošna potrošnja, je 
njen materialni položaj posredno odvisen od gibanja osebnih dohodkov. Pri 
tem naj opozorim, da predlagamo povečanje sredstev v primerjavi z letom 1967 
na področju socialnega zavarovanja, ker je treba urediti vprašanje starih po- 
kojnin. Ta problematika vam je znana. 

Naša republika je v zelo težkem položaju iz dveh razlogov, prvič zaradi 
tega, ker ima precej večje število upokojencev kot druge republike, in drugič, 
ker so pokojnine v primerjavi z osebnimi dohodki aktivnih delavcev najnižje 
med vsemi republikami. Njihova višina dosega le 51 %> osebnega dohodka, 
medtem ko je v drugih republikah procent znatno višji, če se primerjamo z 
enako razvitimi državami, bi morale pokojnine dosegati vsaj 65 °/o povprečnih 
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osebnih dohodkov. V letu 1968 in v naslednjih letih moramo ta neskladja 
odpraviti. Z letošnjim povečanjem sredstev naj problem vsaj omilimo. 

Na drugih področjih splošne potrošnje povečujemo sredstva v manjšem 
obsegu. S tem hočem odgovoriti na vprašanje, zakaj predlagamo za šolstvo in 
znanost samo 5 % povečanje, ter za 8 % povečanje sredstev za sklad za pospe- 
ševanje kulturnih dejavnosti. Glede na možnosti republike ni bilo mogoče pred- 
lagati večjih sredstev. Ce upoštevamo, da ostajajo mnoga področja pri indeksu 
100, vendar le izraža povečanje sredstev za šolstvo, kulturo in znanost tudi 
dobro voljo izvršnega sveta, da bi v prihodnje, ko ne bo tolikšnih težav, zago- 
tovili več sredstev. 

Na področju šolstva smatramo, da je bila glavna naloga, vključitev finan- 
ciranja strokovnega šolstva v redni sistem. 

Kako je s to vključitvijo? Ta seveda ne pomeni, da je republiška izobraže- 
valna skupnost prevzela financiranje vsega srednjega šolstva. Predlagamo samo 
eno spremembo, o kateri smo ves čas govorili, da bomo pretvorili prostovoljno 
financiranje strokovnega šolstva s strani gospodarskih organizacij v obveznost. 
To se pravi, da bomo tudi strokovno šolstvo financirali s sredstvi iz stabilnih 
in obveznih virov. Samo to predlagamo in ničesar več! V letu 1967 je gospo- 
darstvo prispevalo v celoti za financiranje srednjega strokovnega šolstva — v 
nekaterih krajih tudi gimnazije — 6 milijard 200 milijonov starih din. Od 
tega je prispevalo približno 4,5 milijarde starih din za financiranje splošnih 
srednjih šol in 1 milijardo 700 milijonov starih din za financiranje tistih sred- 
njih strokovnih šol, ki so v sestavu gospodarskih organizacij. Ta znesek 4,5 mili- 
jarde, ki ga je gospodarstvo dajalo za financiranje srednjega strokovnega šolstva, 
povečan za 5 %> in nekaj 100 milijonov zato, ker je treba zagotoviti učiteljem 
v srednjih strokovnih šolah 100 % osebne dohodke in ne samo 80 %> ali pa 
90 8/o kot so jih prejemali sedaj, je preračunan v stopnjo. To se pravi 4,5 mili- 
jarde starih din povečujemo v letu 1968 na 5 milijard 300 milijonov starih din. 
To je delež, ki ga bo republiška izobraževalna skupnost prispevala za sofinan- 
ciranje srednjega šolstva. Ta delež je stabilen in zagarantiran. Izvršni svet ni 
imel ambicij, da bi republiška izobraževalna skupnost prevzela v letu 1968 
financiranje vsega srednjega strokovnega šolstva, še manj pa vsega srednjega 
šolstva. Zahteve, ki se pojavljajo v tej smeri, niso enotne. Tudi posamezni pred- 
sedniki občinskih skupščin odločno nasprotujejo, da bi republiška izobraževalna 
skupnost prevzela celotno financiranje srednjega in strokovnega šolstva. To 
vprašanje je treba proučiti. 

Menimo, da bi sedaj po nepotrebnem zahtevali, naj še gimnazije vključimo 
v to financiranje, ker tega ne predlagamo niti za vse strokovne šole. 

Mislim, da bomo z uresničitvijo predloga, ki ima za sedaj le-ta namen, da 
pretvorimo prostovoljne prispevke v obvezen vir, naredili določen napredek. 
O drugih vprašanjih izvršni svet ne predlaga rešitev. Mislim, da se bo za 
njihovo razrešitev angažiral tudi prosvetno-kulturni zbor, da tudi dosežemo 
v letu 1969 sistemsko bolj enotno rešitev financiranja srednjega šolstva. 

Za znanost predlagamo 5 Vo več sredstev kot v letu 1967 in menimo, da to 
povečanje ne omogoča prodor znanosti v našo družbo. Smatramo, da je to še 
vedno nadaljevanje proračunskega financiranja in bomo morali proučevati 
ustreznejše vire ob zakonu o organizaciji znanstvenega dela. Poiskati bomo 
morali druge vire, ki bodo pospešili napredek znanosti v naši družbi. Podobno 
je s kulturo, kjer tudi proučujemo vprašanje, kako naj stabilneje financiramo 
kulturne dejavnosti. 
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Razen sredstev za redno dejavnost so zagotovljena še sredstva za določene 
investicije, ki seveda niso velike. Predvsem bo zagotovljen denar za vse tiste 
investicije, ki so obveznosti republike po že sprejetih finančnih načrtih iz 
prejšnjih let. Tu gre predvsem za nadaljevanje izgradnje poslopij Visokošolskih 
zavodov in za adaptacije na področju manjšinskega in posebnega šolstva. Razen 
tega izvršni svet predvideva 500 milijonov starih din za nadaljevanje gradnje 
osnovnih šol, financiranje izgradnje II. etape Drame in še nekaj manjših inve- 
sticij na kulturnem področju. Ta sredstva niso velika, čeprav je bila naša volja, 
da bi jih zagotovili več, kot je tovariš Petrič že povedal. Izvršni svet je bil 
v velikih dilemah, čigavim zahtevkom naj ugodi ob takšnem pomanjkanju 
sredstev. Po soočenju vseh potreb je prišel do prepričanja, da predlagana raz- 
delitev najbolj ustreza. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zahvaljujem se tovarišu dr. Francetu 
Hočevarju, podpredsedniku izvršnega sveta za obširno uvodno besedo, s katero 
je dopolnil obrazložitev k tej točki dnevnega reda. 

Gradivo je obravnaval stalni odbor našega zbora in predložil poročilo. Zeli 
poročevalec odbora poročilo dopolniti? (Ne.) 

Pred pričetkom razprave naj pojasnim, da daje naš zbor k osnutku resolucije 
in k oceni razvoja svoje mnenje pristojnima zboroma. Da bi stalnemu odboru 
olajšali delo pri sestavi mnenja, ki ga je treba pripraviti po končani razpravi, 
prosim poslance, da v razpravi svoje morebitne predloge za dopolnitev oziroma 
spremembe predloženega gradiva čimbolj konkretno oblikujejo. Začenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? 

Besedo ima Boris Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik in tovariši poslanci. Hotel sem poča- 
kati do konca razprave ostalih, ker pa ne bi želel, da se razprava zaključi, se 
takoj priglašam k razpravi o oceni razvoja in resolucije. 

Najprej povem, da vsekakor cenim, verjetno ne samo jaz, temveč tudi vsi 
naši občani, prizadevanja našega izvršnega sveta, da bi v letošnjem letu uredili 
mnoga pereča vprašanja. Zagotovo ne oporekam in ne zavračam vseh dobrih 
hotenj izvršnega sveta in ostalih organov in mislim, da nima nihče namena 
postavljati vprašanje zaupnice izvršnemu svetu, nasprotno1, menim, da je treba 
izvršnemu svetu celo pomagati. Vendar naj mi le bo dopuščeno, da lahko povem 
nekaj stvari, zaradi katerih bi se morala ocena nekoliko popraviti ali pa morda 
celo spremeniti. Tovariš dr. France Hočevar je zavrnil mojo trditev, da nikakor 
ni stališče izvršnega sveta, da je možno z racionalizacijo izboljšati materialne 
pogoje šol. To žal ni moje stališče, ampak sem ga prečital na 30. strani ocene 
razvoja in sicer iz predzadnjega odstavka. Prečital ga bom ponovno na glas, 
ker ne bi želel, da se meni podtikajo stališča izvršnega sveta. Glasi se takole: 

»Zato bo možno v večji meri izboljšati materialni položaj izobraževanja 
le z izvajanjem ukrepov za racionalizacijo mreže pri visokem, srednjem in 
strokovnem šolstvu.« Naj mi predstavnik izvršnega sveta oprosti, če sem toliko 
radoveden in sem želel samo preciziranje te navedbe, in ker ponavljam tuje 
stališče namesto, da bi povedal svojega. Dalje tudi ni moje stališče, da je treba 
vse strokovno šolstvo vključiti v republiško izobraževalno skupnost. Tudi to 
stališče povzemam iz prej navedenega odstavka, ki pravi: »Pomemben napredek 
za razvoj izobraževanja bo predstavljala vključitev prispevka za financiranje 
strokovnega šolstva, ki ni v sestavu podjetij.« Želel sem samo to, da se to 
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stališče precizira, ker so tolmačenja različna. Na sestanku predsednikov občin 
oziroma načelnikov za finance 30. 1. v Ljubljani — če se ne motim, je bila 
navzoča tudi tovarišica Dragica Dekleva — je bilo povedano, da od leta 1968 
naprej strokovno šolstvo ni stvar temeljnih skupnosti. Prosim, tako so nam 
pojasnjevali; na seji odbora smo spet drugače slišali. Na seji odbora sem 
vprašal, ali smemo zavezati občine, da bodo dale potrebna sredstva in sem 
dobil odgovor, da to ni mogoče, ker so nekatere občine v letu 1967 prostovoljno 
prispevale sredstva za strokovno šolstvo in to zato, ker bo letos strokovno 
šolstvo financirala republiška izobraževalna skupnost. Jaz sem odgovor tako 
razumel, ne vem, morda so ga člani odbora drugače, pa bodo to povedali. 

Mislim, da ne gre za to, da bi drug drugega lovili za besede, ampak gre 
za točno opredeljeno politiko glede pristojnosti, kaj je kdo dolžan financirati 
in za nič več. To menda ni pretirana zahteva. Sodim, da pa je zelo pomembna 
in je potrebno, da jo vključimo v resolucijo. Bojim se namreč, da bomo sicer 
na koncu leta ponovno ugotavljali, da financiranje ni v redu potekalo, na 
odgovornost pa ne bomo mogli poklicati nikogar. 

Verjetno so resnični podatki, da je lani prispevalo gospodarstvo štiri in pol 
milijarde za strokovno šolstvo. Trenutno ne razpolagam s podatki, povedano 
pa je bilo na tem sestanku, da je lani porabilo srednje strokovno šolstvo, ki ni 
vključeno v gospodarstvo 6 milijard 600 milijonov. Razlika torej obstaja in 
sem prepričan, da so razliko pokrile samo občinske skupščine s svojimi rednimi 
sredstvi. Ne želim drugega kot zagotovilo, da bodo občine ta denar zagotovile 
tudi letos. Ali je izvršni svet ocenil zmogljivosti občinskih proračunov, ko pa 
sočasno vendarle daje na znanje, naj občine ne presegajo tako imenovane deli- 
mitirane stopnje. Mislim, da imam, pravico to zvedeti, sicer bi ne mogel glasovati 
za predloge, ki te zadeve urejajo. V resoluciji je napisano, da je mogoče predvi- 
devati, da bodo skupščine občin v letu 1968 zagotovile najmanj toliko sredstev 
za šolstvo, kot so jih za te namene dale v letu 1967. To stališče je le delno 
v skladu s tem, kar je povedal tovariš Hočevar. Predvidevati sredstva je bist- 
veno nekaj drugega, kot če je treba ta sredstva obvezno zagotoviti. Zakon o 
osnovnem šolstvu in zakon o srednjem šolstvu je treba izvajati in ne more biti 
njuna usoda odvisna od morebitnih sredstev. Ne predvidevamo, koliko otrok 
mora hoditi v osnovno šolo, ampak imamo to že vnaprej točno znano. Zaradi 
tega se zavzemam za bolj trdno postavljeno obveznost občin, čeprav sem videl 
v poročilu zakonodajno-pravne komisije, da moje stališče ni v skladu z načelom 
delimitizacije prispevkov. Vsem je znano to načelo, saj je začelo veljati prav- 
zaprav že dolgo pred reformo. Reforma je njegovo uveljavitev samo odložila. 
To se pravi, da nam je bilo poznano tudi ob sprejemanju zakona o finaciranju 
šolstva, pa smo kljub temu sprejeli zakon z določbo, da se s posebnim pred- 
pisom določijo najnižje stopnje občinskih prispevkov. Dozdeva se mi, da je to 
zelo neresen odnos do ljudi in jih nekoliko celo zavajamo. Da bi bil zakon 
sprejet, smo poudarili, da bo republika določila stopnje, sočasno pa dodali 
prehodno odločbo, da bo do; konca, leta 1967 financiranje še po starem. S to 
prehodno določbo nismo imeli kaj izgubiti, ker so občine odredile sredstva 
za celo leto že v prvem polletju. Ni še minulo eno leto, ko z izgovorom delimi- 
tizacije postavljamo stvari na glavo. Šolstvo smo ponovno prepustili občinam, 
ki naj ga financirajo kot vedo in znajo. Oprostite, ne morem se strinjati s 
takšnimi deklarativnimi stališči in rešitvami in sem prepričan, da financiranja 
s tako neodgovornim ravnanjem ne bomo nikoli uredili. 
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Ce se prav spominjam, je tovariš Kavčič dejal, da smo si v preteklosti delali 
preveč iluzij o decentralizaciji, češ da je možno opravljati vse družbene funkcije 
v okviru komune. Ampak današnji ugovori gredo točno v tej smeri, da je to 
mogoče. Morda napačno razumem smisel decentralizacije oziroma razdroblje- 
nosti. Ne morem namreč zagovarjati razdrobljenosti, ki povzroča neracionalnost 
in škodo vsemu narodu; zato moramo določene stvari urejati skupno. Mislim, 
da spada v tako skupno urejanje tudi šolstvo vseh stopenj, ne izključujem 
pa tudi otroškega varstva. Hvala lepa! 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa za temperamenten pri- 
spevek k razpravi. Besedo ima tovarišica Dragica Dekleva, namestnik sekre- 
tarja za proračun in finance. 

Dragica Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Dovolite, da povem, kako je sekretariat za finance obravnaval vključitev 
strokovnega šolstva v proračun. 

Sekretariat za finance je načelnikom za finance dal na posebnem sestanku 
pojasnila k vsem osnutkom predlogov zakonov. 

Na tem sestanku je bilo povsem jasno povedano, kateri del srednjega 
šolstva se vključuje v sistem rednega financiranja prek republiške izobraže- 
valne skupnosti. In sicer, da se zagotavljajo sredstva za potrebe tistega dela 
strokovnega šolstva, za katerega so se v prejšnjih letih prostovoljno zbirala 
sredstva. Tu nikakor ne gre za kompleksno in enotno reševanje financiranja 
srednjega šolstva, ker to zahteva posebno proučitev v kasnejšem razdobju. Ko 
so navzoči opozarjali, da s tem dejansko ni enotno urejeno financiranje sred- 
njega strokovnega šolstva, je bilo ponazorjeno, da je bilo v letu 1967 zbranih 
62 milijonov. Od tega zneska je bilo 18 milijonov porabljenih za šolstvo, ki je 
vključeno v delovne organizacije in ostane torej približno 45 milijonov, ki bi 
jih v tem letu zbirali z rednim instrumentom. Ta sredstva pa so povečana na 
53 milijonov, ker v letu 1967 strokovne šole niso prejemale 100 '%> sredstev, 
in zato, da se v letu 1968 zagotovi povračilo tistim delovnim organizacijam, ki 
financirajo lastne šole. Predsedniki občinskih skupščin in načelniki za finance 
so imeli k temu predlogu pripombe, češ da je to krivično, ker so nekatere 
občine iz proračunov dajale več, druge manj in da je bil režim zbiranja sredstev 
za financiranje strokovnega šolstva po občinah povsem različen. Tudi na ta 
vprašanja je bilo konkretno odgovorjeno, da ni nobena občina razbremenjena 
financiranja tistega dela strokovnega ali srednjega šolstva, za katerega je že 
doslej dajala sredstva iz svojih proračunskih dohodkov. Takšna stališča so bila 
posredovana vsem načelnikom. Če je kdorkoli posredoval drugačna stališča, 
naj opozorim, da niso v skladu z našimi. Samo toliko, da ne bi prišlo do ponovnih 
zmot in da se ne bi kdo skliceval, da so tolmačenja upravnih organov različna. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim. K besedi se prijavlja poslanka 
tovarišica Lojzka Gostenčnik. 

Lojzka Gostenčnik: Tovarišice in tovariši poslanci, tovariš pred- 
sednik ! 

V tem trenutku sem se odločila, da se pridružim razpravi, čeprav sodi moj 
prispevek k naslednji točki dnevnega reda, torej k razpravi o predlogu zakona 
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o stopnji republiškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja 
za izobraževanje in o delu republiškega davka od prometa blaga na drobno, 
ki se steka med sredstva za izobraževanje. Vendar, ker se je razprava pri tej 
točki dnevnega reda razširila na vso problematiko in se zlasti dotaknila finan- 
ciranja strokovnega šolstva, se priglašam že sedaj k besedi. 

Dozdeva se mi, spoštovani tovariši, da se ne razumemo glede financiranja 
srednjega oziroma strokovnega šolstva. Pri tem je bistveno vprašanje, ali repu- 
blika prevzame skrb za financiranje srednjega in strokovnega šolstva. Od tega 
je potem dalje odvisno, kako so porazdeljena sredstva za pokritje potreb tega 
šolstva. Na zadnjem sestanku kluba poslancev v regiji Celje, ki je bil dne 
7. februarja, smo obravnavali probleme v zvezi s proračunom. V tej razpravi 
se je pokazalo — kot je bilo danes tukaj že povedano — da financiranje sred- 
njega šolstva ni rešeno. Na tem sestanku sem bila naprošena, naj na tem 
zasedanju prosvetno-kulturnega zbora o tem spregovorim. Govorim torej v 
imenu kluba poslancev Celje. 

Iz vnaprejšnjih poročil smo izvedeli, da so naše predhodne ugotovitve 
točne. Zakon, ki ga bomo obravnavali pri naslednji točki dnevnega reda, ki 
naj zagotovi 5 milijard 300 milijonov starih din, ne rešuje financiranja strokov- 
nega šolstva v celoti, še manj pa financiranje srednjega šolstva, kljub temu, 
da imamo enoten zakon o srednjem šolstvu, ki nas opozarja, da je treba enotno 
urejati tudi financiranje. 

Omeniti moram, da odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
prosvetno-kulturnega zbora na seji 1. februarja o tem ni bil informiran. Zaradi 
tega je poročilo odbora k zakonu in tudi k oceni razvoja spodbudno, in ne 
izraža prav nobenih konfliktov. Sem član tega odbora in sem sodelovala v 
razpravi, zaradi tega mi je sedaj nerodno spreminjati stališče, pa ga moram, ker 
je dejansko stanje drugačno, kot nam je bilo sprva predočeno. Financiranje sred- 
njega šolstva bo letos še bolj kritično, kot je bilo v letu 1967, ko smo sprejeli 
zakon o financiranju šolstva brez jasne rešitve financiranja srednjega šolstva. 
Zakaj je tako? Pred glasovanjem o zakonu o financiranju šolstva nam je član 
izvršnega sveta tovariš Cačinovič v svojem ekspozeju v imenu izvršnega sveta 
odločno zagotovil, da bo uredil problematiko srednjega šolstva v dobi enega 
leta. 

Tovariš Cačinovič je bil zelo prepričljiv in je prosvetno-kulturni zbor zakon 
prav zaradi posebej naglašenega zagotovila izglasoval. Spominjate se, da so 
mnogi poslanci v razpravah opozarjali na te probleme. Dobro se spominjam, 
ko sem delala v odboru, da so dale občinske skupščine k predlagani ureditvi 
financiranja srednjega šolstva približno 30 amandmajev. Vsi amandmaji so 
izražali skrb, da občinske skupščine ne morajo prevzeti odgovornosti za srednje 
šolstvo. Vso to dokumentacijo hrani skupščina. 

Meseca junija lani je novi izvršni svet z vso odločnostjo začel reševati pro- 
blematiko srednjega šolstva, ki se je v prihodnem obdobju, katero naj bi trajalo 
do decembra minulega leta, še bolj zaostrila. Izvršni svet je takrat izvedel 
odločne ukrepe, da bi premostili krizo, ki je nastala izključno zaradi nestalnih 
in neobveznih virov za financiranje srednjega šolstva; torej zaradi prostovolj- 
nega zbiranja in dajanja sredstev. 

Kriza se je v juniju uspešno premostila. Takrat sem poslušala ekspoze 
tovariša dr. Hočevarja, ki ga je imel pred republiškim zborom. Tedaj je izredno 
ostro opozoril, da se bo strokovno šolstvo spremenilo v hiralnico, če bi ostalo 
pri starem. 
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Ce še naprej osvetljujem dogajanja, je dramatična borba za rešitev tega 
problema dosegla kulminacijo v zahtevi za delimitizacijo prispevkov. Naš izvršni 
svet je zavzel stališče, da je za financiranje strokovnega šolstva nujno potreben 
1 °/o obvezni prispevek iz osebnega dohodka, kar pomeni 69 milijonov N din. 
To je pogoj za rešitev problema. Glede obremenitve našega gospodarstva ta 
zahteva dejansko ni bila sporna, saj so gospodarske organizacije že nekaj let 
prostovoljno dajale sredstva za financiranje strokovnega šolstva. V letu 1966 
so prispevale 57 milijonov 227 tisoč N din, skupno z investicijami pa 57 738 000 
dinarjev. 

Moram priznati, da nam je bilo v velikansko uteho, ko smo zvedeli, da je 
ta zadeva urejena zakonito in sporazumno med zvezo, in republiko, kajti vsa 
naša pozornost je bila usmerjena v borbo za ta odstotek. Potem smo bili pomir- 
jeni in smo izrazili veliko solidarnost z vsem delom izvršnega sveta. 

Spoštovani tovariši in tovarišice, menim, da nam morajo biti na tej mate- 
rialni podlagi jasna stališča za oblikovanje sistemskih rešitev, tudi na nivoju 
občinskih in republiške skupščine. Ta jasna orientacija je nepogrešljiva za reše- 
vanje tega problema. To je moje osebno prepričanje in ga z menoj delijo mnogi 
poslanci celjskega območja. Izhodišče je, da en odstotek od osebnega dohodka 
zadošča za financiranje srednjega šolstva. Ta odstotek sredstev predstavlja 
skupaj z udeležbo sredstev občin realno podlago za racionalizacijo, sicer se 
bojimo, da bo postal odnos do racionalizacije neresen. Nadalje, s tem bi se 
približali osnovnim intencijam zakona o financiranju šolstva, ki narekuje odda- 
ljevanje od administrativnega proračunskega sistema, samoupravljanje v šolstvu 
bi dobilo konkretno veljavo, šolstvo bi se bolj približalo gospodarstvu, ker bi 
se poživili strokovni in politični dialogi o učnih in vzgojnih smotrih ter o kon- 
kretnih učnih načrtih. S tem bi dejansko začeli reševati slovensko šolstvo kot 
del ali element naše nacije. Toliko samo okvirno. 

Popolnoma jasno je torej, da ni mogoče prepustiti financiranje srednjega 
šolstva, ki obsega vse strokovne šole in gimnazije, občinskim skupščinam. Srednje 
šolstvo je v letu 1967 porabilo 95 milijonov. Od tega zneska so prispevale 
občinske skupščine kar 42 milijonov 600 tisoč, delovne organizacije pa 53 mili- 
jonov novih din. Po predlogu izvršnega sveta se v letu 1968 ohranja obremenitev 
občinskih skupščin za tisti del sredstev, ki so ga dajale doslej. Situacija pa je 
postala kljub temu nejasna, ker nam je znan samo global sredstev, ne pa 
njegova specifikacija po posameznih občinah; težko je namreč ugotoviti, koliko 
so prispevale občine in koliko gospodarske organizacije, ker so se sredstva 
prelivala. Menim, da je v tej situaciji težko pravično obremeniti občine. To 
ne bi bilo v primeru, če bi iz enega samega vira financirali vse srednje šolstvo. 

Ce bi letos povečali to kvoto za 5 '%>, potem bi zbrali skupaj 69 milijonov. 
Dovolite tovariši, postavljam ponovno tole vprašanje: Ali je možno tako zelo 
visoko vsoto, to je 42 600 000, zagotoviti na podlagi medobčinskega dogovar- 
janja. S temi sredstvi naj bi financirali del strokovnega šolstva, v katerem še 
niso opredeljene šole in vse gimnazije. Na sestanku kluba poslancev v Celju 
smo govorili zlasti o tem vprašanju. Sestanek nas je spodbudil k nadaljnjemu 
razčiščevanju, vendar meni še danes kljub dodatni obrazložitvi tovarišice 
Deklevove ni vse razumljivo. Poslanec je nemočen sredi nasprotujočih se stališč 
občin in izvršnega sveta; hoče pomagati, da bi financiranje čim uspešneje uredili 
in zato terja jasno opredeljena stališča. Pri tem pa je dejstvo, da za sedaj občine 
še ne predvidevajo v svojih proračunih 42 milijonov. Zaradi tega želimo, da nam 
izvršni svet predloži natančne izračune z jasnim zagotovilom, s katerimi viri 
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in sredstvi bodo financirane potrebe srednjega šolstva. Šele potem bomo mogli 
glasovati iz prepričanja in z vso odgovornostjo do volivcev. 

Iz predloga izvršnega sveta ni nikjer razvidno, kako se bo gibala prora- 
čunska potrošnja v posameznih občinah, medtem ko predvideva, da se bodo 
republiški dohodki povečali za 8'%>, pa v Celju zatrjujejo, da se bodo v tej 
občini dohodki povečali le za 4 °/o. Za celjsko regijo izračuni kažejo, da bo 
morala dodatno zagotoviti 180 milijonov starih din. Ta znesek smo izračunali 
tako, da smo od lanske realizacije odšteli vse prispevke gospodarskih organi- 
zacij in smo ugotovili, da so občine prispevale 180 milijonov S din. Dozdeva se 
mi, da smo s tem denarjem financirali ekonomsko, medicinsko in administra- 
tivno šolo ter gimnazijo. Teh 180 milijonov predstavlja 36 °/o glede vseh sred- 
stev, ki so se lani stekala v te namene. Letos pa občine teh sredstev ne predvi- 
devajo in ni razčiščeno, kdo jih bo zagotovil. Konkretno, občina Velenje baje 
nima niti dinarja, ker je lani vse srednje šolstvo financiralo gospodarstvo. Če 
se bo občina Velenje, ki ima gimnazijo, priključila medobčinskemu financiranju, 
bo prav gotovo morala ta sredstva nekje najti. Iz občine Brežice so poslanci 
izjavili, da bodo morali zapreti popolnoma novo zgrajeno gimnazijo v Brežicah. 

O teh ugotovitvah bi rada opozorila, da se verjetno na nobenem drugem 
področju ni oblikovalo toliko kritičnega javnega mnenja, ki kategorično zahteva 
ureditev financiranja. Neurejenost se vleče že od tistega časa, ko se je začelo 
financirati strokovno šolstvo skrivoma brez zakonske podlage, ko je družba 
zgubila nad njim kontrolo in ni vedela, koliko sredstev priteka iz gospodarstva 
na prostovoljni podlagi. Najprej za investicije, potem pa še za redno dejavnost. 
Nazadnje pa se je področje financiranja s temi sredstvi razširilo celo na osnovno 
šolstvo. Ta neurejenost je potem dobila že politični prizvok, oblikovala se je 
obča zahteva, naj se financiranje srednjega šolstva uredi po enotnem principu 
s stalnimi viri, ki bi zagotavljali denar vsaj v višini lanskoletne realizacije. Zato 
je seveda danes še toliko bolj zaskrbljujoča ugotovitev, da s stalnimi viri na 
občinski ali na republiški ravni ni zagotovljenih 42 milijonov dinarjev. Ni 
enostavna rešitev, ki jo je tu dodatno obrazložila tovarišica Deklevova. Prehiter 
je zaključek, da bodo del srednjega šolstva financirale občine. 

Občine na to niso pripravljene. 
Spoštovani tovariši in tovarišice, meni se ves čas vsiljuje misel, da bomo 

mogli sanirati ta problem le z zagotovitvijo enega odstotka sredstev iz osebnih 
dohodkov. Sleherno odstopanje od tega principa bo še nadalje povzročalo 
strašne probleme. Ce bi se zvesto držali tega, že kar izbor j enega načela, pri 
čemer pa ni pomembno, kdo bi ga izvajal, bi bil konflikt mnogo manjši ali ga 
sploh ne bi bilo. 

Preden končam, prosim izvršni svet, da mi odgovori na vprašanja oziroma, 
da da zagotovilo, da bo financiranje srednjega šolstva v letu 1968 urejeno. Pro- 
blema ne smemo več odlagati in ustvarjati novo prehodno obdobje za uresni- 
čevanje zakona o financiranju šolstva. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariša Boris Feldin in Lojzka Go- 
stenčnik — naša poslanca, sta razpravljala zgolj o financiranju strokovnega šol- 
stva, ki je po našem dneynem redu šele 5. točka. Razprava o oceni razvoja bi 
morala zadevati sicer bolj splošne okvire. Ker pa smo že prešli na konkretno, 
predlagam, da vključimo v to točko tudi financiranje strokovnega šolstva. Se 
strinjate s tem mojim predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 

K besedi se prijavlja podpredsednik izvršnega sveta dr. France Hočevar. 
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Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši. Naj- 
prej bi hotel odgoYoriti tovarišici Gostenčnikovi, kakšna je bila situacija v letu 
1967. V letu 1967 so občinske skupščine financirale srednje šolstvo iz občinskih 
proračunov v višini 4,355 milijonov starih din, gospodarske; organizacije pa so 
še posebej prostovoljno prispevale 4.491 milijonov starih din. Poleg tega so 
gospodarske organizacije financirale še strokovne poklicne šole, ki so v sestavu 
gospodarskih organizacij v višini 1759 milijonov S din. Skupno je bilo torej 
dano za srednje šolstvo 10 605 milijonov S din. 

Izvršni svet je v tej gospodarski in proračunski situaciji to dejstvo upošteval 
in zavzel stališče, da občine morajo prispevati v letu 1968 za financiranje vsega 
šolstva najmanj toliko sredstev, kot so jih prispevale v letu 1967. Sredstev ne 
smejo zmanjševati, temveč jih morajo povečevati. Vse to je v skladu z zakonom 
o financiranju šolstva. 

Moram reči, da je amandma, ki ga je predlagal poslanec Feldin, dobesedni 
tekst novele k zakonu o financiranju izobraževanja in vzgoje, ki ga je prvotno 
nameraval predložiti izvršni svet. Umaknil ga je v zvezi z delimitiranjem občin- 
skih prispevkov. Amandma ne bi bil več v skladu z načelom, naj občine samo- 
stojno oblikujejo dohodke in izdatke. Pred očmi smo imeli še to, da je v zakonu 
o financiranju izobraževanja in vzgoje ta ista določba, ki je veljala za leto 1967, 
prehodna. Le takrat se je računalo, da bo to odločanje prepuščeno občinam. 

Tudi republiška izobraževalna skupnost je zavzela stališče, da amandma ni 
potreben, in sicer iz razloga, ker bi občine razvajal, da bi predpisovale Samo 
minimalne stopnje, namesto, da bi skrbele za šolstvo kot svojo primarno nalogo 
in vlagale vanj vse več sredstev. Pri oblikovanju republiškega proračuna izvršni 
svet ni imel ambicije, da bi vanj vključili sredstva, ki so jih doslej prispevale 
občine za srednje šolstvo. To bi bilo tudi v nasprotju z izhodišči zakona o finan- 
ciranju izobraževanja in vzgoje, saj je bilo še v njegovem predlogu predvideno, 
da bi temeljne izobraževalne skupnosti financirale celo visoke šole. Zato s tega 
gledišča opozorila tovarišice Gostenčnikove, da je to nesigurna postavka v ce- 
lotnem financiranju srednjega šolstva, niso pravilno naslovljena. Sredstva, ki 
jih bo prispevala republika, so stabilna, medtem ko izvršni svet ne more dati 
istega zagotovila za sredstva občinskih skupščin. Ne moremo vplivati in odlo- 
čati o tem, kolikšna sredstva naj zagotovijo občine. Minimalno možnost vpli- 
vanja na višino teh sredstev nam daje amandma tovariša Feldina. Ne vidim pa 
nobenega razloga, zakaj bi bili preplašeni, občine bodo v teku 1968 povečale 
svoje proračunske dohodke in zakaj naj bi potem pokazale manjšo skrb za 
šolstvo kot v letu 1967. Ce smo tako močno nezaupljivi do občinskih skupščin, 
potem izražamo dvom v ustreznost vsega našega komunalnega sistema in za- 
kona o financiranju izobraževanja in vzgoje. Menim, da izraženo nezaupanje ni 
upravičeno. Izvršni svet je imel le-ta namen, da prostovoljne prispevke gospo- 
darskih organizacij spremeni v njihovo obveznost. Nadalje je treba ta znesek 
povečati za toliko, da bodo učiteljem zagotovljene 100%» plače in da bo repu- 
bliška izobraževalna skupnost zagotovila del sredstev gospodarskim organizaci- 
jam, ki financirajo lastne šole. Po kalkulacijah republiške izobraževalne skup- 
nosti in sekretariata za finance je potrebno povečati sredstva za pokritje obeh 
potreb od 4,5 na 5,3 milijarde starih dinarjev. Ta sredstva bo zagotovil repu- 
bliški proračun. 

Vem, da so gospodarske organizacije v posameznih občinah dajale zelo raz- 
lične prispevke; v nekaterih komaj pol odstotka, v drugih pa celo več kot 1 %. 
V ta vprašanja se sedaj ob sprejemanju proračuna, ki zagotavlja le ves global 
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sredstev, ne moremo spuščati. Probleme, ki nastajajo v zvezi z različnostjo vi- 
šine prispevkov gospodarskih organizacij, bodo razreševale republiška izobra- 
ževalna skupnost in temeljne izobraževalne skupnosti s pogodbami o delitvi 
sredstev. Omenil sem že, da se lahko postavi vprašanje, ali je ta rešitev sistem- 
sko dobra, oziroma če najbolj ustreza težnji po enotnem financiranju vsega 
srednjega šolstva. Menim, da bi bilo treba predlagano rešitev v primeru upra- 
vičenih ugovorov še nadalje proučevati, vendar rie v tej smeri, da bi prevzeli 
obveznosti občinskih skupščin, vso odgovornost pa prevalili na republiški pro- 
račun, očitajoč mu, da ni zagotovil stabilnih sredstev. Možni so tudi drugi načini 
financiranja, mislim, da ni nobenega razloga, zakaj ne bi v prihodnje vsega 
srednjega šolstva financirali na isti način. Priznam, za letos takšnega načina 
ne predlagamo. Menim pa, da kljub temu niso upravičeni očitki, da bo letoš- 
nje financiranje manj stabilno kot je bilo v letu 1967. S tem, da smo pretvorili 
prostovoljne prispevke gospodarskih organizacij v njihovo obveznost, smo ven- 
darle naredili določen napredek v primerjavi z letom 1967. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Polj anšek : Besedo ima tovarišica dr. Kornhauser. 

Dr. A 1 e ks andra Kornhauser: Tudi jaz se zahvaljujem za sklep, 
da bomo o vseh točkah dnevnega reda, ki najbolj zadevajo interese tega zbora, 
lahko razpravljali povezano. Menim, da ne moremo obravnavati ocene razvoja 
ločeno od zakonskih predlogov, ki pravzaprav iz nje izhajajo. Zato bom tudi 
sama podobno razpravljala, kot je. razpravljal tovariš dr. Hočevar, podpredsed- 
nik izvršnega sveta, 6. točka, predlagana po prvotnem dnevnem redu, se namreč 
nujno povezuje s tretjo in je njena posledica. Zato menim, da je treba v zvezi 
z obravnavo vseh točk dnevnega reda opozoriti na to, kaj sledi iz takšnega ali 
drugačnega tolmačenja ocene razvoja ali, kaj se bo zgodilo, če bi bil sprejet 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izobraževalnih skupnosti 
in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta predlog me je, milo rečeno, pre- 
senetil, to pa zato, ker je v popolnem nasprotju z zagotovili, ki so bila dana 
ob sprejemu zakona o izobraževalnih skupnostih in financiranju izobraževanja 
in vzgoje. 

Takrat so bila namreč dana zagotovila, o katerih je govorila tovarišica Go- 
stenčnikova, in je bila takrat njihova zasluga, da je bil zakon v predloženi 
obliki sploh sprejet. Predlog za spremembo zakona pa ta zagotovila izpodbija. 
No, pustimo to in poglejmo, kako bi se predlagana sprememba, če bi do nje 
prišlo, odrazila v življenju. Naivna je trditev v obrazložitvi — ali pa predlaga- 
telji menijo, da smo prosvetarji naivni — da samostojno določanje stopenj 
občinskih prispevkov za izobraževanje in vzgojo ne "bi smelo pripeljati do tega, 
da bi občine letos namenile manj sredstev, kakor bi jih bile dolžne prispevati 
v skladu s povečanjem proračunskih dohodkov. 

Ce bi bilo to res, zakaj je potem potrebna predlagana sprememba, saj zakon 
doslej ni omejeval občin pri dajanju sredstev, nasprotno, priporočal je in delno 
celo zahteval večja vlaganja v izobraževanje in vzgojo. Torej je jasno, da ne 
gre za uzakonitev možnosti povečanja, ampak za uzakonitev možnosti zniže- 
vanja sredstev; to je: za uzakonitev možnosti nadaljnjega siromašenja področja 
izobraževanja in vzgoje. Spet smo torej pred ponovitvijo prakse, glede katere 
smo vsaj v zadnjem času upali, da se bo spremenila in spet je tako, da je treba 
najprej zagotoviti sredstva za celo vrsto dejavnosti, pri čemer odločitve o višini 
prepuščamo občinam, ki so imele doslej večje razumevanje za financiranje 
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javne uprave, saj je ona neposredno soudeležena pri delitvi, ostanek pa je 
dobilo šolstvo. 

Vprašujem dr. Hočevarja, ki je povedal, da občinam prepuščamo pravico, 
da same določajo dohodke in izdatke, zakaj zavzemamo takšno stališče le, kadar 
gre za vprašanje izobraževanja in vzgoje in zakaj ne tudi na drugih področjih, 
kjer so sedaj dajatve kar lepo predpisane in obvezne. Predlog za spremembo 
zakona pomeni zniževanje sredstev; da je temu res tako, in da bo do zniževanja 
nemudoma prišlo, kaže že primer Ljubljane. Ze v času šepetanja o tej možnosti 
sta v pr osveti j eni Ljubljani kar dve občini razpravljali o znižanju prispevne 
stopnje iz osebnega dohodka od 2,7% na 2,5 ali celo 2,4%. Naj povem še po- 
datek, da se je v času razprave o neurejenih vprašanjih financiranja strokov- 
nega šolstva nateklo v sklade izobraževalne skupnosti Ljubljane namesto 
minimalnih 720 milijonov S din mesečno, kolikor znašajo njene obveznosti, če 
naj realizira 90 °/o merila, le 299 milijonov S din. Vso razliko je treba pokrivati 
s posojili. Ce so v prosvetljeni Ljubljani že sedaj takšne razmere, kakšne bodo 
potem šele v materialno šibkejših občinah ali pa tam, kjer imajo občinski možje 
slabe spomine na šolo. To si lahko že kar vnaprej predstavljamo. 

Šolstvu torej preti poslabšanje materialnega položaja in to ne bo priza- 
dejalo le šolstva v občinskih okvirih. Deficit se bo prenašal s pritiskom po 
dopolnilnih sredstvih na republiško izobraževalno skupnost, torej na republiko. 
Absurd je, da omogočamo poslabšanje položaja šolstva prav v času, ko njegove 
obveznosti povečujemo. Z organiziranjem varstva, prehrane otrok, celodnevnim 
bivanjem, ali z dopolnilnim šolanjem mladine, ki ne dobi zaposlitve in še s celo 
vrsto drugih nalog. Živimo v času, ko naj šolstvo prispeva k povečanju pro- 
duktivnosti dela staršev, ko naj znatno preprečuje nezaposlenost mladine. Ven- 
dar šolstvo po vseh zagotovilih o stabilizaciji njegove materialne baze ponovno 
izpostavljamo pretresom in ga ponujamo kot notranjo rezervo in sicer, naj v 
občinskem merilu rešuje primanjkljaje občinskih proračunov, v republiškem 
merilu pa naj plačuje zavožene investicije, ki jih ni zakrivilo šolstvo. 

Bili smo zelo veseli izjav našega izvršnega sveta, ki smo jih brali pod na- 
slovi »izterjali bomo zadnji dinar za šolstvo«. Veseli smo tudi realne politike 
našega izvršnega sveta in ga podpiramo v težnji, da se rešijo tekoče zadeve in 
sanirajo stari grehi, ki jih dejansko ni zakrivil on, ampak jih je dobil kot ne- 
zaželeno dediščino. Veseli smo, da se prizadeva dvigniti produktivnost, vendar 
je skrajni čas za spoznanje, da so za napredek, kvaliteto, racionalizacijo itd., o 
čemer beremo v oceni razvoja in v resoluciji, obvezna vlaganja v šolstvo osnov- 
ni pogoj, ne pa posledica. Brez intenzivnih vlaganj v izobraževanje in vzgojo 
bomo na blagodati produktivnosti še dolgo čakali. 

Zato dajem svoj glas k amandmaju tovariša Feldina v tem smislu, da je 
treba zakonsko zagotoviti za enako dejavnost šolstva v letu 1968 vsaj enaka 
sredstva, kot so bila v letu 1967. Hvala lepa! 

Predsednik Miloš Poljanšek: Predlagam, da bi do odmora končali 
razpravo o financiranju strokovnega šolstva. Ker bo odmor kmalu potreben, 
vas prosim, da se v razpravah omejite samo na vprašanja, ki zadevajo to 
področje. 

Besedo ima rektor ljubljanske univerze dr. Modic. 

Dr. Roman Modic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Dovolite, da se oglasim s pojasnilom o tem, kakšni so letošnji izgledi za zado- 



272 Prosvetno-kulturni zbor 

voljitev materialnih potreb univerze, lahko celo trdim, vsega visokega šolstva 
na območju Slovenije, po prognozah, ki smo jih prejeli od republiške izobraže- 
valne skupnosti. Dobili smo obvestilo, naj kljub 5 °/o povečanju sredstev izobra- 
ževalne skupnosti na tem področju ne pričakujemo povečanja. Dekani so bili 
o tem informirani. Obrazložitev je bila, da je položaj srednjega oziroma osnov- 
nega šolstva še težji in je treba sanacijo začeti najprej na teh dveh področjih. 
Povem naj, da so dekani to izjavo dokaj mirno sprejeli, čeprav se zavedajo, 
da ne gre za stagnacijo, ampak za nazadovanje, ker medtem niso porasli samo 
realni stroški na področju osebne potrošnje, ampak tudi na področju materialne 
potrošnje visokošolskih zavodov. 

Ne moremo pa sprejeti predloga, naj v tej situaciji prihranimo enomesečne 
osebne dohodke za potrebe rezerve. Izplačilo samo 11-mesečnih osebnih dohod- 
kov pomeni v.tem letu še nadaljnje znižanje sredstev za približno 8,3,0/o. Od 
kod naj vzamemo to rezervo? S tem, da znižujemo celo nominalne osebne 
dohodke, prihajamo v še večje neskladje z določilom, o katerem smo že večkrat 
razpravljali, da je treba osebne dohodke prosvetnih delavcev približati osebnim 
dohodkom delavcev v gospodarstvu. Nedvomno so tudi v gospodarstvu rezerve, 
na katere pa nihče ne pomisli, in gre lahko približevanje tudi z druge strani. 
To samo kot primer. 

Ce osebnih dohodkov ne moremo znižati, potem moramo za ustrezen odsto- 
tek znižati funkcionalne izdatke, ki znašajo po naši oceni od 20 do 25 %> celotnih 
izdatkov. To pomeni, da moramo funkcionalne izdatke znižati približno za dobro 
polovico. 

Vendar niso vse fakultete v enakem položaju, nekatere bi morale znižati 
več, druge pa manj, odvisno od značaja stroke, ki jo gojijo. Tudi taka rešitev 
je popolnoma nemogoča. Nemogoča zaradi tega, ker bi na ta način še bolj zni- 
ževali kakovost izobraževanja. Ze sedaj je materialna baza za pedagoško delo 
izredno slaba. Naj naše izobraževanje primerjam s šofersko šolo. Od šoferja 
namreč zahtevamo, da se uči na avtomobilu, pri nas pa dostikrat poučujemo 
samo iz knjig. Upravičeno zavračamo zato nekatere očitke, češ da kvaliteta 
pouka ni na sodobni višini, ker pač to ne more biti že iz opisanega razloga. 
Trudimo se z raznimi načini približati pouk sodobnim načelom in oblikam, 
vendar še dolgo časa ne bomo mogli delati tako, kot delajo naši sosedi na 
Vzhodu in na Zahodu. 

Se danes bomo obravnavali zakon, ki zadeva tudi visokošolske zavode. Gre 
namreč za razdelitev sredstev iz 1,5 °/o davka na promet blaga na drobno, s 
katerimi bomo do leta 1970 dogradili nekaj visokošolskih poslopij, ne pa vseh. 
2e vsa zadnja leta ugotavljam, da smo zanemarili funkcionalno opremljanje 
in modernizacijo naših fakultet, ne samo za potrebe znanstveno-,raziskovalnega 
dela, temveč tudi za potrebe osnovnega pedagoškega dela, o katerem sem prej 
govoril. Potrebno je opremiti naše laboratorije za vzgojo študentov, da ne ome- 
njam laboratorijev za. izvajanje izobraževanja in za znanstveno delo učiteljev in 
njihovih sodelavcev. Za to ni predvidenih sredstev in nanje ne moremo računati 
tja do leta 1970. Pri tem omenjam, da z letom 1970 ugasne tudi edini vir sred- 
stev za investicije. 

Ko vsa razprava, ki smo jo danes tukaj slišali, opozarja na velike mate- 
rialne težave šolstva in ko bomo verjetno v nadaljevanju slišali še podobna 
opozorila, in ko ugotavljamo, da je možno zagotoviti razmeroma majhne zneske, 
od katerih je odvisna usoda in položaj posameznih šolskih zavodov, se spra- 
šujem, kako naj v tej situaciji sprejmemo informacijo, da zvezna sredstva iz leta 
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v leto naraščajo — podatek imam samo za leto 1967 in 1968 — medtem ko se 
sredstva republiškega proračuna hkrati zmanjšujejo. Kako naj to uskladimo s 
pojmom deetatizacije, o katerem je toliko govora. Po poklicu sem tehnik in ne 
poznam prav dobro pojmov iz politologije oziroma politične ekonomije. Ampak, 
kadar se prenašajo dolžnosti, je treba najbrž prenašati tudi pravice, s katerimi 
se zagotavljajo ustrezna materialna sredstva. Težko si predstavljam deetati- 
zacijo ob pogojih, ko zveza prenaša na republike in na občine dolžnosti, čedalje 
več sredstev pa akumulira za zadovoljevanje potreb na področjih, ki si jih je še 
pridržala. Tudi tukaj je treba napraviti red, in v tem smislu podpiram priza- 
devanja našega izvršnega sveta. Podpiram tudi predlog, da bo zavod za plani- 
ranje pripravil tekom leta informacijo o tem, kako se prelivajo sredstva med 
federacijo in republiko. 

Na drugi strani pa bi hotel načeti vprašanje, ki zadeva strukturo delitve 
narodnega dohodka. Pred kratkim smo slišali, da je bila o tem razprava pre- 
kinjena z zaključkom, da se struktura delitve narodnega dohodka ne bo spre- 
menila, ker za to ni nobene potrebe. , 

Bojim se, da naša področja izobraževanja znanosti in kulture nikoli ne bodo 
prišla na zeleno vejo. Le z vsakoletnim povećavanjem sredstev za 4,5 ali 6 %, 
o katerih sem prej govoril, jih ne bomo mogli rešiti. Zlasti še, če bodo hkrati 
za prav toliko naraščale tudi cene. Na ta račun ni mogoče sanirati področij, ki 
so bila zanemarjena vrsto let, vse dotlej, dokler ne bo gospodarstvo bolj pro- 
duktivno. Kdaj to bo, je seveda težko napovedati. 

Človek se vprašuje, ali so pri sedanji družbeni strukturi vse dejavnosti v 
državi enakomerno in pravično alimentirane. Zelo se bojim, tovariši, da niso 
in da imamo v državi dejavnosti, ki so privilegirane. Ali je res lastnost dobrega 
državljana, da ustrezne proračune sprejme z aklamacijo in da je bolje, če v 
razpravi o teh stvareh sploh ne govori, ali se jih ne dotakne. Mislim, da to ni 
res, in da bi bilo treba govoriti o vseh stvareh in tudi o spremembi strukture 
narodnega dohodka. Prepričan sem, da se vse čez noč narediti ne da, ravno 
tako, kot ne more racionalizacija na področju kateregakoli šolstva čez noč zago- 
toviti prihrankov. Ampak proces je treba začeti in v razmeroma kratkem pri- 
demo lahko do prvih uspehov. Menim, da bi morali o prerazporeditvi narodnega 
dohodka ponovno razpravljati — seveda ne v tej dvorani ali v Ljubljani — 
temveč v zvezni skupščini. 

Nekaj besed še o racionalizaciji na področju izobraževanja, znanosti in kul- 
ture. Najprej naj povem, da se za racionalizacijo na univerzi močno zavzemam, 
da sem pa istočasno prepričan, da tukaj niso možni prihranki v smislu preli- 
vanja sredstev na druga področja. O tem ni govora! Pri racionalizaciji gre za 
odnos do osnovnega vprašanja o značaju in vlogi visokošolskega izobraževanja 
v času, za katerega je značilno, da neposredno uporabna znanja hitro zastare- 
vajo in si jih mora strokovnjak vse življenje izpopolnjevati. Šola mora to omo- 
gočati ! 

Gre tudi za to, da ne bomo sredstev delili po načelih uravnilovke. Več 
sredstev je potrebnih tam, kjer so družbene zahteve in potrebe večje. Kar je 
manj ali nič potrebno, začasno odložimo ali popolnoma eliminirajmo iz našega 
življenja. Pri vsem tem naj povem, da smo pri nas racionalizacijo v opisanem 
smislu zastavili, na drugih področjih, ki so bolj ali manj privilegirana, pa o 
njej nihče ne govori, čeprav mislim, da so tam zelo velike možnosti, večje kakor 
na naših področjih. Možni so tolikšni prihranki, da bi lahko prelivali sredstva 
na področja, ki so jih bolj potrebna. 

18 
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Mislim, da bo treba tudi na to misliti. Bolj se bom na univerzi zavzemal 
za smiselno racionalizacijo, če bo ta dolžnost prešla na vse oblike potrošnje, ne 
pa samo na potrošnjo, v sferi izobraževanja, znanosti in kulture. Moram vas 
spomniti — verjetno ste vsi podobnega mnenja kot jaz — da imamo v naslovu 
naše države napisano »socialistična«. Menim, da je ta pojem povezan s tem, da 
se moramo prizadevati za boljše blagostanje državljanov, za enakomernejšo Tn 
pravičnejšo delitev dohodka, in pa seveda za boljše odnose med ljudmi. Vpra- 
šujem vas, ali je mogoče socialistične odnose vzpostaviti brez izobraževanja, 
brez znanosti in brez kulture, ki so spodbudnik vseh teh procesov. Ali ni v 
nasprotju z našo politično linijo, če vedno in ravno na tem področju iščemo 
neke prihranke, ki bi jih potem prelivali na druga področja potrošnje, ta pa 
verjetno niso tako pomembna za uresničitev naših družbeno-političnih ciljev. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Moram vprašati, kdo še 
želi razpravljati o tej točki dnevnega reda. Ker želi razpravljati še več poslan- 
cev, te točke še ne bomo kmalu izčrpali. Zato ne glede na prejšnji dogovor 
odrejam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.10 in se je nadaljevala .ob 12.50.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima 
dr. Lev Premru. 

Dr. Lev Premru: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! K disku- 
siji sem se prijavil, ker mislim, da je od vseh postavk, ki jih bomo danes spre- 
jeli, odvisno delovanje našega področja tekom celega leta. Naj nas ne moti, če 
se bo razprava zavlekla, ker bomo le tako temeljito pretresli vse probleme. 

Najprej bi se hotel dotakniti zadeve,, ki me v tem postopku moti. Odbor, 
katerega član sem, to je odbor za zakonske in druge predloge našega zbora, je 
za obravnavo financiranja strokovnega šolstva prejel gradivo, ki ga imate pod 
številko pet. Moti me, da ni v tem gradivu nikjer razvidno, da se za strokovno 
šolstvo porabi več sredstev kot 4,5 milijarde. Iz gradiva tudi ni mogoče povzeti 
informacije, s katero smo bili danes naknadno seznanjeni, da srednje šolstvo 
potrebuje 10 milijard in nekaj več. Gradivo brez podrobnejših podatkov je za- 
vedlo bdbor, da je o tem zakonskem predlogu dal poročilo, kakršno je. Mislim, 
da bi moral naš stalni odbor glede na dodatne podatke, ponovno obravnavati 
predlog in zavzeti stališče. Prispevna stopnja 1,95kot jo predvideva zakonski 
predlog, ne krije potreb niti strokovnega šolstva niti srednjega šolstva, in 
sistemsko ne ureja financiranja. Menim, da nihče izmed nas ne postavlja for- 
malnega vprašanja, čigave so strokovne šole. Mislim, da so slovenske in da jim 
moramo zagotoviti stalne vire financiranja, neodvisno od tega, ali pri tem lahko 
še globlje zarežemo v občinske proračune ali v republiški proračun, čeprav 
najbrž za to vsaj sodeč po materialih ni velikih izgledov. Vendar mislim, da 
odločamo o tem ali se bo strokovno šolstvo financiralo v leto 1968 enotno, ne 
pa parcialno, malo tukaj malo tam, ali s tem ostvarjamo novo prehodno obdobje 
ter nove probleme, za katere smo bili že vsi prepričani, da jih bo letošnja 
sistemska ureditev rešila. 

Ustavljam se na 9. strani osnutka resolucije, kjer je v 7. točki predlog, naj 
občine ne presežejo 27,5 °/o prispevno stopnjo. Ce pazljivo preberete naslednji 
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stavek, dobite vtis, da je samo strokovno šolstvo krivo, da je treba povečati 
prispevno stopnjo za 1,5 %. Mislim, da to ni dejstvo; strokovno šolstvo ni krivo, 
da je treba prispevno stopnjo povečati in zato predlagam, ali se zadnji stavek 
črta, ali naj se v tem stavku pove resnica, da je do povišanja prispevne stopnje 
prišlo zaradi velikih obveznosti republike iz preteklih let, zaradi problemov v 
invalidsko-pokojninskem zavarovanju, in nazadnje zaradi strokovnega šolstva. 
Mislim, da je v tem primanjkljaju udeležba strokovnega šolstva najmanjša. 

Predlagam, da se na isti strani vnese formulacija, »da se vključi srednje 
šolstvo« in da se črta iz resolucije strokovno šolstvo. Tako bi se končna formu- 
lacija glasila: »vključiti srednje šolstvo v sistem financiranja iz rednih virov 
prek republiške izobraževalne skupnosti.« Mislim, da moramo to doseči, zakaj 
vsi dobro poznamo problem in ne bi hotel, da se povrnemo k razpravam, ki so 
bile ob sprejemanju zakona o financiranju izobraževanja v začetku leta. 

H gradivu o stopnji republiškega prispevka imam nekaj pripomb. Ves čas 
smo utemeljevali povečanje republiškega prispevka za 1 %. Tudi gradiva, ki so 
bila tej skupščini predložena, govore, da ta odstotek potrebujemo za strokovno 
šolstvo. Če pazljivo premotrimo konstrukcije izračunov, upoštevajoč tudi predlog 
zakona o določitvi limdtov, ki ga je izvršni svet sicer umaknil, lahko ugotovimo, 
da se poveča stopnja za izobraževanje, torej za republiško izobraževalno skup- 
nost od 1 na 1,95%. Mislim, da tukaj nastopa računski moment, ki nas moti. 
Republiški proračun prenaša na republiško izobraževalno skupnost 5 milijard 
S din, ki so bile že prej njegova obveznost za financiranje proračunov neraz- 
vitih občin. Torej republika samo prenaša staro obveznost, ki znaša približno 
0,5% do 0,6% prispevne stopnje. To nadalje pomeni, da se letos dopolnilna 
sredstva, z že vštetimi obveznostmi od lani povečujejo od 1 % na približno 1,5 
do 1,6 %. To pomeni, da smo v prispevni stopnji za izobraževanje pridobili 
samo približno 0,3—0,4 %, čeprav smo vedno utemeljevali, da moramo pridobiti 
dodatno 1 %, da lahko zagotovimo financiranje srednjega šolstva. Mislim, da je 
tukaj deficit 5 milijard, ki bo prizadel financiranje srednjega šolstva ali pa 
otežkočil sistemsko urejanje šolstva. Mislim, da bi morali prenesene obveznosti 
posebej ovrednotiti in izkazati. Seveda, če to storimo, imamo pred seboj za pri- 
bližno 0,5 % manj v primerjavi s sredstvi, za katera smo se v zvezi borili. Ozi- 
roma to pomeni, da s sredstvi iz procenta krijemo še druge obveznosti repu- 
blike in obveznosti invalidsko-pokojninskega zavarovanja. 

V resoluciji me nadalje moti često poudarjanje racionalizacije na področjih, 
ki jih zastopa naš zbor, to je v šolstvu, znanosti in v kulturi, medtem ko ne 
opozarja na potrebo po racionalizaciji v občinski in republiški upravi. Mislim, 
da so v naših dejavnostih možnosti za racionalizacijo, ki jih je vredno upo- 
števati, vendar ne smemo računati, da bomo s tem kaj prihranili, kakor si po 
navadi predstavljamo racionalizacijo. Obstojajo elementi, ki lahko vodijo k bolj- 
šemu poslovanju. Ko resolucija obravnava vsa naša področja izredno kritično — 
s tem načinom se v načelu strinjam — pa bi morala biti enako objektivno kri- 
tična do vseh drugih področij, če ne še bolj. Posebej še zato, ker spada šolstvo 
v integralne procese našega družbenega in tudi gospodarskega razvoja in ga ne 
moremo jemati kot neko potrošno sfero, kamor se ga navadno v zelo poeno- 
stavljenih diskusijah poskuša postaviti. 

Na naslednji strani naj se črtajo priporočila, ki se glasijo »naj bi se finan- 
cirale«, »naj bi se zagotovila enaka sredstva.« Navdušujem se za amandma tova- 
riša Feldina, da letos zagotovimo z zakonom enaka sredstva za šolstvo, kot lani. 
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Morda v tem ali pa v kakšnem drugem poglavju manjka nekaj besed o 
tem, kaj bomo storili z otroci, ki končajo osemletko. O teh otrocih nimam točnih 
podatkov, vendar kolikor jih poznam, je teh otrok v Sloveniji približno 10 000. 
Mislim, da ima ta številka določeno težo in moramo v resoluciji temu problemu 
posvetiti pozornost. Oproščam se, ker nisem uspel formulirati primernega bese- 
dila. Predlagam, da naknadno oblikujemo ustrezen tekst. 

Na strani 11 pri vprašanjih, ko govorimo o znanosti, predlagam dodatno 
besedilo: »Materialne možnosti republike v letu 1968 ne omogočajo večjih pre- 
mikov na tem področju.« Ce bi bila potrebna utemeljitev, se sklicujem na že 
dane utemeljitve, da 5% povečanje praktično ne pomeni nič. Sem za to, da 
nalijemo čimbolj čistega vina tudi v naši resoluciji, ne pa, da. je to deklaracija. 

Prav tako predlagam, da se črta naslednji odstavek, ki govori o uspostavitvi 
informativne in dokumentacijske službe. Odpade naj zaradi tega, ker za ta 
namen nismo predvideli večjih sredstev kot lani. Škoda je, da obremenjujemo 
resolucijo z nalogo, ki je ne bomo mogli opraviti. To so področja, ki se jih da 
rešiti samo s sredstvi, ne pa z deklaracijami. 

S tem bi zaključil. Prosim tovariša predsednika, da mi dovoli razpravljati 
tudi v nadaljevanju. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Vlado Golob. 

Vlado Golob: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Naj- 
prej vprašanje. Na seji stalnega odbora smo zvedeli, da bosta o predlogu zakona 
o spremembi zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja odločala republiški 
in gospodarski zbor. Člani odbora so imeli k tej odločitvi pripombe. Razumljivo, 
kajti ta zakon je sprejel naš zbor in ni upravičenega razloga, da bi ga spre- 
minjal drug zbor. Še ne vem, ali je ta naša opomba upoštevana. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Naš zbor sklepa o tem zakonskem 
predlogu. O tej spremembi sem vas nameraval obvestiti pri ustrezni točki dnev- 
nega reda. 

Vlado Golob: Hvala lepa. To pojasnilo bistveno spremeni odnos od- 
bora do tega vprašanja. 

Soglašam z mnenjem, ki ga je povedala tovarišica Gostenčnikova. Povedala 
pa ga je v imenu celjskih poslancev in izjavljam, da se z njim strinjamo tudi 
mariborski poslanci, dasiravno nismo imeli formalnega sestanka, kot celjski. 
Razmere v srednjem šolstvu so namreč povsod enako kritične in jih ni treba 
ponovno argumentirati. Želim samo reči, da je bilo razpoloženje poslancev ob 
sprejemanju tega zakona resnično tako kritično, da ga ne bi sprejeli, če ne bi 
hkrati dobili kompromisne predloge o srednjem šolstvu. 

Ce se zdaj umaknemo, potem je vprašanje, kako lahko to zadržanje okva- 
lificiramo. 

Na pripombo tovariša podpredsednika Hočevarja, zakaj ne zaupamo občin- 
skim skupščinam, da ne bi dajale v letu 1968 več sredstev kot v letu 1967, naj 
odgovorim, da so bile občinskim skupščinam obveznosti do šolstva predpisane z 
zakonom že leta 1967 in to smo hoteli doseči tudi v letu 1968 s predlogom 
tovariša Feldina. Menili smo, da smo še vedno v prehodnem obdobju, saj se 
situacija v primerjavi s preteklim letom ni nič spremenila. 
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Za to je še vedno potrebna zakonska določba, ki ima isti namen, kot zakon 
o financiranju izobraževanja in vzgoje. 

Prav zato izrabljam to priložnost, da izrazim podporo predlogu tovariša 
Feldina, katerega je, kot vam je morda znano, sprejel tudi stalni odbor. 

V zvezi z razpravo poslanca dr. Romana Modica, ko je govoril o enajstinah, 
sprašujem ali so učitelji na univerzi plačani oziroma dobivajo osebne dohodke, 
za naprej ali za nazaj ."Dejstvo je namreč, da so učitelji drugih šol te boleče 
enajstine že preboleli. Zanimalo bi me tudi, ali so delavci v upravi in drugih 
službah tudi plačani za nazaj. Ce ta predlog zadeva samo univerzo, potem bi 
ga bilo treba razširiti na vse službe, ker bi bil potem prihranek večji. Hvala 
lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ker poznam način financiranja na 
univerzi, naj pojasnim, da obstaja predlog, da bi tudi učitelji na univerzi dobi- 
vali osebne dohodke za nazaj. Ta predlog je sestavni del naporov, da bi čim 
bolje gospodarili in delovali. Ce sem prav razumel tovariša rektorja, pa ima 
univerza manjši manevrski prostor, s katerim bi ta prehod olajšala. Ce se ne 
motim, se je prijavil k besedi tovariš Dušan Cokl. Prosim lepo. 

Dušan Cokl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ob 
branju in poslušanju teh odstotkov, milijonov, pristojnosti zveze, republike in 
občin, predlogov za spremembe najrazličnejših zakonov dobi človek včasih vtis, 
da sprejemamo stvari na hitro in še preden se posuši črnilo, jih že spreminjamo. 

Ptujske in morda še nekatere občine si lahko štejejo v čast, da so predlagale 
v zakonu o financiranju izobraževanja in vzgoje rešitev, naj za vse izobraže- 
vanje in vzgojo skrbi republiška izobraževalna skupnost. Pa so nas takrat 
nekateri tovariši, nižji, višji, manjši, kakršnikoli že imeli za etatiste in cen- 
traliste. Dejali so, da teh stvari ne razumemo — »tovariš ti tega ne razumeš, 
malo beri, malo študiraj« — danes pa moram razumeti, kot sem takrat razumel, 
saj v gradivu piše, naj se proučijo možnosti, da bi bila republiška izobraževalna 
skupnost pristojna tudi za financiranje gimnazij. Zadnji stavek pa pravi, te- 
meljne izobraževalne skupnosti naj bi tako financirale le osnovno šolstvo in s 
tem povezano vzgojno-izobraževalno dejavnost. Prepričan sem, da bomo že 
letos ali pa drugo leto tudi ta stavek nekoliko spremenili; glasil se bo, da bo 
republiška izobraževalna skupnost skrbela tudi za osnovno šolstvo. 

Mislim, če pri gimnazijah in pri srednjem strokovnem šolstvu nismo storili 
greha etatizma in centralizma s tem, da to šolstvo financira republika, potem 
tudi ne bi bil greh, če bi imeli tudi osnovno šolstvo v eni hiši, ki bi ga enako- 
pravno financirala. Sedaj imamo kljub silno lepo napisanemu zakonu občutno 
različnost tega šolstva v materialnem in kadrovskem pogledu. 

Tovarišica podpredsednica dr. Kornhauserjeva je menila, naj bi letos za 
financiranje izobrazbe in vzgojo zagotovili za enako dejavnost enako velika 
sredstva kot lani. Tovarišice in tovariši, ta predlog razširjam s tem, da je treba za 
enako delo zagotoviti enaka sredstva. To načelo ni uresničeno niti ne v osnov- 
nih šolah, niti v srednjih šolah, in se bojim, da še nekaj časa ne bo. Toliko 
o financiranju. 

V materialu piše veliko o racionalizaciji šolstva. Podatki kažejo, da je ta 
pri osnovnem šolstvu že dosegla svoj namen, saj je samo še 8,3 '%> učencev de- 
ležnih kombiniranega pouka v nižje organiziranih šolah. Pri tem pa je odbor 
opozoril, da pomeni ukinitev nepopolnih šol v nekaterih krajih lahko tudi 
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zmanjševanje prosvetno-kulturne dejavnosti ter prepustitev otrok vplivu dru- 
gih dejavnikov. 

Tovarišice in tovariši, vprašujem ali je že izdelan načrt nadaljnjega razvoja 
osnovnega šolstva v Sloveniji? Ali je racionalizacija prepuščena finančnim 
zmogljivostim občin, ki s svojim bogastvom, ali pa s svojo revščino povečujejo 
ali zmanjšujejo prosvetno-kulturne dejavnosti. Ali naj zapolnitev morebitnih 
praznin prepustimo drugim dejavnikom. Poglejmo, kako rešujejo drugi dejav- 
niki finančna vprašanja, v mislih imam bogoslovne gimnazije. 

Osnutek resolucije piše o otroškem varstvu in o gradnji osnovnošolskega 
prostora, da bo republika z dodatnimi sredstvi podprla prizadevanje ostalih 
družbeno-političnih skupnosti pri širjenju dejavnosti na področju predšolske 
vzgoje in za nadaljnjo izgradnjo novega osnovnošolskega prostora predvsem 
v mestih in industrijskih središčih. Samo gradivo pa pravi o otroškem varstvu, 
da bo možno z republiškimi sredstvi za otroško varstvo vplivati na hitrejši 
razvoj otroško-varstvenih ustanov zlasti v mestih in industrijskih središčih. 

Tovarišice in tovariši, vprašam vas, kaj pa naša vas in kmečki otrok. Ce 
že nimamo dovolj sredstev, da bi mogli vsakemu slovenskemu otroku nuditi 
vsaj nekaj, potem vas prosim, da v uradnih dokumentih ne publicirate diskri- 
minacije do naše vasi in njenega otroka. Ce kmetje v našo skupno blagajno ne 
prispevajo enakega deleža kot naša mesta in naši industrijski centri, potem tega 
ne sprevračajmo na kmečke otroke. 

Mislim, da tudi naše podeželje potrebuje otroško varstvo, zlasti pa so po- 
trebne posebne šole, saj nam je znana inteligenčna stopnja kmečkega otroka 
v najbolj zaostalih predelih naše socialistične republike. S prehodom na 5-dnev- 
ni teden bomo zlasti v vaseh naleteli na najrazličnejše težave. Tudi naš kmet 
in naša kmetica sta od doma od zore do mraka in bodo težave na podeželju 
še celo hujše kot v industrijskih središčih. 

Tovarišice in tovariši, zahvaljujem se vam, da ste me poslušali. Ko sem po- 
slušal tovariša dr. Modica, sem s sočustvovanjem sprejel njegovo izjavo, da 
uporabljamo samo knjige in kredo, žal tudi na naši univerzi. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš Tomo Martelanc, 
republiški sekretar za prosveto in kulturo. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Oglašam se k razpravi v imenu našega sekretariata in v lastnem imenu. Do- 
zdeva se mi, da je financiranje srednjega strokovnega šolstva najbolj pereč 
problem in mu je potrebno posvetiti posebno pozornost. O njem je bilo že veliko 
razprav v tej stavbi in povsod v Slo veni j u 

Priznam, da je dokumentacija, ki je predložena novemu predlogu o finan- 
ciranju strokovnega šolstva, skopa in deloma tudi nejasna. Tudi zaradi tega je 
prišlo do nekaterih napačnih tolmačenj, kaj pravzaprav predlog predvideva. 
Prav je, da so nekateri tovariši poslanci opozorili na pomanjkljivosti. Posebno 
sem vesel, da ste mi dali priložnost, da poskušam obrazložiti, kakšna so naša 
stališča do tega problema in ukrepov za njegovo razrešitev. 

Osnovne značilnosti v zakonu o izobraževalnih skupnostih in pa o finan- 
ciranju vzgoje in izobraževanja so tele: 

1. temeljna izobraževalna skupnost skrbi tudi za vse srednje šole na svojem 
območju; to se pravi, da srednja šola stopa v neposreden odnos s temeljno 
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izobraževalno skupnostjo in je ne zadeva, niti ne sme skrbeti, na kakšen način 
sd temeljna izobraževalna skupnost priskrbi potrebna sredstva; 

2. financiranje srednjega šolstva obsega širša območja od temeljnih izobra- 
ževalnih skupnosti; zato zakon predvideva skupno financiranje srednjih šol v 
okviru z zakonom določenih širših regij. V ta namen zakon predvideva skupen 
ključ za financiranje, za katerega se dogovorijo prizadete temeljne izobraže- 
valne skupnosti. Če sporazuma ne dosežejo, velja ključ, ki je uzakonjen. Zakon 
predvideva skupen organ — svet, ki naj ureja zadeve- skupnega financiranja 
dejavnosti srednjih šol in domov za učence teh šol. Zakon daje svetu kom- 
petence, da sprejema merila za financiranje dejavnosti srednjih šol in na njihovi 
podlagi določa deleže in način obračunavanja med posameznimi temeljnimi iz- 
obraževalnimi skupnostmi. Lahko daje tudi predloge za organizacijo in razvoj 
mreže srednjega šolstva; 

3. zakon kljub vsemu ni zagotovil dovolj sredstev. Od 1. julija naprej smo 
še vedno zagotavljali sredstva srednjim šolam iz prispevkov občin in iz pro- 
stovoljnih prispevkov gospodarskih organizacij; 

4. vse srednje šolstvo je v enakopravnem položaju: to se pravi, da ni več 
razlik med gimnazijami in strokovnimi šolami. Morebiten primanjkljaj trpi vse 
srednje šolstvo enakomerno. S tem smo diskriminacijo strokovnih šol, kakršna 
je bila pred uveljavitvijo zakona, vendarle bistveno zmanjšali. 

Takšna je bila situacija od 1. 7. 1967. leta, ko je začel veljati novi zakon 
o financiranju vzgoje in izobraževanja. Spremljali sta ga dve slabosti. Prvo sem 
že omenil: večji delež sredstev za financiranje dejavnosti srednjih šol smo še 
vedno morali dobivati od gospodarstva v obliki prostovoljnih prispevkov. V 
čem je ta slabost, ne bom govoril, ker je temu zboru še preveč dobro znana. 
Druga slabost pa je bila, da republiška izobraževalna skupnost ni mogla rea- 
lizirati klavzule v zakonu, ki govori, naj sofinancira dejavnost srednjih šol. 
Tega ni mogla storiti, ker lani sredstev za ta namen sploh ni prejela. 

Letošnji predlogi pa to omogočajo. Aktivirali bodo doslej mrtvo določilo, 
da republika prevzame skrb za sofinanciranje dejavnosti srednjega šolstva. Z 
delimitizacijo stopenj prispevkov, za katero se je zavzemala tudi naša republika, 
bomo zagotovili sredstva tudi za ta namen. 

S tem nismo bistveno posegli v sam mehanizem financiranja, nismo raz- 
veljavili načina financiranja prek regij oziroma prek skupnih svetov, niti 
nismo odvezali nobene temeljne izobraževalne skupnosti skrbi za vse srednje 
šole na njenem območju, kot jim to nalaga zakon. Republiški izobraževalni 
skupnosti smo omogočili le sofinanciranje dejavnosti srednjih šol. 

Čeprav nisem predlagatelj tega gradiva, prevzemam del odgovornosti za 
njegovo nepreciznost nase. Zato naj zdaj pojasnim, da ne predlagamo, da bi 
republiška izobraževalna skupnost prevzela financiranje vsega strokovnega šol- 
stva, temeljnim skupnostim pa bi ostale samo gimnazije, marveč samo to, da 
republiška izobraževalna skupnost prevzame del sredstev, za sofinanciranje 
vseh srednjih šol. Ta nesporazum je nastal samo zaradi tega, ker smo pro- 
stovoljne prispevke gospodarskih organizacij, ki so jih namenjale prvenstveno 
za strokovno šolstvo, pretvorili v njihovo obveznost. Ta sredstva se bodo zbirala 
v istih skladih, razlika je samo v tem, 'da se bodo sredstva uporabljala za vse 
srednje šole ne glede na to, kakšne zvrsti so. 

To pomeni, da je bil naš namen samo to, da sporne in nestabilne prosto- 
voljne prispevke gospodarskih organizacij nadomestimo z obveznimi prispevki. 
Mislim, da je to velik korak naprej. 
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To pa hkrati pomeni, da vse dosedanje obveznosti občin ostanejo. S tem 
v zvezi se je tu postavilo vprašanje, na kakšen način naj za vežemo občine, da 
bodo financirale obveznosti, ki jim jih nalaga zakon. Osebno menim, da sta 
možni obe rešitvi: rešitev, ki jo je predlagal izvršni svet ali amandma Borisa 
Feldina. Zvezni splošni zakon omogoča, da predpišemo minimalno stopnjo. To 
možnost smo izrabili' in smo si z zakonom naložili obveznost, da bomo s poseb- 
nim predpisom določili minimalne stopnje prispevkov. Kasneje se je pokazalo, 
da je to docela nemogoče zaradi velikih različnosti v sestavu občinskih virov 
in dohodkov. Na primer, prometni davek je v posameznih občinah zlasti mest- 
nih zelo pomemben vir dohodkov, bolj kot prispevek iz osebnega dohodka, v 
drugih občinah pa je pomembnejši vir prispevek iz osebnega dohodka. Sekre- 
tariat je na to različnost opozarjal že ob sprejemanju zakona. Ko pa je bilo 
treba letos minimalne stopnje določiti, smo ugotovili, da to sploh ni mogoče. 

Mogli bi določiti kvečjemu minimalne stopnje na temelju najnižjih pri- 
spevnih stopenj nekaterih razvitih občin, kar bi praktično pomenilo, da bi v 
nekaterih občinah na tej podlagi zbrali komaj 10 °/o potrebnih sredstev. Sodim, 
da bi s tem dezangažirali občine, saj bi na prostovoljni podlagi zagotovile znatno 
manj sredstev, kot bi jih sicer zmogle. 

Spočetka smo menili, da bi ohranili prehodno določbo zakona, ki je veljala 
za preteklo' leto. Ta je v bistvu amandma tovariša Feldina. 

Ko je šel ta predlog v razpravo, so> imeli nanj mnogi predsedniki občin 
pripombe. 

Nekatere občine, zlasti mestne občine, ki imajo na svojem območju večji del 
srednjega šolstva, so' v lanskem letu zagotovile dosti več sredstev, kot so se same 
sprva obvezale. Da ne bi bil ogrožen obstoj srednjih šol, ao krile primanjkljaje 
medobčinskih skladov, ki so nastali zaradi izpada sredstev drugih občin. Če bi 
sedaj to stanje uzakonili, bi. kaznovali tiste občine, ki so imele do srednjega 
šolstva največje razumevanje. To je bil razlog poleg tistega, ki ga je omenil 
tovariš Hočevar, zakaj je izvršni svet prvotni predlog umaknil. Rešitev, ki jo 
sedaj predlaga, ni deklaracija.. Republiška izobraževalna skupnost ima možnosti, 
da prek sofinanciranja srednjih šol vpliva na občine, da ne bodo zniževale 
prispevkov, ki ao jih dajale v lanskem letu za srednje šole. To, je vprašanje 
meril, ki jih bo' sprejela, republiška izobraževalna skupnost za sofinanciranje 
srednjih šol. To pomeni — še enkrat poudarim ■—• da republiška izobraževalna 
skupnost ne prevzema financiranja srednjega šolstva niti ne prevzema financi- 
ranja strokovnega šolstva, ampak bo to šolsitvo samo sofinancirala. Osnovno in 
srednje šolstvo ostane skrb temeljnih izobraževalnih skupnosti, oziroma njihovih 
skupnih regij. S tem ne spreminjamo zakona o izobraževalnih skupnostih in 
financiranju vzgoje in izobraževanja in tudi ne čutimo te potrebe. 

Prav tako ne razbremenjujemo gospodarstva, ker njegove prostovoljne pri- 
spevke spreminjamo v obvezne prispevke. Dasiravno ne bomo več prosjačili pri 
gospodarskih organizacijah za financiranje redne dejavnosti strokovnih šol, pa 
gospodarstva ne bi smeli dezangažirati pri skrbi za razvoj strokovnega šolstva, 
ker to šolstvo služi predvsem njemu. To pomeni, da bo moralo biti gospodarstvo 
zainteresirano tudi za njihovo financiranje. Pri tem mislim zlasti: 

1. gospodarstvo naj ima še naprej lastne šole, ki so v sestavu delovnih 
organizacij. Po naših predvidevanjih bodo morale gospodarske organizacije tudi 
v prihodnje financirati šole, ki v pretežni meri izobražujejo kadre za konkretna 
delovna mesta; 
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2. interesi šolstva in gospodarstva naj se usklajujejo tudi prek posebnih 
izobraževalnih skupnosti, ki jih predvideva zakon. Nekatere bo mogoče usta- 
noviti že v letošnjem letu; 

3. še vedno bomo morali računati na gospodarske organizacije in prav 
tako tudi na občinske skupščine, da bodo sodelovale pri ustvarjanju boljših 
pogojev za delo šol na svojem območju. Republika bo lahko prek republiške 
izobraževalne skupnosti priskočila na pomoč le v primerih, ko bi bil ogrožen 
dogovorjeni minimalni standard šol, medtem ko bodo za dodatni standard skr- 
bele občine, zlasti pa gospodarske organizacije. 

In končno menim, da bo moralo gospodarstvo skrbeti tudi za investicije. 
Sredstva iz obveznih virov namreč ne bodo zadoščala za novogradnje in zato 
računamo na prostovoljne prispevke občanov, občin, predvsem pa delovnih 
organizacij. 

Ker so bile v razpravi omenjene in komentirane razne številke, mislim, da 
je prav, da jih osvetlim s svoje strani. Po podatkih samih občin, ki smo jih 
zbrali prek republiškega sekretariata za finance in prek našega sekretariata, 
so občine v letu 1967 prispevale za srednje šolstvo približno 4 milijarde 350 
milijonov S din. Gospodarstvo je prostovoljno prispevalo 4,5 milijarde S din, 
neposredno za lastne šole pa še 1 milijardo 750 milijonov S din. Skupna vsota 
znaša približno 10 milijard 600 milijonov S din. Predvidevamo, da bo gospo- 
darstvo v glavnem še naprej financiralo lastne šole, ki so v sestavu delovnih 
organizacij. Sredstva, ki jih je gospodarstvo dajalo prostovoljno v višini 4,5 
milijarde S din, pretvarjamo v obvezni prispevek. Ta znesek povečujemo' na 
5,3 milijarde, ker je treba v letu 1968 zagotoviti učiteljem 100 %> osebne do- 
hodke in 5 ®/o povečanje vseh sredstev. Del povečanih sredstev pa je predviden 
za sofinanciranje šol pri gospodarskih organizacijah. 

In na koncu naj poudarim, da občine niso razbremenjene prispevkov, ki so 
jih dajale v lanskem letu. Dolžne so tudi letos zagotoviti 4 milijarde 350 mili- 
jonov S din, ki so jih lani dale za vse srednje šolstvo; to je za gimnazije in za 
srednje strokovne šole. Ta denar se ne sme porazgubiti v občinskih proračunih. 
Tu je morda določena težava, na katero nas je opozorila tovarišica Gostenč- 
nikova. Predlog izvršnega sveta morda trenutno povzroča določeno zmedo pri 
prvih kalkulacijah občinskih proračunov. Nobena občina namreč letos ne bo 
več dobivala dopolnilnih proračunskih sredstev. Letos se ta dopolnilna sredstva 
namenjajo samo za izobraževanje. Dobila jih bo republiška izobraževalna skup- 
nost, ki jih bo dodeljevala temeljnim izobraževalnim skupnostim. Zato se seveda 
v nekaterih občinskih proračunih pojavlja primanjkljaj. Občinske skupščine 
bodo morale pri oblikovanju proračunov računati zgolj na lastna sredstva. Iz 
proračuna pa bodo morale odvajati sredstva za srednje šolstvo v enaki višini, 
kot so jih prispevale lani. 

Kako bo republiška izobraževalna skupnost konkretno delila dopolnilna 
sredstva in sredstva za sofinanciranje srednjih šol, je odvisno od meril, ki jih 
bo sprejela. Predlog, ki sem ga poskušal ponovno obrazložiti, temelji na izrav- 
navi globala dohodkov in izdatkov na področju srednjega šolstva. Zato ne more 
biti razloga za kakršnekoli dvome o vnaprejšnjem primanjkljaju sredstev za 
financiranje dejavnosti srednjih šol. Toda hkrati naj opozorim, da letošnje 
povečanje sredstev ne rešuje in ne omogoča hitrejšega reševanja drugih mate- 
rialnih problemov v našem šolstvu. Hvala lepa! 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Vlado 
Uršič. 

Vlado Uršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Raz- 
pravo o srednjem šolstvu bom premaknil na oceno gospodarskega razvoja Slo- 
venije in sicer z gledišča tolminske občine. 

Ko smo na občini proučevali pokazatelje za oblikovanje proračunskih do- 
hodkov za letošnje leto in možnosti za uskladitev proračunske potrošnje z zmog- 
ljivostjo našega gospodarstva, smo ugotovili, da ima občina možnosti za mane- 
vriranje zgolj v turizmu in kmetijstvu. Ti dve gospodarski dejavnosti pa imata 
na našem območju določene posebnosti, od katerih je odvisen tudi materialni 
položaj šolstva. 

Kot veste, je Tolminska razmeroma precej gorata pokrajina in njena lega 
zavzema skoraj polovico državne meje z Italijo. To pogojuje probleme, ki zade- 
vajo v kmetijsko davčno politiko. Ko razpravljamo o obremenitvi kmetijstva 
v zvezi z oceno razvoja gospodarstva v letošnjem letu, nas zanimajo možnosti 
za intervencijo republike na tem področju. Kot kaže, bo ta zelo malenkostna. 
Ocena govori sicer o pocenitvi proizvodnje, o kakovosti kmetijskih pridelkov 
in boljši organizaciji trga, vendar kako in na kakšen način naj to uresničujemo 
na našem območju, kjer je skoraj 90% kmetijskih površin v gorskem svetu. 
To je verjetno edinstven primer v Sloveniji. Tem okoliščinam bi morala biti 
primerno prilagojena tudi davčna politika. 

Zakaj prihajam s tem problemom pred skupščino in celo pred naš zbor? 
Predvsem zaradi tega, ker se nahajamo v zelo neprijetnem položaju. Poglejte, 
prej sem omenil, da skoraj polovica državne meje z Italijo meji tolminska 
občina. Na obeh straneh državne meje žive Slovenci. V naši občini so obdavčeni, 
če njihov katastrski dohodek preseže 200 000 S din. Tudi zamejski slovenski 
kmetje so reveži in imajo podobne težave kot pri nas, vendar njihove pomaga 
reševati država z intervencijami v mehanizaciji in podobno. To so problemi, ki 
jih ne more reševati samo tolminska občina. Občina je kmeta poskušala raz- 
bremeniti, vendar to še ni dovolj. Mi bi želeli, da bi se v prihodnjem, če že 
ne v letošnjem letu, naše pripombe upoštevale. Ce ima občina tolikšne obvez- 
nosti, potem ji mora nekdo pomagati pospeševati dejavnosti, ki so za občino 
perspektivne. 

Drug problem našega kraja je ta, da se prebivalstvo, zlasti iz obmejnega 
pasu izseljuje, ker nima možnosti za zaposlitev. Opozorim naj pri tem, da oblasti 
onstran meje preprečujejo izseljevanje z raznimi olajšavami. Naša mladež, ko 
konča določene obrtne šole, doma ne najde zaposlitve. Zaposli se v sosednjih 
občinah, zlasti na območju Bohinja, Kranja in Jesenic. Tako je z moško mla- 
dino, glede ženske pa moram žal priznati, da se uveljavlja v najstarejši obrti. 
Verjetno to ni samo naša skrb, temveč skrb vse družbene skupnosti. 

Za našo občino je zelo pomemben razvoj turizma, zlasti tujskega, ker je 
zanj lega naših krajev zelo ugodna. Ovirajo ga le slabe prometne zveze s tujino. 
Cesta, ki pelje na jug Italije, je preobremenjena in bi jo razbremenili s tem, 
da bi uredili cesto čez Predil. Če bi imeli ustreznejšo politiko izgradnje cest, 
povezavo s tako imenovanim slovenskim križem, bi rešili marsikateri problem 
turizma. Upam si trditi, da je največji slovenski križ, križ z ljudmi, ki sedijo 
v cestni upravi in nimajo posluha za sicer obrobna, a nič manj pomembna 
cestna vozlišča. Ko se je razpravljalo o hidrocentrali Trnovo, je bilo mnogo 
zagovornikov lepot Gornjega Posočja. Takrat so nekateri, žal 20 let po osvo- 



41. seja 283 

boditvi odkrili, da je Gornje Posočje čudovita mala Švica. Ko se je vnel kres 
za zgraditev oziroma proti graditvi, so zagovorniki negraditve obljubljali čudo- 
vite stvari glede razvoja turizma: žičnico na Kanin, hotele, ceste. Nekateri 
domačini so že »videli«, kako bodo rasle palme polne banan, žal, kres je zgorel, 
ostal je le pepel, ki nas še peče v očeh. Prav zaradi tega predlagam, da bi 
izvršni svet v prihodnje predložil Skupščini SR Slovenije oceno razvoja, ki bo 
obravnavala tudi manj razvita področja Slovenije in nakazala poti za njihov 
hitrejši razvoj. 

Razpravljali so o možnosti za zboljšanje notranjega položaja šolstva: vzgoj- 
no varstvenih ustanov, posebnega šolstva ter osnovnega in srednjega šolstva. 
Da bi krili primanjkljaj v šolstvu v naši občini, smo hoteli iztržiti od kmetijstva 
čim več denarja, pri tem smo ugotovili, da moramo od vsakega na novo pred- 
pisanega dinarja, ki bi ga kmetje odvedli v občinski proračun, odvajati posebne 
prispevke republiki in federaciji (6 + 8 ali 14%). Priznam, da so možne dolo- 
čene olajšave kmetom, ki imajo posest nad 800 m nadmorske višine, čeprav bi 
morali ta vprašanja geografsko drugače urediti. Prosim, da mi predstavnik 
sekretariata za finance da pojasnilo o obdavčitvi kmetijske proizvodnje v letoš- 
njem letu. 

Predlagam izvršnemu svetu, da se glede obdavčitve kmetov popolnoma 
spremenijo zvezni in republiški predpisi, in sicer tako, da so širše družbene 
skupnosti udeležene le v določenem odstotku od skupno predpisanega prispevka 
iz kmetijstva. Občina bi predpisala prispevek, ki bi predstavljal indeks 100. Od 
tega indeksa bi odvajali določen odstotek zvezi, republiki in vodnemu skladu, 
razlika pa bi ostala občini. To bi omogočilo občinam ustreznejše prilagajanje 
davčne politike posebnostim proizvodnih okolišev. 

Nadalje vprašujem izvršni svet, ali so možni predpisi, ki bi omogočili evi- 
dentiranje občanov, ki so zaposleni v drugih občinah. Zaradi pomanjkljive evi- 
dence nad delavci in odvajanjem prispevkov iz osebnih dohodkov, ki delajo v 
drugih občinah, a prebivajo v tolminski občini, ima naša občina letno od 70—80 
milijonov S din izgube. S temi sredstvi bi lahko marsikaj rešili. Ali ne bi mogli 
to vprašanje rešiti s sodelovanjem službe družbenega knjigovodstva, ki bi 
ustrezne podatke posredovala občinskim skupščinam. Hvala lepa! 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš Lojze Filipič. 

Lojze Filipič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ugovarjam proti 
skoposti 10. točke osnutka resolucije. Predlagam, da se tekst 10. točke povzame 
po delovnem načrtu prosvetno-kulturnega zbora, ki je sestavni del delovnega 
načrta skupščine. Na prvo mesto naj se postavi naloga, da bo republika na 
znanstveni osnovi, preučila položaj slovenske kulture z namenom, da se izbolj- 
šajo delovne možnosti kulturnih in umetniških delavcev. 

Menim, da bi morali to točko dopolniti še z naslednjimi ugotovitvami in 
predlogi: zaradi uvajanja davkov, ki neposredno bremenijo osebno- potrošnjo, 
zaradi obdavčenja skladov skupne porabe in zaradi večje soudeležbe sredstev 
posameznikov pri zdravstvenih storitvah pričakujemo kljub nominalnemu in 
stvarnemu povečanju osebnih dohodkov in kljub uvedbi 5-dnevnega tednika 
manjše zanimanje ljudi za kulturo. Zaradi znižanja individualnega standarda 
bodo ljudje opuščali kupovanje knjig, obiskovanje gledališča itd. Zategadelj 
bodo kulturne dejavnosti kljub nominalnemu povečanju sredstev sklada za 
pospeševanje kulture približno za 8 °/o v slabšem materialnem položaju kot 
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doslej. Ker mora republika plačevati dolgove iz prejšnjih let, tudi letos še ne 
more biti realizirana, dostikrat deklarirana intencija skupščine in izvršnega 
sveta o preporazdelitvi nacionalnega dohodka. Šele kot zadnji stavek naj se 
vnese besedilo, da bo republika pretehtala ukrepe, ki bodo prispevali k racio- 
nalizaciji v omrežju kulturnih zavodov. Ne razumem pa zadnjega stavka, ki 
priporoča gospodarsko izkoriščanje sredstev. Ne vem, kaj to pomeni? To je prvi 
predlog. 

Druga pripomba k resoluciji se nanaša na točko 6, na strani 8. Ne vem, ali 
so avtorji te resolucije prebrali zapisnike dveh skupščinskih odborov. Očitno 
je namreč, da seistavljalci niso skoraj nič upoštevali pripomb, izrečenih na skup- 
nem zasedanju dveh odborov, ki se ukvarjata s kulturo. Tako je ostala v for- 
mulaciji 6. točke precej na začetku popolnoma nejasna in celo protislovna dik- 
cija in to kljub jasnemu pozivu odborov, naj vendarle v tej resoluciji povemo 
vso resnico o problemu zaposlovanja. Prvi stavek osnutka resolucije se namreč 
glasi: »Pričakovana rast, gospodarstveni razvoj itd. ne daje možnosti za zapo- 
slitev celotnega aktivnega prebivalstva. Zato bo zlasti pomembno za družbeno- 
politične skupnosti in zavode za zaposlovanje, da spremljajo in obravnavajo 
možnosti ter ustvarijo materialne... itd.« Po moji pameti je to kontradikcija. 
Ce je prva. ugotovitev točna in vsi vemo, da je, potem je drugi stavek, ki apelira 
na družbeno-politične skupnosti in zavode, protisloven. 

Menim, da je skupščina dolžna odgovoriti na vprašanje, kam z našo mla- 
dino. Za predlagano formulacijo 6. točke ne bom glasoval. 

Nadalje ugovarjam besedilu 11. točke, ki se glasi: »Za izboljšanje položaja 
na področju zdravstvenega varstva prebivalstva si bo republika prizadevala, 
da se: 

1. z razpisi izrednega prispevka in 
2. s participacijo zavarovancev .. . itd.« 
Spet protislovje. Takšna besedila so nevzdržna. Ce ne moremo napisati nič 

drugega, je treba spremeniti vsaj vrstni red. Izgradnja kliničnega centra naj 
bo na prvem mestu. Hvala lepa! 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim, besedo ima tovariš Zlatko 
Ogrinc. 

Zlatko Ogrinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želel bi se vrniti k razpravi, ki je bila na začetku. 

Odprto ostaja vprašanje, ki smo ga morda danes zanemarili. Dobil sem 
vtis, da smo nekje vmes, med občinami in republiko. Niti eni niti drugi se 
dosledno ne zavzemajo za stališča prosvetno-kul turnega zbora. Izgleda, da se 
je v Jugoslaviji že od vsega začetka uveljavila praksa, da ima družba vedno 
dovolj denarja za državno upravo, za delovanje skupščine, za politiko in še za 
nekatere dejavnosti, medtem ko zmeraj zmanjka denar za šolstvo. Odkod ta 
protislovja, ko pa se vse te dejavnosti financirajo iz istih virov. Menim, da je 
takšno stanje posledica starih pojmovanj in sem prepričan, da jih bomo odpra- 
vili s tesnejšo povezavo gospodarskih in negospodarskih dejavnosti. 

Ko smo lani razpravljali o proračunu republike, je bilo naglašeno, da je 
sanacijski. Ker se je to ponovilo tudi letos, se človek boji, da se tudi prihodnje 
leto ne bo nič spremenilo. Precej podobna je situacija v občinskih proračunih 
in občine pretehtavajo različne predloge, kaj naj financirajo letos. Pri tem so 
se izoblikovala zelo različna stališča, na primer celo takšna: sedaj smo se rešili 
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osnovnega jn strokovnega šolstva, nekaj bomo dali za gimnazije, in ostanejo 
samo še potrebe občinske uprave, in še nekaterih potrošnikov, ki pa seveda 
bistveno ne obremenjujejo proračuna. 

Hvaležen sem tovarišu sekretarju Martelancu, da je pojasnil, kakšne so 
obveznosti občin in želim, da je javnost z njimi čimprej seznanjena. Ponovno 
naj opozorim, da pri finančnikih občinskih proračunov prevladuje drugačno 
mnenje. To lahko privede do tega, da bodo občinske skupščine odredile temelj- 
nim izobraževalnim skupnostim manj sredstev, kot bi jih sicer morale in zmogle. 

K tekstu osnutka resolucije sicer ne predlagam konkretne spremembe ali 
dopolnitve, menim pa, da bi bilo koristno dopolniti osnutek v tistem delu, ki 
govori o odpravi žarišč deficitnega financiranja proračunske potrošnje z mislijo 
o oblikovanju enotnejših meril za financiranje posameznih koristnikov. Na 
primer, socialne podpore so v Radljah enkrat manjše kot so na Ravnah, čeprav 
jih v obeh občinah prejemajo enako socialno ogroženi občani; tudi borci, ki 
živijo slučajno na Ravnah, dobivajo večje priznavalnine, včasih celo enkrat 
večje kot borci na področju Slovenj Gradca. Vse te razlike izvirajo iz material- 
nih možnosti posameznih občin. Mislim, da v vsaki občini obstoje določene 
osnovne potrebe, ki jih ne smemo financirati različno, če se enotno financiranje 
te potrošnje ne da uzakoniti, bomo morali poiskati druge rešitve, sicer se ne 
bomo mogli več dolgo ponašati, da smo razvita in napredna republika. 

Poleg tega bi morali bolj upoštevati specifičnosti potrošnje v posameznih 
občinah. Tudi naše obmejne občine imajo velike izdatke s postajami ljudske 
milice, medtem ko jih druge samo z eno postajo nimajo. Obmejne občine imajo 
posebne izdatke tudi za dejavnost organizacij, ki imajo stike s tujino. Vse to 
bistveno spreminja strukturo potrošnje posameznih občin. Poglejte, kakšne so 
posledice, ker nismo vsa leta po vojni, ko so bili še okraji, uporabljali določena 
merila za financiranje splošne potrošnje. Ker občine niso imele dovolj sredstev, 
so nepremišljeno in z naglico investirale. Moremo trditi, da So mnoge danes 
nerentabilne ali neperspektivne investicije v vzročni zvezi z nenačrtnostjo raz- 
voja in financiranja splošne potrošnje. 

Predlagam k osnutku dostavek, ki bo opozoril na potrebnost nekih meril za 
financiranje splošne potrošnje. Ce tega nismo zmožni storiti, pojdimo od občine 
do občine in pred javnostjo razgrnimo, kaj one potrebujejo in kaj ne. Dokler 
bomo ostali pri sedanji strukturi potrošnje, se bomo ob obravnavi republiškega 
proračuna vedno prepirali in težili celo za tem, naj republika prevzame finan- 
ciranje osnovnega šolstva in drugih občinskih potreb. Enako se bomo v občini 
prepirali za denar za šolstvo; za druga področja pa je v glavnem že prej 
odrejen. 

Predsednik Miloš Pol j anšek : Besedo ima tovarišica dr. Aleksandra 
Kornhauser. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Zelo jasne besede tovariša Marte- 
lanca so me spodbudile, da se še enkrat oglašam. Hvaležna sem mu, ker je 
sedaj najbrž vsem situacija bolj jasna, vendar tako, da moramo nanjo reagirati. 
Tovariš Martelanc je obrazložil oziroma ponovil besede tovariša dr. Hočevarja, 
od kod in v kakšni višini pričakujemo sredstva za financiranje strokovnega 
šolstva in kdo naj bi bil za financiranje odgovoren. 

Najprej bi začela od konca. Gospodarske organizacije naj bi tudi v bodoče 
financirale tisto šolstvo, ki so ga doslej financirale kot svoje, in sicer v višini 



286 Prosvetno-kulturni zbor 

1 milijarde 759 milijonov S din. Na podlagi zakona o financiranju izobraževanja 
in vzgoje imajo te gospodarske organizacije letos pravico zahtevati participacijo 
od temeljnih izobraževalnih skupnosti. V informacijo bi vam povedala izkušnje 
ljubljanske izobraževalne skupnosti. Gospodarske organizacije so že pismeno 
odločno zahtevale sredstva. 

Drugič, obveznost občin, ki naj bi znašala kar 4 milijarde 355 milijonov 
S din, naj bi ostala tudi v bodoče. Vprašujem, kako bodo občine brez dopol- 
nilnih sredstev republike zmogle zagotoviti ta sredstva. Ne zagovarjam občin, 
temveč želim zavarovati interese temeljnih izobraževalnih skupnosti. Ce bomo 
sprejeli danes zakon, ki je predviden po 6. točki dnevnega reda, izobraževalne 
skupnosti ne bodo dobile učinkovitega pravnega varstva za izterjavo strokov- 
nemu šolstvu potrebnih sredstev. 

Tretjič, prostovoljni prispevki gospodarskih organizacij v višini slabe 4 mi- 
lijarde in pol S din naj bi se pretvorili v njihovo obveznost. Ta obvezni pri- 
spevek gospodarskih organizacij bo prevzela republiška izobraževalna skupnost 
in z njim dopolnjevala temeljne izobraževalne skupnosti, ki so odgovorne za 
strokovno šolstvo. 

Menim, da gre tu za čudno načelo. Ob sprejemanju zakona smo se dome- 
nili, naj pridejo škarje in platno v iste roke. Sedaj pa kar precej ločujemo 
škarje in platno ne glede na to, da je platna premalo. Jasno je, da se bomo 
morali odločiti, da spada strokovno šolstvo v republiko. V tem okviru ga je 
treba obravnavati ne samo finančno, ampak tudi vsebinsko, zlasti v pogledu 
racionalizacije. Vsi poskusi racionalizacije v okviru občin so naleteli na čudna 
stališča in najbrž ne bodo uspeli. Med občinami v strokovnem šolstvu ni meja 
in povem naj, da jih ni niti med regijami. Kljub temu, da smo strokovno šolstvo 
razdelili na regije, še vedno precej otrok iz drugih regij obiskuje šole, ki jih 
financira ljubljanska regija. Na primer samo 1300 učencev iz primorske regije 
obiskuje ljubljanske šole. To so dejstva, ki govore v prid temu, da strokovnega 
šolstva ni mogoče ne finančno, ne vsebinsko in ne v pogledu racionalizacije 
obravnavati v okviru regij, še manj pa, v okviru temeljnih izobraževalnih skup- 
nostih, kajti regionalni sveti imajo' bolj ali manj posvetovalni glas. 

Občine in republika zagotavljajo sredstva za šolstvo i>z obveznih prispevnih 
stopenj. Domeniti se moramo torej samo to, pri kom naj se ta sredstva zbirajo. 
Tisti, ki jih zbira, naj prevzame v celoti tudi materialne obveznosti do stro- 
kovnega šolstva in odgovornost za njegovo vsebino in mrežo. Najbrž bi to 
morala biti republiška izobraževalna skupnost v sodelovanju z gospodarsko 
zbornico in ustreznimi strokovnimi združenji. Morda je res, da tega čez noč ni 
moč storiti. Vendar potem vsaj predvidimo sedanje ukrepe kot začasne oziroma 
pripravljalne ukrepe, ki bodo omogočili v prihodnje sistemsko reševanje stro- 
kovnega šolstva. Današnji predlogi vsekakor niso sistemski. 

Končno še to. Vsi se med seboj natezamo za sredstva, na eni strani so 
občine, na drugi republika. Ob tem pa področje izobraževanja in vzgoje stag- 
nira; njegov delež v nacionalnem dohodku je zadnja leta padal. Zato bi se pri- 
družila razpravljalcem, ki so postavili vprašanja, kam se stekajo sredstva, ki 
nastajajo s porastom nacionalnega dohodka. Kakšen je delež federacije in kam 
je ta delež namenjen? 

Sredstva, ki jih namenjamo za razvoj nerazvitih področij Jugoslavije, 
rastejo; zato se nam vsiljuje zaključek, da je nekaj narobe s sistemom odprav- 
ljanja nerazvitosti. Ce rastejo potrebe, potem očitno raste nerazvitost. Ker 
nisem vojaški obveznik, si dovoljujem bolj določno vprašati, kako je z vlaga- 
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njem v armijo. Ali vlaganja ustrezajo konceptu nacionalne obrambe, ki smo ga 
poslušali prav na skupni seji zborov te skupščine. Ne vem, lahko se sredstva 
trošijo za nesmotrne nabave. Skratka, radi bi imeli razčiščeno situacijo o štednji. 
Ce hočemo štediti, potem racionalizirajmo vse in povsod. Osebno podpiram 
racionalizacijo vsepovsod, samo želeli bi enkrat čiste račune, ne samo v repu- 
bliki, ampak tudi v odnosih do federacije. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovarišica Lojzka Go- 
stenčnik. 

Lojzka Gostenčnik: Spoštovani tovariši poslanci in tovariš pred- 
sednik. Res je tovariš sekretar Tomo Martelanc dosledno in nekompromisno 
pojasnil, kako naj poteka letos financiranje šolstva. Ce to pojasnilo povem v 
Celju, se sploh ne bomo več pogovarjali. Ni sporen global sredstev, ki so ga lani 
prispevale občine za srednje šolstvo, vendar bomo vseeno, poznavajoč izkušnjo, 
ostali zaskrbljeni. Nejasnosti se bodo zopet pojavile, ko se bomo pogovarjali 
o občinskih prispevnih stopnjah. Glede na to se s predloženim zakonom ne 
strinjam. Tudi med seboj še nismo razčistili vseh zadev in smo različnih mnenj. 
Če bo republiška skupnost zbrala denar, ki so ga doslej dobivale od gospodarstva 
regionalne skupnosti, je ona dolžna isti znesek vrniti regiji. Upoštevati moramo, 
da so se sredstva zelo različno zbirala in prelivala med proračuni, gospodarskimi 
organizacijami in regijami. Medobčinsko financiranje je temeljilo na dogovoru 
občin, da bodo prispevale vsaka določen delež, pri čemer pa ni pomemben vir 
teh sredstev. Da ne bi sedaj komplicirali financiranje, bi morali vzpostaviti 
določen mehanizem dotoka sredstev, ki jih je lani dajalo gospodarstvo. Potem 
zadeva ne bi bila prav nič komplicirana in zaskrbljujoča. Več se ne upam raz- 
mišljati in razčiščevati, niti izražati zaskrbljenost. Rada bi opozorila samo še na 
to, da sta prav gotovo dve alternativi. Torej, če občinske skupščine res ne bodo 
delale težav, ker bodo s predvidenimi sredstvi razpolagale — to nam je bilo 
danes že dvakrat zagotovljeno •— potem zgolj s finančnega gledišča ne vidim 
ovir, da se ne bi mogli pogovarjati tudi o drugi varianti. Republika odvzame 
občinam razpoložljiva sredstva oziroma za ustrezen odstotek poveča svojo stop- 
njo. To so samo navržene misli. Besede tovariša sekretarja, naj bi nas pomirjale, 
vendar jaz še vedno dvomim. Ker še nismo sklepali o nobenem predlogu, pred- 
lagam, da razpravljamo, kako bo republiška izobraževalna skupnost opravljala 
svoje naloge. Samo toliko kot prispevek. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Predlagam, da prekinemo razpravo o 
tej točki in jo nadaljujemo popoldne ob 16. uri. Se strinjate? (Poslanci se stri- 
njajo.) Sejo bomo nadaljevali ob 16. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.20 in se je nadaljevala ob 16.10.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Nadaljujemo z razpravo; žal moramo 
ugotoviti, da smo nekoliko razredčeni. Da bi čimprej končali razpravo o oceni 
razvoja v letošnjem letu, prosim, da se javljate samo tisti diskutanti, ki boste 
razpravljali o tej točki dnevnega reda. 

Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Boris Feldin. 

i 
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Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in tovariši po- 
slanci! V zvezi z oceno razvoja in osnutkom resolucije bi želel, da se razjasnijo 
še nekatera vprašanja. 

Glede na pojasnilo tovariša Hočevarja, da ni stališče izvršnega sveta, da 
se lahko materialni položaj šolstva izboljša z racionalizacijo, prosim, da bi se 
potem zedinili o kakšnem drugačnem predlogu. Prej mi je bilo na ne preveč 
takten način očitano, da je to moje osebno stališče, pa čeprav sem ponovil samo 
stališče izvršnega sveta, ki je napisano v oceni. Sedaj bi rad zvedel pravo sta- 
lišče izvršnega sveta, in čigavo je stališče, ki je napisano v oceni. 

Drugič. Predlagam precizacijo stališča v oceni razvoja glede strokovnega 
šolstva, ki je napisano v prvem odstavku poglavja »izobraževanje«. Tudi iz tega 
stališča ni mogoč precizen in jasen zaključek, da strokovnega šolstva ne finan- 
cira samo republiška izobraževalna skupnost, ampak tudi temeljne skupnosti. 
Mislim, da je treba v tem stališču navesti, kdo je dolžan to šolstvo financirati. 
S tem v zvezi podpiram, tudi predlog tovariša Filipiča, da se vnese v resolucijo 
jasno stališče o vključitvi srednjega šolstva v sistem financiranja. Vprašujem, 
ali je pojasnilo tovariša Martelanca zadovoljivo upoštevano v osnutku resolucije. 
Rekel je, da srednje strokovno šolstvo, ki ga bo sofinancirala republiška izobra- 
ževalna skupnost, ne pomeni samo strokovnega šolstva, ampak vse srednje šol- 
stvo. Prosim, da se to stališče vnese v resolucijo. Ce je to res, potem nado- 
mestimo termin »strokovno šolstvo« s terminom »srednje šolstvo«. 

V zvezi z razpravo, ali je možno predvideti, da bodo zagotovile občine 
temeljnim izobraževalnim skupnostim najmanj toliko sredstev, kot so jih bile 
dolžne po zakonu prispevati doslej, prosim za jasen odgovor, če je to predvi- 
devanje realno; če je, potem ne vidim razloga, zakaj ne bi te obveznosti občin 
določili bolj imperativno. Menim, da je treba to besedilo spremeniti, ker si ga 
lahko razlaga vsak po svoje. 

Povedal sem že, da se v načelu strinjam z delimitizacijo prispevkov v šol- 
stvu v smislu zakona. Zakon o izobraževalnih skupnostih govori o samostojnih 
virih. temeljnih izobraževalnih skupnosti. Kateri so tisti samostojni viri, če pa 
bo šolstvo v odnosu do proračuna v enakem položaju kot je bilo do sedaj. Za 
mene ni nobene spremembe, če je dobil doslej sklad za šolstvo 500 milijonov, 
odslej pa bo dobila temeljna izobraževalna skupnost isti znesek, ki je prera- 
čunan v odstotek bruto osebnih dohodkov. V bistvu ostajamo še naprej odvisni 
od proračuna. Oprostite, sem morda v razumevanju tega res toliko zaostal in 
ne morem več slediti razvoju. Pričakoval sem samostojne obvezne vire, ki jih 
bo določila republiška skupščina. 

Sesti člen zakona o izobraževalnih skupnostih pravi, če sredstva iz stabilnih 
virov ne zadoščajo, je dolžna skupščina občine zagotoviti dopolnilna sredstva. 
Zakaj je potrebna ta določba, ko pa današnji predlogi dopolnilnih sredstev 
sploh ne predvidevajo. Občina bo že sprva odredila maksimalno možna sredstva. 
Z gledišča današnjih predlogov takšna določba nima nobene vrednosti. 

Jaz še marsikaj ne razumem. Tovariš sekretar za prosveto in kulturo je 
povedal, da bi bilo krivično, če bi z zakonom obvezali občine, da dajo najmanj 
toliko sredstev kot lani. S tem bi kaznovali občine, ki so v lanskem letu poka- 
zale za šolstvo največje razumevanje. Iz svojih proračunskih sredstev so namreč 
pokrile obveznosti drugih občin in gospodarstva. 

Dva odstavka naprej je rečeno, da morajo občine letos zagotoviti sredstva 
v isti višini kot lani. To je očitno protislovje in se moramo za nekaj odločiti. 
Predlagam, da v oceni nakazano obveznost občin uzakonimo, ker nisem tako 
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zagotovo prepričan kot tovariš sekretar, da bo brez tega financiranje potekalo 
v redu. 

S tem v zvezi je še eno zanimivo vprašanje. Prav je, razbremenimo občine, 
ki so lani več dale kot je bila potreba. Mene sedaj zanima, kdo bo zagotovil 
razliko, oziroma tista sredstva, ki so jih lani dale nekatere občine preveč. Slišali 
smo že in ugotovili, da republiška skupnost teh sredstev ne bo imela. Resolucija 
tudi tega problema ne rešuje; strinjal se bom z njo, ko bo zelo jasno začrtala 
politiko financiranja v letošnjem letu. 

Gospodarske organizacije imajo pravico zahtevati od temeljnih skupnosti 
prispevek za sofinanciranje lastnih šol. To nam je bilo obrazloženo tako, da bo 
republiška izobraževalna skupnost za ta namen predvidela potrebna sredstva. 
Vendar zakon pravi, da so ta sredstva dolžne dati temeljne izobraževalne skup- 
nosti in ne republiška izobraževalna skupnost. Sedaj bi rad vedel, katera skup- 
nost bo izpolnjevala te obveznosti. Lahko predvidim, da bodo gospodarske orga- 
nizacije terjale temeljne izobraževalne skupnosti. Te bodo zaprosile republiško 
izobraževalno skupnost za povračilo, vendar ni nikjer povedano, da jim mora 
refundirati prav tolikšna sredstva, kot so jih izplačale gospodarskim orga- 
nizacijam. 

Dalje, zakon zavezuje temeljne skupnosti za financiranje srednjega šolstva. 
Kdo bo mogel temeljne skupnosti prisiliti k izpolnjevanju nalog, če jim občine 
ne bodo zagotovile potrebnih sredstev. Sedaj namreč samo temeljne skupnosti 
zavezujemo, ne pa hkrati tudi občin. Če bo nastal deficit, bodo šole tožile skup- 
nosti in ne občine. Sodba sodišča v nobenem primeru ne more prizadeti občin. 

Menim, da smo zgolj na področju šolstva izvedli delimitizacijo. Da je za 
pokojnine potreben poseben prispevek z eno rizično skupnostjo, to nam je jasno. 
Tudi pri zdravstvenem varstvu na enak način posegamo v pravice in dolžnosti 
občanov in republika predpiše višino prispevka. Na teh področjih glede deli- 
mitiranja nismo tako dosledni, kot na področju šolstva. Tu nas limiti prav nič 
ne vznemirjajo. Ali ne bi mogli na enak način zavarovati pravice občanov do 
osnovnega izobraževanja, katero ni nič manj pomembno kot prej navedene 
dejavnosti. 

V razpravi mi je bilo povedano, da se s stališčem izvršnega sveta, da 
amandma ne bi bil sprejemljiv, strinja republiška izobraževalna skupnost. Želel 
bi precizacijo. Ali je to stališče skupščine oziroma izvršnega odbora izobraže- 
valne skupnosti, ali samo ene osebe?, Ce je stališče skupščine izobraževalne 
skupnosti, potem republiška izobraževalna skupnost prevzema vso materialno 
odgovornost. Vem zagotovo, da skupščina ni zavzela tega stališča, morda je to 
storil izvršni odbor. Dvomim pa, da je mnenje izvršnega odbora brez soglasja 
skupščine izobraževalne skupnosti lahko končno in veljavno. 

Zelo radi se sklicujemo na to, naj občani neposredno odločajo o svojih 
potrebah, ki naj se pokrivajo iz proračuna. Mislim, da je to vsaj V okviru 
občine že kar v precejšnji meri rešeno. Občani na zborih volivcev izdatke občin- 
skega proračuna vse bolj podrobno obravnavajo. O drugih izdatkih še ne raz- 
pravljamo tako demokratično. Menim, da bi morali enkrat na zelo demokratični 
način ugotoviti odnos slovenskega naroda do šolstva, da se ne bi potem lovili, 
kdo se bolj ali manj zavzema za javno mnenje in kdo naj ga pravzaprav pred- 
stavlja. Od njega se lahko distancira celo poslanec, ki pove svoje osebno mne- 
nje. Ker ni jasno opredeljenega javnega mnenja, celotno delo skupščinskih 
organov ni dovolj stvarno in potekajo razprave bolj v tej smeri, kako bi se kdo 
iznebil odgovornosti in jo prenesel na drugega. 
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Glede urejanja otroškega varstva obstoje o isti stvari različni podatki. 
H gradivu, ki sem ga dobil v zvezi z zakonom o otroškem varstvu in o drugih 
oblikah otroškega varstva, je predložen izračun sekretariata za finance. Tam 
piše, naj bi prispevek za otroško varstvo znašal tudi v letu 1968 2 l0/»; 15 mili- 
jard bi namenili za otroški dodatek, 4 in pol pa za otroško varstvo predvsem 
za razširitve njegove materialne baze. V istem gradivu je podatek, naj bi bila 
prispevna stopnja 1,8 °/o, ki bi zagotovila 17 milijard 975 milijonov S din. Kal- 
kulacija, ki jo je 3. 1. 1968 izdal sekretar za finance oziroma republiški sekre- 
tariat za finance, pravi, da je kalkulativna osnova 1,8 %>. Ta bo zagotovila 15 
milijard 800 milijonov S din. Zanima me, kateri izračun je pravilen in kateremu 
naj verjamem, ko pa je oba predložil isti sekretariat. Verjamem le ugotovitvi, 
da je potrebno za otroški dodatek zagotoviti 15 milijard S din, ker se le-ta 
podatek v obeh materialih ujema. 

Če je realen izračun, da bo 1,8 '%> prispevna stopnja zagotovila 15 milijard 
800 milijonov S din, bo ostalo 800 milijonov S din za potrebe otroškega varstva 
vse Slovenije. Če od te vsote odštejemo 20 % sredstev, ki naj bi jih zadržala 
republiška skupnost otroškega varstva, ostane občinam za reševanje perečih 
problemov in otroškega varstva približno 650 milijonov S din in to v času, ko 
prehajamo na nov delovni čas. Opozorim naj še, da revija Občan v 21. številki 
pravi, da 1,8 °/o stopnja ne bo zadoščala niti za otroški dodatek. No, kako naj 
se spoznam med temi različnimi podatki in izračuni. Vem le to, da z nepra- 
vilnimi izračuni ne bomo zagotovili otroškega varstva, in mi prosim ne zame- 
rite, če se pri teh izračunih malo dalj zadržujem. 

Prej nam je bilo tudi pojasnjeno, da je treba pri financiranju srednjega 
šolstva še razčistiti oziroma dognati način financiranja. O tem razpravljamo in 
analiziramo že od 1965. leta in ne od včeraj. Prav rad bi zvedel za ime tistega, 
ki pravi, da financiranja srednjega šolstva ni mogoče ustrezno urediti v repu- 
bliškem merilu. Prej nam je bilo povedano, da se s predlogom izvršnega sveta 
strinjajo tudi nekateri predsedniki občin. Rad bi vedel, kateri so ti predsedniki, 
da bi se z njimi pomenili iz oči v oči. 2e tri leta razpravljamo brez uspehov in 
se vedno znova vračamo k istim problemom strokovnega šolstva. Danes prav- 
zaprav niti ne vemo, kako naj se resolucija glasi. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim, da skrajšaš! 

Boris Feldin: Nadaljnja razprava nas ne bo pripeljala k sprejemlji- 
vim zaključkom, če se bomo omejili na vprašanja, ki nam še niso jasna. Potre- 
bujemo zlasti točno kalkulacijo in precizirano strategijo financiranja, kakšno 
si zamišlja za letošnje leto izvršni svet. Predlagatelj naj da zagotovilo, da bo 
financiranje strokovnega šolstva potekalo v redu. Okoliščine in izkušnje so 
namreč takšne, da je težko pričakovati, da bo v tako kratkem času, potem ko 
smo sprejeli zakon o izobraževalnih skupnosti, predloženi mehanizem financi- 
ranja deloval brezhibno. 

Na problem naj opozorim še z drugega gledišča. Ko smo prostovoljne pri- 
spevke pretvorili v obveznost gospodarskih organizacij, smo šolstvo prav gotovo 
odmaknili od interesov gospodarskih organizacij. Menili smo, naj se interesi 
gospodarstva in šolstva soočijo v izobraževalnih skupnostih. Ta naloga bo prav 
gotovo predmet resne razprave, ko bomo terjali dolgoročnejšo sistemsko rešitev 
financiranja strokovnega šolstva. Današnji predlogi izvršnega sveta prav gotovo 
ne pospešujejo povezovanja šolstva in gospodarstva. 
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Glede sredstev, ki jih bodo prejele gospodarske organizacije za financiranje 
lastnih šol, mi ni jasno tole: Ali se ta sredstva odštevajo od vseh sredstev, ki 
so jih lani dale gospodarske organizacije prostovoljno. Postavil sem več vpra- 
šanj v zvezi s financiranjem srednjega šolstva, in prosim, da mi nanje odgovori 
predstavnik izvršnega sveta. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima inž. Viktor Turnšek. 
Prosim. 

Inž. Viktor Turnšek: Ko smo sprejeli zakon o financiranju šolstva, 
smo ugotovili, da nam manjka sredstev v višini 1 % bruto osebnih dohodkov. 
Upali smo, da bo to vprašanje rešila delimitizacija prispevkov. Današnji pred- 
logi nam zagotavljajo polovično rešitev in ostanejo nepokrite še štiri milijarde. 
Zato je bilo vprašanje, zakaj ne rešujemo financiranja srednjega šolstva celo- 
vito. Tovariš sekretar je danes pojasnil načelno stališče izvršnega sveta, naj 
srednje šolstvo financirajo še nadalje občine oziroma temeljne izobraževalne 
skupnosti. 

Menim, da gre pri zbiranju in zagotavljanju sredstev za šolstvo za globlje 
ekonomske odnose. Republika akumulira sredstva za potrebe splošne potrošnje. 
To pomeni, da ne obdavčuje bolj delovnih organizacij, ki ustvarjajo večje do- 
hodke. Naši planerji in finančniki menijo, da diferencirano obdavčevanje ne bi 
bilo ustrezno, ker bi lahko nekatera sicer uspešna podjetja zapadla v težave. 
Za ta sistem zajemanja sredstev, ki je bil pred leti sprejet, se je zavzemala zlasti 
Slovenija. Zakaj? Zaradi tega, da bi spodbujali bolj produktivna podjetja k 
vlaganjem lastnih sredstev v razširjeno produkcijo. To ni bil administrativni, 
temveč zelo načelni ekonomski ukrep. Ce bi ta sistem spreminjali, za kar bi bila 
sedaj morda Slovenija do neke mere zainteresirana, potem smo dolžni sistem 
obdavčitev gospodarskih organizacij znova skrbno proučiti in prevzeti odgo- 
vornost za vse morebitne negativne posledice. Zame diferencirana obdavčitev 
ni samo finančno-tehnični, temveč tudi ekonomski problem. Njegova razrešitev 
je močno odvisna od akumulacijske politike. Danes ta ni enotna in jo sprem- 
ljajo dodatni viri, ki bi naj reševali finančne probleme splošne potrošnje. Takšno 
je stanje tudi na področju srednjega šolstva. V enotno finančno politiko ni 
vključeno vse šolstvo. Sedanje formulacije v oceni in resoluciji resnično ustvar- 
jajo nejasnosti. Če ne bomo mogli povečati prispevka, potem moramo že sedaj 
predvideti ukrepe, s katerimi bomo mobilizirali občine in delovne organizacije 
za kritje primanjkljaja. Opozorim naj še na racionalizacijo. Ta je gotovo po- 
trebna tudi v šolstvu, vendar se dostikrat tolmači tako, da bi z njo prihranili 
denar. To gledišče ni pravilno. Odpravljanje morebitnih neskladnosti v šolstvu 
mora biti skrbno proučeno. Menim, da bo zelo težko spreminjati mrežo šol, 
zlasti v sedanjem času, ko se zavzemamo za najosnovnejše materialne pogoje 
šolstva. Če bi sedaj posvečali preveliko pozornost racionalizaciji, bi nas ta lahko 
zavedla na napačno pot pri reševanju osnovnih vprašanj. Zato predlagam o 
racionalizaciji šolstva bolj splošne formulacije, podobne kot na drugih področjih. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš Ivan Zele. 

Ivan Zele: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Dotaknil bi se pro- 
blema, o katerem ni danes še nihče kaj dosti govoril, razen tovariša iz Tolmina, 
in sicer problema oziroma položaja tistih občin, ki so bile doslej dotirane. Zdi 
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se mi namreč, da ob prehodu oziroma ob spremembah, ki jih uvajamo z zakoni 
in predpisi, ki naj bi jih te dni skupščina sprejemala, položaj doslej dotiranih 
občin ni dovolj proučen. Največje spremembe prinašajo novi predpisi, ki so pred 
nami, prav v doslej dotiranih občinah. Nekatere občine so namreč sprejemale 
skoraj toliko dotacij, kolikor je šlo sredstev za šolstvo. Nekatere občine — vem 
vsaj za naš primer — celo precej več dotacij, kot so znašali vsi stroški šolstva. 
Pri nekaterih občinah pa je bila dotacija malenkost manjša. Vemo, da sedaj 
dotacija za občinsko upravo in za občinsko dejavnost odpade in da bo dotacije 
dodeljevala samo republiška izobraževalna skupnost za šolstvo in republiška 
skupščina za priznavalnine borcem. Občine so sicer dobile nekatere nove vire 
dohodkov npr. takse na avtomobile, vendar, pa se je pri nas in v drugih občinah, 
ki mejijo s Hrvatsko, sedaj pokazalo nekaj novega. Avtomobilski prevozniki 
bežijo iz teh občin, vemo pa, da so nam prav ti prevozniki prinesli lani okrog 
20'% občinskega proračuna. Ti ljudje sedaj, ko uvajamo takse, bežijo na Hrvat- 
sko in registrirajo svoje avtomobile v hrvaških občinah Ozelj, Karlovac itn. 
Tam se preprosto zmenijo z občino, koliko bodo dali in licitirajo, da jim pač 
ne bodo naložili 2 milijona, da pa so 1 milijon in pol pripravljeni plačati. Pri 
nas bi zahtevali od njih 4 ali 5 milijonov. 

Tako nam pomemben novi vir dohodkov, ki naj bi reševal občine, uhaja. 
Torej, nekateri viri, ki so bili doslej zanesljivi in so tudi v naših smernicah 

razvoja označeni kot zanesljivi, usihajo. Na našem področju imamo precej tek- 
stilne industrije, kjer se kopičijo zaloge in kjer osebni dohodki upadajo in ne 
naraščajo, s tem pa upadajo prispevki. Prav tako pa tudi večji davki na kme- 
tijsko proizvodnjo ne bodo prinesli občinam ne vem koliko večjih dohodkov, 
kajti kmečki davki so npr. na področju naše, metliške občine, prinesli le okrog 
20 % proračuna. Davek tistih kmetov, ki bodo na novo obdavčeni, bo predstavljal 
tako majhno vsoto, da o njej sploh ne bo vredno govoriti. Poleg tega pa seveda 
padejo na. občino tudi še nekatere nove obveznosti, kot milica ipd. Zelo pogosto 
slišimo mnenja o integraciji takih šibkih občin, o združevanju. Vendar se mi 
zdi, da se hudo motimo, če pričakujemo, da bomo s tako integracijo pridobili 
veliko denarnih sredstev, kajti na našem dolenjskem področju vidimo, da imamo 
že skoraj polovico občinskih služb integriranih. Imamo skupna sodišča, skupne 
inšpekcijske službe, skupne pedagoške službe, skupna tožilstva itn. Vse te stvari 
so torej že zdavnaj integrirane in če neko občino sedaj ukinemo, bomo ravno 
tako morali financirati te službe, kot če občine ne bi ukinili. Prav tako ostane 
za financiranje vse šolstvo, vsa socialna dejavnost, komunalne zadeve itn. tako, 
da bi dejansko integrirali samo en del občinske uprave, kar pa bi konkretno 
Beli krajini prineslo okrog 30 milijonov dinarjev, kar je pravzaprav kaplja 
k tistemu, kar nam manjka. 

Tudi financiranje strokovnega šolstva s strani podjetij je pri nas spet po- 
seben problem. Mi smo namreč v preteklosti dobili od podjetij dosti več, kot 
bodo sedaj dala podjetja po novih obveznih predpisih. Tako nastane vprašanje, 
ali. bo tista razlika kolikor bodo podjetja sedaj manj dala po teh predpisih, 
padla v breme občine oziroma kdo bo sedaj tisto razliko poravnal. Občine, ki 
so bile dotirane, so nekatere bolj, druge manj v zares nejasnem položaju. Naše 
občine, vsaj nekatere dolenjske, so v takem položaju, da preden republiška iz- 
obraževalna skupnost ne izdela normativov za dodeljevanje dotacij, tudi občin- 
ske skupščine ne morejo sprejemati svojih proračunov. To pa zato, ker pre- 
prosto ne vedo, kaj dati in kako dati, kajti, če bodo dale isti delež, kot so ga 
dale lani za šolstvo in če priračunamo tisto, kolikor jim izpade dotacija, ki so 
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jo lani še dobile tudi za dejavnost občine, potem jim izpade skoraj več kot 
polovica proračuna. 

Zdi se mi, da je bil položaj v zvezi z opustitvijo dotiranja občin morda 
nekoliko šibko proučen. Nujno bo treba v najkrajšem času ob sodelovanju repu- 
bliškega izvršnega sveta oziroma republiškega sekretariata za finance, pa tudi 
republiške izobraževalne skupnosti proučiti položaj teh občin. Naša metliška 
občina je lani dobila precejšno dotacijo. Precejšno dotacijo je dobila tudi črno- 
meljska občina, vendar pa ji je še vedno manjkalo sredstev in je morala za 
uravnovešenje proračuna najeti lani 170 milijonov kredita. Ta kredit je treba 
vračati in je zato letos v skoraj nemogočem položaju. Menim, da je sprejemanje 
smernic za razvoj republiškega proračuna in novega načina financiranja šolstva 
morda res nekoliko preveč po hitrem postopku. Morda bi vse te debate, ki jih 
imamo danes, morale potekati že oktobra ali pa vsaj novembra meseca, mi pa 
danes razčiščujemo stvari, ki naj bi bile v ponedeljek v republiški skupščini 
že dokončno proučene. In poglejte, danes ves dan razpravljamo o celi vrsti ne- 
jasnih stvari, ki jih bo treba še razčiščevati, proračun pa naj bi bil že v pone- 
deljek sprejet. 

Zato bi res prosil, da bi mi danes nekdo pojasnil, koliko je sedaj proučen 
položaj nekdaj dotiranih občin in kaj se namerava ukreniti, da se reši ta ne- 
mogoč položaj. Zelo se bojim, da bo šolstvo v teh občinah v sila težkem položaju, 
kajti če bo občina dala šolstvu toliko, kolikor je dala lani, kar je razvidno iz 
resolucije, oziroma kot predvideva amandma tovariša Feldina, potem bo morala 
odrezati sredstva sodiščem, tožilstvom, komunalni in celi vrsti drugih dejavnosti. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Pojasnil bi samo, da v ponedeljek re- 
publiški zbor ne bo dokončno obravnaval proračuna, marveč bo razpravljal 
samo v načelu in dal proračun v nadaljnjo razpravo. V podrobnostih pa ga bo 
obravnaval šele konec meseca. Isto velja tudi za predlog resolucije o razvoju 
Slovenije v letošnjem letu. Prosim, besedo ima tovariš Ciril Plut. 

Ciril Plut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Danes 
je največ razprave glede financiranja strokovnega šolstva. Vemo, da je bil ta 
problem v lanskem letu še mnogo bolj pereč in da je bilo takrat še veliko več 
problemov. Danes lahko ugotovimo, da so izvršni svet in vsi predstavniki šol- 
stva v naši republiki to zadevo vsaj delno, toliko kot se je dalo v letošnjem letu, 
uredili. Zaradi tega se mi zdi skoraj nesmiselno, da bi danes ves dan porabili 
samo za to stvar, pa čeprav je najbolj problematična. Vemo pa hkrati, da bomo 
enake težave kot jih imamo sedaj v srednjem šolstvu, imeli pozneje tudi v 
osnovnem šolstvu. 

Kaj smo v letu 1968 na boljšem glede financiranja šolstva v primerjavi z 
letom 1967? Urejeno je le-to, da bodo delovne organizacije vzdrževale tisto 
šolstvo, katerega so vzdrževale dosedaj in od katerega imajo te organizacije 
korist. Drugo je, da se je splošno' strokovno šolstvo preneslo na republiško iz- 
obraževalno skupnost in so zagotovljena sredstva v republiški izobraževalni 
skupnosti in pa v republiškem proračunu. To je že velik napredek. Spomnite 
se samo, kako so prosvetni delavci, predsedniki občin in tajniki hodili lansko 
leto od organizacije do organizacije in prosjačili za denar. To je v letošnjem 
republiškem proračunu zagotovljeno in so sredstva za šolstvo druge stopnje 
zajamčena. To je, kot rečeno, že velik napredek, zlasti če vemo, kolikokrat so 
naši časopisi pisali, da denarja ravno iz tega naslova ni. 
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Problematično ostaja sedaj financiranje II. stopnje glede tistega dela, ki je 
bil lansko leto zagotovljen s sredstvi iz občinskih proračunov. 

Ali bodo ta sredstva v letu 1968 realizirana, nam je v tem trenutku najbrž 
težko odgovoriti, ker ne poznamo stanja v občinskih proračunih. Mislim pa, da 
financiranje šolstva druge stopnje oziroma srednjega šolstva ne bo tako pereče, 
kot je bilo v letu 1967. Zaradi tega je potrebno sprejeti amandma oziroma pri- 
poročilo — ali naj bi to bilo priporočilo, ne vem, — da morajo občinske skup- 
ščine prispevati za šolstvo II. stopnje toliko sredstev, kolikor so jih prispevale 
v letu 1967, plus tisto povečanje. To je edina rešitev. 

Glede prispevkov delovnih organizacij, kako bodo te prispevale, je danes 
težko govoriti. Sredstva delovnih organizacij bodo v celotni masi sredstev, ki 
jih dobi republiška izobraževalna skupnost, znašala 0,56 oziroma 0,62 %>, kar 
je vsekakor premalo, vendar pa je najtežje vprašanje sedaj to, kako urediti 
z občinami, da bodo prispevale sredstva, katera so v letu 1967 že prispevale za 
šolstvo II. stopnje. To se pravi, če bi sprejeli, da prispevajo toliko kot lansko 
leto s povečanjem, je zadeva urejena. S tem bomo pa šolstvo II. stopnje uredili 
tako kot osnovno šolstvo. To se pravi, da bo šolstvo druge stopnje dobilo toliko 
sredstev kot lansko leto, plus 5 fl/o povečanje. 

Mislim, da nadaljnja razprava ni potrebna. Zanima me le, če so bili pred- 
stavniki vseh občin tukaj in kaj so se glede tega dogovorih. Če se niso, lahko 
sprejmemo kakršnokoli priporočilo ali amandma, ker nam bodo v tem primeru 
rekli, češ, mi imamo v letošnjem letu samo toliko in toliko sredstev in bomo za 
šolstvo dah toliko kot lansko leto, plus 5 % pa nič več, ah pa celo manj, zaradi 
tega, ker vemo, da se republiški proračun poveča za 28l°/», v republiškem pro- 
računu je pa predvideno, da se ta sredstva povečajo za 5 fl/o. 

To se pravi, da denarja v republiki ni, v občini pa ga je še manj. Zaradi 
tega bo razprava o sprejetju občinskih proračunov, posebno glede temeljnih 
izobraževalnih skupnosti, v letošnjem letu še veliko bolj problematična, kot je 
bila v letu 1967. Zdaj pa poglejte zakaj. Zaradi tega, ker naše učiteljstvo pri- 
čakuje, da se bodo osebni dohodki v letošnjem letu povečali za 7 do 8 %, saj se 
je stalno poudarjalo, da naj bi se dohodki v šolstvu približali dohodkom v 
gospodarstvu. S tem izračunom bi se šolstvo, ne mislim samo osnovno šolstvo, 
ampak šolstvo nasploh, v Sloveniji, še bolj oddaljilo od gospodarstva; zaradi 
tega, ker je nemogoče v osnovnem šolstvu in v šolstvu druge stopnje, pa tudi 
rta univerzi ne mislim zdaj na nove nastavitve, ki predstavljajo le 1,5 "Vo, ampak 
na osebne dohodke le-te dvigniti za 7 ah pa 8 *>/&. Pri nas smo, če vam navedem 
izračun, za temeljno izobraževalno skupnost Krško primorani osebne dohodke 
znižati, ne pa zvišati. Primer: Za osnovno šolstvo smo lansko leto imeli v te- 
meljni izobraževalni skupnosti Krško 400 milijonov S din. Letošnje leto naj bi 
se sredstva povečala za 5 '%>, to je za 20 milijonov, torej skupaj na 420 milijonov. 
Od teh 420 milijonov moramo, prej kot izplačamo neto osebne dohodke, dati 
5 milijonov za nove oddelke v smislu zakona o delitvi oddelkov nad določenim 
številom učencev, nastaviti nove učne moči in upoštevati novo izobrazbeno 
strukturo. 

Tri milijone so stroški za T 15, katerih prej nismo imeli — mislim, da bo to 
še več — ker je to prej krila občinska skupščina oziroma občinska uprava, 8 
milijonov 400 tisoč znaša 2% obvezna rezerva, ki je prej ni bilo, po sklepu 
republiške izobraževalne skupnosti pa jo moramo imeti. Za 5 % moramo pove- 
čati osebne dohodke, kar znese 18 milijonov. Približno 2 milijona več znašajo 
prispevki, ki jih odvajamo, kar je bilo prej 26'% oziroma 27 <V», sedaj pa je 



41. seja 295 

27,5 %, 4 milijone pa so dajatve na dopolnilno delovno razmerje. Vemo pa, 
kolikšne so nadure v šolstvu in da moramo 3 milijone dati za amortizacijo nove 
šole in za odplačilo anuitet v brestaniški novi šoli. To se pravi, da je tu 20 mili- 
jonov manj sredstev, kot smo jih prejeli za ljudi, ki so na teh delovnih mestih. 
Poleg tega pa moramo do 30. junija pustiti še 12 600 000 din, to je 3 ®/o gibljivi 
del, kot ga imenujemo, za plačilo kvalitete opravljenega dela. 

Kaj naj bi sedaj povedali prosvetnim delavcem oziroma zaposlenim v osnov- 
nem šolstvu, da bodo pridobili z novim zakonom, o financiranju šolstva, o ka- 
terem smo toliko govorili? Zaradi tega bo treba v bodoče — ne mislim letošnje 
leto — proučiti delitev sredstev. Zdi se mi, da največkrat prosvetni delavci 
v Sloveniji govorijo o slabem materialnem stanju, medtem ko državne uprave, 
bodisi republiške ali občinske, še nismo slišali. Zakaj? Vemo pač, da tisti, ki deli, 
prav gotovo obdrži za sebe nekoliko več. Toda to naj se izenači tako, da bodo 
vsa občutili gospodarsko reformo. Šolstvo je doslej še ni, in je najbrž tudi 
v bodoče ne bo zaradi tega, ker smo' bili prikrajšani prej, smo prikrajšani sedaj 
in tudi v bodoče ne pričakujemo kdove česa. 

Kako pa je z dopolnilmimi sredstvi? Vrsta občin, med njimi tudi naša, so 
v lanskem letu prejela za okroglo 5 milijard dopolnilnih sredstev, ki jih je dala 
republika. Na tihem si sedaj mislimo, kako bomo tistih 5 milijard dinarjev 
razdelili za osnovno šolstvo v Sloveniji. Republiška izobraževalna skupnost bo 
resda imela 5 milijard dinarjev, vendar bo morala prej dati sredstva Krškemu, 
Metliki in pa vsem tistim občinam, ki so doslej dobivale dopolnilna sredstva. 
To se pravi, da bo ostalo morda vsega kakih 300 milijonov. Zakaj govorim 
o tem? Zato, ker so tako seznanjeni predsedniki občin — tako mi je povedal 
tudi dr. Hočevar, kot podpredsednik izvršnega sveta — medtem ko smo člani 
republiške izobraževalne skupnosti seznanjeni drugače. Govori se, da bodo 
občine dale za šolstvo toliko kot so dale lansko leto. To pomeni, da lahko 
sprejmemo tu še ne vem kakšno priporočilo ali pa tudi zakon, to razmerje se 
od lanskega ne bo spremenilo. To pa pomeni za našo občino upoštevajoč pove- 
čanje, minus dopolnilna sredstva, vsega skupaj 107 milijonov. Na drugi strani 
pa mi republiška izobraževalna skupnost ko jo kot predsednik temeljne izobra- 
ževalne skupnosti v Krškem, po telefonu sprašujem kako bo, nasvetuje, naj 
zahtevamo od občine toliko sredstev, kolikor jih je dala lansko leto plus pred- 
videno zvišanje. Občina nam tega ne bo dala, in to predstavlja pri nas 25 °/o 
sredstev temeljne izobraževalne skupnosti, v Sevnici pa celo 46 %>; koliko znaša 
to v drugih občinah, ne vem. Po vsem tem ne vem, kakšen pomen ima ta sred- 
stva dajati republiški izobraževalni skupnosti in jih potem po teh merilih 
potegniti nazaj. Lansko leto smo pričakovali, da bomo še dobili dopolnilna 
sredstva, ker so bili podatki na republiški izobraževalni skupnosti in na sekre- 
tariatu za finance napačni, ker dohodki niso bili tako doseženi. Zato jih bomo 
za lansko leto zahtevali. To pa predstavlja 25'% vseh sredstev. Vsiljuje se 
vprašanje, ali naj osebne dohodke znižamo na 5l0/o v primerjavi z letom 1967; 
poprečni dohodki vseh zaposlenih v šolstvu pa znašajo 82 000 dinarjev neto. 
Glede dopolnilnih sredstev bi torej prosil, da predstavniki izvršnega sveta izpo- 
vejo isto kot predstavniki republiške izobraževalne skupnosti, ne pa, da eni 
pojasnjujejo tako, drugi pa tako. Povem vam, da bo tako, da bodo občinam 
dali toliko sredstev, kolikor manj jih bo dobila republiška izobraževalna 
skupnost. 

Glede šolstva druge stopnje pa bi prosil predstavnika republiške izobraže- 
valne skupnosti za pojasnilo. Veste, zakaj mi danes toliko razpravljamo, zato 
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ker točno nismo poučeni. Na tretji strani Dela naj bo priobčeno, koliko bo 
republiška izobraževalna skupnost prejela, da bomo. vedeli, kako te stvari gredo. 
Danes pa ne vemo, katere šole bomo financirali s tistimi 4,5 milijarde, ki smo 
jih prej z moledovanjem dobili od delovnih organizacij. Ce bi to vedeli, bi bila 
razprava verjetno še veliko bolj živahna kot je sedaj. Zanima me ali bo občina 
sedaj prevzela v financiranje npr. brežiško gimnazijo ali pa jo bo morda prevzel 
medobčinski sklad za financiranje druge stopnje v Celju. Kaj bo storil, če 
sredstev za to ne bo dobil, ampak bo morda dobil sredstva edino za tehnično 
srednjo šolo. Zaradi tega prosim predstavnika republiške izobraževalne skup- 
nosti, da pove, katere šole so predvidene, ker se bodo na osnovi tega delila 
tudi sredstva. Skušajmo v letošnjem letu kolikor se da urediti vsaj šolstvo 
druge stopnje. Brežiška gimnazija je bila na primer financirana iz šolstva druge 
stopnje, črnomaljska gimnazija pa iz občinskega proračuna. Poglejte samo, 
kakšne neenotnosti so tukaj. Uredimo najprej gimnazije, oziroma dosezimo, da 
vse srednje šole financira republiška izobraževalna skupnost. Cez čas pa naj bi 
republiška izobraževalna skupnost financirala tudi osnovne šole. Zdaj pa po- 
glejte zakaj. Kakšna merila bomo namreč morali iskati? Republiška izobraže- 
valna skupnost bo za tistih 5 milijard, ki jih bo morala vrniti, iskala ena 
merila, mi pa bomo morali iskati druga, če hočemo financirati gimnazijo in 
priti do tistih sredstev, ki jih bo morala odvesti izobraževalna skupnost. Če je 
sredstev premalo, naj bi se stopnja l,5*Vo povečala na 2,5 %> in pripravila dru- 
gačna delitev za občine, ki bi jih spet lahko med seboj izenačili ter tako zago- 
tovili financiranje vseh šol, s čimer bi bilo manj negodovanja in več zado- 
voljstva, zlasti pa več strokovnega dela v šoli kot ga je sedaj, ko se toliko 
pečamo s tem nesrečnim finančnim poslovanjem. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Bi morda predstavnik izvršnega sveta 
želel pojasniti nekatera vprašanja? 

Dr. Vladimir Bračič: Tovarišice in tovariši, nabralo se je toliko 
mnenj in vprašanj, da mi prav gotovo ne bo lahko na vse odgovoriti, potrudil 
pa se bom odgovoriti vsaj na nekatera načelna vprašanja in tudi razčistiti še 
nekatera nejasna vprašanja. Mogoče bi nekoliko skrajšali razpravo, če bi to 
storil že prej. 

Najprej nekaj pojasnil v zvezi s financiranjem strokovnega šolstva oziroma 
šolstva druge stopnje. Nedvomno je res, da smo v materialih in v dosedanjih 
razpravah bili neprecizni v izrazih, ker smo pod strokovnim šolstvom nekateri 
menili, da gre za šolstvo II. stopnje, drugi pa, da gre za tisti del strokovnega 
šolstva, ki je bilo financirano s prostovoljnimi prispevki gospodarskih organi- 
zacij. Izvršni svet se je lansko leto ob ugotovitvi stanja zadolžil, da bo naredil 
vse, kar je v njegovi moči, da odpravi zbiranje sredstev pri gospodarskih orga- 
nizacijah za financiranje te vrste šolstva. S predloženim zakonom to tudi uresni- 
čuje, ker odpravlja zbiranje sredstev po gospodarskih organizacijah in uvaja 
sistem prispevne stopnje 1,95 in 0,68 %> od maloprodajnega davka. To je prva 
konstatacija in mislim, da se moramo z njo strinjati. 

Drugo dejstvo je, da so se lansko leto do polletja v skladih in kasneje 
v temeljnih izobraževalnih skupnosti zbirala sredstva za financiranje tega šol- 
stva deloma direktno iz gospodarstva v temeljne izobraževalne skupnosti ozi- 
roma medobčinske sklade za financiranje strokovnega šolstva na osnovi pogodb 
ali dogovorov, deloma pa tako, da so sklepale pogodbe občinske skupščine in 
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so gospodarske organizacije plačevale prispevek občinskemu proračunu in je 
potem občinski proračun nakazoval ta sredstva medobčinskim skladom. 

Ko so se tako zbirala sredstva, prostovoljna iz gospodarskih organizacij in 
tista, ki so jih občinske skupščine namenile iz proračuna za to potrošnjo, so 
se ta zbrala v eni vreči in so od tod financirah vse vrste šolstva II. stopnje po 
določenih kriterijih. Takšna je bila praksa. Sedaj pa se naenkrat tisti, ki so 
to lansko leto delali, sprašujejo, kje bodo dobili tisti del sredstev, ki jih 
republika s tem predpisom ne zagotavlja. Tovariši, tam, kjer so jih dobili 
lansko leto in nikjer drugje. 

Tisti del, ki so ga dajale gospodarske organizacije prostovoljno, je sedaj 
urejen z zakonom in to so tista stalna samostojna sredstva. Drugi del stalnih 
samostojnih sredstev pa morajo predpisati s svojimi odloki občinske skupščine, 
ki zbirajo sredstva iz osebnega dohodka, iz obrtnih dejavnosti itd. Skratka 
to, kar so naredile tudi v lanskem letu. 

Trenutno je situacija takšna, da so republika in vse občinske skupščine 
zaradi tega, ker nismo sprejeli proračuna za letošnje leto že v decembru, 
podaljšali financiranje po dvanajstinah za letošnje leto. Iz proračunov občin- 
skih skupščin se mora po dvanajstinah stekati toliko denarja, kolikor se je 
lansko leto stekalo po njihovem proračunu, ker je ta enostavno podaljšan za 
prvo četrtletje letošnjega leta. 

Ko bomo sedaj na tak način zbirali sredstva, potem to pomeni, da prav- 
zaprav urejamo financiranje tako, kot ga predvideva zakon, ki ga je ta zbor 
lansko leto sprejel. Pri tem ima republiška izobraževalna skupnost kot samo- 
upravna skupnost nasproti temeljnim izobraževalnim skupnostim kot drugi vrsti 
samoupravnih skupnosti možnost in pravico, da posreduje pri urejevanju tega 
problema. Izobraževalna skupnost SRS bo npr. sofinancirala 90 šol, ene pa ne 
bo pripravljena sofinancirati, ker so vse analize pokazale, da je ta šola nera- 
cionalno postavljena. Temeljna izobraževalna skupnost pa jo samoupravno lahko 
še naprej financira, če jo želi obdržati. 

Sredstev torej ne more biti v bistvu manj, če smo zagotovili iz rednega 
vira več sredstev kot so se lansko leto zbrala iz gospodarskih organizacij in če 
iz drugega vira, iz proračunov občinskih skupščin zagotovimo toliko sredstev 
kot lansko leto in še S^/o zraven. Sama tehnika financiranja pa je seveda 
drugo vprašanje, ki ga morajo urediti samoupravne skupnosti z medsebojnimi 
pogodbami, kot to predvideva zakon. Rekli smo in v zakonu je napisano, da 
se lahko organizirajo posebne izobraževalne skupnosti za posebne panoge šo- 
lanja. Iniciativni odbori so pripravljeni, ponekod že delujejo in pripravljajo 
tudi tovrstni način financiranja dela strokovnega šolstva. 

V 38. členu zakona piše, da imajo delovne organizacije in skupnosti, ki 
same organizirajo in financirajo izobraževanje kadrov za svoje potrebe, po tem 
zakonu pravico terjati del sredstev, ki so jih vplačale v skupni sklad za izo- 
braževanje kot participacijo temeljni izobraževalni skupnosti. Gre torej le za 
del sredstev in je zato v zadnjem odstavku napisano, da se ti odnosi uredijo 
na osnovi ugotovitve kvalitete, širine, obsega itd., in da je ta odnos urejen 
pogodbeno. V predloženem gradivu so zagotovljena za ta namen določena 
sredstva. 

Ce se sedaj kdo boji, da občinske skupščine ne bodo dale tistih sredstev, 
ki so jih lansko leto namenile in o katerih je danes govora, potem je treba 
vprašati občine, zakaj teh sredstev ne nameravajo dati in morajo potem tudi 
povedati, zakaj tega ne bodo naredile. V dopolnilnih sredstvih, ki so tu pred- 
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videna, je po naši sodbi nekaj sredstev, ki lahko pomenijo izboljšanje stanja 
na tem področju. Res pa je tudi, da se je del sredstev za šolstvo, ki se je 
lansko leto prelival iz proračuna v proračun, vsaj po ugotovitvah nekaterih, 
ponekod delno trosil tudi v druge namene. Letos se po predlaganem sistemu 
ta sredstva ne bi mogla stekati za nobeno drugo dejavnost, kot samo za šolstvo. 
Ker ta sredstva, ki jih zagotavljamo z zakonom, po obsegu niso manjša, ampak 
večja, smemo objektivno pričakovati, da bodo pomagale izboljšati situacijo ne 
pa narobe. 

Kaj je samostojni vir? Samostojni vir sredstev pomeni za republiko izobra- 
ževalno skupnost 1,95,0/o osebnega dohodka plus 68 % maloprodajnega davka. 
Za temeljno izobraževalno skupnost pomeni samostojni vir 2 odlokom občinske 
skupščine določeno stopnjo prispevka iz tistih šestih virov, ki jih občine lahko 
predpišejo. To je po zakonu samostojni vir. Zato, ker po sprejetju odloka to 
ni več proračunsko obračunavanje, temveč sredstva avtomatično in samostojno 
pritekajo. 

Drugo vprašanje pa je ali so ta sredstva zadostna in ali nas zadovoljujejo 
ali ne. Mislim, da moramo vedeti, da za področje šolstva in vrsto drugih 
dejavnosti še dolgo ne bomo sposobni zagotoviti toliko sredstev, ki bi povsem 
zadovoljevale njihove potrebe, ker se bomo pač morali gibati v določenih 
okvirih. Dopolnjevanje financiranja osnovnega šolstva pa trenutno teče tako, 
da republiški proračun po dvanajstinah dopolnjuje občinske proračune tako kot 
lansko leto. Kakšno bo dopolnjevanje potem, ko bo sklenjena pogodba med 
republiško in temeljno izobraževalno skupnostjo, je pa vprašanje presoje tega 
odnosa oziroma instrumentarija, ki ga bo republiška izobraževalna skupnost 
izdelala. 

Tovariši, izvršni svet sprejema sugestije, ki so jih dali predsedniki občinskih 
skupščin in seveda tudi tiste, ki so bile izrečene v tem zboru, da naj proučimo 
celotni problem financiranja šolstva in vidimo, kako poenotiti ta sistem. Repu- 
bliška izobraževalna skupnost in oba sekretariata bosta napravila zadevne izra- 
čune, zavedati pa se moramo, da bi kakršenkoli bistven premik na tem področju 
pomenil, da moramo spremeniti tudi nekatera temeljna določila zakona, ki 
je bil lansko leto sprejet. Čeprav se ne smemo bati tudi takih sprememb, pa 
v tej časovni stiski nismo v stanju dati takega zaokroženega predloga, ki bi 
v nekaterih stvareh v temelju spremenil zakon o izobraževalnih skupnostih in 
o financiranju vzgoje in izobraževanja. Zato smo predlagali samo spremembo 
tistih členov, ki neposredno zavezujejo republiko, da mora določiti minimalne 
prispevne stopnje, ker smo ugotovili, da je praktično to težko izvedljivo. 

Zakaj je v materialu napisano, da so sredstva predvidena predvsem za 
osnovne šole v mestih in industrijskih središčih in, da je na videz vas zapo- 
stavljena? Zato, ker vse analize kažejo, da so največje težave s šolskim pro- 
storom v industrijskih središčih in mestih, ker tu najbolj narašča prebivalstvo, 
medtem ko se mnogi podeželski predeli kot vemo počasi praznijo. Od tod 
poudarek na mestih in industrijskih središčih, čeprav so v preteklem obdobju 
bile financirane iz milijard, o katerih je govora, tudi novogradnje šol na po- 
deželju. 

Kdo zagotavlja temeljni izobraževalni skupnosti sredstva? Zakon to jasno 
precizira v svojem tretjem poglavju ko pravi: republiški izobraževalni skupnosti 
republika z zakonom Skupščine SRS, temeljnim izobraževalnim skupnostim pa 
občinska skupščina s svojim odlokom. 
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Še nekaj besed o racionalizaciji in kako jo pojmujemo. Morda je o raciona- 
lizaciji bilo doslej res preveč govorjenega in pisanega, tako da smo že dobili 
občutek kot da gre pri racionalizaciji samo za pridobitev nekih materialnih 
sredstev, ki bi jih lahko porabili drugod. V resnici pa vsebina racionalizacije 
ni in ne sme biti predvsem v tem, čeprav je seveda tudi splošna štednja 
del procesa, ki naj zajame celotno sfero našega družbenega življenja in torej 
tudi šolstvo. Menimo, da je racionalizacija na področju šolstva, kulture in 
znanosti, kar je bilo danes že poudarjeno, predvsem odločna usmeritev k večji 
uspešnosti (in kvaliteti učno-vzgojnega procesa na vseh ravneh. Konkretno 
rečeno, ko čitamo poročila naše prosvetno-pedagoške službe, ugotavljamo, da 
se prosvetni delavci marsikje že dolga leta več ne pogovarjajo o pedagoških 
problemih, temveč predvsem o delitvi dohodka in bi zato pomenila že sama 
preusmeritev na pedagoške razgovore in pa večja disciplina pri pripravah za 
pouk, pot k racionalizaciji. 

O prosvetno-pedagoški službi je bilo danes že govora. Opozoril bi zbor 
samo na odgovor, ki je bil dan na prejšnji seji poslancu Božidarju Ravnikarju, 
da se v zvezi s tem pripravlja analiza in tudi predlog spremembe zakona 
o vlogi prosvetno-pedagoške službe. 

Še vprašanje o otroškem varstvu. Tovariši, navajane številke so točne. 
Mislim, da o samih številkah ni da bi govorili. Res pa je, da je ob odločitvi, 
da naj bi obremenitev gospodarstva ne presegla 27,5 %>, moralo priti do korek- 
ture od 2 °/o na 1,8 °/o in da je zato lahko osnova za razpravo podatek, ki je na 
tej osnovi izračunan. 

Glede formulacij sem že omenil, da so nekatere premalo precizne in so 
zato povzročile različno tolmačenje. V zvezi z resolucijo je dal pojasnilo že 
tovariš predsednik. Nosilec izdelave resolucije je skupščina. Sklenjeno je bilo, 
naj bi resolucija nastajala na osnovi tega osnutka ob razpravi o celotni mate- 
riji, ki je sedaj pred skupščino in naj bi bila sprejeta šele ob koncu februarja 
skupno s proračunom. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovarišica Dragica De- 
kleva, namestnik republiškega sekretarja za finance. 

Dragica Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Dovolite, da odgovorim na nekaj konkretnih vprašanj, ki so bila sprožena 
med razpravo, in sicer najprej glede obdavčitve kmetijcev, to je prispevka od 
kmetijstva. Dosedanji republiški zakon, ki v celoti sloni na temeljnem zakonu, 
je določal nekatere olajšave in oprostitve. Te oprostitve so se nanašale na vi- 
šinske predele v tem smislu, da so zavezanci, ki ne presegajo več kot 200 tisoč 
dinarjev katastrskega dohodka, v celoti oproščeni. 

Sedanji predpis, ki ga je republika pripravila in kateri je predmet razprav 
v prihodnjem tednu, pa razširja to oprostitev prav zaradi občine Tolmin, kjer 
so pogoji pridobivanja posebno težki. Tovariš poslanec se zavzema, da bi se 
to vprašanje sistemsko drugače uredilo. To pa za enkrat ni moč, ker tako 
ustava kot zakon o prispevkih in davkih in zakon o financiranju družbeno-poli- 
tičnih skupnosti jasno določata in postavljata, da občina samostojno uvaja 
dohodke in tudi določa stopnjo. To bi pomenilo, da republika ne more postav- 
ljati udeležbe tako, kot je predlog občine Tolmin. S tem predlogom dejansko 
omogočamo1, da v občinah, kjer so pogoji pridelovanja posebno težki, razširjamo 
limit na 300 tisoč. To je z ekonomskega vidika relativno že veliko posestvo. 
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Zato nas čudi, da bi bilo v nekaterih občinah takih primerov več, kjer bi nekdo 
presegal 300 tisoč. Ker je v krajih nad 800 metrov nadmorske višine težko 
govoriti o njivah in tudi ne o travnikih, temveč kvečjemu le o pašnikih in kjer 
je ocena na 1 hektar zemlje relativno zelo nizka, bi pravzaprav posamezniki 
težko dosegali take površine, s katerimi bi presegli maso 300 tisoč katastrskega 
dohodka. Drugo vprašanje, ki je prav tako važno pa je, da prispevek od kme- 
tijstva v takih občinah v strukturi proračuna pravzaprav ne igra nobene vloge. 
Konkretno, v občini Tolmin celoten prispevek od kmetijstva pomeni v strukturi 
1,7 °/o vseh proračunskih dohodkov. Zaradi tega lahko razumemo težnjo po 
neki drugačni ureditvi predvsem samo iz vidika zveznega prispevka in repu- 
bliškega prispevka, ki pa ni v smislu davka, temveč v smislu namenskega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje, kar bi tudi sicer morali vsi ti zavezanci 
plačevati. Res je, da naš občan mnogokrat istoveti prispevek, ki ga daje družbi 
za neke družbene potrebe, s tistim prispevkom, za katerega dobiva protivrednost, 
se pravi, da na žalost istoveti prispevek za zdravstveno zavarovanje z davkom. 
Vendar sta to dve povsem različni stvari. Z davkom dajemo družbi prispevek 
za kritje določenih družbenih dejavnosti, s prispevkom za zdravstveno zava- 
rovanje pa si zagotovimo neposredno protiuslugo, kadar rabimo zdravstveno 
zaščito. 

Drugo vprašanje zadeva dajanje podatkov službe družbenega knjigovodstva. 
Po zakonu o službi družbenega knjigovodstva je za pravilno obračunavanje 
in usmerjanje vseh prispevkov in davkov odgovorna služba družbenega knjigo- 
vodstva. To pomeni, da je ta služba tudi edina, ki lahko posreduje posameznim 
občinskim skupščinam podatke, zlasti kadar skupščina nastopi z zahtevo, da 
ji posreduje podatke, kako usmerja prispevek iz delovnega razmerja v pri- 
merih, kadar so delavci zaposleni na območju ene občine, stanujejo pa na 
območju druge občine. Medtem pa finančni organi ne morejo zahtevati podatkov 
za področje druge občine, ker posamezen finančni organ lahko kontrolira in 
zasleduje pravilno-usmerjanje samo na svojem območju. Služba družbenega 
knjigovodstva pa je dolžna dajati podatke tudi drugi občini. Tako mi je to 
vprašanje pravzaprav nerazumljivo, ker se SDK kot rečeno teritorialno ne 
more omejiti in mora dati podatke. Če so delavci zaposleni na Jesenicah, bi 
morala SDK dati podatke, kako odvaja oziroma ali odvaja pravilno prispevek 
v občino Tolmin za tiste delavce, ki prebivajo v tej občini in so zaposleni na 
Jesenicah. 

Tretje vprašanje, o katerem je bilo v razpravi precej govora, je vprašanje 
dopolnilnih sredstev. Hotela bi dodatno pojasniti, da so se dopolnilna sredstva 
za leto 1967 določala po posebnih kriterijih in tudi z določeno politično orienta- 
cijo, kako naj bi se to vprašanje v bodoče reševalo. Ze za leto 1967 smo imeli 
kot merilo potrošnjo na enega prebivalca. Po tem kriteriju je dobilo dopolnilna 
sredstva 24 občin. Takrat smo menili, da je edino objektivno merilo, ker dru- 
gega objektivnejšega merila nismo našli število prebivalcev. Glede na to, da bi 
tak sistem prizadel nekatere občine, ki so v prejšnjih letih dobivale višja 
dopolnilna sredstva, je izjemoma za leto 1967 bilo uveljavljeno načelo, da se 
poleg merila potrošnje na prebivalca, ko znaša najvišje dopolnilo 370 dinarjev 
na prebivalca, izjemoma za leto 1967 dodelijo dopolnilna sredstva tudi vsem 
tistim občinam, ki ne bi dosegle s takšno preporazdelitvijo sredstev 95 %> prora- 
čunske potrošnje leta 1966. 

Tega kriterija je bilo deležnih nadaljnjih 14 občin, kar je zneslo okoli eno 
milijardo starih dinarjev, in ravno to merilo je danes najobčutljivejše in naj- 
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težje prizadelo nekatere občine, ker je veljalo kot prehoden kriterij. 2e takrat 
pa je bilo opozorjeno, da to velja samo za ublažitev prehoda iz leta 1966 na 1967. 
Razumljivo je, da nekatere občine smatrajo, da je tudi to merilo v nekem 
smislu zakonito in objektivno pogojeno in da morajo v letu 1968 prek izobra- 
ževanja dobiti nadomestilo za to merilo. Zlasti je ta kriterij občutljiv za občino 
Metlika, ki je od 180 milijonov S din dopolnilnih sredstev dobila kar 108 mili- 
jonov sredstev po posebnem kriteriju za ublažitev prehoda iz enega v drugo 
proračunsko leto. Razumljivo,, da po vsem tem prehod iz 1967 na 1968 to občino 
občutno prizadene. Zato bo najbrž res, da bo ta občina težko uredila svojo 
proračunsko potrošnjo, ker bi kot rečeno morala tekom celega leta 1967 raz- 
mišljati, kako bo ta prehod na leto 1968 uredila. 

Naslednje vprašanje, ki bi se ga hotela dotakniti v zvezi z dopolnilnimi 
sredstvi, je dejstvo, da smo ne malokdaj doživeli kritiko, da ta merila niso dovolj 
objektivizirana, ker so dopuščala nekaterim občinam celo boljšo proračunsko 
situacijo, kot so jo imele tiste občine, ki niso prejemale dopolnilnih sredstev. 
Tako je konkretno občina Metlika ob takih dopolnilnih sredstvih dosegla po- 
trošnje kar 55 000 din na prebivalca, čeprav je republiško poprečje 52 000 din, 
vključujoč vse razvite in mestne občine. Potem je razumljivo, da vsaka zaostritev 
na področju dopolnjevanja občin zadene zlasti tiste, ki so bile morda prej zaradi 
nezadostnih kriterijev nekoliko boljše obravnavane. 

Slednjič še pripomba, ki je bila dana glede neenotnih in neenakih podatkov. 
Tovariš poslanec je v zvezi s stopnjo 1,8 za otroško varstvo, kjer so navedeni 
podatki, koliko znaša to v masi sredstev, primerjal te podatke z informacijo, 
ki jo je dal sekretariat za finance v začetku meseca januarja. Ta informacija 
je slonela na takrat poznanih elementih in ocenah. Cim je bilo to 3. januarja 
publicirano, je jasno, da so te priprave potekale v novembru in v začetku 
decembra meseca. Od takrat, ko so bili ti materiali obravnavani, smo seveda 
razpolagali že s točnejšimi podatki in z jasnejšo orientacijo, od katerih osebnih 
dohodkov se stopnja za otroško varstvo sploh določa, zato so v teh materialih 
številke različne. Mislim pa, da to ne bi moglo biti sporno, ker stari material 
niti ni bil posredovan skupščini in ni v teh materialih ponovno podan. Hvala 
lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Se želi kdo? Prosim, dr. Lev Premru. 

Dr. Lev Premru: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Oproščam se, da sem drugič na govornici, vendar bi rad povedal, da v zvezi 
z odgovorom predstavnika izvršnega sveta nisem zadovoljen. Morda sem prej 
nekoliko nedefinirano zastavil vprašanje. Zanima me, ali je to področje dobilo 
tisti odstotek, za katerega smo se borili, ali ga ni dobilo. Mislim, da ni treba, 
da "o tem še govorimo, ker se razprava venomer suče okrog tega procenta. 

Nadalje bi predlagal, da v zakonu o stopnji republiškega prispevka iz oseb- 
nega dohodka nadomestimo v 1. členu stopnjo 1,95 s stopnjo 2,65. Po razlagi, 
ki jo je dal tovariš sekretar, so občinske skupščine zagotovile 4 milijarde 350. 
Poleg tega imajo delovne organizacije dodatne zahteve v višini milijardo 750, 
kar znese skupaj 6 milijard 100. Mislim, da ta vsota, ki jo je mogoče ugotoviti 
na 3. strani tega materiala, ustreza približno republiški prispevni stopnji 0,7. 
Ce sprejmemo tako spremembo tega zakona, je, mislim, celoten problem, ki ga 
danes obravnavamo, rešen. 
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Utemeljil bi to tudi s tem, da najbrž ne moremo srednje strokovno šolstvo 
zopet razpeti med občino in republiko, ampak, da ga s tem tudi rešimo. Navse- 
zadnje so po razlagi, ki je bila dana, občine dolžne tako ali tako dati ta sredstva. 
Mislim pa, da je prav zaradi tega, ker je to nov sistem, prav, da to predpišemo. 
Zato predlagam to spremembo kot amandma. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Opozarjam na to, da v tem trenutku 
obravnavamo oceno in bomo o tem predlogu dokončno razpravljali tedaj, ko 
bo ta točka na dnevnem redu. Besedo ima tovariš Vlado Golob. 

Vlado Golob: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ponovno se ogla- 
šam k besedi iz dveh razlogov: Sedaj, ko sta tovariš sekretar in predstavnik 
izvršnega sveta dala podrobnejšo obrazložitev, se sprašujem, zakaj take obraz- 
ložitve nismo dobili pismeno. Prvič bi verjetno marsikomu, ki je to poslušal, 
bilo marsikaj jasnejše, drugič pa bi se dalo morda tudi v pismeni obrazložitvi 
najti kakšne pomanjkljivosti. 

Recimo, zame je pomanjkljiva ugotovitev tovariša Martelanca, da so izjave 
predsednikov občin meritorne za to vprašanje. Kajti razumljivo je, da bodo 
tako rekli in jih glede tega najbrž ne bi bilo treba vprašati. Odnos občinskih 
skupščin do izobraževanja se je glede na temeljne izobraževalne skupnosti spre- 
menil, vendar to ni bistveno. 

Drug argument, ki se mi tudi zdi šibek, je vprašanje, da bodo kaznovane 
tiste občine, ki so dale v letu 1967 več. Kdor je natančno prebral amandma, ki 
ga je sprejel tudi odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega 
zbora, bo videl, da gre samo za tolikšna sredstva, kolikor so predvidena po 
zakonu in nič več. Vem, da so bile občine, ki so dajale tudi več denarja, vendar 
ta denar tu ni vključen in je vključen samo tisti denar, ki je bil predpisan 
v zakonu, in ki smo ga že v letu 1967 prejeli. 

Ne bi hotel podaljševati te razprave, mislim pa, da bi se bilo treba oglasiti 
tudi v obrambo nekega drugega področja. Naš zbor se imenuje prosvetno- 
kulturni zbor. Toda o kulturi je govoril samo tovariš Filipič, mislim pa, da je to 
vendarle premalo. Zlasti moram reči, da se v dneh, ko proslavljamo Prešernov 
dan, če pogledamo, kako se v proračunu obravnava kultura, človeku res inako 
stori in zapoje skupaj s pevcem »slep je, kdor se s petjem ukvarja«. 

To je sicer nekoliko sentimentalni intermezo, mislim pa, da ima svojo ost. 
V čem se namreč kaže odnos republike do naše kulture? Iz obrazložitve sem si 
na strani 6 zapisal, da povečujemo subvencijo za kulturne, zgodovinske in umet- 
niške dosežke. Pri tem pa je pojasnjeno, da gre tu za podporo filmu Bitka na 
Neretvi. Tej Bulajičevi megalomaniji naj bi Slovenci namenili 1 500 000 N di- 
narjev, nimamo pa denarja, da bi odkupili slovensko filmsko bazo, o čemer 
je govoril tovariš Filipič. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Profesor Golob, moram opozoriti, da 
razpravljate že o proračunu, to je pa, če se ne motim 7. točka. 

Vlado Golob: Potem oprostite, bom nadaljeval kasneje. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš Mirko Tušek, tajnik 
republiške izobraževalne skupnosti. 
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Mirko Tušek: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Želel bi samo 
dopolniti pojasnila, ki so bila že dana v zvezi z nekaterimi problemi financiranja 
srednjega šolstva in v zvezi s sredstvi za dopolnilno financiranje temeljnih 
izobraževalnih skupnosti. Želel bi naglasiti, da so si organi republiške izobraže- 
valne skupnosti, kolikor so razpravljali o sredstvih za financiranje izobra- 
ževanja v letošnjem letu, v okviru sredstev za srednje strokovno šolstvo, de- 
jansko predstavljali, da gre za dopolnjevanje financiranja srednjega šolstva, 
nikakor pa, da so v okviru 53 milijonov 300 že zajete potrebe celotnega sred- 
njega šolstva. 

Zastavlja se vprašanje, kdo naj bi še ob tem bil nosilec financiranja sred- 
njega šolstva. Se vedno menim, da gre za to, da je nosilec financiranja srednjega 
šolstva pravzaprav temeljna izobraževalna skupnost, da so odgovorni za to pod- 
ročje predvsem organi temeljne izobraževalne skupnosti, da pa republiška izo- 
braževalna skupnost s sredstvi, s katerimi v letošnjem letu razpolaga, vodi 
politiko koordinacije na tem področju in dopolnjuje s svojimi sredstvi tam, 
kjer se bo najbolj pokazala potreba. Osnova za presojanje te potrebe pa menimo, 
da je program tistega področja oziroma program konkretne šolske institucije. 
Ob ugotavljanju, koliko tak program stane in koliko je družbeno pomemben, 
bosta temeljna izobraževalna skupnost in pa republiška izobraževalna skupnost 
morala najti sistem konkretnega financiranja tiste izobraževalne institucije. Vse- 
kakor je prav in to izrecno naglašam, da se je to vprašanje tako ostro postavilo, 
ker so se na ta način razčistili odnosi in pa pristojnosti republiške izobraževalne 
skupnosti na eni strani, na drugi strani pa temeljnih izobraževalnih skupnostih 
oziroma obveznosti, ki jih imajo občinske skupščine. Ce tega danes ne bi razči- 
stili, bi kasneje med letom toliko' težje uravnavali to financiranje. 

Drugo je vprašanje dotiranja oziroma razdeljevanja dopolnilnih sredstev. 
Rad bi omenil, da je vprašanje sistema razdeljevanja razmeroma zapleteno in 
po svoje tudi delikatno. Zato ne moremo že dovolj jasno reči, kakšen bo sistem 
razdeljevanja v letošnjem letu. Izvršni odbor republiške izobraževalne skupnosti 
je imenoval posebno komisijo, ki je sestavljena iz članov republiške izobraže- 
valne skupnosti in predstavnikov temeljnih izobraževalnih skupnosti pa tudi 
strokovnjakov iz upravnih organov v republiki, ki ima nalogo izdelati v čim- 
krajšem času načela, na katerih naj sloni razdeljevanje dopolnilnih sredstev in 
seveda tudi merila za konkretiziranje teh načel. 

Rokovno bo to komisija, če bo delala pospešeno, opravila to delo do konca 
marca, ker želimo, da bi ti kriteriji bili izdelani v najbolj tesnem sodelovanju 
s temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi in drugimi zainteresiranimi organi. 
Tako mislimo, da bomo lahko kolikor toliko ublažili kasnejše ugovore, ki bodo 
kljub še tako zadovoljivo opravljenem delu prav gotovo še obstojali. Vprašanje 
se namreč zastavlja iz dveh vidikov. Na eni strani je treba zračunati neko 
minimalno ceno izobraževanja za razne vrste šolstva, ker bi to bila potem 
osnova za dopolnjevanje glede na zmogljivost posamezne temeljne izobraže- 
valne skupnosti. Samo to delo, verjemite mi, ni tako preprosto; Na drugi 
strani pa je treba k temu dodati kriterije, ki bodo ugotavljali, do kake mere 
je posamezna izobraževalna skupnost oziroma občinska skupščina pokazala razu- 
mevanje na področju izobraževanja in v kakšni višini je predpisovala prispevek 
za izobraževanje. To je povezano pravzaprav s tistim stališčem, ki je bilo danes 
že tudi izraženo, da naj bi republiška izobraževalna skupnost pri dopolnilnih 
sredstvih upoštevala to, v kolikšni meri bodo občinske skupščine upoštevale 
priporočilo, da naj v letošnjem letu dajo enaka sredstva za izobraževanje kot 
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v preteklem letu, povečana za proračunsko potrošnjo v letošnjem letu v istih 
občinah. 

Ob tem bi rad opozoril, da takšni kriteriji najbrž ne bodo pomenili tega, 
da bo temeljna izobraževalna skupnost dobila toliko sredstev iz republiških 
sredstev, kolikor je v lanskem letu dobila dotacije iz proračuna. Ravno ta me- 
rila naj bi do neke mere spremenila in izboljšala razdeljevanje dopolnilnih 
sredstev. Zato menimo, da je mogoče, da bo posamezna izobraževalna skupnost 
dobila v primerjavi z lanskoletnimi sredstvi manj, spet neka druga pa na ta 
račun celo nekaj več sredstev. To se pravi, da gre za dejansko razčiščenje že 
v tej fazi, ko se proračuni občin šele pripravljajo, kakšna naj bo relacija do 
sredstev občin in kakšna naj bo tista minimalna cena, ki jo naj krijejo repu- 
bliška dopolnilna sredstva. Zaenkrat pa to dopolnilno financiranje teče na tak 
način, da republiški proračun direktno nakazuje dopolnilna sredstva vsem 
tistim občinam, ki so bile v lanskem letu dotirane in da se bo lahko republiška 
izobraževalna skupnost vključevala v dopolnilno financiranje šele takrat, ko 
bodo izdelana tudi ta merila. Takrat bomo morali vse to obračunati za nazaj 
od 1. januarja. 

Na koncu bi rad omenil še to, kar je vprašal tovariš Feldin, ali so o neka- 
terih stvareh, razpravljali organi republiške izobraževalne skupnosti ali pa je 
to mnenje posameznikov. V zvezi z vprašanji, o katerih je bilo danes govora, 
lahko rečem, da je izvršni odbor republiške izobraževalne skupnosti obrav- 
naval osnovne kalkulacije sredstev za financiranje izobraževalne dejavnosti v 
letošnjem letu. Konkretno, če se prav spominjam, je bilo tu zastavljeno vpra- 
šanje predloga ali naj se v celoti vključi financiranje strokovnega šolstva in 
financiranja gimnazij v republiška sredstva. O tem izvršni odbor ni razpravljal 
in če so bile v tem v zvezi dane kakršnekoli izjave, SO' bila seveda to le mnenja 
posameznikov, tudi če so bih to člani republiške izobraževalne skupnosti ali 
republiškega izvršnega odbora. Zastavlja se sploh vprašanje, kako naj organi 
republiške izobraževalne skupnosti, predvsem mislim na samo skupščino, meri- 
torno razpravljalo o teh vprašanjih, ker je tehnično zelo težko tako pogosto 
sklicevati seje skupščine izobraževalne skupnosti. Menim pa, da bo izvršni 
odbor moral biti izrecno pooblaščen od republiške izobraževalne skupnosti, da 
o določenih stvareh sam zavzema ustrezna stališča. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli morda še kdo poseči v razpravo? 
(Ne javi se nihče.) 

Ce ne, mi dovolite nekaj besed, da se ponovno na nek način vrnem k izho- 
dišču današnje razprave, k osnovnim karakteristikam ocene razvoja za letošnje 
1968. leto. 

Mislim, da bi bilo napačno, če bi pod težo razprave, kakršno smo vodili 
nekaj intenzivnih ur, pred nami zbledel tisti realizem v nakazovanju nadaljnjih 
možnosti gospodarskega in pstalega družbenega razvoja, kakršen je prisoten 
v oceni, ki je pred nami. Mislim, da je prav ta realizem tisto, kar nam kljub 
nekaterim odprtim vprašanjem, ki so še deloma ostala nepojasnjena — v raz- 
pravi je bilo o tem dosti govorjenega — predstavlja pot h konsolidaciji našega 
gospodarstva. Prav ta pot pa terja zadrževanje potrošnje v dosedanjih okvirih 
in to za vsako ceno, kar je povzročilo tudi tako intenzivno razpravo o financi- 
ranju šolstva. Mislim, da to zadrževanje pomeni ostajanje dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja, kulture in znanosti v glavnem pri lanskoletni dinamiki. Ce je 
to naš delež k resnični in dokončni stabilizaciji gospodarstva, bo kljub izredno 
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kritičnim pripombam, kakršne so bile danes izrečene, moč vzdržati takšno 
oceno, ker bi sicer bilo izredno težko vzdržati kritično misel, ki je že nekaj 
časa prisotna v razpravah na našem zboru, da temeljne tri dejavnosti v naših 
programskih dokumentih ne obravnavamo v tisti meri, kot bi bilo to potrebno. 
Mislim, da je ena od značilnosti te ocene razvoja prav v tem, da še vedno 
v največji meri jemlje omenjene tri dejavnosti kot sfero potrošnje in da premalo 
akcentuira tiste dejavnosti, ki neposredno vplivajo na kvalitetnejše delo, na 
hitrejši materialni in družbeni razvoj, ko teh neposredno angažiranih dejavnosti 
ne postavimo na ustreznejše mesto. Tu mislim predvsem na naše strokovno 
šolstvo, ki direktno vpliva na strokovno strukturo proizvajalcev in na našo 
znanstveno-raziskovalno dejavnost. Prav tako pa kaže v omenjenih dokumentih 
ustrezneje obravnavati tudi samo kulturo, ki s svojim vplivom nedvomno bi- 
stveno povečuje sposobnost samoupravljalca v njegovem samoupravnem delo- 
vanju. 

Dovolite še besedo o samem postopku, Ne da bi bil izvršni svet kot pred- 
lagatelj kakorkoli kriv, da o gradivih za gospodarjenje v letošnjem letu raz- 
pravljamo po hitrem postopku, se pravi nenormalno hitro in da je zaradi tega 
več odprtih vprašanj, ki so danes in ki bodo tudi v ponedeljek komentirana, 
moramo vendarle ugotoviti, da v prihodnje ne smemo več ponavljati takih 
napak, medtem ko številna druga, manj važna in manj bistvena vprašanja, ki 
v manjši meri vplivajo na naše delovanje, obravnavamo v normalnem postopku, 
po tako imenovanem trofaznem načinu obravnave. Vendar kaže znova pouda- 
riti, da je zamuda, do katere je prišlo, posledica vzpostavitve novih odnosov med 
federacijo in republiko. Z manjšo simpatijo omenjam tu tudi nov odnos med 
republiko in občinskimi skupščinami in to zaradi tega, ker smo bili na prvi 
premik, mislim na spremenjeno relacijo federacija-republika že nekako psiho- 
loško" kot tudi računsko pripravljeni. Za takšen nov odnos smo se že nekaj časa 
zavestno borili. Ne da bi bil zoper drugačne odnose med republiko in občino, 
je pa prav gotovo resnica v tem, da smo do neke mere občinske skupščine izne- 
nadili in da nismo bili kalkulacijsko pripravljeni na to novo situacijo. Prav 
zaradi tega nam nekatere številke, kot ugotavljamo še danes, ne gredo skupaj. 

Mislim pa, da je razrešitev obeh relacij izredno pomembna predvsem v 
naslednjem: občine bodo letošnjo jesen lahko same začrtale svojo finančno 
strategijo za prihodnje leto. Republiko in federacijo bodo opozorile na to, da 
morajo pohiteti s svojimi kalkulacijami, ker jih bodo sicer občinske skupščine 
upoštevale samo v tistih računih, kakršni so bili v letošnjem letu upoštevani 
in prisotni. Mislim, da ta nova kvaliteta omogoča v prihodnje normalnejše delo 
in tisti sistematični postopek, ki bo lahko dokončno konsolidiral vprašanje 
gospodarjenja in vzpostavitev tistih realnih in razumljivih odnosov, ki nam 
bodo omogočili bolj sistematično in solidnejše delo. 

Sedaj pa če mi dovolite, še nekaj konkretnejših pripomb h gradivu, to je 
k oceni razvoja. V tej oceni govori predlagatelj o tem, kakšen je bil v minulem 
1967. letu osnovni faktor povečane proizvodnje, torej faktor uspeha v gospo- 
darjenju v povečani proizvodnji oziroma produktivnosti dela. Pri tem je ugo- 
tovljeno, da je na to povečanje le v manjši meri vplivalo povečanje zaposlenosti. 
Pri tem se izobraževalna struktura zaposlenih v ničemer ne omenja. Mislim, 
da je tu opozorjeno na tisto možnost, na tisto nelimitirano rezervo, katero 
moramo v letošnjem letu v veliki večji meri izkoristiti in. katera sam dokument 
sicer nakazuje, kasneje pa, ko upošteva to možnost, z materialne plati ne daje 
potrebnega poudarka. 

20 
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Naj nadalje omenim vprašanje osebne potrošnje. Osebna potrošnja, je 
rečeno v gradivih, se povečuje za 5®/o. Pri tem je poudarjeno, da se bo nadalje- 
vala tendenca varčevanja, dalje da se bo del teh sredstev uporabljal za investi- 
cije, carine, takse, zavarovanja in podobno. Hkrati se omenja, da se bo osebna 
potrošnja povečevala v manjši meri, kot bo naraščal osebni dohodek. Dalje, 
da se bodo sredstva osebne potrošnje angažirala v večjem deležu za dolgo- 
trajnejše industrijske proizvode in za povečevanje stanovanjske najemnine. 
V ničemer pa se ne omenja delež iz osebne potrošnje za zadovoljevanje tistih 
kulturnih potreb, ki jih naš človek na tej civilizacijski stopnji nedvomno ima. 
Mislim, da je v tem prav gotovo pomanjkljivost omenjenega dokumenta, da 
se tu zavestno ne vkalkulira delež iz osebne potrošnje, čeprav točno vemo, da 
se je naša politika financiranja kulturnih dejavnosti orientirala v zadnjem 
času prav na to vrsto virov sredstev. 

Ker je bilo o izobraževanju sicer že veliko govora, prehajam končno samo 
še na raziskovalno delo. Tudi tukaj urejamo proračunski odnos do tiste mase 
sredstev, ki so namenjena Kidričevemu skladu. Ta sredstva iz proračunskega 
vira se sicer v velikem odstotku — mislim, da za 85*Vo — povečujejo, vendar 
pa je hkrati res, da je to samo konsolidacija potrošnje, ker je v 1967. letu 
Kidričev sklad večji del sredstev dobival iz kredita. 

Mislim, da je nezadostna usmerjenost raziskovalnega dela na najnujnejše 
in resnično prioritetno tista slabost in pomanjkljivost, ki jo bo treba tako z orga- 
nizacijske kot s programske plati v letošnjem letu vsaj začrtati, v prihodnjih 
letih pa trajnejše razreševati. V tej smeri bo potrebno vložiti velike napore. 
Čeprav je bilo deloma že omenjeno, bi to moralo biti močneje podčrtano kot 
neposreden stimulativ oziroma neposreden faktor vplivanja na našo gospodarsko 
razvijanje in na same gospodarske realizacije. 

Končno še nekaj besed, čeprav je bilo tu danes v razpravi omenjeno kot 
nekaj, za kar ne zagotavljamo ustreznih sredstev — to je omenil dr. Premru — 
o znanstveni in tehnični dokumentaciji in o informacijah. Mislim, da je to 
nekaj, kar bi bilo prepozno, če bi začeli urejati že danes, kaj šele, da bomo 
to začeli urejati jutri. To je nekaj, kar prav gotovo neposredno vpliva na slabše 
delo, na premalo tehtno spremljanje spoznanj in dosežkov ostalega sveta na 
področju znanosti in tehnologije. 

Zaradi tega, ker zanemarjamo to plat znanstvenega in raziskovalnega dela, 
se zavestno odrekamo tistemu najcenejšemu dokumentacijskemu gradivu o člo- 
vekovih rezultatih na področju znanosti in proizvodnje, ki bi prav gotovo lahko 
bolj oplemenitil naš celoten, predvsem gospodarski pa tudi družbeni razvoj. 

Preden prekinem sejo, ker mora stalni odbor izoblikovati mnenje o pred- 
loženi oceni razvoja in možnostih razvoja, apeliram na vas poslance, da kljub 
dolgosti današnje seje vztrajate, da bi lahko obdelali ves dnevni red, ker bi 
sicer bili primorani nadaljevati sejo bodisi jutri ali pa v ponedeljek. 

Prekinjam sejo za 15 minut. 

(Seja je bila prekinjena ob 18.25 in se je nadaljevala ob 19.05.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Najprej ugotavljam, da smo sklepčni. 
Potrebno pa je, da z delom pohitimo, da bi mogli še danes končati, ker bi sicer 
morali sejo nadaljevati jutri zjutraj. Ne da bi kakorkoli želel vplivati na potek 
razprave in na odločitve, sem vas samo dolžan na to opozoriti. 
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Ker je bila razprava izredno obsežna, je bilo težko stalnemu odboru pred- 
ložiti predlog mnenja, zato ga odbor pravkar sestavlja. Medtem pa bi mi nada- 
ljevali z ostalimi točkami dnevnega reda. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na razpravo o pred- 
logu zakona o stopnji republiškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja za izobraževanje in o delu republiškega davka od prometa blaga na 
drobno, ki se steka med sredstva za izobraževanje. 

Zeli predstavnik izvršnega sveta dr. Vladimir Bračič dati uvodno pojasnilo? 

Dr. Vladimir Bračič: Hvala tovariš predsednik, mislim, da je bil 
predlog zakona pismeno dovolj obrazložen. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Gradivo je obravnaval stalni odbor 
našega zbora in predložil poročilo. Zeli poročevalec odbora k poročilu še kaj 
dodati? (Ne želi.) Tudi k temu zakonskemu predlogu daje naš zbor mnenje. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Poslanec dr. Premru je predlagal 
k temu zakonu konkretno spremembo. Zeli morda ponovno pojasniti predla- 
gano spremembo? (Ne želi.) 

Dr. Premru ne bo ponovno' pojasnil. Predlaga pa spremembo prvega člena 
predloga zakona, po kateri naj bi se stopnja od 1,95 povečala na 2,65. Zeli kdo 
o tem predlogu razpravljati? Besedo> ima tovariš Bojan Kardelj. 

Bojan Kardelj: Amandma tovariša Premruja sicer pozdravljam, ker 
bi prinesel resnično tisto rešitev, ki jo je strokovno šolstvo pričakovalo od ob- 
ljub izvršnega sveta ob njegovem ustoličenju in pa seveda od prizadevanj v 
zvezi z delimitizacijo nasproti federaciji. Vendar smatram, da bi sprejetje ta- 
kega amandmaja vneslo resne pretrese v proračunsko potrošnjo občin, zato 
mislim, da ne moremo na hi trico sprejeti take odločitve. 

K temu zakonu pa imam neko načelno pripombo. Vidimo, da so te stopnje 
preračunane na dejanske proračunske možnosti oziroma na to, da se tudi za 
izobraževanje povečajo sredstva za približno 5 ®/o. Razumem proračunsko ozi- 
roma finančno situacijo Slovenije, do katere je prišlo zaradi prezadolžitev in 
zaradi investicij, ki niso bile dovolj smotrne ali pa celo nesmiselne. Mislim, da 
je to tudi osnovni razlog, da sploh razpravljamo o spremenjenih stopnjah in o 
uvedbi nekaterih dodatnih dajatev, ki soi sicer fakultativne, vendar pa v pro- 
računskih bilancah občinskih proračunov že tako trdno zasidrane, da pravza- 
prav niti niso več fakultativne, ampak jih bodo občine morale sprejeti, če bodo 
hotele povečati svoje proračunske dohodke. Želel pa bi hkrati ugotoviti, da 
s tem, da ponovno prilagajamo instrumente trenutni finančni situaciji, dejansko 
odstopamo od proklamiranega načela delitve oziroma ustvarjenega dohodka 
tudi na področju vzgoje in izobraževanja in da se vračamo nazaj v sistem pro- 
računskega financiranja, vendar v drugi obliki kot prej, ko so bila ta sredstva 
obsežena v proračunih v absolutnih številkah. Ta sredstva so danes ravno tako 
obsežena, vendar preložena v procente od predvidenih dohodkov. Želel bi torej 
poudariti, da smatram, da od tega, kar smo pred dvemi leti oziroma lani govo- 
rili ob sprejemanju zakona o financiranju vzgoje in izobraževanju, ni ostalo 
pravzaprav ničesar. Zdi se mi, da se je isto zgodilo tudi z zakonom, ki smo ga 
sprejeli komaj pred dvema mesecema, to je zakonom o otroškem varstvu ozi- 

20* 
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roma skupnosti za otroško varstvo. Takrat smo operirali z 2 % in operirali 
s tem, da bo za razširjeno reprodukcijo in kapacitete otroškega varstva na 
razpolago približno 4 milijarde in pol. Finančna situacija nas je prisilila, po- 
navljam spet ne zaradi prevelike potrošnje v družbeni potrošnji, da smo ostali 
pri starih instrumentih. Vse lepe obljube o sistemski in o načelni rešitvi pa so 
spet postale brezpredmetne. 

Zato je predlog tovariša Premruja amandma sam po sebi sicer zelo hitro 
rešljiv in ga lahko tudi izglasujemo, vendar pa menim, da ne bo prinesel 
nobenih rezultatov in bo morda povzročil še mnogo večje težave od sedanjih. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli predstavnik izvršnega sveta iz- 
reči svoje mnenje o predlagani spremembi? 

Dr. Vladimir Bračič: Tovariši, če drži ugotovitev, da izvršni svet 
ni realiziral svojih obljub ob instalaciji, potem mislim, da je to težka ugo- 
tovitev. Prej sem skušal povedati, da se je izvršni svet obvezal, da se bo potrudil 
ustvariti takšno stanje, da za to šolstvo ne bomo več prosjačili po gospodarskih 
organizacijah in to svojo obljubo s tem predlogom zakona realizira. K predlogu 
amandmaja pa moram reči, da iz že pojasnjenih razlogov v imenu izvršnega 
sveta nanj ne pristajam. Hvala lepa! 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo poseči v razpravo? Besedo 
ima tovariš Jože Smole. 

Jože Smole: Ko smo zadnjič že v stalnem odboru razpravljali o pred- 
logu zakona o stopnjah republiškega prispevka, smo soglašali, da gremo na 
stopnjo 1,95. V odboru ni bilo nobenega drugega mnenja. Verjetno se predlog 
tovariša Premruja sedaj pojavlja glede na dejstvo, da dejansko na omenjeni 
seji odbora nismo bili v stanju razčistiti dovolj precizno probleme financiranju 
šolstva II. stopnje. 

Vendar, kar se samega predloga tiče, sta za mene tu vendarle1 dve načelni 
vprašanji. Prvo, še vedno je v veljavi zakon o financiranju vzgoje in izobra- 
ževanja, ki predvideva, da imajo temeljne izobraževalne skupnosti dolžnost 
financirati srednje šolstvo in da republiška izobraževalna skupnost sofinancira. 
Ce bi sedaj šli na to, da povečamo prispevno stopnjo za republiško izobraže- 
valno skupnost, to potem praktično pomeni, da odvzamemo sredstva temeljnim 
izobraževalnim skupnostim in da temeljne izobraževalne skupnosti povsem 
pasiviziramo v odnosu na srednje šolstvo. Tu gre seveda za temeljno, načelno 
odločitev in se mi zdi, da tu ne moremo ostajati nekje na sredini. 

Druga stvar se pa nanaša na problem obremenitve gospodarstva. Ne glede 
na to, da ukinjamo limite, menim, da moramo vendarle računati z nekimi 
proporci, koliko bomo gospodarstvo obremenili. Če gremo v Sloveniji s stopnjo 
27,5 "/o na osebne dohodke in je potem tu še obveznost do federacije 4,7 %>, to 
pomeni, da znaša obremenitev delovnih organizacij 32,20 %> iz osebnega do- 
hodka. Iz predloga tovariša Premruja pa ni razvidno ali bi ob takšnem pove- 
čanju šlo za splošno povečanje prispevne stopnje osebnega dohodka. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Nadaljujemo z razpravo. Zeli še kdo 
razpravljati? Tovarišica dr. Aleksandra Kornhauser ima besedo. 
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Dr. Aleksandra Kornhauser: Če razumem prav amandma tova- 
riša Premruja, potem tu ne gre za nobeno povečano obremenitev gospodarstva, 
ampak gre samo za tiste- 4 milijarde 355 milijonov, kolikor se bo sedaj zbiralo 
od občin, torej tudi po obveznih stopnjah. To naj bi se priključilo in zbiralo 
v okviru republike. Vsekakor bi to bilo smotrno, zlasti še, če bi potem republika 
ta sredstva zbirala in obračunavala s temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi. 
Regije nam res niso potrebne. Pokazale so se kot mrtvo rojeno dete, ki se v živ- 
ljenju ni izkazalo. Iz izkušenj lahko povem, da je s svetom regije največ težav 
in da mora npr. v ljubljanski regiji zasedati 18 skupščin, temeljnih izobraže- 
valnih skupnosti, če hočemo najmanjši sklep spraviti v življenje. 

Vse to pa je vezano na sredstva. Samo za ljubljansko območje vam povem, 
da mora zasedati 436 članov skupščin, kar je najbrž absurd. 

Smotrno je, če gremo torej na isto stopnjo in na ista sredstva, ki bodo tudi 
sedaj obvezna, le da se bodo zbirala pri republiški izobraževalni skupnosti. Ta 
pa prevzame skupaj s temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi odgovornost za 
strokovno šolstvo. V tem primeru menim, da ne gre za dodatno obremenjevanje 
gospodarstva, ampak le za bolj sistemsko rešitev strokovnega šolstva, s katero 

-se bodo najbrž strinjale tudi občinske skupščine. Hvala lepa! 

Predsednik Miloš Polj anšek : Prosim, besedo ima tovariš Ivan Zele. 

Ivan Zele: Tovariši, sem proti amandmaju tovariša Premruja, čeprav 
se zavedam, da s tem amandmajem želi vse najboljše našemu strokovnemu 
šolstvu. Prepričan sem namreč, da bi tako visoka stopnja v celoti krila finan- 
ciranje strokovnega šolstva, to se pravi, da strokovno šolstvo ne bi bilo več 
odvisno od najrazličnejših faktorjev, ki bi lahko vplivali na njegovo financi- 
ranje. Menim pa, da bi obstajala s tem velika nevarnost, da bi na ta račun 
osnovno šolstvo lahko spravili v bolj dvomljiv položaj. Mislim namreč, da je 
bolj pošteno, če si osnovno šolstvo, ki je v celoti odvisno od občinskega pro- 
računa in vsaj del strokovnega šolstva vsaj malo delita med seboj težave, ki se 
bodo pojavile v občinskih proračunih. Poglejte, strokovno šolstvo bo imelo 
sedaj svoj zanesljiv vir iz proračunskega prispevka v isti višini, kot smo lani 
naberačili od gospodarskih organizacij. 

Sredstva za strokovno šolstvo se bodo morala zbirati in pridobivati na isti 
način in se bomo morali zanje boriti po občinah enako, kot se bomo morali 
boriti za sredstva za osnovno šolstvo. Zaradi tega smatram, da smo že veliko 
storili s tem, da smo zagotovili vsaj en del sredstev za strokovno šolstvo, za 
drugi del pa se bomo morali boriti pri občinah t^ko, kot se bomo borili za 
sredstva za osnovne šole. Drugače bo ves ta sistem postavljen na glavo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Preden povprašam predlagatelja 
amandmaja ali še vztraja pri svojem predlogu, moram pojasniti, da naš zbor 
daje k temu zakonu samo mnenje in da je še veliko vprašanje ali bi bilo tisto, 
kar bi mi eventualno predlagali, kasneje tudi uresničeno. To povsem zaradi tega, 
da bi si ne delali prehudih iluzij o tem, kako enostavno bi bilo ta odstotek 
spremeniti, čeprav z veliko resnejšimi posledicami, kot jih moremo v tem tre- 
nutku dojeti. 

Prosim, ali tovariš dr. Premru vztraja pri svojem amandmaju? (Vztraja.) 
Potem moramo o tem amandmaju glasovati. Kdor je za predlagano spremembo, 
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da se odstotek poveča od 1,95 na 2,65, naj prosim dvigne roko. (12 poslancev 
dvigne roko.) Kdo je proti? (20 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? 
(8 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Dajem še besedo poslanki Lojzki 
Gostenčnik. 

Lojzka Gostenčnik: Vse, kar so člani izvršnega sveta povedali, 
razumemo. Ko poskušamo še in še prezentirati probleme in težave, si pa isto- 
časno želimo, da bi nam tovariši člani izvršnega sveta dali vendarle nekakšno 
zagotovilo, čeprav le ustno, da bo koncept, ki so ga predlagali, res tako funk- 
cioniral, da pri-srednjem šolstvu ne bo katastrofe. Če se bodo tovariši člani 
izvršnega sveta osebno tako angažirali, da bodo kontaktirali s predsedniki 
občin, s šolami, s temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi in navsezadnje tudi 
s šolniki, bi lahko bili nekoliko pomirjeni, ne pa v celoti. Še enkrat trdim, da 
je predvidena vsota preveliko breme za občinske proračune in se strinjam s 
tovarišico dr. Kornhauserjevo. V uvodnem referatu sem povedala, da ni znana 
potrošnja občinskih proračunov, da pa so vse občine, ko so zvedele za svoje 
obveznosti do strokovnega šolstva, ogrožene. 

Menim, da razprava verjetno še ni do kraja zaključena, saj je naš zbor 
prvi, ki o tem razpravlja. Prepričana sem, da bo izvršni svet še dobil pobude 
za rešitev tega vprašanja in v drugih zborih tudi kakšne druge solucije. 

Če dovolite, bi še enkrat načela problem, enega procenta. Za to sicer nimam 
formuliranega amandmaja, izrazila pa bi tole vprašanje: ali je možno kakorkoli 
in kjerkoli doseči realizacijo enega čistega procenta od osebnega dohodka 
namensko za šolstvo druge stopnje? Glede tega prosim za stališče izvršnega 
sveta. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima dr. Vladimir Bračič, član 
izvršnega sveta. 

Dr. Vladimir Bračič: Na poziv poslanke Gostenčnik ove lahko izjavim 
v svojem imenu in v imenu izvršnega sveta, da bo izvršni svet, tako kot doslej, 
iskal najustreznejše poti, da razreši ta problem. 2e prej sem povedal, da naši 
sekretariati in republiška izobraževalna skupnost pripravljajo dokumentacijo, 
ki bo skupaj z eventualnimi predlogi za spremembo zakona o izobraževalnih 
skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja predložena tudi temu 
zboru v obravnavo. 

Kar zadeva vprašanje enega odstotka, naj pojasnim, da smo dejansko govo- 
rili o enem odstotku od bruto osebnega dohodka gospodarskih organizacij. 
Prispevna stopnja, ki je določena v tem predlogu zakona, pa obsega vse osebne 
dohodke, kjerkoli se pojavljajo. Prav zato, ker gre tu za princip sofinanciranja, 
kot sem ga že prej obrazložil, bi bilo vztrajanje na enem procentu kot idealni 
točki neprincipialno. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Naj sedaj preberem predlog mnenja, 
o katerem bo zbor moral glasovati. Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slo- 
venije je na 41. seji dne 9. februarja 1968 obravnaval predlog zakona o stopnji 
republiškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za izobra- 
ževanje in o delu republiškega davka od prometa blaga na drobno, ki se steka 
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med sredstva za izobraževanje. Ob tem je na podlagi 160. člena ustave SR Slo- 
venije in 89. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel tole mnenje: 

Republiška izobraževalna skupnost bo v letu 1968 razpolagala s 5 % višjimi 
sredstvi, s katerimi bo lahko ustvarila le obvezno rezervo. S takim obsegom 
sredstev republiška izobraževalna skupnost ne bo mogla zastaviti svojega fi- 
nančnega načrta tako, da bi izboljšala materialni položaj nekaterih šolskih 
zavodov. 

Razmerje globala sredstev, kot je nakazano v obrazložitvi zakonskega pred- 
loga, ne more biti obvezno za izobraževalno skupnost SR Slovenije. Ponovno 
kaže proučiti, če resnično sodi v njeno pristojnost financiranje vseh dejavnosti, 
ki so nakazane v zakonski obrazložitvi (delavska univerza, ljudska tehnika). 

Ni še jasen način, kako bo republiška izobraževalna skupnost financirala 
strokovno šolstvo in dodeljevala posebna dopolnilna sredstva temeljnim izobra- 
ževalnim skupnostim za potrebe šolstva na njihovem območju. Ob tem obstaja 
nevarnost, da bi nekatere občine, pričakujoč intervencijo sredstev republiške 
izobraževalne skupnosti, namenile za potrebe šolstva na svojem področju manj 
sredstev, kot bi jih v resnici bile sposobne zagotoviti. 

Naloge, ki jih ta zakon nalaga republiški izobraževalni skupnosti že v 
samem začetku njenega delovanja, bodo kvalitetno opravljene, če bodo tudi 
opredeljene odgovornosti med republiškim sekretariatom za prosveto in kulturo 
in republiško izobraževalno skupnostjo, pri tem pa njene strokovne službe 
kadrovsko močneje zasedene. 

Menite, da je v tem mnenju izraženo vse, kar je potrebno reči? Če ste s 
predlogom mnenja zadovoljni, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je zanj, naj 
prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (7.) Je 
kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor z večino glasov sprejel mnenje 
k predlogu zakona o stopnji republiškega prispevka iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja za izobraževanje in o delu republiškega davka od prometa 
blaga na drobno, ki se steka med sredstva za izobraževanje. Mnenje bom po- 
sredoval pristojnima zboroma, to je republiškemu in gospodarskemu zboru. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na razpravo in skle- 
panje o predlogu zakona o spremembi zakona o izobraževalnih skupnostih in 
o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. 

Uvodoma moram pojasniti, da je predsedstvo skupščine, upoštevajoč tudi 
predlog stalnega odbora, na svoji zadnji seji odločilo, kot sem to že prej v 
razpravi pojasnil, da sta za sprejem tega zakonskega predloga pristojna repu- 
bliški in prosvetno-kulturni zbor. Iz gradiva, ki ste ga dobili za današnjo sejo 
zbora, izhaja predlog, da bi ta zakonski predlog zbor obravnaval in sprejel po 
skrajšanem postopku, ne glede na roke, predpisane s poslovnikom Skupščine 
SR Slovenije. Se strinjate s takšnim predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog za skraj- 
šani postopek sprejet. 

Predlog zakona sta obravnavala zakonodajno-pi*avna komisija Skupščine 
SR Slovenije in stalni odbor našega zbora. Poročilo komisije ste dobili danes 
na klopi, poročilo odbora pa vam je bilo poslano že prej. Želita poročevalca 
komisije oziroma stalnega odbora dati še ustno obrazložitev? (Ne želita.) Če 
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ne, začenjam razpravo. Kdo želi 'besedo? Prosim, dr. Ernest Petrič, član izvrš- 
nega sveta. 

Dr. Ernest Petrič: Tovariš predsednik! Očitno je, da je vrsta po- 
slancev že v okviru razprave o drugih točkah povedala razne argumente, nana- 
šajoče se na problematiko amandmaja k temu zakonu. Moram takoj reči, da 
je izvršni svet na svoji seji, ko je obravnaval ta amandma, zavzel stališče, da 
amandmaja ne sprejme. Pri tem moram seveda na samem začetku tudi podati 
interpretacijo, da verjetno so neka stališča in neke dileme, pred katerimi se 
izvršni svet in poslanci v določenem trenutku znajdejo, take, da lahko terjajo 
od njih čvrsto, jasno stališče ali pa je stvar manj očitna in stališča manj čvrsta. 
Iz -dosedanje procedure pri sprejemanju tega zakona izhaja, da izvršni svet nima 
nekih čvrstih stališč v zvezi s tem amandmajem. Ob tehtanju razlogov za in 
proti je na približno istem stališču kot je zakonodajno-pravna komisija. 

Izvršni svet je v situaciji, ko je pripravljal svojo politiko, izraženo v pro- 
računu in ostalih aktih za letošnje leto, od vsega začetka stal pred odločitvami, 
ki so pomenile radikalno korakanje v smeri popolne delimitacije tudi na nivoju 
republike, in pa pred raznimi praktičnimi in konkretnimi pomisleki, ki so pri 
tem nastajali. Predvsem ni docela jasno, katere funkcije na področju kulture 
in šolstva so take, da jih je vendarle najracionalneje in najbolj smiselno, če ne 
celo nujno, urejati na republiškem nivoju in jih kot take obravnavati. Danes 
smo že mnogo slišali o problematiki celotnega sklopa šolstva na drugi stopnji, 
ki je brez dvoma taka, da zahteva vsaj proučitev v tej smeri. 

Tako je izvršni svet npr. v svojem prvem gradivu predlagal tudi zakon, ki 
bi določal tudi višino skupne stopnje republiških in občinskih prispevkov v naši 
republiki. 

Na podlagi vzdušja v skupščini in v njenih odborih, z izjemo stalnega 
odbora tega zbora, je izvršni svet (in v skladu z njegovimi principialnimi izho- 
dišči, da pa je vendarle področje za formiranje osnovnih družbenih razmerij 
naša komuna), zelo zlahka pristal na to orientacijo skupščine. V skladu s tem je 
umaknil oziroma spremenil tudi svoj predlog spremembe zakona o izobraže- 
valnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja. 

To seveda nikakor ne pomeni, kot že rečeno, da ne obstoja cela vrsta prak- 
tičnih vprašanj in tudi nevarnosti, ki so bile v današnji razpravi že nakazane. 
Vendar pa principialno izvršni svet smatra tole: 

Z amandmajem bi bila dosežena ohranitev sedanjega stanja samo še za eno 
leto. S tem, da v večji meri prenesemo problematiko financiranja šolstva na 
nivo občine, lahko to res pomeni poslabšanje za položaj našega šolstva. Sma- 
tramo pa, da to tudi pomeni večje naloge tako za naše šolstvo in ljudi, ki ga 
vodijo, kot tudi za naše občine in njihove funkcionarje. Ti lahko na terenu, 
v občini, najbolje soočijo potrebe in možnosti in ob tem razrešijo razne dileme. 

Nadalje je izvršni svet smatral, da nam vendarle republiška resolucija in 
možnosti, ki jih imamo za vodenje politike pri dodeljevanju dodatnih sredstev 
prek republiške izobraževalne skupnosti, o čemer je tudi že danes bilo govora, 
dajejo možnost vplivanja na politiko občin. 

Ob vseh izrazih strahu pred eventualnim poslabšanjem položaja šolstva 
s tako spremembo zakona kot jo predlaga izvršni svet, bi želel torej poudariti, 
da je v principu stališče izvršnega sveta jasno: za šolstvo v globalu tudi občine 
nikakor ne smejo dati v tem letu manj, kot je bilo dano v preteklosti. To 
seveda nikakor ne pomeni, da morda med občinami ne bodo neke minimalne 
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razlike, vendar pa verjamemo, da tu neke večje nevarnosti ne more biti. 
Nezaupanje do naših občin je glede tega morda nekoliko preveliko. 

Po drugi strani pa nam ostane še več možnih poti, da uveljavimo naše 
stališče. Tu je celoten mehanizem našega političnega življenja in tudi priprav- 
ljenost izvršnega sveta, da praktično v nobenem primeru ne bo pristal na 
neko radikalno ali kakršnokoli resno slabšanje položaja šolstva, ki bi bilo 
rezultat take občinske politike, ki bi ne kazala zadostnega razumevanja za 
šolstvo. Izvršni svet se tu v nobenem primeru ne bo distanciral od kakršnihkoli 
naporov in mislim, da je v preteklosti svojo pripravljenost že pokazal. 

Ob zaključku bi še enkrat rad poudaril, naj tovariši poslanci mojo obraz- 
ložitev stališč izvršnega sveta razumejo kot nizanje argumentov, ki so vodili 
izvršni svet k njegovemu stališču in kot protiargumente tistim argumentom, 
ki smo jih danes slišali v prid amandmaja. 

Se enkrat bi poudaril principialno izhodišče izvršnega sveta, naj bi se 
položaj šolstva ne poslabšal in tudi njegovo pripravljenost, da se za šolstvo 
zavzame in stori ustrezne ukrepe, če bodo ti potrebni. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo besedo? Prosim, poslanec 
Janez Karlin. 

Janez Karlin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Popolnoma razumem stališča skupščine in izvršnega sveta in zdi se mi nekoliko 
nerodno, da ne zaupamo občinskim skupščinam; vendar, če govorimo iz izkušenj 
v prejšnjih letih, ko se je sprejemal na občinskih skupščinah proračun tako 
za prosveto in šolstvo kot tudi za kulturo, vemo, da so bile borbe vedno hude. 
Sestav občinskih skupščin je tak, da mnogi odborniki ne vedo, ah pa nočejo 
ceniti in vrednotiti dela izobraževalnih institucij ter kulture in prosvete v 
celoti. 

Ce vzamemo takšno stanje, kot je in na drugi strani možnost, da se pro- 
sveta postavi nasproti celotnemu skupščinskemu sistemu v občini — predstav- 
nikov prosvete pa je zelo malo — menim, da je amandma popolnoma upravičen 
in v trenutnem stanju celo nujen. Mislim, da gre nam vsem za to, da v šolstvu 
ne gremo nazaj, ampak da izvajamo načela, ki jih je v svojem programu 
sprejel prosvetno-kulturni zbor, namreč, da privedemo šolstvo dalje, da pre- 
idemo v večji meri na enakopravne odnose med šolami v različnih občinah in 
tudi med različnimi občinami in, da nam gre dejansko za vrednotenje dela 
našega šolstva. 

S tega stališča absolutno odobravam predlog amandmaja in menim, da je 
v trenutni situaciji takšna pot mnogo bolj gotova in po mojem trenutno edino 
pravilna. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Boris Feldin. 

Boris Feldin: Mislim, da ne bi smeli kazati nezaupanja občinam, ker 
bi to lahko ponovno prikazalo prosvetno-kulturni zbor kot nekakšnega borca 
proti občinam. Mislim, da to ni res, kajti če bi bilo to res, bi se morala skup- 
ščina kot celota vprašati, ali naj naš zbor sploh obstoji. 

Ne vem, kaj se sploh bojimo uzakoniti to, kar so občine že bile priprav- 
ljene dati za šolstva. Zakaj se še enkrat postavlja družbena zavest občinskih 
skupščin? 



314 Prosvetno-kulturni zbor 

Kakšne praktične možnosti ima izvršni svet, če občinske skupščine svojih 
dolžnosti ne izpolnijo? Mene pri tem ne zanimajo deklarativne možnosti, ampak 
praktične možnosti. 

Mislim, da bi morali sprejeti amandma, ker bi tako lahko v tem letu v raz- 
pravah prišli vendarle nekoliko naprej in do konca leta marsikaj že lahko rešili 
in uredili. 

Strinjam se tudi s tovarišem predsednikom, ki je prej omenil, da smo neko- 
liko prehitro želeli prenesti vse breme na občine, ne da bi jih prej pripravili. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec dr. Miro Sti- 
plovšek. 

Dr. Miro Stiplovšek: Ko podpiram amandma, bi rad povedal samo 
to, da bi bil izvršni svet razmeroma v težkem položaju, če bi predlagal občin- 
skim predsednikom, naj v prihodnjem letu zagotovijo tolikšna sredstva, kot 
v lanskem letu, zvečana za porast proračuna, kajti to se ni zgodilo v repu- 
bliškem proračunu. Mi vemo, da so se razpoložljiva sredstva v republiškem pro- 
računu povečala za 6,5'%, medtem ko so se sredstva za področje izobraževanja 
zvišala samo za 5 %. 

Iste argumente kot jih ima republiški izvršni svet, da pač ni mogel v večji 
meri povišati sredstev za področje izobraževanja, bodo lahko povedali tudi 
občinski predsedniki. Kajti občinske skupščine imajo prav tako fiksne obvez- 
nosti in bodo prav tako lahko argumentirale, če bodo v prihodnjem letu sredstva 
za področje šolstva oziroma vzgoje in izobraževanja zmanjšala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Želi še kdo besedo? Ce ne, bi rad 
rekel samo nekaj besed o tem amandmaju. Menim namreč, da je to tista mini- 
malna oblika zagotovitve sredstev našim temeljnim izobraževalnim skupnostim, 
katero lahko dosežemo, ne da bi sistemsko kakorkoli kršili delimitiranje, ki ga 
načelno želimo izvesti že v letošnjem letu. In če je to tako, potem v resnici 
tudi ne kaže izpustiti te minimalne možnosti, tega regulativa, ki bi zadržal 
vsaj tisto maso sredstev — samo za to pa tudi gre — kakršno smo že v lanskem 
letu zagotovili. Zaradi tega se tudi sam v tej kratki razpravi opredeljujem 
za ta amandma. 

Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za amandma, naj pros'im, dvigne 
roko. (36 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor sprejel amandma, ki ga je 
predložil poslanec Boris Feldin. 

Sedaj lahko preidemo na glasovanje o zakonu. Kdor je za zakon s spre- 
jetim amandmajem, naj prosim, dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor sprejel predlog zakona o spre- 
membi zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobra- 
ževanja v SR Sloveniji. 

O tem bom obvestil republiški zbor, ki bo o zakonskem predlogu razprav- 
ljal v ponedeljek, dne 12. februarja 1968. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na razpravo o pred- 
logu zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1968. 
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Ta zakonski predlog sprejemata kot pristojna zbora republiški in organiza- 
cij sko-politični zbor, naš zbor pa daje k predlogu zakona le svoje mnenje. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet in kot svojega predstavnika določil 
dr. Vladimira Bračiča, člana izvršnega sveta. Zeli predstavnik izvršnega sveta 
besedo? (Da.) Besedo ima tovariš dr. Vladimir Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Nekaj kratkih uvodnih pripomb k predlogu zakona: 

V prvem členu ugotavlja predlog zakona dohodke v znesku 491 281 000; 
in sicer razporejene dohodke v znesku 485 387 930, nerazporejene dohodke pa 
v znesku 5 983 070. Ugotavljam, da je na ta način predlog proračuna Sociali- 
stične republike Slovenije za leto 1968 uravnovešen in da ni nobenih posojil 
in drugih momentov, ki bi temu proračunu ne dajali pečat, da so dohodki in 
izdatki uravnovešeni. 

Drugo, kar želim opozoriti, je določilo v 3. členu, ki ugotavlja, da v primeru, 
da se pritekanje sredstev ne bo realiziralo v predvideni meri, lahko izvršni 
svet začasno zmanjša ali pa sploh zadrži izplačila sredstev in jih uravnovesi 
z dotokom. 

Morebitno preseganje dohodka ne sme iti direktno v potrošnjo, temveč 
se vloži v rezervo. Na ta način ne želimo preseganja potrošnje v primeru, da 
bi prišlo do gibanj, ki niso predvidena z našimi instrumenti. 

V zvezi z današnjo razpravo tudi opozarjam poslance na določilo 6. člena, 
ki pravi, da so republiški organi dolžni izvršiti določene ukrepe, 'da bi z racio- 
nalizacijo dela dosegli primerno zmanjšanje stroškov. Pri izvršnem svetu dela 
posebna komisija, katere naloga je proučiti celotno stanje upravnih organov 
pri republiki in predlagati eventualne spremembe in reorganizacijo, ki naj bi 
hkrati pomenila tudi dvig kvalitete dela upravnih organov republike. 

Nadaljnja novost je dejstvo, da zakon prepoveduje vnaprej, da bi lahko 
državni upravni .organi imeli lastne dohodke; kolikor te dohodke ustvarjajo, 
se ti dohodki stekajo v proračun. Izjema so le trije zavodi, katerih dejavnost 
je takšna, da to določilo za njih ne more in ne bi moglo veljati. 

Dalje bi vas opozoril na obrazložitev, kjer so po virih našteti dohodki, 
na ugotovitev na strani 2, kjer je napisano, da bodo ti dohodki v primerjavi 
z letom 1967 višji za 28 % in na ugotovitev na strani 3, da pomeni to v resnici 
realno povečanje samo za 6,5 %. Na 2. in 3. strani so namreč štete obveznosti, 
ki deloma prehajajo dodatno na republiko in so zato v primerjavi z lanskim 
letom to nove obveznosti; odtod seveda povečanje. 

Opozoril bi vas, da je med temi obveznostmi tudi obveznost iz preteklih 
let, ko je proračun najemal iz gospodarskih rezerv in drugih virov premo- 
stitvene kredite in posojila zato, da je uravnovesil dohodke in izdatke. Izvršni 
svet se je odločil, da takšno prakso prekine, da tako nastale dolgove in anuitete 
v letošnjem letu poravna in da sam ne gre v uravnovešenje proračuna z naje- 
manjem. kakršnihkoli kreditov ali drugih posojil. 

Nadalje bi vas opozoril, da so vsa ta predvidevanja dohodkov, tako kot 
je danes že bilo rečeno, postavljena na predvideno gibanje našega gospo- 
darstva, porast družbenega proizvoda in s tem porast osebnih dohodkov in 
potrošnje, ki je v globalu zastavljena na 8'°/o. Ta procent je optimalen; kolikor 
se naša. predvidevanja iz različnih zunanjih in notranjih vzrokov ne bi reali- 
zirala, bodo seveda tudi proračunski dohodki in, po prejšnjih določilih tudi 
izdatki, doživeli določene korekture. 
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Nadalje želim opozoriti še na dejstvo, ki je danes že bilo enkrat poudar- 
jeno, da izvršni svet sprejema v zvezi s proračunom, takšnim kot je predložen, 
vse pobude tega in ostalih zborov, ki bodo v razpravi še dane, kajti razpravo 
o proračunu podaljšujemo. V teh razpravah bomo dopolnjevali in gradili tudi 
resolucijo, ki naj bo potem dokument, ki ga bo ta skupščina sprejela za razvoj 
v letošnjem letu. 

Tovariši poslanci, kolikor boste postavljali vprašanja, tudi glede konkretnih 
številk in odstotkov, ki so v obilju nanizani v priloženih materialih, smo pri- 
pravljeni dajati pojasnila. 

Predsednik Miloš Polj anšek : Prej sem v razpravi prekinil poslanca 
Vlada Goloba, pa prosim, če sedaj povzame besedo. 

Vlado Golob: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pre- 
den sem šel na govorniški pult, sem pogledal na uro; značilno za našo kulturo 
je, da zanjo vedno zmanjka časa. Zato o tej problematiki ne bom začel govoriti, 
pač pa prosim republiški sekretariat za prosveto in kulturo, ki je obljubil, da 
bo do 31. januarja, če se ne motim, izdelal kompleksen načrt kulturnega živ- 
ljenja v Sloveniji, da bi to čimprej storil, da bo lahko prišel v javno razpravo 
in ~bo o njem tudi naš odbor za kulturne dejavnosti razpravljal. 

Predsednik Miloš P o 1 j a n š e k : Poslanec Lojze Fiiipič ima besedo. 

Lojze Fiiipič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Čeprav je pred- 
loženi zakon o proračunu v bistvu v kontradikciji z reformnimi deklaracijami, 
čeprav je v bistvu demanti obljub o preporazdelitvi, čeprav je pozicija kulture 
po tem zakonu približno na istem, kot je bila, se pravi, na slabem ah celo na 
slabšem, in čeprav ta zakon v bistvu prinaša znižanje realnega življenjskega 
standarda, sem vendarle v principu pripravljen glasovati za zakon, zavedajoč 
se prvič, da bomo o realnih remedurah v financiranju kulture lahko govorili 
šele takrat, ko bodo znani rezultati znanstvenih raziskav, ki jih je naš zbor 
naročil, drugič, ker vidim v tem in tako koncipiranem zakonu pošten in dosti 
stvaren poskus, da se v zadnjem trenutku izkopi jemo iz krize in se čutim 
dolžnega, da pri tem poskusu izvršni svet podprem, in tretjič zaradi tega, ker 
po tem, ko dajem v najposlednejšem trenutku vendarle prioriteto ureditvi 
pokojnin v okviru minimalnih danih možnosti, ugotavljam, da izvršni svet le 
misli tudi na kulturo, kar izpričujejo podatki. 

Preden bi se definitivno opredehl za glas »za«, pa prosim odgovore na 
nekaj vprašanj; najprej pa imam pripombo: ne morem soglašati s podatkom, ki 
govori v komentarju o tem, da je zvišanje za kulturo med največjimi. Realno 
zvišanje postavke za kulturo je približno 8 °/o, ne pa 19,6 %>,- kajti dve bistveno 
pomembni postavki sta namenjeni za nekaj drugega. Torej gre za približno 
8 °/o. Več od tega dobijo državni organi, 12 %> povečanja, le malo manj od 
tega pa družbeno-politične organizacije. Torej se je kultura znašla pod držav- 
nimi organi in tik nad družbeno-političnimi organizacijami. Pri tem naj opo- 
zorim, da založniški sklad dobi toliko kot lani, kar pomeni realno veliko manj, 
da filmski sklad dobi toliko kot lani, kar spet pomeni realno veliko manj. 

Zdaj pa vprašanja: 1. Postavka, ki se imenuje subvencije za kulturno- 
zgodovinske in umetniške dosežke, je bila, kot je to napisano in povedano tudi 
v poročilu skupščinskega odbora za kulturne dejavnosti, razjasnjena šele na 
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zadnji seji tega odbora. Prej smo vsi skupaj mislili, da je to realizacija napovedi 
predsednika izvršnega sveta tovariša Staneta Kavčiča, ki je na nekem zboru 
v tej dvorani pred dvema mesecema izjavil, da bo izvršni svet, če drugega ne, 
poskrbel za to, da bodo najvišji rezultati umetniškega dela, poleg tistega, 
kar lahko na splošni ravni več financiramo, deležni posebne pozornosti in 
posebnih nagrad. Na odboru se je izkazalo, da to ni ta denar, ampak nekaj 
drugega, kar je praktično že podeljeno — film o Neretvi. 

Vprašanje se glasi: Ali se zdi izvršnemu svetu — ne spuščam se v upravi- 
čenost sofinanciranja filma o Neretvi — upravičeno, da tako planirano postavko 
prišteva h globalnemu povišanju denarja za kulturo in ali se mu ne zdi, da je 
tako izračunan podatek v bistvu nerealen, neresničen, nestvaren? 

2. Sprašujem, ali prispevek za skupinska potovanja otrok res sodi v to 
postavko? 

3. Čudno se mi zdi, da predstavnik izvršnega sveta še ni pojasnil stvari, 
ki so< kot vprašanja zastavljene v poročilu odbora za preučevanje zakonskih 
in drugih predlogov. Gre za nejasnost, do katere je prišlo v zvezi s financi- 
ranjem rekonstrukcije Drame SNG. Moram priznati, da je do razjašnjenja te 
zadeve prišlo deloma po naključju; stvari pa niso precizno povedane in eksi- 
stirajo disonance. In sicer: predlog zakona trdi, da je Drama SNG želela za 
nadaljevanje druge faze gradnje 130 starih milijonov; v resnici vem, da jih po- 
trebuje 190. Popolnoma je baje pozabljena druga prošnja Drame SNG, to je 
prošnja za devize, s katerimi mora kupiti tehnično opremo, ki je v Jugoslaviji 
ni mogoče kupiti; za to potrebuje nadaljnjih 55 milijonov starih dinarjev. Tega 
denarja, čeprav nam zakon o razdelitvi deviz ni predložen, pa ni. Prosim za 
odgovor, kako je do tega nesporazuma prišlo in ali še eksistira kakšna možnost, 
da se te razlike pokrijejo in se adaptacija Drame SNG ne prekine. 

Končno imam še predlog; apeliram namreč na predsednika zbora oziroma 
na zbor, naj pooblasti svoje predstavnike, ki bi se začeli takoj pogovarjati 
z odborom za kulturo mestnega sveta ljubljanskega in s predsedstvom mestnega 
sveta o metodi in višini financiranja tistih zavodov in tistih dejavnosti, ki jih 
financirata skupščina in mestni svet skupaj. Metoda financiranja je različna, 
kar sicer še ni najhujše, toda obstaja nevarnost, da bodo številke različne. 
Odlok skupščine pa pravi, da je mestni svet dolžan eo ipso dati enako vsoto 
denarja kot republika. Tako pride do težav. Pri tem me ne zanimajo prora- 
čunske in administrativne težave, marveč težave, v katerih se lahko ti zavodi 
zaradi takih nesporazumov znajdejo; in v takih zelo hudih težavah so se lani 
že znašli. 

Predsednik Miloš Poljanšek : Zeli še kdo besedo? Prosim, poslanec 
dr. Lev Premru. 

Dr. Lev Premru: Najprej bi želel kot poročevalec odbora pri tej točki 
opozoriti na to, da je odbor zavzel določeno stališče za prerazporeditev sredstev, 
ki so namenjena za »Neretvo«. Predlagal jih je za izgradnjo drame. Stališče 
izvršnega sveta o tem ni bilo pojasnjeno, zato prosim, da bi tudi o tem dal 
predstavnik izvršnega sveta pojasnilo. 

Kot prispevek k diskusiji pa bi želel omeniti najprej probleme, ki zadevajo 
financiranje znanosti, predvsem sklada Borisa Kidriča. Fiktivno zgleda pove- 
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čanje sredstev veliko, saj na grob pogled ugotovimo, da je povečanje približno 
I,8 in nekaj več. Ko ta sredstva razčistimo, pa ugotovimo, da je efektivnih 
sredstev za znanost, kot gradivo navaja, le približno 5 °/o več kot lani. 

Mislim, da je treba to podrobneje pogledati. Skladu Borisa Kidriča so 
od leta 1964, ko je imel 1,4 milijarde »čistih« sredstev — govoril bom samo 
o »čistih sredstvih« ne o tistih, ki jih je sklad, prevzel kot neke dodatne repu- 
bliške obveznosti — povečana sredstva v letu 1968 na 1,73 milijarde, ali izra- 
ženo v indeksu 125 glede na leto 1964. V štirih letih, od 1965 do 1968, pa je 
družbeni proizvod dosegel indeks 144. 

Razumem stanje, v kakršnem se je znašel predlagatelj zakona, ko ni imel 
več sredstev. Najbrž smo vsi soglasni s tem, da je pač sredstev toliko, kolikor 
jih je; toda tehnika obračunave, tehnika dviga sredstev in sploh prikaz stanja 
kažejo, da so to področja, na katerih vedno vzamemo tisti del, ki na drugih 
»obveznih« delih proračuna manjka. Mislim, da bi se naš zbor moral zediniti, 
da v bodoče ne more pristati na tako tehniko dela in da morajo biti ti dvigi 
usklajeni vsaj z dvigom republiškega proračuna. 

V gradivu najdemo postavko, ki govori o reorganizaciji republiške uprave, 
ki terja 750 milijonov. To je nekaj manj kot polovica sredstev, ki jih dobi 
sklad Borisa Kidriča za znanstveno dejavnost. Ne trdim, da ta sredstva niso 
potrebna, samo zdi se mi, da niso veljali enaki kriteriji za delitev na vseh 
področjih. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo besedo? Prosim, poslanec 
Boris Feldin. 

Boris Feldin: V zvezi z vprašanjem dr. Premruja bi prosil, da bi se 
morda natančneje pojasnilo razporeditev 747 milijonov starih dinarjev za reor- 
ganizacijo in nove namestitve v republiški upravi. Ce pa to ne bi moglo biti 
danes razjasnjeno, pa predlagam, da bi se ta sredstva prenesla v nerazporejeni 
del sredstev, ki bi jih organi med letom po potrebah delili. Iz teh nerazpore- 
jenih sredstev bi tako lahko črpali tudi tisti delež, ki manjka za Dramo, kot je 
povedal poslanec Filipič. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Naj se pridružim tistim poslancem, 
ki so posegli v razpravo v obliki vprašanj. Na predzadnji strani prilog k obraz- 
ložitvi je govora tudi o ostalih sredstvih, ki so namenjena negospodarskim 
investicijam. Ce se ne motim, je bilo v ustni obrazložitvi predlagateljev rečeno, 
da gre tu za narodno galerijo in narodni muzej, ki bi jim s temi sredstvi 
omogočili skromne rekonstrukcije, vzpostavitev centralne kurjave in podobno. 
Pri tem se je računalo tudi s participacijo mestnega sveta. Sprašujem, ali 
in do katere mere je prišlo do dogovora z mestnim svetom glede njegove 
participacije? Ce do tega ni prišlo, na kakšen način bo predlagatelj vendarle 
zagotovil tiste skromne rekonstrukcije, ki so programirane samo s polovičnimi 
sredstvi? 

Dalje, danes je bilo že govora o pomoti, ki je nastala glede financiranja 
II. stopnje rekonstrukcije Drame. Mislim, da je to edini vidnejši prispevek 
republike na področju negospodarskih investicij za ožjo sfero kulture. Zaradi 
tega ne kaže odstopati od namere predlagatelja. Ker pa je, kot sem že omenil, 
prišlo do napake, saj za nabavo odrske tehnike predlagatelj ni predvidel 550 000 
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deviznih dinarjev, sprašujem, na kakšen način bo zagotovljeno Drami, da bo. 
lahko v letošnjem letu realizirala tisto, kar ima v programu. 

Ze na odboru je bilo omenjeno, da je prav, če se proračun izčisti na ta 
način, da se raziskovalni program financira enotno. Iz predloga zakona o pro- 
računu pa je razvidno, naj bi v letošnjem letu financirali nekatere akcije na 
proračunski način, direktno iz proračuna, tu mislim predvsem na center za 
raziskovanje javnega mnenja, večino ostalih postavk pa prek sklada Borisa 
Kidriča. Mislim, da je prav, če bo zakonski predlog kasneje, v svoji zaključni 
varianti do te mere izčiščen, da bo sistem financiranja raziskovalnega dela 
enoten in za vse v načelu enak. 

Za besedo je zaprosil ravnatelj moderne galerije tovariš Zoran Kržišnik. 

Zoran Kržišnik: Tovariš predsednik, spoštovani zbor! 
Dovolite, da kot gost današnjega razpravljanja opozorim samo na nekaj 

težav, ki se pojavljajo v okviru tako imenovane likovne umetnosti. Ne bi rad 
govoril o težavah financiranja, o problemih, ki se pojavljajo pri centralnih usta- 
novah. Vendarle, ko gledam razpored proračunskih sredstev, vidim, da verjetno 
tudi v letošnjem letu ne bo bolje pri eni osnovni stvari, za katero menim, da 
moram nanjo v imenu ustanove in likovnih umetnikov opozoriti. 

Dejstvo je, da zadnja leta že nismo več sposobni največje dosežke likovne 
umetnosti zagotoviti našim centralnim ustanovam in na ta način nekako obli- 
kovati ta patrimonij s področja sodobne slovenske likovne umetnosti, čeprav 
je jasno, da prav ta veja verjetno- že zadnjih 10 let zavzema eno najvidnejših 
mest v naši kulturi. Glavni razlog je v tem, da ni sredstev, pa tudi kreditov 
oziroma ndrih drugih možnosti ni predvidenih, da bi te umetnine vendarle osta- 
jale doma. Posledica je, da odhajajo ven, v inozemstvo, pa tudi v ostale jugo- 
slovanske centre, ki so sposobni to kupovati, čemur se moramo mi odrekati. 

Da ne bi zavlačeval že itak zelo komplicirane situacije današnje razprave, 
si dovoljujem kot gost predlagati zboru, da morda prav ta problem naše 
sodobne likovne umetnosti v bližnji bodočnosti vzame v pretres, da bo možno 
pojasniti vso tisto škodo, ki že dalj časa nastaja in ki bo kmalu postala nepo- 
pravljiva. Posebno še zaradi tega, ker je naša likovna umetnost danes v polo- 
žaju, ko bi lahko sorazmerno s skromnimi sredstvi in s participacijo zunanjih, 
nejugoslovanskih investitorjev mnogo storila. Seveda pa rabi za to vsaj tista 
mala sredstva, da se je sploh možno o tem pogovarjati. Včasih so ta sredstva 
celo v razmerju le 1 : 10. 

Zal moram navesti dejstvo, da trenutno v Sloveniji lahko pripravljamo 
v enem letu komajda eno monografijo v založniški dejavnosti, da je pa novi 
inštitut v Numbergu za sodobno svetovno umetnost koncipiral 5 naiših avtor- 
jev. Mislim, da to dovolj zgovorno priča, kako naši avtorji nastopajo v splošni 
svetovni konkurenci najmočnejših oblikovalcev sodobnega izraza, doma pa jim 
ne moremo zagotoviti niti najmanjših sredstev. 

Zato ponovno apeliram na zbor, če je možno, da bi v bližnji bodočnosti 
posvetil eno od sej tem problemom, ker se mi zdi, da stvar postaja že ne- 
popravljiva. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zahvaljujem se ravnatelju moderne 
galerije za upravičeno opozorilo, da kaže posvetiti naši sodobni likovni umet- 
nosti ustrezno pozornost; hkrati naj opozorim, da je začasni odbor za kulturo 
že dobil v roke gradivo, ki ga je pripravilo društvo likovnih umetnikov Slo- 
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venije in bo, kolikor bo začasni odbor predlagal, že v kratkem gradivo predmet 
obravnave tudi na zboru. 

Zeli še kdo besedo? Prosim, poslanec dr. Stiplovšek. 

Dr. Miro Stiplovšek: Zastavil bi rad samo kratko vprašanje, kaj 
je z usodo predlogov arhiva SR Slovenije glede razširjanja njegovih prostorskih 
oziroma skladiščnih kapacitet, ki mu bodo omogočale, da bo prezentirat gradiva 
tudi za najnovejša obdobja zgodovine. Problem arhiva sem že začenjal ob lanski 
proračunski razpravi in s posebnim poslanskim vprašanjem; tedaj mi je bilo 
zagotovljeno, da se bo ta problem pospešeno reševal, še posebno glede na to, 
da so tudi v perspektivnem srednjeročnem programu arhivu naložene velike 
naloge. 

Zato zdaj prosim za konkreten odgovor, kakšna je perspektiva za rešitev 
tega vprašanja, ker kot vidim, v letošnjem proračunu sredstev za ta namen ni. 

Predsednik Miloš Polj anšek : Še kdo? Kolikor ne, prosim predstav- 
nika izvršnega sveta, da odgovori na zastavljena vprašanja. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! S ko- 
legom dr. Petričem sva se dogovorila, da bom na nekatera vprašanja skušal 
odgovoriti jaz, na nekatera pa bo odgovoril on. 

Prvo vprašanje, ki je bilo postavljeno, je vprašanje sredstev za film o 
Neretvi. Menim, da sredstva sodijo v postavko »kulturno-prosvetna dejavnost«, 
želim pa izjaviti, da je izvršni Svet sugestijo odbora oziroma zbora sprejel in 
jo bo upošteval pri dokončni odločitvi, pri tem pa bo upošteval tudi mnenja 
drugih odborov in zborov, ki bodo o proračunu in o posameznih postavkah še 
razpravljali. 

Vprašanje glede sredstev za regres mladini je bolj vprašanje finančne teh- 
nike, kot pa kakršnihkoli drugih namenov, s katerimi bi skušali prikazati neko 
dejavnost kot povečano in s tem zakriti dejansko stanje. 

V zvezi s situacijo, ki je nastala ob sredstvih, ki bi naj bila zagotovljena 
slovenskemu narodnemu gledališču Drami za II. etapo modernizacije, je izvršni 
svet naknadno dobil poročilo, da je tu prišlo do določenih neprijetnih pomot. 
Zato v okviru obstoječih sredstev išče možnosti, kako bi situacijo uredil tako, 
kot je bila v začetku zastavljena. Nekoliko težja je situacija na področju 
deviznih sredstev, ker pomeni zahtevana vsota eno tretjino vseh deviznih sred- 
stev, s katerimi bi predvidoma republika razpolagala. Zato iščemo tudi v tem 
pogledu takšno rešitev, ki bi ostalih potrošnikov deviznih sredstev ne prizadela, 
hkrati pa le omogočila v Drami dela, ki so dejansko vezana na ta devizna 
sredstva. 

Pri galeriji in muzeju je bil izvršni svet mnenja, da je prav, če v tem 
pogledu zastavimo stvari tako kot so v predlogu predvidene, namreč, da izvršni 
svet oziroma republiški proračun pokrije 50 '°/o, 50 '°/o participacijo pa da 
mestni svet. Prvi razgovori so že bili; trudili se bomo priti do soglasja tako, 
da tudi ti dve akciji ne bi ostali v letošnjem letu nerealizirani. 

O sredstvih sklada Borisa Kidriča je bilo že govora; dejstvo je takšno, kot 
je tu prikazano, namreč, da se v resnici sredstva povečujejo le za 5 %>. Res pa 
je, da se iz proračuna povečujejo za toliko, kot je navedeno; kajti lansko leto 
je proračun, tako kot je najemal kredite za pokrivanje nekaterih drugih obvez- 
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nosti, pokril tudi del sredstev sklada Borisa Kidriča z najetjem kredita, ki ga 
je treba vrniti.. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš dr. Ernest Petrič, član izvrš- 
nega sveta bo odgovoril na ostala vprašanja. 

Dr. Ernest Petrič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Če se ne motim, je ostalo odprto vprašanje o centru za proučevanje javnega 
mnenja, ki nastopa kot samostojen potrošnik z 21 milijoni starih dinarjev 
v republiškem proračunu. Dejansko je to ob naporih izvršnega sveta, da sred- 
stva za znanost, glede na njegovo politiko in prizadevanja na področju razisko- 
valnega dela v republiki, v prvi fazi skoncentrira pri skladu Borisa Kidriča, 
to edini potrošnik s področja raziskovalnega dela, ki ostaja izven sklada Borisa 
Kidriča. V tem je razlika od preteklih obdobij, ko so se nekateri naši inštituti 
financirali prek sklada B. Kidriča, nekateri direktno iz republiškega budžeta, 
nekateri prek republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, nekateri pa 
kombinirano; to je bila po našem mnenju neustrezna in nesistematična, pa 
tudi nejasna rešitev. 

Center za proučevanje javnega mnenja je bil ustanovljen lansko leto v 
mandatni dobi prejšnjega izvršnega sveta. Ta mu je takrat zagotovil prva 
sredstva za začetek njegovega dela. Center je bil ustanovljen predvsem z 
nalogo, da spremlja naše javno mnenje na vseh področjih, lahko pa rečem, 
da je bila njegova ustanovitev tudi ukrep v smislu uresničevanja sklepov 4. ple- 
numa (brionskega), ko naj bi spremljanje javnega mnenja in procesov v tej 
sferi dejansko ne bila več stvar organov državne varnosti, ampak stvar neke 
raziskovalne institucije. 

Center je začel delovati sredi lanskega leta in se šele uveljavlja. Izvršni 
svet je bil, ko je obravnaval to postavko, mnenja, da je treba v začetku zago- 
toviti, da se bo center dejansko utrdil; zato ga v prvi fazi ni treba postaviti 
v odnos do sklada Borisa Kidriča, ki financira konkretne raziskave, ne pa stalna 
spremljanja javnega mnenja. Po drugi strani se nam je zdela tudi bolj prak- 
tična in bolj sprejemljiva možnost, da bi sredstva, namenjena za center, dejan- 
sko ohranili kot sredstva izvršnega sveta in skupščine za konkretne naloge na 
področju proučevanja javnega mnenja, ki bi jih ta center zanju opravljal. 

Z 20 milijoni, ki se pojavljajo kot posebna postavka za center, bo mogoče 
skleniti konkretne pogodbe za spremljanje in izdelavo raznih nalog, študij in 
raziskav na področju javnega mnenja, ki nam jih ta center lahko opravi, pri 
čemer bomo verjetno sklenili ustrezne aranžmaje in dogovore skupaj s skup- 
ščino, verjetno pa tudi skupaj z družbeno-političnimi organizacijami, če bodo 
za take raziskave zainteresirane. Moram reči, da je center do sedaj že vrsto 
takih raziskav dokaj koristno in uspešno opravil. Očitno je torej, da izvršni 
svet niso vodili neki čvrsti principialni razlogi, da ostane center zaenkrat kot 
edini potrošnik na področju raziskovalnega dela v budžetu in, da smo trdno 
prepričani, da je to zadnje leto, ko lahko kot tak ostane. 

Kar zadeva vprašanje arhiva Slovenije, moram reči, da na to lahko odgo- 
vorim nekako v istem smislu, kot sem že zjutraj odgovarjal na poslansko 
vprašanje o spomeniškem varstvu. Sredstva za redno dejavnost arhiva Slove- 
nije: so povečana za 5 '°/o; posebnih sredstev za sanacijo nevzdržnega stanja -na 
zgradbi pa nismo mogli zagotoviti v budžetu. Jasno je, da bo vsako sugestijo, 
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ki pride od tega zbora in, ki naj bi vsebovala tudi predlog, kako in kje bi našli 
sredstva, izvršni svet samo pozdravil! Moram pa mimogrede reči še to, da smo 
v preteklem letu za najnujnejša popravila v arhivu, da bi arhivsko gradivo ne 
pričelo razpadati, odobrili sredstva iz republiške proračunske rezerve. 

Rekel bi še besedo o neljubi pomoti pri slovenskem narodnem gledališču. 
Moram reči, da je izvršni svet od vsega začetka imel pred očmi, da zagotavlja 
celotno II. etapo izgradnje Drame in da je to, da številke v predlogu niso 
ustrezno prikazane, neljuba pomota, ki jo verjetno najbolje lahko pojasnijo 
tovariši s sekretariata za prosveto in kulturo; namesto ene številke je bila 
napisana druga. Izvršni svet nima možnosti, da v detajle presoja in ocenjuje, 
ali je številka odraz gradbenega projekta ali ne. Konkretno rečeno: iz številke 9 
je nastala številka 3, kot rezultat tiskarske pomote, ki pa se, čeprav je to 
zelo resna zadeva, ob poplavi tolikih številk verjetno lahko tudi zgodi. V tem 
smislu bo izvršni svet, kot je že dr. Bračič povedal, podvzel vse, da se celotno 
izgradnjo II. etape Drame v letošnjem letu zagotovi. 

Kar zadeva raziskovalno delo, je res, da 5B/» povečanje sredstev v globalu 
resnično ne pomeni bistvenega premika. V začetku sestavljanja proračuna je 
izvršni svet gojil mnogo večje ambicije v tej smeri, zavedajoč se dejstva, da 
raziskovalno delo brez dvoma predstavlja eno od področij njegove centralne 
pozornosti, tj. tisto področje, ki lahko slovenski družbi dejansko zagotovi hitrejše 
premike, če bo seveda ustrezno financirano, ustrezno organizirano in če bodo 
sredstva na tem področju najustrezneje trošena. 

Pri tem pa smo se srečali z zelo težkim konkretnim problemom, kako za 
1,25 milijarde S din sredstev sklada B. Kidriča, ki so bila v preteklem obdobju 
kredit izven proračuna, najti pokritje v proračunu. To je bil, lahko mi verja- 
mete, velik napor; ta napor je bil storjen in mislim, da je njegov rezultat tudi to, 
da bomo verjetno v prihodnjih obdobjih lahko nekoliko resneje stremeli za 
bistvenejšimi premiki. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš Bojan Štih, rav- 
natelj Drame SNG v Ljubljani. 

Bojan Štih: Tovariš predsednik, spoštovani tovariši! Samo za kratko 
minuto bi rad zadržal vašo pozornost v zvezi z zadevo, o kateri je zbor že 
razpravljal, oziroma poslušal mnenja. Samo v imenu določene zgodovinske 
resnice bi rad izjavil, da so številke oziroma podatki, ki so bili dani za rekon- 
strukcijo oziroma za izvajanje druge etape izgradnje Drame, izredno vestno in 
točno prekalkulirani, zajemajoč vse možnosti tako imenovanega postopnega 
vodenja izgradnje; to se pravi, da se na breme družbe in na breme naših 
proračunskih sredstev ne zvrne v enem samem letu velika vsota. Zato tudi ta 
gradnja poteka kakor veste, že peto leto in je tudi vodena po svoji notranji 
mehaniki tako, da ne ovira rednega delovnega procesa, se pravi, programske 
izvedbe v Drami Slovenskega narodnega gledališča. 

Po svoji kalkulativni plati je bilo vse opravljeno in dostavljeno; ni moja 
naloga niti nimam za to sposobnosti, da bi ugotovil, kako se je pomota zgodila. 
Naprošam pa zbor v imenu kolektiva, v katerem nam je dano delati, da nas 
podpre pri likvidaciji te neljube pomote tako, da se ne bi vsa izgradnja preveč 
razpotegnila, ker bi sicer lahko prihodnje leto nastopila resna škoda v izvajanju 
programa. 
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To je naša želja, ne da bi hotel kakorkoli dramatizirati situacijo, da nekako 
s skupnimi močmi in tudi z željo izvršnega sveta rešimo ta problem, v katerega, 
verjemite mi, nismo po svoji lastni krivdi prišli. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo razpravljati? Če ne, mi 
dovolite, da prekinemo sejo, ker mora stalni odbor pogledati koncept mnenja 
zbora k oceni razvoja in se hkrati tudi dogovoriti o mnenju k predlogu zakona 
o proračunu. 

Prosim vas da še nekoliko potrpite, čeprav je dan izredno naporen, da 
uspešno končamo današnjo sejo. 

(Seja je bila prekinjena ob 20.45 in se je nadaljevala ob 21.15.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Nadaljujemo sejo. Dovolite, da naj- 
prej ugotovimo, če smo še sklepčni. Ker smo, prosim predsednika stalnega 
odbora, poslanca Jožeta Smoleta, da nas seznani s predlogom mnenja k oceni 
razvoja SR Slovenije v letu 1968. 

Jože Smole: Predloženi tekst se glasi takole: 
Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na 41. seji, dne 9. 

februarja 1968 obravnaval oceno razvoja v SR Sloveniji v letu 1968 in osnutek 
resolucije v osnovah ekonomske politike za leto 1968. O tem je zbor na podlagi 
160. člena ustave SR Slovenije in 89. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel tole mnenje: Ocena razvoja povsem realno nakazuje možnosti za razvoj 
gospodarstva v letošnjem letu. Ta realizem kljub določenim odprtim vpra- 
šanjem, ki so ostala nepojasnjena, predstavlja težnjo k utrjevanju gospodarstva. 
Zbor poflpira to težnjo, ob tem pa opozarja, da to terja zadrževanje splošne 
potrošnje na lanskem nivoju in pomeni ostajanje materialne osnove področja 
prosvete, kulture in znanosti v sedanjih okvirih. 

Ob tem zbor ugotavlja, da sta razvoj šolstva, predvsem strokovnega in znan- 
stvenega dela o oceni razvoja neustrezno obravnavana. Razvojne možnosti iz- 
obraževanja in raziskovalnega delo so namreč v predloženih gradivih prikazane 
v okviru posameznih oblik potrošnje ločeno od razvoja gospodarstva. Dosedanji 
procesi reforme nedvomno potrjujejo, da je takšno ločevanje škodljivo' in nesti- 
mulativno za vsa omenjena področja, ki se bodisi posredno, nekatera pa tudi 
direktno pojavljajo kot pomemben dejavnik v uresničevanju reformnih ciljev. 

Čeprav reformna načela terjajo načrtno delo, se je tudi letos zgodilo, da 
je bilo gradivo o ekonomski politiki v letu 1968 predloženo prepozno, da bi 
bilo mogoče tehtno in odgovorno proučiti vsa pomembna vprašanja in k temu 
dati svoje pripombe in predloge. V prihodnje se ta praksa ne sme več ponoviti, 
saj druga vprašanja, ki mnogo manj vplivajo na naše delovanje, sprejemamo 
po ncrmalnem postopku. 

V oceni ne ustrezajo ugotovitve, da je možno pričakovati materialno izbolj- 
šanje izobraževanja le z racionalizacijo šolstva, kar daje vtis, da je mogoče na 
tem področju računati s prihranki v smislu prelivanja na druga poidročja ali pa, 
da bi z njimi razbremenili gospodarstvo. Racionalizacija v smislu vzpostavljanja 
ustreznejše šolske mreže je brez dvoma utemeljena, vendar tak proces ni ce- 
nejši, ampak je lahko celo dražji. Vprašanje racionalizacije je treba obravnavati 
celovito na vsem področju splošne potrošnje ter s konkretnimi čeprav v mnogih 
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primerih bolečimi posegi na vseh področjih. Ko obravnavamo ekstenzivnost 
na področju šolstva in v zvezi s tem njegovo materialno problematiko, pa 
sočasno ne smemo prezreti, da so vzroki sedanjih finančnih težav republike 
v precejšnji meri tudi v nekaterih dosedanjih neustreznih gospodarskih na- 
ložbah, med katerimi lahko nekatere štejemo za čiste izgube. 

V luči teh ugotovitev pa je materialna problematika zlasti strokovnega 
šolstva dejansko drugačna, kot je nakazana v oceni razvoja. V tej namreč 
sploh ni opozorjeno, da je za financiranje strokovnega šolstva potrebnih več 
sredstev, kot jih bo zagotovila prek republiške izobraževalne skupnosti in da 
bodo morale občine pokriti razliko z lastnimi sredstvi. Financiranje strokovnega 
šolstva še vedno ni dosledno sistemsko urejeno, kljub temu, da je zbor že ob 
sprejemanju zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in 
izobraževanja v SR Sloveniji dobil od izvršnega sveta zagotovilo, da bo njegov 
materialni položaj v najkrajšem času urejen. Zlasti zaradi tega, ker niso določno 
opredeljene naloge nosilcev financiranja, obstaja bojazen, da bo materialni 
položaj strokovnega šolstva še nadalje neurejen in da se bo še poslabšal. 

V resoluciji je potrebno jasneje opredeliti naloge republike pri financiranju 
in organizaciji raziskovalnega dela, hkrati pa izdelati koncept politike financi- 
ranja in usmeritve raziskovalne dejavnosti. Organizacijo raziskovalnega dela je 
potrebno urediti tudi z zakonom. 

Resolucija zelo skopo in mimogrede govori o področju kulture. Skrb vzbuja 
dejstvo, da v ooeni razvoja in v osnutku resolucije ni predviden večji delež 
osebne potrošnje za kulturne dejavnosti, kar je v nasprotju s težnjo, naj bi 
v prihodnje večji del za kulturo zajemali prav iz osebne potrošnje. V resoluciji 
naj se poudari potreba, da republika na znanstveni osnovi prouči položaj 
slovenske kulture z namenom, da načrtneje podpre najpomembnejša kulturna 
prizadevanja in da izboljša materialni položaj kulturnih in umetniških delavcev. 
Nadalje naj resolucija tudi ugotovi, da bo kljub nominalnemu in realnemu 
povečanju osebnih dohodkov in kljub uvedbi novega delovnega časa padlo 
zanimanje občanov za kulturo, ker bodo zaradi večjih obveznosti prispevkov 
iz osebnega dohodka opuščali nakup knjig, obiskovanje gledališč in udeležbo pri 
ostalih zvrsteh kulturne rekreacije. Zato se bo področje kulture kljub pove- 
čanju sredstev republiškega sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti znašlo 
v slabšem položaju, kot je bilo doslej. 

Zbor podpira prizadevanje izvršnega sveta, da bi se hitreje reševali sistem- 
ski problemi v odnosih med federacijo in republiko v tem smislu, da bi repu- 
blika oziroma same delovne organizacije samostojneje odločale o bistvenih vpra- 
šanjih gospodarstva. Poslanci bi morali biti s to problematiko seznanjeni bolj 
konkretno, prosvetno-kulturni zbor predvsem takrat, ko gre za vprašanja iz 
njegovega delovnega področja. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Slišali ste predlog mnenja, ki ga daje 
stalni odbor v razpravo. Zeli kdo izraziti dopolnitev ali spremembo k posa- 
mezni formulaciji? (Ne.) Ce ne, dajem predlog mnenja na glasovanje. Kdor je 
zanj, naj prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor sprejel mnenje k oceni razvoja 
naše Republike za leto 1968. 

Prehajamo k obravnavi predloga mnenja k zakonu o proračunu za letošnje 
leto. Član stalnega odbora dr. Lev Premru nas bo seznanil s predlogom mnenja. 
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Dr. Lev Premru: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Odbor 
predlaga naslednje mnenje k predlogu zakona o republiškem proračunu za 
leto 1968: 

Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na 41. seji dne 9. febru- 
arja 1968 obravnaval predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slo- 
venije (republiškem proračunu) za leto 1968. O tem je na podlagi 160. člena 
ustave SR Slovenije in 89. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel tole 
mnenje: 

Prosvetno-kulturni zbor se v načelu strinja s predlogom republiškega pro- 
računa za letošnje leto, opozarja pa, da visoke obveznosti proračuna i ž preteklih 
let z drugih področij otežujejo finančni položaj dejavnosti prosvete, kulture in 
znanosti. 

Sklad Borisa Kidriča dobi po predlogu republiškega proračuna letos vsa 
sredstva v višini 30 252,6 dinarja. Ker je lani dobil sklad del sredstev iz kre- 
ditov, se v letu 1968 delež republiškega proračuna poveča za 85,7%. Sklad bo 
v okviru te vsote prejel tudi namenska sredstva za financiranje devetih znan- 
stvenih institucij, ki so bile doslej vključene v proračun republiškega sekre- 
tariata za prosveto in kulturo oziroma imele svojo postavko v republiškem 
proračunu. Ta premik pa v predlogu republiškega proračuna ni izveden do- 
sledno. V primerjavi s celotnimi sredstvi, s katerimi je sklad Borisa Kidriča 
razpolagal leta 1967, je letošnje povečanje le 5-odstotno, to je za 1,5 ®/a manjše, 
kot je predvideno povečanje celotnih proračunskih sredstev. 

Takšen porast sredstev sklada glede njegovih novih obveznosti je objek- 
tivna nujnost, ne pa resnično povečanje, ki izhaja iz poudarjene aktualnosti in 
pomembnosti znanstveno-raziskovalnega dela. Tako stanje bo še nadalje po- 
daljševalo izrazito proračunsko dejavnost sklada brez možnosti za kakršnekoli 
nujne intervencije na področju znanstveno-raziskovalnega dela. Sklad ob tako 
nizkem povečanju sredstev ne bo mogel uresničiti vloge, ki mu jo nalaga druž- 
beni plan razvoja SR Slovenije do leta 1970, ki terja med drugim diferenciacijo 
v smislu večje ali manjše pomembnosti posameznih raziskav niti ustvariti po- 
gojev za uresničenje družbi resnično potrebnih znanstvenih akcij. 

Upoštevajoč sklepe Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj znanstve- 
nega, aplikativnega raziskovalnega in razvojnega dela v SR Sloveniji naj odgo- 
vorni dejavniki prouče možnosti za tesnejše organizacijsko povezavo tistih 
znanstvenih inštitutov z univerzo, ki se ukvarjajo v pretežni večini s temeljnimi 
raziskavami. Dejavnost samostojnih znanstvenih zavodov pa naj bi v prihodnje 
še v večji meri vezali na interes neposrednih koristnikov; to pomeni, naj bi 
sredstva sklada usmerjali predvsem za financiranje tistih znanstvenih raziskav, 
za katere bo mogoče tudi v prihodnje ugotoviti bodisi interes družbe v celoti 
ali interes družbeno-političnih skupnosti ter, posameznih proizvodnih in druž- 
beno-političnih organizacij. 

V predlogu republiškega proračuna niso zagotovljena vsa sredstva, po- 
trebna za realizacijo druge etape izgradnje Drame Slovenskega narodnega gle- 
dališča v Ljubljani. Prav tako ni predvidenih nobenih namenskih sredstev za 
spomeniško-varstveno dejavnost oziroma za sofinanciranje konservatorskih in 
restavratorskih del na nekaterih najpomembnejših kulturnih spomenikih, za 
kar se je prosvetno-kulturni zbor zavzel že pred letom dni. Prav tako je pro- 
svetno-kulturni zbor že ob razpravi o lanskem republiškem proračunu opozoril 
na problem usposobitve arhiva SR Slovenije. Iz predloga republiškega pro- 
računa so izpadla tudi vsa devizna sredstva, potrebna za nabavo odrske tehnike 
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v Drami. Zbor se zavzema za to, da sredstva, rezervirana za subvencije za kul- 
turno zgodovinske in umetniške dosežke prenesejo na postavko za izgradnjo 
Drame Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. 

Tudi pri reorganizaciji republiške uprave, za kar so v republiškem pro- 
računu določena razmeroma visoka sredstva, bi bilo potrebno upoštevati merila, 
ki veljajo za vsa ostala področja, ki jih pri financiranju že upošteva republiški 
proračun. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Začenjam razpravo. Želi kdo dopol- 
niti predloženo mnenje? (Ne javi se nihče.) Kolikor ne, preidemo na glasovanje. 
Kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel mnenje k pred- 
logu zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1968. 

Mnenje bom posredoval pristojnima zboroma. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na razpravo o pred- 
logu zakona o uporabi sredstev iz dodatnega davka od prometa blaga na drobno 
v letih 1968, 1969 in 1970. 

Zakonski predlog sprejemata kot pristojna zbora republiški in organiza- 
cij sko-politični zbor, naš zbor pa daje k predlogu zakona samo svoje mnenje. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet in kot svojega predstavnika določil 
dr. Ernesta Petriča. Zeli predstavnik izvršnega sveta dati morda še ustno pojas- 
nilo? (Ne želi.) 

Gradivo je obravnaval stalni odbor našega zbora in o tem predložil poro- 
čilo. Zeli poročevalec odbora poročilo še ustno dopolniti? (Ne.) 

Tako lahko začenjamo razpravo. Ce dovolite, bi prav na kratko, ker je čas 
v resnici že izredno pozen, opozoril na financiranje zgradb visokih šol, o čemer 
je danes že govoril poslanec našega zbora, rektor ljubljanske univerze dr. Ro- 
man Modic. Ce si namreč pobliže ogledamo dokumentacijo, bomo lahko videli 
prioriteto investicij na tem področju; pri tem pa ni v dinamiki sredstev zago- 
tovljen tisti del sredstev, ki bo potreben, da bomo v letu 1970 dokončno dogra- 
dili strojno fakulteto. Ne kaže ponavljati pomembnosti in prioritetne potrebe, 
da ta objekt čimprej končamo; menim, da smo napravili napako, da nismo že 
prej dali temu objektu in tej fakulteti večje prednosti. 

Z razdelitvijo sredstev v 1970. letu ni zagotovljena vsota, ki je potrebna za 
dokončno dograditev; zato mislim, da je prav, če naše mnenje vsebuje opozorilo, 
naj predlagatelj zakona na nek način predvidi, da bi v omenjenem 1970. letu 
to prioritetno investicijo v celoti zaključili. 

Želi morda izvršni svet dati pojasnilo? (Ne želi.) Poslanka dr. Aleksandra 
Kornhauserjeva želi besedo. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Kljub pozni uri prosim samo za 
minuto potrpljenja. V obrazložitvi zakona je na strani 4 pod 2. alineo zapisano, 
da bi z realizacijo tega programa, to je programa biotehniške fakultete, ta pre- 
pustila akademiji še 620 m2, kar bi rešilo vprašanje njenih učnih prostorov za 
daljšo dobo. 

K temu bi povedala naslednje podatke: Pedagoška akademija ima 601 red- 
nega in 1559 izrednih slušateljev; torej nad 2000. Na Starem trgu, kjer ima 
400 let staro stavbo, razpolaga s 1500 m2, od tega je funkcionalnih pod nare- 
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kovajem okrog 700. Sedaj je dobila 700 m2 še na biotehniški fakulteti in, če 
prištejemo še 620 zraven, bi to pomenilo 1 m2 na slušatelja, kar je jasno absurd- 
na situacija; in če odštejemo še vse izredne študente, to pomeni 3 m2 na rednega 
slušatelja. To pa ni kvadratura, s katero bi bilo moč reševati pedagoško 
akademijo. 

Zato menim, da je to treba popraviti in da mora pedagoška akademija 
dobiti celotno stavbo na Krekovem trgu. Samo v tem primeru lahko govorimo 
o odlogu gradnje bodoče pedagoške akademije za nekaj let. S 620 m2 pa njeno, 
vprašanje sploh ni rešeno. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ali še kdo želi besedo? Če ne, mi 
dovolite, da preberem predlog mnenja, ki žal ni upošteval pripombe tovarišice 
dr. Kornhauserjeve, ki smo jo pravkar slišali. 

Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na 41. seji dne 9. febru- 
arja 1968 obravnaval predlog zakona o uporabi sredstev iz dodatnega davka od 
prometa blaga na drobno v letih 1968, 1969 in 1970. O tem je na podlagi 160. 
člena ustave SR Slovenije in 89. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije spre- 
jel naslednje mnenje: 

Glede na doseženo soglasje med izvršnim svetom in univerzitetnim svetom 
o prioriteti nadaljevanja gradnje visokošolskih zavodov je predlagana razde- 
litev sredstev za dograditev visokošolskih objektov sprejemljiva. Bilo bi pa 
potrebno, da izvršni svet sprejme izjavo, iz katere bo razvidno, da bodo fakul- 
teti za strojništvo v letu 1970 zagotovljena vsa tista preostala sredstva (7 mili- 
jonov dinarjev), ki so potrebna za dokončno usposobitev objekta A-predavalnice 
tega zavoda. 

Nadaljevanje gradenj visokošolskih zavodov naj se izvaja v tesnem sode- 
lovanju z univerzitetnim svetom in prizadetimi fakultetami. 

Ta predlog mnenja z razpravo tovarišice dr. Kornhauserjeve, ki jo bomo 
upoštevali v končni redakciji, dajem na glasovanje. Kdor je za, naj prosim, 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel mnenje k pred- 
logu zakona o uporabi sredstev iz dodatnega davka od prometa na drobno za 
leta 1968, 1969 in 1970. Mnenje bom posredoval po končni redakciji pristojnima 
zboroma, to je republiškemu in organizacijsko-političnemu zboru. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na razpravo in skle- 
panje o amandmajih poslancev Borisa Feldina in Zlatka Ogrinca k predlogu 
zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe. 

K omenjenemu zakonskemu predlogu, o katerem naš zbor ne sklepa, sta 
predložila amandmaje poslanca Boris Feldin in Zlatko Ogrinc. Čeprav različna 
v besedil-u, oba amandmaja vsebinsko zahtevata isto, namreč, da se sredstva 
skupne porabe, namenjena za šolsko varstvo in investicije v šolstvu, ne obdav- 
čujejo oziroma, da se od teh sredstev ne plačuje prispevek, ki ga uvaja zakonski 
predlog. Vprašujem oba predlagatelja amandmajev, ali želita amandmaje še 
ustrezno obrazložiti oziroma ali lahko oblikujeta skupno besedilo amandmaja. 
Besedo ima poslanec Zlatko Ogrinc. 

Zlatko Ogrinc: Čeprav se zavedamo, da je vprašanje izkoriščanja 
sredstev skupne porabe v delovnih organizacijah različno in morda ponekod 
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ni tako, kot sem navedel v svoji obrazložitvi, se mi zdi, da je predlog, ki sem 
ga podal, utemeljen. Kajti praksa kaže, da se delovne organizacije odrekajo 
sofinanciranju šolstva, ker tako pravijo, to že itak plačajo s svojimi prispevki. 
Vendar pa so pripravljene, če je povezava med njimi in med občinami, pri- 
spevati del sredstev iz skupne porabe. S tem, da bi obdavčili ta sredstva, bi 
seveda zavrgli možnost; zato menim, da je moj predlog utemeljen. 

Čeprav je moja podkrepitev vsebinsko nekoliko drugačna oziroma navajam 
druge stvari za podkrepitev, se pa v bistvu dopolnjuje s tem, kar je predlagal 
poslanec Feldin. Zato se strinjam z njegovim predlogom amandmaja in odsto- 
pam od svojega. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hkrati sem dolžan obvestiti zbor, da 
je iniciativni odbor za izvršitev priprav za ustanovitev republiške skupnosti 
otroškega varstva prav tako naslovil predsedniku Skupščine SR Slovenije pred- 
log amandmaja k predloženemu zakonu v istem smislu, kot sta to storila že 
naša dva poslanca. 

K besedi se javlja poslanec Boris Feldin. 

Boris Feldin: Samo za dve besedi prosim. K obrazložitvi mojega 
amandmaja naj se doda še danes ugotovljeno stanje, da bo samo 800 milijonov 
dinarjev za otroško varstvo. To nas še bolj navezuje k temu, da bi amandma 
sprejeli. 

Za 1,7 milijarde dinarjev, s katerimi financirajo gospodarske organizacije 
svoje srednje šole, je treba doseči, da jih gospodarske organizacije lahko pora- 
bijo iz sklada skupne porabe. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli predstavnik izvršnega sveta po- 
jasniti stališče k predloženemu amandmaju? Besedo ima član izvršnega sveta 
dr. Vladimir Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Podobni amandmaji so bili dani tudi v dru- 
gih zborih. Izvršni svet je o njih razpravljal in jih zavrnil, ker gre za kršitev 
osnovnega principialnega stališča, da se sredstva skupne porabe obdavčijo. Ob 
kakršnemkoli izvzemanju — pa naj gre za otroško varstvo, šolstvo ali zdrav- 
stvo bi bilo zelo težko dokazati, da katera od teh dejavnosti ni upravičena 
do oprostitve. 

Poleg tega opozarjam še na dejstvo, da bodo ta sredstva občinska, kar 
pomeni, da se bo mogoče v občini dogovoriti, kolikšen delež bo dala gospo- 
darska organizacija, kolikšen pa bo v obliki davka. 

Ne vem, če je predsedstvo obveščeno; danes je o tem razpravljal tudi 
socialno-zdravstveni zbor, ki je, po informacijah, ki jih imam, amandma od- 
klonil. 

Izvršni svet amandma prav tako zavrača. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Želi še kdo besedo? Prosim, poslanec 
Lojze Filipič. 

Lojze Filipič: Zelo na kratko moram opozoriti, da imamo poleg 
predloženih amandmajev še mnenje odbora za preučevanje zakonskih in drugih 
predlogov, ki se ni strinjal s predlogom, da se obdavči tisti del skladov splošne 
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porabe, ki so jih v delovnih organizacijah namenjali za kulturno rekreacijo 
svojih delavcev. Mislim, da je logično, da se obravnavajo vse tri kategorije 
skupaj: investicije v šolstvu, kultura in socialno varstvo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ce sem prav razumel predlog, naj se 
vsebina amandmaja razširi na vsa področja, ki jih tangira delo našega zbora. 

Ker mora stalni odbor zavzeti stališče do obeh amandmajev, prosim pred- 
sednika, da pove, ali naj prekinemo sejo. (Da.) Za kratek čas prekinjam sejo, 
da bo stalni odbor zavzel stališče do predloženih amandmajev. 

(Seja je bila prekinjena ob 21.50 in se je nadaljevala ob 22. uri.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Nadaljujemo sejo. Prosim predstav- 
nika stalnega odbora poslanca Milana Filipčiča, da pojasni mnenje odbora k 
predloženemu amandmaju. 

Milan Filipčič: Stalni odbor našega zbora se je sestal in je upošteval 
razlago tovariša dr. Bračiča, predstavnika izvršnega sveta. Strinja se s tem, da 
obravnavano vprašanje lahko brez skrbi prepustimo občinskim skupščinam. 
Zato amandmajev, ki so bili predlagani s strani poslancev Ogrinca in Feldina, 
ne sprejmemo. Danes srno že nekajkrat deklarirali, da smo pripravljeni izvrš- 
nemu svetu pomagati; tu imamo praktično priliko, da to storimo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli kdo razpravljati? Prosim, posla- 
nec Bojan Kardelj. 

Bojan Kardelj: Strinjam se s poročilom, ki ga je dal poslanec Filip- 
čič, vendar pa mislim, da to, če ne bi sprejeli oprostitev, lahko povzroči povsem 
tehnične težave, ker se prispevek od sklada skupne porabe smatra kot prispevek 
iz osebnega dohodka; in najbrž bo tudi obveljalo načelo, da se deli po sedežu 
stalnega prebivališča. Mislim, da bo zaradi tega tehnično silno težko izvesti te 
stvari. Ce hočemo to rešiti, potem to lahko storimo na ta način, da vendarle 
sprejmemo predloge za olajšave oziroma oprostitve. Strinjam pa se s tem, da 
samo za investicije, nikakor pa ne za osnovno dejavnost niti v šolstvu niti 
v varstvu. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, po- 
slanec Milan Filipčič, 

Milan Filipčič: Ce sem rekel »a«, potem je treba reči tudi »b«. Mo- 
goče bi bilo zelo važno prav to, kar je omenil poslanec Bojan Kardelj, da 
dobimo odgovor, ali je to res kategorija, ki bo v gospodarskih organizacijah 
tretirana kot kategorija osebnega dohodka, ali pa je to direktna obremenitev 
gospodarske organizacije, ki se vteče v budžet občinske skupščine. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Pojasnilo bo dal republiški sekretar 
za finance, tovariš Riko Jerman. 

Riko Jerman: Tovariši ce in. tovariši! Po predlogu zakona pripadajo 
prispevki od sklada skupne porabe občini, na območju katere je sedež podjetja 
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oziroma obrata podjetja. Torej, ne po principu, kakor se deli prispevek od oseb- 
nega dohodka; ta se namreč deli po stalnem bivališču zaposlenega. 

Predsednik Miloš Poljanše'k: Še enkrat se javlja k besedi predstav- 
nik stalnega odbora Milan Filipčič. 

Milan Filipčič: Sedaj se ne javljam kot predstavnik stalnega odbora, 
ampak ponavljam vprašanje: ali je to kategorija osebnega dohodka ali je to 
davek, ki se odvaja občinski skupščini? 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima ponovno tovariš Riko 
Jerman. 

Riko Jerman: To je prispevek in ne davek, ker gre za dajatev od 
vsakokratne uporabe skladov skupne porabe. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Boris Feldin. 

Boris Feldin: Samo vprašam, če je že jasno, da gre prispevek občin- 
skim skupščinam. Ce je to že jasno, potem to ni več tolikšen problem, razen 
tega, kar je rekel poslanec Kardelj. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Ciril Plut. 

Ciril Plut: V predlogu proračuna je predvideno, da gredo ta sredstva 
v republiški proračun. Kateri dohodki se zato zmanjšajo pri občinskih pro- 
računih? 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo- ima tovariš Riko Jerman. 

Riko Jerman: Za to, da se sklad skupne porabe obremeni s prispevki, 
govore principialni razlogi, kot jih je dr. Bračič že razložil. V začetku smo 
računali, da bo to dohodek republiškega proračuna, predvsem zaradi, tega, 
ker je povsem neznano, kako bo ta instrument deloval na območju posameznih 
občin. Vse statistike in evidence namreč prikazujejo le neke verjetnosti, kako 
se bo ta sklad formiral; toda le po panogah gospodarstva, ne pa tudi po obči- 
nah. Ker smo zvedeli definitivno za to možnost šele 8. januarja, nismo bili v 
tako kratkem času sposobni bolj precizno ugotoviti učinek tega novo uvedenega 
prispevka na proračunske vire posamezne občine. Zato smo prav zaradi te 
menili, da je boljše, 'če ta vir proračunskega dohodka zadržimo za republiko'. 
Ob tem pa smo seveda nekatere druge nove vire proračunskih dohodkov določili 
za občinske skupščine. 

Pozneje se je pokazalo, da so prav možnosti raznih številnih kombinacij, ki 
jih občinske skupščine imajo z gospodarskimi organizacijami v zvezi z graditvijo 
šolskih, kulturno-prosvetnih, otroških varstvenih in podobnih ustanov, takšne 
narave, da je prevladalo na številnih odborih skupščine mnenje, da je primer- 
neje, če je to dohodek občin, republika pa naj v zameno za to vzame neke 
druge vire proračunskih dohodkov. Za to prihajajo glede na množino sredstev v 
poštev ali prispevek od osebnega dohodka ali prometni davek ali pa dopolnilni 
prispevki, ki jih bodo po novem morali plačevati tudi zaposleni upokojenci od 
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honorarnega dela. Zamenjava s prispevkom od osebnega dohodka ne bi bila 
primerna, ker ta v čisto drugačnem smislu prizadene posamezne občine kot 
prispevek od sklada skupite porabe. Prav tako tudi prometni davek ne ustreza, 
ker zadene občine v drugačnem razporedu kakor prispevek od sklada skupne 
porabe. 

Zato je republiški izvršni svet menil, da bi bilo najbolje, če bi v zameno 
republika prevzela tiste posebne prispevke, ki se od novega leta dalje morajo 
plačevati od zaposlenih upokojencev. Kot vam je znano, zaposleni upokojenci 
zdaj ne plačujejo nekaterih prispevkov. Po novem predpisu pa naj bi bile te 
zaposlitve izenačene glede družbenih dajatev z vsemi drugimi zaposlitvami. 
Enako je tudi s honorarnim delom, ki se opravlja v sami delovni organizaciji; to 
delo naj bi bilo prav tako obremenjeno z družbenimi dajatvami kot vsako 
drugo. 

Ta vir proračunskih dohodkov znaša v globalu približno toliko, kot bi zna- 
šal prispevek od sklada skupne porabe, to je približno 20 milijonov N dinarjev. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa za pojasnilo. Zeli še kdo 
besedo? Ce ne, sprašujem predlagatelja amandmaja, ali po vseh danih pojasnilih 
še vztraja na amandmaju? Prosim, poslanec Boris Feldin. 

Boris Feldin: Ceje gotovo to, kar je bilo v pojasnilu, bi se strinjal, 
da je to regulativ občine. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Treba je biti precizen: ali vztrajate 
na amandmaju ali pa ga umikate? 

Boris Feldin: Kljub povedanemu, ne zaupam. Če bo zakon sprejet, 
bi predlagal, da bi prosvetno-kulturni zbor zavzel stališče, kot ga vsebuje 
amandma. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Mislim, da je bilo pojasnjeno s strani 
predstavnika izvršnega sveta, da je sprejeta odločitev, da se ta sredstva ne zbi- 
rajo na ravni republike, marveč na ravni občin. Mislim, da je stvar dovolj čista 
in jasna. Zato dajem amandma na glasovanje. Kdor je za amandma, naj prosim, 
dvigne roko. (6 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti amandmaju? (20 poslan- 
cev.) Kdo se je vzdržal? (11 poslancev.) Ugotavljam, da prosvetno-kulturni zbor 
ni sprejel .amandmaja k predlogu zakona o republiškem prispevku od sredstev 
skupne porabe. 

Ker je s tem dnevni red izčrpan, zaključujem 41. sejo prosvetno-kulturnega 
zbora in se vsem še navzočim zahvaljujem za potrpežljivo sodelovanje. Hvala 
lepa! 

(Seja je bila zaključena ob 22.15.) 



SOCIAINO-ZDRAVSTVENIZBOR 

36. seja 

(9. februarja 1968) 

Predsedoval:dr. Vinko Mozetič, 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 36. sejo socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Bruna Razmovska, Slavko Osredkar, 
dr. Dragica Grčar in Marija Rudolf. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Seji zbora prisostvujejo: tovariš Vinko Hafner, Zora Tomič in Jožko Štru- 

kelj kot predstavniki izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predstavniki 
republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo, republiškega sekre- 
tariata za delo, republiškega sekretariata za finance, republiškega sekretariata 
za gospodarstvo, zavod SR Slovenije za planiranje, republiške skupnosti social- 
nega zavarovanja delavcev Slovenije, republiškega zavoda za socialno zavaro- 
vanje, društva slovenskih glasbenikov zabavne glasbe ter komisije za volitve 
in imenovanja Skupščine SR Slovenije. Goste pozdravljam in jih' vabim, da 
sodelujejo v razpravi. 

Na podlagi 2. odstavka 210. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije obve- 
ščam zbor, da je ustavno sodišče SR Slovenije na predlog nekaterih obratnih 
ambulant ter gospodarskih organizacij za presojo ustavnosti 65. člena zakona 
o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji ter po lastni pobudi glede 
2. odstavka 28. člena omenjenega zakona ugotovilo, da določba 2. odstavka 28. 
člena in 65. člena zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji nista 
v skladu z ustavo SR Slovenije. Zadevna odločba ustavnega sodišča je bila pri- 
ložena k sklicu za to sejo zbora. Skupščina SR Slovenije bo v kratkem dobila 
ustrezne predloge za spremembo oziroma dopolnitev navedenega republiškega 
zakona. 

Na podlagi 312. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije obveščam zbor, 
da je republiški zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 29. decembra 1967 
v enakem besedilu sprejel vse tri predloge zakonov, ki jih je naš zbor sprejel 
na prejšnji, to je na 35. seji dne 22. decembra 1967 in sicer: zakona o skupnostih 
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otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR 
Sloveniji, predlog zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov in predlog za- 
kona o ustanovitvi zavoda za usposabljanje mladine v Črni na Koroškem. 

Poslanec dr. Dušan Mis je na podlagi 2. odstavka 17. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije zaprosil, da se mu dovoli izostanek od dela v skupščini za 
obdobje od 1. februarja 1968 do 30. junija 1968, ko bo sodeloval na mednarod- 
nem tečaju za pospeševanje zdravja, ki ga prirejajo belgijske in nizozemske 
vrhunske zdravstvene institucije. Po 2. odstavku 17. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije lahko zbor poslancu, ki se iz opravičenega vzroka daljši čas ne 
more udeleževati sej telesa, katerega član je, dovoli, da mu ni treba hoditi na 
seje. O tem odloča zbor brez obravnave. 

Ali se zbor strinja s predlogom poslanca dr. Dušaiia Misa? (Poslanci se 
strinjajo.) 

Ugotavljam, da se zbor s tem predlogom strinja. 
Nadalje moram obvestiti zbor, da je izvršni svet na podlagi stališč skup- 

ščinskih odborov umaknil predlog zakona o določitvi meje, ki jo smejo dosegati 
prispevki iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja v letu 1968. Ta predlog 
zakona je v predlogu dnevnega reda zajet pod 6. točko. 

Na današnji seji zbora ne bomo obravnavali predlog odloka o ustanovitvi 
skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja in 
predlog odloka o izvolitvi članov te komisije, ker ustrezni predlogi še niso bili 
pripravljeni. Predsedstvo Skupščine SR Slovenije, ki je predlagatelj prvo ome- 
njenega predloga, je sprejelo sklep, naj o obeh odlokih najprej razpravljajo 
republiški, gospodarski in organizacijsko-politični zbor na seji, ki bo dne 12. 
februarja. Naš zbor bo o teh predlogih odlokov razpravljal na prvi prihodnji 
seji, ustrezno gradivo pa boste prejeli te dni. 

Dne 1. februarja 1968 ste prejeli tri predloge zakonov in sicer: predlog 
zakona o postopku, rokih in obveznostih v zvezi s soglasjem k stopnjam pri- 
spevkov za zdravstveno zavarovanje, predlog zakona o dodatnem prispevku za 
zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci — člani gospodinjstva, ki 
se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo in predlog zakona o dodatnem prispevku 
za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci od dopolnilnih do- 
hodkov. 

Ker gre za predpise, ki morajo biti čimprej uveljavljeni, podan pa je bil 
predlog izvršnega sveta za skrajšani postopek ter predlog predsedstva za skraj- 
šanje rokov, predlagam, da tudi te tri predloge zakonov vključimo v dnevni 
red današnje seje. 

Ali se zbor strinja s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 
Ugotavljam, da so omenjeni trije predlogi zakonov sprejeti v dnevni red 

današnje seje zbora. 
Nadalje predlagam, da v dnevni red zbora vključimo še poročilo mandatno- 

imunitetne komisije. Poslanka zbora Vera Manfreda je namreč podala izjavo 
o odpovedi poslanski funkciji. Po poslovniku Skupščine SR Slovenije mora zbor 
tako izjavo obravnavati na prvi seji zbora. 

Ali se zbor strinja s to razširitvijo dnevnega reda? (Poslanci se strinjajo.) 
Ugotavljam, da je tudi ta predlog sprejet. 
Ker smo iz prvotnega predloga dnevnega reda izločili 6. in 12. točko in 

ker smo v dnevni red sprejeli štiri nove točke, predlagam za današnjo sejo zbora 
naslednji dnevni red: 
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1. odobritev zapisnika 35. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. ocena razvoja v SR Sloveniji v letu 1968; 
4. predlog zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za 

leto 1968; 
5. predlog zakona o stopnjah in delitvi prispevkov za otroško varstvo v 

letu 1968; 
6. predlog zakona o postopku, rokih in obveznostih v zvezi s soglasjem k 

stopnjam prispevkov za zdravstveno zavarovanje; 
7. predlog zakona o dodatnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, ki ga 

plačujejo zavarovanci — člani "gospodinjstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko de- 
javnostjo; 

8. predlog zakona o dodatnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, ki 
ga plačujejo zavarovanci od dopolnilnih dohodkov; 

9. predlog zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe; 
10. sklep o stopnji osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko za- 

varovanje in prispevka za zavarovanje za nesrečo pri delu in poklicno obolenje 
ter sklep o določitvi dodatnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zava- 
rovanje za kritje stroškov invalidskega zavarovanja, ki presegajo poprečje stro- 
škov tega zavarovanja in za kritje večjih obveznosti invalidskega zavarovanja, 
ki so posledica nesreče pri delu ali poklicnih bolezni (1. in 3. točka 112. člena 
temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja); 

11. pogodbi o izvajanju socialnega zavarovanja kolporterjev, tiska in glas- 
benikov zabavne glasbe; 

12. informacija o uporabi sredstev, zbranih s sodnimi taksami in denarnimi 
kaznimi; 

13. predlog sklepa o izvolitvi predsednika in članov komisije Skupščine 
SR Slovenije za vprašanja mednarodnih odnosov in 

14. poročilo mandatno-imunitetne komisije. 
Se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? Ima morda kdo kakšen 

predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne javi se nihče.) 
Ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 35. seje socialno-zdravstvenega zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli skupaj z vabilom za sejo. Ima kdo kakšno 
pripombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Če ni pripomb, ugotavljam, da je 
zapisnik odobren. 

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

Na vprašanje poslanca Jožeta Oblaka bo v imenu izvršnega sveta odgo- 
vorila tovarišica Zora Tomič, član izvršnega sveta. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Po- 
slanec tega zbora Jože Oblak je postavil naslednje poslansko vprašanje: »Kaj 
je v letu 1967 izvršni svet ukrenil za zmanjšanje prekomernega administrativ- 
nega dela zdravstvene službe, ki tej službi povzroča nepotrebne finančne iz,- 
datke, zdravstvene delavce odteguje strokovnemu delu, zavarovancem pa po- 
vzroča nepotrebno izgubo časa.« 
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Izvršni svet je naročil republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno 
varstvo, naj prouči ta aspekt dela zdravstvene službe in predlaga potrebne 
ukrepe. Sele pri podrobnejšem proučevanju tega problema je postalo jasno, da 
zadeva ni enostavna in da gre dejansko za tri oblike administrativnega dela 
v zvezi z zbiranjem podatkov, in sicer za strokovno medicinsko evidenco, za 
opravila v zvezi s predpisi socialnega zavarovanja in za različno evidenco, ki 
jo predpisujejo zdravstveni zavodi za svoje potrebe. Vse tri oblike $e prepletajo 
v zdravstvenih zavodih in torej ni mogoče obravnavati samo ene oblike in 
iskati rešitve v odpravi ali racionalizaciji le ene oblike. Prav tako se je poka- 
zalo, da je šlo ob vseh doslej predlaganih rešitvah le za večjo funkcionalnost 
zbiranja podatkov, ne pa tudi za večjo racionalizacijo v poslovanju. Ta bi bila 
edino v tem, da nam enkrat zbrani podatek služi za strokovno medicinsko ob- 
delavo, za finančno administrativno obdelavo socialnega zavarovanja in po 
možnosti še za notranjo evidenco zdravstvenega zavoda. Prav zaradi tega je 
republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo sredi preteklega leta 
ustanovil komisijo, ki se ukvarja s problematiko zdravstvene statistike. Izho- 
dišče njenega dela je torej kompleksno obravnavanje zdravstvene evidence in 
statistike. 

Prvi pogoj za uveljavitev konceptov sodobne zdravstvene evidence in sta- 
tistike je tudi drugačna tehnologija obdelave podatkov, ker dosedanja ročna 
obdelava še ob tako izdelanem sistemu ne obeta veliko. Ne moremo še natančno 
oceniti, kateri podatki so odveč in nalagajo zdravstveni službi nepotrebno delo, 
oziroma katerih podatkov je premalo. Prav tako je naloga komisije, da selek- 
cionira podatke in da določi način njihove obdelave. S tem v zvezi pa bo prav 
gotovo potrebno proučiti tudi ustreznost zveznega pravilnika o medicinski do- 
kumentaciji, evidenci in načinih poročanja zdravstvenih zavodov. Komisija je 
že izdelala zasnove, toda zaenkrat bodo njene ugotovitve vplivale le na ožjo 
skupino zdravstvene evidence, ker zaradi veljavnega sistema organizacije social- 
nega zavarovanja ne more poenotiti celotnega zbiranja podatkov in evidence 
v zdravstveni službi. 

Navodila o elementih in merilih za sklepanje pogodb med zdravstvenimi 
zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja, ki jih je predpisal 
republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo za leto 1968, razen finanč- 
nih učinkov, hočejo doseči tudi poenotenje sistema storitev v zdravstveni službi. 
Zato tudi postavljajo osnove za statistično spremljanje, da bi že v letu 1968 
uveljavili pri bolnišnicah razvitejši sistem financiranja, ki ga doslej nismo 
mogli uresničiti prav zaradi pomanjkljivih osnov zdravstvene statistike. 

Kolikor bi se želel ta zbor podrobneje seznaniti z delom na tem pod- 
ročju, predlagam, da naročite republiškemu sekretariatu za zdravstvo in soci- 
alno varstvo, da vam predloži informacijo in gradivo o zasnovah za rešitev teh 
vprašanj. Menimo pa, da bi lahko nov sistem zdravstvene statistike uveljavili 
šele z letom 1969. 

Dr. Vinko Mozetič: Besedo ima Jože Oblak, 

Jože Oblak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pri 
vprašanju, ki sem ga postavil izvršnemu svetu, me je vodila ugotovitev izvrš- 
nega sveta iz decembra 1966, ki sem jo dobesedno citiral. To je ugotovitev iz 
tistega časa, ko je bil podan predlog za zmanjšanje prispevne stopnje za zdrav- 
stveno zavarovanje. Takrat je izvršni svet ugotovil, da so med drugim rezerve 
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tudi v pretirani administraciji v zdravstvu, ki odteguje zdravstvene delavce 
strokovnemu delu, zavarovancem pa povzroča nepotrebno izgubo časa. 

Ker je tudi letos izvršni svet ugotovil isto, in sicer v oceni razvoja v SR 
Sloveniji v letu 1968 z dne 23. 1. 1968, ki smo jo dobili z materialom za to sejo, 
na strani 29 piše: »Zdravstveno zavarovanje je zaključilo poslovanje v letu 1967 
s primanjkljajem, ker so se prepočasi izvajali ukrepi za racionalizacijo poslo- 
vanja na tem področju«, in se z njegovo ugotovitvijo kot tudi stališčem, da so 
potrebni ukrepi za racionalizacijo administrativnega dela, v celoti strinjam, 
moram poudariti, da je v letu 1967 izvršni svet zamudil priložnost, da bi tudi 
sam prispeval k uveljavljanju te racionalizacije. Menim namreč, da je precej 
časa zamujenega, ker je republiški sekretariat za zdravstvo pristopil k reše- 
vanju omenjenega problema šele v sredini lanskega leta. Strinjam se s stali- 
ščem, da je treba tako obsežno materijo kompleksno in študijsko proučiti, ven- 
dar menim, da bo treba sprejeti bolj energične ukrepe, ker je zdravstveno 
zavarovanje izredno občutljivo področje in ker ugotavljamo, da trošimo velika 
sredstva v pretirani administraciji. Poudaril bi, da je takrat vsa slovenska jav- 
nost, predvsem pa zavarovanci, zelo toplo pozdravila stališče_ izvršnega sveta, 
da so velike rezerve v administrativnem poslovanju. Vendar pa moramo ugo- 
toviti, da v letu 1967 praktično ni bilo sprejetih nobenih konkretnih ukrepov, 
ki bi imeli pozitivne finančne učinke na tem področju. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Predstavnik izvršnega sveta je pred- 
lagal zboru, da naroči sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo, da mu 
predloži informacijo o ukrepih, ki se pripravljajo na tem področju. Ali se zbor 
strinja s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Ugotavljam, da soglašamo s 
takim predlogom in bom to sporočil sekretariatu. 

Na poslansko vprašanje Adolfa Šarmana bo odgovorila tovarišica Zora 
Tomič, član izvršnega sveta. 

Zora Tomič: Poslanca Adolf Sarman in Nikolaj Sabjan sta postavila 
poslanski vprašanji, ki se vežeta na velikost in rizičnost komunalnih skupnosti 
in na sedanje kriterije, predpisane z zakonom o pogojih za ustanovitev komu- 
nalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev, komunalne skupnosti social- 
nega zavarovanja kmetov in komunalnega zavoda za socialno zavarovanje. Ker 
sta vprašanji med seboj tesno povezani, vas prosim tovariš predsednik in tova- 
riša poslanca, da mi dovolite, da na obe vprašanji hkrati odgovorim. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Se poslanca strinjata s predlogom? 
(Da.) 

Zora Tomič: Čeprav je republiški sekretariat za delo pokrenil vse, kar 
je bilo v-njegovi kompetenci, izvršni svet meni, da na podlagi pogojev, ki smo 
jih predpisali s citiranim zakonom v letu 1965, sedaj ni mogoče presojati rizič- 
nosti komunalnih skupnosti, ker so se bistveno spremenili tako družbenoeko- 
nomski pogoji, kot tudi sama situacija v komunalnih skupnostih zdravstvenega 
zavarovanja delavcev oziroma kmetov. Zato bo izvršni svet še v prvi polovici 
letošnjega leta predložil Skupščini SR Slovenije predlog za spremembo citira- 
nega predpisa. Ob obravnavi tega predloga bomo lahko temeljito razpravljali 
o dosedanjih pomanjkljivostih in o vprašanjih, ki jih zastavljata tudi poslanca 
v poslanskih vprašanjih in ki terjata pravno ureditev. Na tej osnovi bomo lahko 
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pravočasno sprejeli ustrezen predpis, ki bo omogočal racionalno poslovanje tudi 
v komunalnih skupnostih s 1. 1. 1969. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ali želita tovariša poslanca postaviti 
dopolnilno vprašanje? (Ne.) Na vprašanje poslanca dr. Stjepana Bunte bo 
odgovorila tovarišica Zora Tomič, član izvršnega sveta. 

Zora Tomič: Poslanec dr. Stjepan Bunta je postavil izvršnemu svetu 
naslednji poslanski vprašanji: 

Kako se ocenjuje nepravilnosti v zakonu o prispevkih in davkih občanov 
in kaj je izvršni svet ukrenil ali namerava ukreniti, da bi se še v tem letu 
zakonska določila spremenila. 

S temeljnim zakonom o prispevkih in davkih občanov, ki je stopil v ve- 
ljavo leta 1965, je bil uveden prispevek iz skupnega dohodka občanov. Za raz- 
liko od prejšnjega davka, ki se je pobiral le od dohodkov iz delovnega razmerja 
in avtorskih pravic, zajema prispevek iz skupnega dohodka vse osebne dohodke 
ne glede na to, iz kakšnih virov se dosegajo. Tudi pri ugotavljanju osnove za 
prispevek ne ugotavljajo več družinskih razmer. V samem zakonu o prispevkih 
in davkih občanov pa ni bila določena višina neobdavčljivih osebnih dohodkov 
in se je to prepustilo posebnemu zveznemu zakonu. Ker je prispevek iz skup- 
nega dohodka občanov dohodek zveze, so tudi stopnje tega prispevka za vso 
Jugoslavijo enotne. Izvršni svet meni, da ni mogoče tega vprašanja enakovredno 
obravnavati na območju vse Jugoslavije, ker so po posameznih republikah raz- 
lične ekonomske kot tudi socialne razmere. Zaradi tega je predlagal zveznemu 
izvršnemu svetu, naj prepusti republikam urejanje teh vprašanj. Zal je bil 
predlog odklonjen, kar pa ne pomeni, da se ne bomo še nadalje zavzemali za 
tako rešitev. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli poslanec poštaviti dopolnilno 
vprašanje? Besedo ima dr. Stjepan Bunta. 

Dr. Stjepan Bunta: Tovariš predsednik! Z odgovorom nisem zado- 
voljen, ker je ugotovljeno le stanje, ki mi je znano. Gre za zvezni predpis. 
Menim, da je zvezni zakon glede na naša stališča oziroma do otroškega varstva, 
za katerega se v vprašanju sklicujem, nesprejemljiv in da bi moral izvršni svet 
storiti veliko več, da bi se ta zvezni zakon spremenil, oziroma da to stori vsaj 
letos, če je to bilo že prej zamujeno. Vemo, kakšno je stanje v pogledu sredstev 
za otroško varstvo, glede štipendij in za druge namene, zato menim, da je tak 
predpis neprimeren. Če bi izvršni svet v reševanju tega vprašanja pokazal 
toliko energije, kot jo pokaže v nekaterih drugih primerih, kar mu je šteti v 
dobro, menim, da bi se lahko tudi ta predpis v letu 1967 spremenil. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: 2eli še kdo postaviti poslansko vpra- 
šanje? Besedo ima Anica Okršlar. 

Anica Okršlar : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na članek »Razsaja pri nas gripa ali ne« je nastalo med prebivalci precej 

kritike, seveda zopet na račun zdravstvene službe, češ da ni sposobna ugotoviti, 
ali trenutno v Sloveniji lahko govorimo o pojavu gripe ali ne. Sprejetje pre- 
ventivnih ukrepov proti gripi (organizacija cepljenja) in ugotavljanje pojava 
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gripe ter uspešnosti cepljenja prati gripi je naloga epidemiološke službe. Izva- 
janje takih nalog, katerih uspešnost sloni predvsem na znanstveno raziskoval- 
nem delu, pa terja precejšnja finančna sredstva in tudi strokovnih delavcev. 

Postavljam vprašanji: »Ali so bili sprejeti vsi preventivni ukrepi in če ne, 
zakaj se ni moglo izpeljati vseh preventivnih nalog in kdo je za to odgovoren?« 

»Ali ima epidemiološka služba za take naloge, ki so velikega družbenega 
pomena, potrebna finančna sredstva?« 

Predlagam, kolikor ni mogoče odgovoriti na vprašanji na današnji seji, da 
se mi pismeno odgovori. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovarišica Majda Ga- 
spari, republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo. 

Majda Gaspari: Na osnovi članka v Delu se je naš sekretariat takoj 
obrnil na zavod za zdravstveno varstvo SR Slovenije z vprašanjem, kaj je na 
stvari. Včeraj smo dobili pismeno sporočilo vodje enote za epidemiologijo, pro- 
fesorja dr. Milka Bedjaniča. Dovolite, da vam preči tam njegov odgovor. »Epi- 
demiološki službi pri zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo je bilo znano, 
da je v zadnjih 14 dneh med prebivalstvom naraslo število gripoznih infektov. 
Ta pojav lahko zasledimo vsako leto v tem času. Gripi podobne infekte povzro- 
čajo različni virusi, v prvi vrsti virusi influence. Letošnja gripozna obolenja 
imajo v glavnem zelo lahek značaj in ogrožajo zaenkrat samo prav stare, in 
sicer oslabljene ljudi. Ker pojav ni izreden, temveč smo ga pričakovali in ker 
razen cepljenja tako ali tako ni primernih ukrepov zoper širjenje gripe, nismo 
oficialno razglasili stanja epidemije. To je pridržano za težje izbruhe bolezni. 
Menimo, da zdravstvena služba zmaguje ta porast gripoznih obolenj. Influenca 
aH gripa se ne prijavlja individualno, temveč v 10-dnevnih zbirnih in kolek- 
tivnih prijavah. Take prijave so že začele ravnokar prihajati. Edina smiselna 
preventiva je v cepljenju. To cepljenje je bilo kot vsako leto, opravljeno v teku 
oktobra, novembra in decembra ter je zajelo nad 150 000 oseb. Ker epidemija 
še ni končana, tudi še ne moremo evaloirati, v kako visokem odstotku so bili 
cepljeni zavarovanci pred boleznijo. V približno 2 mesecih bomo začeli zbirati 
podatke, ki imajo razumljivo samo retrospektiven pomen, vendar drugačnih 
podatkov ni moč dobiti. Virusni laboratorij je naredil, kar je v njegovih močeh. 
Organiziral je dobavo in distribucijo cepiva ter samo cepljenje. Kolikor je 
dobil v preiskavo^ material, je preiskavo tudi izvršil. Ker pa stane ena preiskava 
okoli 340 N dinarjev, je razumljivo, da teh preiskav ni bilo veliko. Pred zaključ- 
kom epidemije sploh ni možno vrednotiti uspeha cepljenja.« 

Tovariš profesor mi je ob priliki, ko nam je prinesel pismen odgovor na 
podlagi podatkov, ki so mu bili na razpolago, povedal, da število gripoznih obo- 
lenj v tem obdobju ni bistveno večje, kot v preteklih letih v istem obdobju, 
razen v letu 1964, ko je znatno poskočilo in smo tudi oficialno razglasili, da gre 
za epidemijo gripe. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli poslanka postaviti dopolnilno 
vprašanje. Besedo ima Anica Okršlar. 

Anica Okršlar: Nisem zadovoljna z odgovorom na drugo vprašanje, 
kjer članek govori, da ni sredstev. 
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Predsednik dr. Vinko Mozetič : Drugo vprašanje je, ali ima epide- 
miološka služba potrebna finančna sredstva? 

Majda Gaspari: V odgovoru je razvidno, da je bilo cepljenje oprav- 
ljeno v velikem obsegu in da epidemiološki inštitut opravlja vse preiskave, ki 
jih javljajo interesenti. Koliko jih je bilo, ne vem, tovariš profesor je dejal, da 
so bile opravljene vse, ki šo bile naročene. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Je še kako dopolnilno vprašanje? 
(Ni.) Zeli še kdo postaviti vprašanje? Besedo ima dr. Erna Primožič. 

Dr. Erna Primožič: Tovariš predsednik, tovarišiee in tovariši po- 
slanci! Po zakonu o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji bi do 31. de- 
cembra 1967 morali izvesti reorganizacijo osnovne zdravstvene službe. Ker se 
to ni zgodilo, postavljam poslansko vprašanje: »Ali se bo zakon dosledno izvajal 
in ali bo veljal za vse?« Več zdravstvenih domov je namreč z referendumi odlo- 
čilo, da se ne združijo, čeprav ne izpolnjujejo zakonitih pogojev za nadaljnji 
obstoj. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Želi predstavnik izvršnega sveta 
oziroma sekretariata odgovoriti na vprašanje? Besedo ima tovariš'iea Majda 
Gaspari, republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo. 

Majda Gaspari: Na zadnjem zasedanju zbora sem že odgovorila na 
vprašanje, kako sekretariat tolmači situacijo, ki je nastala v zvezi z odločitvami 
ustavnega sodišča. Te dni bo skupščini predložen predlog za spremembo in 
dopolnitev 28. in 65. člena citiranega zakona in bo zbor odločal o podaljšanju 
termina, ki je sedaj odprt v zvezi s 65. členom zakona in tudi o tem, za koliko 
časa se ta termin podaljša. Menim, da v tem obdobju veljajo tudi citirani členi 
zakona, ker bodo postali neveljavni šele 1. julija. Vemo, da nekateri zdravstveni 
zavodi nočejo izvajati. Definitivno bo to situacijo rešil novi termin, ki bo 
postavljen. Predpisan bo tudi postopek za prenehanje zavodov, ki do< tega ter- 
mina ne bodo izpolnili pogojev, ki jih nakazuje zakon. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli tovarišica poslanka postaviti 
dopolnilno vprašanje? (Da.) 

Dr. Erna Primožič: Mi stojimo sedaj pred sprejetjem splošnega spo- 
razuma in sklepanjem pogodbe, toda s kom? 

Dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovarišica Majda Gaspari. 

Majda Gaspari : Strinjam se z ugotovitvami poslanke, da nastajajo 
vprašanja, is kom skleniti pogodbe za leto 1968. Nekatere komunalne skupnosti 
so se odločile, da bodo sklepale pogodbe samo s tistimi zdravsitvenimi zavodi, 
ki izpolnjujejo pogoje po zakonu in jim dale na, razpolago vsa sredstva za 
izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva, tako da bi le-ti potem urejali fi- 
nanciranje na celotnem območju. V tem pogledu obstaja dvoje pravnih mnenj. 
Po enem bi morale občinske skupščine — kot ustanoviteljice zdravstvenih za- 
vodov — zahtevati, da se zavode, ki. ne izpolnjujejo pogojev, izbriše iz registra. 

22* 



340 Socialno-zdravstveni zbor 

Po drugem mnenju pa je treba počakati novi rok, ki ga bo v skladu s stališčem 
ustavnega sodišča do 65. člena citiranega zakona treba podaljšati in urediti 
v zvezi s popravkom zakona. Nastala je nekoliko dvoumna pravna situacija, ki 
jo mi doslej nismo bili v stanju razčistiti, čeprav smo se posvetovali z več 
pravniki. Menimo, da bo stvar jasna šele tedaj, ko bo zakon dopolnjen. Mi 
povsod zagovarjamo stališče, da ne bi smeli glede financiranja zdravstvenega 
varstva sedaj sprejemati ukrepov, ki bi otežkooali ali ovirali izvajanje zdrav- 
stvenega varstva in naj pogodbene stiranke sklenejo pogodbo za določen čas, 
največ pa za pol leta. Predpostavljamo, da se bo v tem času razrešila situacija 
z dopolnitvijo zakona. Pri tem moramo upoštevati izhodišče1, da ne smerna po^- 
slabšati zdravstvenega varstva. Menim, da bi morali iz te predpostavke presojati 
v vsaki komunalni skupnosti financiranje zdravstvenega varstva. Menim, da je 
sedaj težko -dati recept, ki bi veljal za vse. Vprašanje financiranja zdravstvenega 
varstva je treba v vsaki skupnosti urejati na osnovi dogovora. Kot sem že 
omenila, smo> danes predložili skupščini predlog za spremembo zakona. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima po- 
slanec dr. Borut Rus. 

Dr. Borut Rus: S poslancem dr. Tonetom Matičičem postavljava na- 
slednji poslanski vprašanji: 

Specializacija zdravnikov splošne medicine je pri nas uzakonjena, vendar 
se na področju Slovenije sistematično ne izvaja in to v taki meri, kot je v 
sosednji republiki Hrvatski, pa tudi v republiki Srbiji. 

Spričo razvoja medicine in spremenjene patologije prebivalstva je postal 
pri nas splošni zdravnik tisti, ki je strokovno kvalificiran, da svoje delovanje 
ne omejuje samo na področje medicine, temveč mora pri svojem delovanju 
nuditi kontinuirano in med seboj povezano zdravstveno varstvo. Bolnik mora 
imeti neposreden pristop k zdravniku splošne prakse. Splošni zdravnik ni spe- 
cialistu niti nadrejen niti podrejen. Njegovo delovno področje obsega posebno 
področje zdravnikovega delovanja. Splošni zdravnik ima boljši pregled in boljše 
izkušnje glede na sociološke in socialne vzroke bolezni svojih bolnikov, kar 
klinični zdravnik in specialist vedno nimata. 

Upoštevajoč to stališče, zdravnik ne more postati splošni zdravnik s tem, 
da je končal medicinsko fakulteto, temveč mora področje splošne medicine 
specializirati, tako kot vsako drugo področje medicine. Prosiva za odgovor: 

»Ali so v SR Sloveniji sprejeti ukrepi, da se specializacija iz splošne medi- 
cine lahko organizirano in kontinuirano izvaja?« 

Iz sekcije zdravnikov splošne medicine pri slovenskem zdravniškem dru- 
štvu je izšla pobuda za ustanovitev stolice iz splošne medicine pri medicinski 
fakulteti ali za ustanovitev inštituta za splošno medicino, ki naj bi znan- 
stveno proučeval probleme splošne medicine in njene tokove, saj skoraj več kot 
polovica slovenskih zdravnikov deluje na tem področju. Prosiva za odgovor: 

»Ali je, oziroma namerava izvršni svet v tej smeri razpravljati in ukre- 
pati ?« 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Bo predstavnik izvršnega sveta od- 
govoril na to vprašanje že na današnji seji? 
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Zora Tomič: Menim, da bi moral poslanec to vprašanje nasloviti na 
republiški zdravstveni center, ki je edini v republiki pristojen, da da strokovno 
obdelane odgovore. Šele na osnovi takega odgovora, bi lahko o tem vprašanju 
razpravljal izvršni svet in izdelal, če bi bilo potrebno, ustrezen predlog. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Se poslanca strinjata s takim pred- 
logom? Menim pa, da bi lahko izvršni svet oziroma sekretariat oskrbel mnenje, 
ker je vprašanje naslovljeno na upravni organ, center pa ni upravni organ. Ali 
bo sekretariat oskrbel tako strokovno mnenje? 

Majda Gaspari: Sekretariat bo skupaj s centrom pripravil odgovor. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
tovarišica dr. Bogomila Rošker-Kranjc. 

Dr. Bogomila Rošker-Kranjc: Tovarišica sekretar je pravzaprav 
že odgovorila na vprašanje, ki ga bom postavila, vendar ga bom zastavila neko- 
liko širše. 

Ker nekaterih določil zakona o organizaciji zdravstvene službe ne izvajamo 
oziroma prepočasi izvajamo, je sedaj zdravstvena služba v težki situaciji. Po- 
godbe še niso sklenjene. Konkretno v celjski regiji je socialno zavarovanje 
nakazalo sredstva samo zdravstvenemu domu Celje. Ostale zdravstvene usta- 
nove dobivajo iz dneva v dan več sodnih nalogov za pokrivanje računov ozi- 
roma za plačevanje računov, ki so nastali z nabavo različnega zdravstvenega 
materiala. ZD Žalec nima sredstev in je tožen ter ne vemo ne kod ne kam. 
Menim, da je treba glede financiranja zdravstvenega varstva zavzeti jasno sta- 
lišče na seji zbora in to vprašanje ne smemo prepustiti dogovarjanju med posa- 
meznimi komunalnimi skupnostmi in zdravstveno službo. Moramo namreč 
vedeti, kje smo, kako bomo delali in kako bomo plačevali naše obveznosti. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Tovarišica sekretar je pojasnila sta- 
lišče sekretariata, da zdravstvena služba ne bi smela biti ovirana v izvajanju 
svojih nalog in da to naj bi bilo izhodišče. Nismo pa informirani, ali so nastale 
take situacije v Sloveniji, da komunalne skupnosti zaradi tega ne sklepajo 
pogodb, oziroma se ne dogovarjajo z zdravstvenimi zavodi. 

Opozoril bi, da konkretno vprašanje ni bilo postavljeno. 

Dr. Bogomila Rošker: Drži, ker je bil delen odgovor že pravzaprav 
dan. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli tovarišica Gasparijeva dopolniti 
odgovor? 

Majda Gaspari: Opozorila bi, da pogodbe niso mogle biti sklenjene, 
ker je rok 29. februar. Kaka je konkretna situacija, ne vem. Menim pa, da ne 
bi smeli delati trdnih zaključkov, da komunalna skupnost nekaj noče. Ta odgo- 
vor bi morali konkretizirati. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanka Anica Man- 
freda. 
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Anica Manfreda: Občinska konferenca Zveze komunistov Zagorje 
ob Savi je na svoji drugi seji obravnavala pereče materialne probleme udele- 
žencev NOV. Na navedeni seji so se izoblikovala naslednja stališča: 

Na področju Slovenije na bi enotno reševali gmotno vprašanje borcev in te 
zadeve ne prepustili v izključno reševanje občinskim skupščinam. 

Udeleženci NOV, ki odhajajo v pokoj oziroma so že upokojeni, naj bi bili 
izenačeni s položajem borcev iz prve svetovne vojne v tem smislu, da bi bili 
pri upokojitvi razvrščeni v en pokojninski razred višje kot sicer. Pri tem je 
treba upoštevati, da so bili ti borci tudi aktivni in predani pri obnovi in graditvi 
naše domovine, in mnogi, ki bi tedaj lahko odšli na šolanje, so se morali temu 
odpovedati, ker so bile pred njih postavljene druge pomembne naloge. Zato 
sedaj nimajo take šolske izobrazbe kot bi jo lahko imeli. 

Prejemke upokojenih borcev NOV iz leta 1941, 1942 in 1943 bi bilo treba 
uskladiti z dohodki zaposlenih borcev. To pomeni, da bi morale biti njihove 
pokojnine tolikšne kot znaša minimalni osebni dohodek zaposlenih borcev. 

V zvezi s temi stališči me zanima, kakšne ukrepe oziroma predloge priprav- 
ljajo republiški organi, da bi rešili gmotno problematiko naših borcev. Prosim 
za pismeni odgovor. 

V i n k o Hafner: Ker je v programu dela tega zbora in republiškega 
zbora obravnava obširnega poročila o problematiki borcev NOV, bi predlagal, 
da poslanka počaka z odgovorom, ker bodo vsa ta vprašanja kmalu obrav- 
navana. Kolikor bo poslanka po tej obravnavi smatrala, da je treba nekatere 
stvari pojasniti, naj postavi vprašanje. Menim pa tovariš predsednik, da bo ta 
razprava še v tem ali pa v začetku prihodnjega meseca, ker je poročilo že pred- 
loženo in je na vsa ta vprašanja odgovorjeno. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Se poslanka strinja s predlogom. 
(Poslanka se strinja.) 

Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje. (Ne javi se.nihče.) 

S tem zaključujem 2. točko dnevnega reda in prehajamo na 3. točko 
dnevnega reda, to je na oceno razvoja v SR Sloveniji v letu 1968.. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli oceno razvoja v SR 
Sloveniji v letu 1968 s prilogami in tabelarnim delom, popravke k temu gradivu, 
poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in predlog mnenja 
k oceni razvoja v SR Sloveniji v letu 1968. Nadalje ste prejeli osnutek resolucije 
o osnovah ekonomske politike za leto 1968, ki je le sestavni del gradiva k tej 
točki dnevnega reda in predstavlja koristno osnovo za razpravo. Republiški 
in gospodarski zbor o osnutku te resolucije še ne bosta sklepala na seji dne 
12. februarja, marveč na prihodnji seji zborov. 

Želi poročevalec odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov še 
ustno obrazložiti stališče odbora? (Ne želi.) Zeli morda predstavnik izvršnega 
sveta dati obrazložitev? 

Vinko Hafner: Menim, da ne bi dajali neko uvodno obrazložitev, ker 
je ta vsebovana v materialu. Po potrebi pa bi s tovarišem Tribušonom, direk- 
torjem zavoda SR Slovenije za planiranje, med samo razpravo dajala pojasnila. 
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Predsednik dr. Vinko Mozetič: Preden preidemo k razpravi, naj 
opozorim, da naš zbor k oceni razvoja v SR Sloveniji v letu 1968 daje le mnenje 
republiškemu in gospodarskemu zboru, kot pristojnima zboroma. Predlog mne- 
nja, ki ga je pripravil odbor, bomo po potrebi in v skladu s stališči, izraženimi 
v današnji razpravi, spremenili oziroma dopolnili. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec dr. Mitja 
Mrgole. 

Dr. Mitja Mrgole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši1 poslanci! 
Ko danes razpravljamo o oceni razvoja v SR Sloveniji za leto 1968, ne moremo 
iti mimo ugotovitev in mimo stopnje razvoja, ki smo jo dosegli v prejšnjem 
letu.. Vse dosedanje analize in ocene našega razvoja v preteklem letu kažejo, 
da smo prvič dokaj realno ocenili gibanje potrošnje in razpoložljivih sredstev 
skoraj na vseh področjih in hkrati postavili jasne smernice našemu nadalj- 
njemu razvoju. To sta dve bistveni vprašanji, dva elementa, na katerih sloni 
ocena razvoja v letu 1968 in pomembno izhodišče za nadaljnje ukrepe, ki naj 
pospešijo gospodarsko in splošno rast v letošnjem letu. Ocena razvoja za leto 
1968, kakršna nam je predložena s svojimi izhodišči in kazalci glede našega 
nadaljnjega napredka, je realna. 

Če danes pozitivno ocenjujemo izhodišča za nadaljnjo rast tudi na področju 
zdravstva in socialnega zavarovanja, nas prav to ocenjevanje zavezuje, da čim- 
prej odpravimo vse negativne ali bolje, nerešene probleme na tem področju. 
Vemo, da smo v letu 1967 zabeležili v socialnem zavarovanju in v zdravstvenih 
zavodih visoke primanjkljaje kljub dosedaj sprejetim sklepom. Ta ugotovitev 
je zelo pomembna, zato moramo čimprej odpraviti nerešene probleme ter doseči 
predvsem likvidnost skladov zdravstvenega zavarovanja tudi z drugimi ukrepi 
in ne samo z določanjem izrednih prispevkov in participacije. Vzporedno z vpra- 
šanjem likvidnosti je treba začeti reševati vsa druga nerešena vprašanja, kot 
so vprašanje komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja, prepočasi potekajoča 
organizacija zdravstvene službe, nerešena vprašanja števila in velikosti zdrav- 
stvenih regij, o čemer je bilo danes že govora. 

Vsa omenjena vprašanja so bistvena in jih rešujemo prepočasi tako, da 
vplivajo negativno na naš nadaljnji razvoj. Ob njih pa je v zdravstvu še 
kopica manjših elementov, ki močno vplivajo na samo potrošnjo sredstev iz 
sklada zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov. Pri tem mislim na še 
neizdelane standarde, normative, na vprašanje porazdelitve bolnišničnih kapa- 
citet, na potrebe posteljnih kapacitet in pa posameznih specialnih zdravstvenih 
dejavnosti in tako dalje. Nadalje moramo čimprej urediti sistem financiranja 
bolnišničnih dejavnosti, uvesti enoten sistem, po katerem bodo možne primer- 
jave in usklajevanje potreb in razdelitev sredstev. Prav tako moramo posvetiti 
vso pozornost problemom v izven bolnišnični zdravstveni službi in dokončno 
urediti vprašanje financiranja preventivnih dejavnosti. Za vse to nam še manjka 
enotnih kriterijev in tudi načelnih stališč. 

Jasno nam mora biti, da niti ob sedanjem sistemu zdravstvenega varstva in 
socialnega zavarovanja niti v dosedanjih sistemih in enako tudi novih sistemih 
omenjenega varovanja ne bo možno racionalno in efektivno poslovati, če ne 
bomo rešili teh osnovnih problemov, ki izredno močno vplivajo na potrošnjo 
in porazdelitev sredstev skladov zdravstvenega zavarovanja in ne nazadnje tudi 
na porazdelitev narodnega dohodka. Zato menim, da je potrebno danes na to 
ponovno opozoriti, saj je pred nami še mnogo nalog, ki jih moramo čimprej 
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rešiti, če hočemo doseči vse to, kar smo si zadali v oceni razvoja socialistične 
republike Slovenije v letu 1968. 

Predlagam, da resolucijo o osnovah ekonomske politike v letu 1968 v točki 
11 dopolnimo s tem, da se izdelajo ustrezna merila in normativi tudi za izven- 
hospitalno zdravstveno dejavnost in da se v letu 1968 dokončno sprejmejo 
stališča o teritorialni razdelitvi Slovenije na področje zdravstva in zdravstve- 
nega zavarovanja. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Želi še kdo besedo? Besedo ima 
poslanec Dolfe Vojsk. 

Dolfe Vojsk: Pred sabo imamo ponovno oceno razvoja. Vsako leto 
se srečujemo z neko obliko ocene dosedanjega razvoja in ukrepov za v bodoče, 
ki bodo v tem letu aktualni, oziroma katere naj bi sprejeli. Moram reči, da se 
strinjam z večino ukrepov, ki so predlagani oziroma formulirani v priloženem 
gradivu. Posebno pomembna se mi zdi jasna orientacija, ki jo je postavil izvršni 
svet, katero bi morali podpreti tudi drugi organizmi v republiki. Pri tem 
mislim predvsem na odpravo deficitarnega financiranja na vseh področjih, 
kar z drugo besedo pomeni, da gremo v jasno orientacijo, koliko nas posamezna 
področja dejansko stanejo; da enkrat jasno povemo, da nas pač stanejo in da 
moramo zato sredstva tudi dobite. V navedeni orientaciji vidim največjo spre- 
membo, ki je bila izvršena glede na dosedanje ocene oziroma na dosedanja 
predvidevanja na tem področju. Kljub temu menim, da je vredno še posebej 
poudariti to vprašanje pri zdravstvenem zavarovanju oziroma financiranju 
zdravstvenega varstva, ker obstoji nevarnost, da ne bodo rezultati kljub na- 
vedeni orientaciji, v letošnjem letu temu ustrezni, bomo pristopali k realizaciji 
posameznih sklepov na enak način, kot prejšnja leta. Če dovolite, se bom še 
povrnil na to vprašanje. 

Kar se tiče stališč odbora do samega gospodarstva, želim še enkrat pouda- 
riti, da bi bil pristop k formiranju sredstev za republiške potrebe v celoti 
sicer v redu, če ne bi imel neke sorazmerno odločilne hibe. 

To je v tem, da so vsa sredstva namenjena za kritje republiških potreb 
in vezana v večji meri na osebne dohodke. Znano je, da ima vsak nov ukrep 
podoben predvidenim za posledico pritisk na zvišanje osebnih dohodkov, kar 
povzroča porast realnih življenjskih stroškov. Naj navedem primer, ki je že 
znan: komunalna skupnost v Ljubljani je sprejela izredni prispevek v višini 
približno 0,95 %, kar bo imelo prav gotovo za posledico, čeprav lahko govorimo 
tudi drugače, pritisk na povečanje osebnih dohodkov za 3 °/o. Podobno bo z 
ostalimi ukrepi. Pri ocenjevanju tega, kakšne posledice bodo imeli posamezni 
instrumenti, hočem reči samo to: ocena povišanja osebnih dohodkov, vsebovana 
v oceni razvoja je verjetno realna, ker bodo vse delovne organizacije, ki bodo 
imele možnost, zviševale osebne dohodke. Zato se tudi ne bomo smeli čuditi, če 
bo narodno gospodarstvo čutilo zaradi zvišanja osebnih dohodkov negativne 
posledice, enake kakor lani, namreč, da se bodo skladi na splošno zelo zmanjšali. 
Nimam nekega konkretnega predloga za rešitev tega vprašanja, vendar menim, 
da na sedanji način, ko so vsa sredstva vezana predvsem na osebni dohodek, 
ne moremo reševati vprašanja osebnih dohodkov po načelu, da morajo biti 
osebni dohodki v skladu s produktivnostjo. Dejansko se bo zgodilo nasprotno, 
saj je občina zainteresirana na čim višjih osebnih dohodkih in enako tudi repu- 
blika, kar v nekem smislu pomeni, vsaj posredno, da gremo, kljub temu, da 
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govorimo nasprotno, vendarle v neko inflacijsko politiko. Na to bi jaz opozoril 
zaradi tega, ker menim, da je bilo to v tem smislu premalo poudarjeno. 

Povrnil bi se na vprašanje demokratičnega izvajanja zakonov. Glede zakona 
o organizaciji zdravstvene službe, ki smo ga lani sprejemali, že ugotavljamo, da 
je dobro, kakor ga kdo izvaja, da je to njegova presojevalna pravica; mi pa 
bomo po enem letu ugotovili, da to izvrševanje ni bilo popolnoma v redu in 
bomo zopet poskušali nekaj drugega. Menim, da stališče posameznih organov, 
bodisi izvršnega sveta, sekretariatov ali drugih, po katerem je v naši družbi 
izvajanje zakonov relativno zelo demokratično, stimulira vsakega, da dejansko 
obide zakon, če ga le more. Na vseh področjih ga vedno obhajamo. Naj gre za 
komunalne skupnosti ali za posamezne zdravstvene institucije ali za karkoli 
drugega iz našega področja, vsak poskuša najti nek način, s katerim bi zakon 
obšel. Potem pa ugotavljamo, da je to stvar dogovora. Zanimalo bi me, ali je 
izvajanje zakona res treba smatrati za birokratsko dejanje in ali vidimo samo- 
upravo in demokratičnost edino v tem, da se demokratično v najvišjih samo- 
upravnih organizmih o stvareh pogovarjamo in sprejemamo neka načela, katera 
pa ni mogoče izpeljati drugače, kot da mora vsak z glavo skozi zid. Podobna 
ugotovitev velja za katerikoli zakon, ki smo ga sprejeli. Tako je moje stališče 
v zvezi z odgovorom na poslansko vprašanje dr. Erne Primožič. Ne morem se 
sprijazniti tudi s tem, da na primer glede financiranja ali drugih težav v repu- 
bliki ne moremo dobiti jasnega odgovora, naj bi ga pa imele posamezne zdrav- 
stvene institucije in komunalne skupnosti. Seveda se zaradi omenjenih nejasnosti 
zahteva potem 125 različnih »jasnih« variant, ki jih potem izvajamo v praksi, 
zato se v zvezi s tem utemeljeno vprašam, če imamo v republiki sploh kak vozni 
red za posamezna področja, oziroma ali nimamo anarhije namesto demokracije. 
Sklicujemo se, saj smo sprejeli načela, od kriterijev za ugotavljanje učinkovi- 
tosti posamezne zdravstvene institucije pa do kriterijev za dejavnost itd. To 
ni nič novega, saj sedaj ponovno postavljamo načela, kot so bila napisana 
in definirana, kolikor jaz vem, prvič že leta 1964, to je pred štirimi leti, da ne 
govorim o tistem obdobju, ko še nisem bil s to problematiko seznanjen. Na to 
bi navezal predvsem vprašanje hospitalnih zdravstvenih institucij. 

Dejstvo je, da nam je uspelo sprejeti določene ukrepe in jih vsaj deloma 
realizirati v osnovni zdravstveni službi — če se omejim na zdravstveno varstvo 
— ne morem pa tega trditi glede hospitalne zdravstvene službe, kljub temu, da 
so bila tudi glede te postavljena določena načela že leta 1964. Menim, da ni 
potrebno tudi za stacionarne zdravstvene zavode stvari postavljati na novo ozi- 
roma nekaj posebnega skonstruirati in sklepati za to področje. Problemi so nam 
znani in smo jih tudi že proučili, nismo samo pristopili k njihovi realizaciji. 
Mnogo vprašanj je še odprtih, ki bi že zdavnaj morala biti rešena na tem pod- 
ročju. Nezadovoljni niso samo zdravstveni delavci, ampak predvsem naši občani. 
Lahko navedem kot primer reševanje problema financiranja ali druge probleme. 
Pozdravljam usmeritev, ki je nakazana glede stacionarnih zdravstvenih zavodov, 
in sicer naj bi uveljavili sistem financiranja po teh storitvah. Vendar moram 
pripomniti, da imam kot državljan občutek, da begamo z enega kriterija na 
drugega zato, ker nismo sposobni prejšnjih kriterijev realizirati. Usmeritev na 
storitve smo imeli kot nekaj pozitivnega že pred leti, nato smo prešli lani in 
predlani na dosedanjo bolj pavšalno usmeritev, sedaj pa prehajamo zopet na 
storitve, kar je sicer pozitivno, če se ne bomo ustavili pri istih težavah. Težave 
se bodo začele šele takrat, ko se bo vsak zavzemal le za svoje interese, ko ne 
bo hotel sprejetih načel nihče realizirati, kar se bo izrazilo takrat, ko bomo 
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začeli komparirati posamezne storitve na posameznih območjih. Če se mislimo 
pa tedaj ustaviti, potem naj že danes predlagam, da je boljše, da navedene 
usmeritve na storitve ni. Kolikor razumem republiške organe, se oni zavze- 
majo za to, da bi pristopili k realizaciji bolj rigorozno. Ce je to res, potem 
prosim, da se vsi zavzamemo za to stališče in ga skušamo realizirati. Ako pa 
tega nismo sposobni, menim, da imamo dovolj gradiva in dovolj kritičnih ocen 
tega sistema na razpolago, na podlagi katerih je možno predvideti eventualne 
napake in se jim vnaprej izogniti. 

Svoje navedbe želim podpreti z dejstvi iz neposredne zgodovine zadnjega 
leta v naši republiki. Ko smo govorili o stopnjah, smo trdili, da bomo s 5 °/o 
stopnjo prispevka za zdravstveno zavarovanje, ob ukrepih, ki jih bomo storili 
na tem področju, zagotovili vse pravice na tem področju — da ni govora o 
kakšnih deficitih — ob pogoju, da bodo dohodki doseženi in da ne bo treba 
predpisati izrednih prispevkov. Vidite, da letos kljub vsem tem zagotovilom 
prihaja do tega. Prihaja pa kljub temu, da so planirani dohodki več ali manj 
realizirani, celo preseženi in to zato, ker nismo izpeljali vseh sklepov, ker ni 
bilo vse izvršeno tako, kot smo si zastavili ob razpravi o akcijskem programu 
na tem področju in o stopnjah. Naj vas spomnim, da smo decembra 1966. leta 
razpravljali od jutra do večera, ker nekateri niso hoteli verjeti, da bo vse tisto, 
o čemer smo govorih realizirano in da se bo celotno družbeno življenje razvijalo 
po naših željah, čeprav je nekaj skromno zagotavljalo, da se bo uresničilo vse, 
kar je zapisano. Na koncu je izpadlo tako, da so »pesimisti«, kot so bili takrat 
nekateri označeni, dejansko imeli bolj prav, čeprav ni vse odvisno od stališč, 
temveč tudi od tega, ali se rigorozno zavzemamo za realizacijo tistih sklepov, 
ki smo jih sami sprejeli. Menim, da je ob dobri usmeritvi in oceni razvoja 
osnovni problem predvsem to ali smo dovolj resno zavzeti sklepe spraviti v živ- 
ljenje oziroma jih realizirati. Pri tem pričakujem v letošnjem letu več vztraj- 
nosti in več poslovnosti tudi s strani republiških organov, predvsem izvršnega 
sveta in pristojnih sekretariatov za to področje. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanec Alojz Frangež. 

Alojz Frangež: Ker bomo mnenje, ki ga je pripravil odbor, posredo- 
vali pristojnima zboroma, predlagam, da spremenimo besedilo v četrtem odstavku 
v zvezi s sprejetjem ustreznih kriterijev glede zaposlitve pripravnikov, in sicer 
v tem smislu, da republika določi kriterije. Čudi me stališče odbora, ki se 
glasi: »v tej zvezi je bilo poudarjeno, da ne bi bilo umestno, da bi republika 
na podlagi zveznega zakona določila kriterije in merila glede zaposlitve priprav- 
nikov«. Menim, da bi morala republika čimprej sprejeti ustrezne predpise, za 
katere je po zveznem zakonu pooblaščena. Ne strinjam se z utemeljitvijo, da 
bi določitev zadevnih obveznosti delovnih oragnizacij zavrla pozitivne procese 
v smeri modernizacije in racionalizacije proizvodnje, kajti modernizacija gospo- 
darstva in služb gre brez dvoma v dveh smereh. Gre za izboljšanje sestave 
osnovnih sredstev in za izboljšanje kadrovske strukture, k čemur pa prav ta 
predpis lahko pripomore. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli poročevalec odbora s tem v 
zveza dati kakšno pojasnilo? (Ne.) 

Želi še kdo besedo? Besedo ima poslanec Štefan Sreš. 
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Štefan Sreš: S predlogom mnenja k oceni razvoja SR Slovenije se 
v glavnem strinjam, kot tudi s stališči, ki jih vsebuje sama ooena in resolucija. 
Menim pa, upoštevajoč današnji odgovor na poslansko vprašanje Adolfa Sar- 
mana in dejansko stanje, da je zadnji odstavek malo preveč skop. Le-ta se 
glasi: »V pogledu teritorialne razdelitve Slovenije na področju zdravstva in 
zdravstvenega zavarovanja se je zbor zavzel za večje rizične skupnosti in zdrav- 
stvene regije, katerih območja naj bi se ujemala.«. 

Menim, da samo teritorialna razdelitev ne daje pozitivnih učinkov. Zato 
predlagam, da se ta odstavek spremeni tako, da se glasi: »V pogledu teritorialne 
razdelitve Slovenije na področju zdravstva in zdravstvenega zavarovanja se je 
zbor zavzel za take rizične skupnosti in zdravstvene regije, ki bodo najučinko- 
vitejše pri zagotavljanju potreb na področju zdravstvenega zavarovanja.« Torej 
ni pomembno število skupnosti, ali bodo 4, 10 ali pet, temveč ali bodo najučin- 
kovitejše. Sioer pa bomo v kratkem razpravljali o teh vprašanjih na po>dlagi 
gradiva, ki ga bo predložil izvršni svet, kot je bilo omenjeno. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ali bi morda predstavniki repu- 
bliških organov lahko povedali svoje stališče o določitvi kriterijev glede zapo- 
slitve pripravnikov. Kolikor sem informiran, je dal tovariš Božič na odboru 
pojasnilo v zvezi s tem. Besedo ima tovariš Jože Božič, sekretar za delo. 

Jože Božič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Sekre- 
tariat za delo je pokrenil širšo aktivnost na poidročju pripravništva in ravno 
te dni anketiramo Okrog 150 delovnih organizacij iz gospodarstva in negospo- 
darstva. Organizirana so bila tudi 4 bazenska posvetovanja v Celju, Ljubljani, 
Kranju in Kopru o izvajanju temeljnega zakona o obveznem sprejemanju pri- 
pravnikov v delovnih organizacijah. Ta zakon je bil sprejet po hitrem postopku 
konec decembra 1967. Večina delovnih organizacij se ne strinja s tem, da bi 
republika določila konkretne kriterije in. postopke v zvezi z urejanjem priprav- 
ništva in stoje na podobnem stališču kot je izraženo v predloženem mnenju 
k oceni gospodarskega razvoja od strani odbora socialno-zdravstvenega zbora. 

Vzroki so predvsem naslednji. Pripravništvo ni nov pojav, in se v večjih 
delovnih organizacijah sistematično z razvojem in potrebami same reforme 
uspešno razvija. Na podlagi ankete v delovnih organizacijah smo ugotovili, da 
ima nad 90 % anketiranih delovnih organizacij uvedeno pripravništvo. De- 
lovne organizacije le-tega sistemsko uvajajo glede na svoje potrebe in razvi- 
janje svoje kadrovske strukture. Seveda je stvar zavestnih sil, da še bolj 
pospešimo ta proces in da ga predvsem rešujemo z izhodišča razvoja in potreb 
delovnih organizacij in izboljšanja kvalifikacijske strukture zaposlenih, ne pa 
zgolj iž potreb, ki predvsem izvirajo iz problematike brezposelnosti, kar hočejo 
nekateri izkoristiti in predlagajo, da bi administrativno določili kriterije de- 
lovnim organizacijam za sprejemanje pripravnikov. 

Ne morem si predstavljati, kako bi na republiškem nivoju postavili krite- 
rije, ker gre za razvojne procese, ki so specifični posameznim delovnim orga- 
nizacijam. 

Glede na specifičnost posameznih delovnih organizacij in njihove različne 
potrebe je torej zelo težko postaviti za vse veljavni enotni sistem kriterijev, 
ki bi določal, kakšna naj bo kadrovska struktura, posebno še, ker je problem 
pripravništva pomembno vprašanje vzgoje, pripravljanja in usposabljanja mla- 
dih ljudi na delo. Danes pa v vrsti delovnih organizacij tudi nimamo pogojev 
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za sistematično uveljavljanje pripravništva in v vsej dosedanji razpravi nakazani 
problemi bolj govorijo v prid tega, da je treba podpirati samoupravno iniciativo 
delovnih organizacij oziroma sedanjo politiko na področju pripravništva. V 
nadaljnjih razpravah neposredno z delovnimi organizacijami bi pripravili dolo- 
čeno študijo in predlog, kakšna naj bo vloga republike pri izvajanju zakona 
o obveznem sprejemanju pripravnikov in v kakšni smeri bi bilo treba podpreti 
iniciativo delovnih organizacij. To bomo predlagali tudi ustreznim odborom 
skupščine, predvsem odboru za delo republiškega zbora in izvršnemu svetu, 
ki bi odločili o merilih predpisanih s strani republike. Tudi zvezni organi so 
mišljenja, da ni treba hiteti z realizacijo zadevnega zveznega zakona, da ne bi 
z določanjem formalnih in administrativnih kriterijev zavrli iniciative delovnih 
organizacij. Najprej je potrebno temeljito proučiti prakso in potem predlagati 
ukrepe. Zakon sam že tako določa, naj republika da svoje mnenje oziroma 
stališča šele takrat, če delovne organizacije same ne bi zavzele konkretnih 
ukrepov v zvezi s pripravniki. Znano pa je, da na strani delovnih organizacij 
obstoji iniciativa. Obračajo se na naš sekretariat predstavniki nekaterih gospo- 
darskih panog in delovnih organizacij s predlogi za posvete in sodelovanje. 
Tako smo se na primer s predstavniki trgovinske in industrijske gospodarske 
panoge dogovorili za posvetovanje v republiškem okviru o tem, kako bi urejali 
pripravništvo. Zaradi te iniciative menim, zaenkrat niso potrebni nobeni enotni 
kriteriji, ki bi le formalno obvezovali delovne organizacije. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
podpredsednik izvršnega sveta Vinko Hafner. 

Vinko Hafner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci F 
Ne nameravam posebej komentirati ali pa zavzemati stališče do izvajanj tova- 
rišev, ki so sodelovali v razpravi, ker se tudi sam z njimi skorajda v celoti 
strinjam. Želim dati samo nekaj pojasnil o stališčih izvršnega sveta do neka- 
terih vprašanj, vsebovanih v gradivu, ki so ostala tudi po razpravi tovarišev 
in tovarišic še vedno odprta. 

Najprej bi se povrnil k formulaciji tovariša Vojska, da je bilo pred enim 
letom podanih v tem istem forumu, ki je bil sicer v drugi sestavi dosti kritičnih 
pripomb o tem, ali smo sposobni izvršiti in pod kakšnimi pogoji nekatere 
ukrepe na področju financiranja zdravstva in socialne politike sploh, in zdrav- 
stvenega varstva še posebej. Pri novih stopnjah. Strinjam se z njim o tem, 
da niso bili izvršeni vsi ukrepi in prav tako tudi ne uresničene vse napovedi na 
tem področju tako, kot se je v razpravi postavljalo, vendar pa smo deloma 
o tem že nekajkrat razpravljali na prejšnjih sejah tega zbora in tudi na 
današnji seji. O tem so bila že postavljena poslanska vprašanja in formulirani 
nanje odgovori. Opozarjam pa na to, da bi bilo prav, če bi forum vendarle kar 
se da realistično in pozitivno ocenil velike napore, ki pa so bili storjeni s strani 
vseh činitelj ev, tako republiških kot tudi zdravstvene službe in drugih, na 
problemu saniranja stanja, ki je nastalo zaradi samega načina financiranja. 
Točno je tudi, kar ugotavlja tovariš Mrgole, da so skladi zdravstvenega zava- 
rovanja in deloma tudi sami zdravstveni zavodi, končali leto z znatnimi izgu- 
bami ter, da stoji v letošnjem letu poleg tekočega financiranja pred nami tudi 
problem saniranja teh izgub. Ce sedaj vse to realno upoštevamo, pa je bil 
vendar napravljen velik korak naprej, saj je bilo znižanje finančnih sredstev 
za zdravstveno varstvo in za zdravstveno zavarovanje sploh, v preteklem letu 
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tako velik zalogaj, da ga preprosto vsi skupaj nismo bili sposobni v celoti 
požreti, začenši z zdravstveno službo, prek skupnosti zdravstvenega zavaro- 
vanja do republiških organov in ostalih dejavnikov. Če realno, po enem letu, 
sedaj to ocenimo, čeprav niso bile mnoge stvari uresničene, je celoten rezultat 
vendarle srednje pozitiven. V enem letu nam je, kljub ugotovljenim deficitom, 
vendarle uspelo zajeziti porast potrošnje zdravstvenega zavarovanja praktično 
na indeks 100. 

Torej kot pravim, zalogaj je bil izredno velik in v celoti vzeto, kljub 
realnim ugotovitvam, ki so jih tovariši v razpravi postavili, je bil ta uspeh 
vendarle precejšen. Drugo vprašanje, ki je s tem ozko povezano, je vprašanje 
primanjkljajev. Strinjam se z ugotovitvijo poslanca Mrgoleta, da imajo skladi 
zdravstvenega zavarovanja določen primanjkljaj, da letos uvajamo izredni pri- 
spevek za njihovo saniranje in da ne moremo iskati način saniranja teh pro- 
blemov samo v uvajanju izrednih prispevkov in drugih oblik sanacije. V tej 
zvezi bi opozoril, lahko vsi ugotovimo, da je bilo pretečeno leto v pogledu zdrav- 
stvenega zavarovanja leto prisilnega varčevanja z določenimi negativnimi posle- 
dicami za zdravstveno varstvo in s številnimi problemi ter da je bilo v tem 
prisilnem varčevanju še malo elementov načrtne racionalizacije. Mislim na 
tako racionalizacijo, ki naj bi omogočala pod težjimi pogoji saniranje, vendar 
pa enak obseg ali pa povečanje zdravstvenega varstva in da vsi ti ukrepi prak- 
tično šele pred nami stojijo ter, da jih tudi v letošnjem letu še ne bomo v celoti 
zajeli. Vsekakor pa na podlagi ugotovitve, ki so razvidne že iz samega gradiva 
za današnjo razpravo, kot tudi vašega poznavanja materije, lahko zaključimo, 
da se bomo letos še v večji meri približali normalnemu financiranju zdravstve- 
nega varstva, kot pa smo se v lanskem letu. Sočasno pa lahko tudi trdimo, da 
v letošnjem letu še ne bomo mogli izpeljati vseh zahtev, ki se postavljajo pred 
vse faktorje oziroma, da ukrepi, ki jih bomo letos izvajali, ne bodo še dali 
definitivnih rezultatov v tem, letu. Predvsem se strinjam s stališčem, da v 
pogledu kritja deficitov sklada zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenih za- 
vodov ne smemo rešitev iskati samo v uvajanju izrednega prispevka. To je 
namreč najenostavnejši izhod. Izredni prispevek se »pogoltne« morda z velikimi 
diskusijami v skupnosti zdravstvenega zavarovanja, vendar, ko je uveden dotok 
sredstev, prihaja avtomatično in stvari se izvršujejo, v resnici pa ekonomska in 
tudi politična teža take odločitve ni s tem v ničemer odpravljena. Ona obstoji 
in pade na vse aktivne zavarovance, praktično na celotno našo družbo, še posebej 
pa na gospodarstvo. Menim, da je umestno stališče, ki ga je ta skupščina že 
sprejela, da je treba letos sanirati izgube pretečenega leta z uvedbo izrednih 
prispevkov. Toda, če bi mi v tem tudi za prihodnje leto videli podlago za to, 
da zdaj neracionalno gospodarimo ali pa da nismo dovolj dosledni, bi bil to sila 
slab izhod in dolžni smo dejansko vsi, od zdravstvenega doma pa do vseh, ki 
smo kakorkoli zadolženi z realizacijo sklepov skupščine, da uresničimo letos 
aktivnost na področju zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva na 
način, da lahko v letu 1969 stvari skoraj v celoti saniramo. 

V svoji razpravi se bom dotaknil še vprašanja, ki ga je načel poslanec 
Vojsk in ki je zelo aktualno, to je sistem financiranja splošne potrošnje v Jugo- 
slaviji, sploh in še posebej v Sloveniji. Točna je njegova ugotovitev, da se ce- 
lotna splošna potrošnja v Sloveniji skoraj 63®/» financira iz prispevka od 
osebnega dohodka. To ima nekaj svojevrstnih ekonomskih, socialnih in poli- 
tičnih posledic. Skoraj z gotovostjo že lahko naprej ocenimo, da je ta procent 
udeležbe prispevka iz osebnega dohodka v celotnem financiranju previsok in 
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da bomo morali v bodoče v našem sistemu financiranja splošne potrošnje iskati 
še druge vire, da bi na nek način našli ekonomsko ravnotežje med posameznimi 
viri, čeprav je treba pričakovati, da bo pri socialni strukturi, kakršno Slovenija 
ima, ta prispevek zmeraj eden od bistvenih za financiranje celotne potrošnje, 
zlasti pa seveda socialnega zavarovanja. Morda bo tovariš Štrukelj, predsednik 
izvršnega sveta za vprašanja proračunov in samoupravljanja, o tem kaj več 
dejal pri naslednji točki dnevnega reda. Ponovno poudarjam, da je to zelo 
aktualen problem, na katerega pa trenutno, tovariš poslanec, mi pravzaprav 
nimamo direktnega vpliva. V obstoječem sistemu financiranja splošne potroš- 
nje zbiramo sredstva v mejah maksimalnih možnosti, ki jih imamo. Moram 
poudariti, ker s prispevkom iz osebnega dohodka zberemo ogromna sredstva, 
je vsako zmanjšanje, kot tudi povečanje tega prispevka, problem tako za tiste, 
ki ga plačujejo, kot za tiste, ki se iz njega financirajo. Zato tudi ne vidimo 
nekih možnosti, da bi letos karkoli radikalno spreminjali. Seveda pa je vpra- 
šanje odprto in lahko nastopijo posledice, ki jih je poslanec omenil, to je splošni 
pritisk na to, da povečamo bruto osebni dohodek. Ta problem moramo imeti 
pred očmi pri uvajanju novega sistema financiranja družbeno-političnih skup- 
nosti, ki pa lahko stopi v veljavo v najboljšem primeru šele v letu 1969, ali 
pa celo kasneje. 

Glede demokratičnega izvajanja zakonov in discipline pri izvajanju nimam 
kaj pripomniti k stališčem tovariša poslanca. Stanje je resnično tako, kot ga 
je nakazal. Opozoril bi le, da se problem začenja že pri sprejemanju samih 
zakonov. Menim, da postopek, ki ga za sprejemanje zakonov v SR Sloveniji 
uvaja nov poslovnik skupščine, kateri velja tudi za ta zbor, terja rigoroznejše 
in temeljitejše razčiščevanje problemov, ki pridejo v poštev za določen zakon, 
zato, da bi se že pred sprejemom zakona zavarovali pred težavami, ki onemo- 
gočajo izvedbo posameznih določb zakona. Praktično tega še ne moremo uvelja- 
viti, za sedaj obravnavamo skupino predpisov, ki jih sprejemamo po hitrem 
postopku že na teh sejah zborov, nekatere določbe so v resnici dvomljive 
glede na njihovo realizacijo. Drugače pa se strinjam s stališčem, da že takrat, 
ko zakon sprejemamo, načenjamo problem njegovega izvajanja. 

Tovarišu Vojsku pa bi na njegovo kritiko odgovoril, da odgovornost za 
izvajanje zakonov nosimo kolektivno v skladu z odgovornostjo vsakega izmed 
nas za svoje področje. Tako menim, da na primer večina težav pri izvajanji! 
zakona o organizaciji zdravstvene službe in tudi težav v zvezi z odločitvijo 
ustavnega sodišča glede dveh členov tega zakona, vendarle izvira iz nedosled- 
nosti izvajanja, za katero pa niso krivi predvsem republiški organi, kot izvršni 
svet in republiški sekretariat za zdravstvo, temveč plediranja, snovanja in 
drugi problemi, ki nastajajo često iz nedoslednosti pogojene zaradi razkoraSa 
med principi, sprejetimi pri sprejetju zakona in prakso pri izvajanju zakona 
takrat, ko je vsakdo poklican, da ga dosledno izpelje v življenje. To velja tako 
za organizacijo zdravstvene službe kot tudi za druge primere. Gotovo je, da 
smo se dolžni, tako izvršni svet, še posebej pa sama skupščina in njeni zbori, 
boriti za dosledno izvajanje zakona, hkrati pa postaviti vprašanje odgovor- 
nosti glede tistih, ki so za neizvajanje res odgovorni, da obsodba ne bi bila 
preveč pavšalna. 

O stališču tovariša Vojska do urejanja problema financiranja hospitalne 
službe in drugih menim, da je tovarišica republiška sekretarka nekaj stvari 
že pojasnila .pri -odgovoru na poslansko vprašanje.-Res je, da to vprašanje 
spada v splošen kompleks urejanja financiranja in vrednotenja zdravstvenega 
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dela, da pa je eden najbolj pomembnih, ki bo pa letos že dal skromne finančne 
rezultate, ker so glavne rešitve šele v teku. Določanje meril, porast po sistemu 
kot je načelno sprejet, kategorizacija zdravstvenih ustanov in vse drugo, se ta 
trenutek šele odvija, čeprav je nekaj konceptov že postavljenih. To bo dalo 
lahko bistvene rezultate ob sklepanju pogodb in financiranju v prihodnjem 
letu, letos pa samo toliko, kolikor se ti elementi v praktičnem dogovarjanju 
lahko že upoštevajo, ki pa svoje formalne potrditve še nimajo. 

Ker je na vprašanje glede pripravnikov prav tako odgovorila tovarišica 
republiška sekretarka, bi se opredelil še o stališču tovariša Sreša glede formu- 
lacije o komunalnih skupnostih. 

O tem, ali se zavzema skupščina za večje politične skupnosti, ah so bolj 
učinkovite skupnosti, bi rekel, da je tudi na to odgovorila tovarišica Tomičeva 
v svojem odgovoru na poslansko vprašanje, ki se je glasil, da bomo z dopolnit- 
vijo zakona o komunalnih skupnostih definitivno. razčistili neka še nerešena 
vprašanja kriterijev, ker stari kriteriji v spremenjenih pogojih ne morejo več 
veljati. Zato se lahko strinjamo s formulacijo tovariša Sreša, da je bistvena 
učinkovitost komunalnih skupnosti. Ni pa nobenega dvoma, da je velikost 
rizičnih skupnosti pomembna pri določanju učinkovitosti komunalnih skup- 
nosti. Stvar skupščine je, kakšno končno formulacijo bo sprejela, ali v smislu 
njegovega predloga, ali pa v smislu predloga zakonskega besedila. Bistveno 
je, da se ta zbor in mi vsi, ki pri tem sodelujemo, že v letošnjem letu izrečemo 
za nekatere precizne formulacije, ki bodo seveda potem v praktični realizaciji 
za vse nas veljavne in končno, da spravimo nekatera pereča vprašanja z dnev- 
nega reda s tem, da se izrečemo za najprikladnejše rešitve. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Odbor sam in tudi današnji disku- 
tanti so enakega mnenja, da je ocena razvoja kot taka realna. Menim, da je 
njena realnost v tem, ker nam odkriva tudi vso težo in kompleksnost pro- 
blemov v zvezi z realizacijo obveznosti, ki jih sprejemamo za leto 1968. Nadalje 
menim, da ocena razvoja pravilno teži h kvalitetnim spremembam, ki se morajo 
v tem letu nadaljevati. Znano je, da je bilo leto 1967 nekaka prelomnica v zasle- 
dovanju ciljev naše reforme s tem, da smo z notranjimi prestrukturiranjem 
z racionalizacijo, modernizacijo, združevanjem itd. začeli svojo aktivno pot, 
na kateri pa nam leto 1968 postavlja še večje obveznosti. Nadalje je v oceni 
poanta predvsem na izvozu in ne več na drugih v preteklih letih običajnih 
pokazovalcih in elementih. Jasno je, da bo ob današnji svetovni situaciji to 
poanto težko realizirati, zato bo ravno izvoz trda preizkušnja za naše gospo- 
darstvo. 

S tem v zvezi menim, da je tudi ocena posameznih panog v samem doku- 
mentu izredno realna. Glede samih družbenih služb in konkretno zdravstvene 
službe pa moram ugotoviti v upanju, da se boste z menoj strinjali, da so 
pozitivni napori za vključitev zdravstvene službe v reformo, da nam danes 
dajejo že svoje rezultate in da so nekatere težave, ki so bile danes omenjene 
npr. deficiti pravzaprav bolj posledica vseobsežnosti in težine nalog, ki so bile 
naenkrat postavljene pred zdravstveno službo. Znano nam je, da je eno urejati 
neko organizacijo in jo prilagajati pogojem, ki se ji postavljajo, drugo pa je 
nujnost določenih ukrepov, ki jih narekuje gospodarska situacija tej službi. 

Opozoril bi še na dejstvo, da gremo letos v popolno delimitiranje vseh sto- 
penj prispevkov. Menim, da ne bi bilo prav, če bi to dejstvo enostransko ocenje- 
vali češ, tu smo dosegli tisto, za kar se je naš zbor že dolgo zavzemal in to je, 
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da je treba prepustiti odločanje in gospodarjenje tistim, ki so po vseh naših 
samoupravnih principih poklicani za to. Zavedati se moramo, da bo ravno 
uresničitev navedenih primerov terjala od nas še večjih naporov. Zdravstvena 
služba se bo hočeš nočeš morala vključiti v te napore in menim, da danes 
že lahko ugotovimo kot pozitivno dejstvo, da se zdravstvena služba že čuti 
kot del celotnega družbeno-političnega življenja, da zdravstveni delavci oce- 
njujejo to dejstvo s pozicij povezanosti zdravstva z gospodarskim življenjem, 
izven katerega ne bi moglo živeti. Vsaj v Sloveniji lahko ugotovimo, da se je 
povezanost družbenih služb z gospodarstvom že močno uveljavila, kar nam 
seveda nalaga, da vse napore, ki so bili podčrtani že od predgovornikov, do- 
sledno nadaljujemo. Nadalje menim, da s tem, ko gremo na delimitiranje stopenj, 
postavljamo komunalne skupnosti in zdravstveno službo v še bolj odgovoren 
položaj, pri tem pa moramo poudariti tudi vlogo občinskih skupščin, ki vplivajo 
na politiko našega gospodarjenja. Postavlja se pa še zahteva po sistemskih spre- 
membah zdravstvenega zavarovanja in ne samo po spremembah na področju 
racionalizacije, reorganizacije itd. Glede teh sprememb ne bi smeli čakati na 
zvezni zakon. Zvezni zakon je po programu zvezne skupščine predviden za 
konec leta s tem, da bi se verjetno v Sloveniji lahko izvajal šele s 1. 1. 1969. To 
pomeni, da imamo pred seboj še dve leti. Menim, da imamo že sedaj možnosti 
proučiti vse tiste elemente v sedanjih predpisih in zakonodaji, ki bi prišli 
v poštev za bodoči zakon. Verjetno bi se lahko že sedaj razčistila vprašanja 
samoupravljanja obsega zdravstvenega varstva in druga, tako da bi glede njih 
lahko čimprej sprejeli tudi ustrezne rešitve. Ta svoja izvajanja nameravam 
navezati na vprašanje rizične skupnosti, ki je bilo danes že obravnavano. Naš 
zbor je na enem od preteklih zasedanj v novembru ali decembru že sprejel 
določene sklepe o tem vprašanju. Vendar menim, da bi bilo nekoliko presmelo 
danes postavljati stvari tako, kot smo to storili v našem mnenju in s tem preju- 
dicirali bodoče odločitve. Osebno sem prepričan, da je taka postavka v redu, 
vendar spričo dejstva, da je pred našim zborom razprava o rizičnih skupnostih 
in o regijah, da je v programu našega zbora za mesec marec obisk vseh sedanjih 
regij in razprava z njimi, vežem vprašanje regij in rizičnih skupnosti striktno 
na vprašanje bodočega sistema zdravstvenega zavarovanja. Zato predlagam, 
da zadnji stavek iz mnenja črtamo. 

S tem ne bomo prejudicirali bodočih rešitev. Znano je, da v sedanji raz- 
pravi o sistemskih vprašanjih prihaja do različnih mnenj, tako o vprašanjih 
teritorialnega principa, principa po panogah in drugih s stališča Slovenije so 
sicer dokaj čvrsta, vendar dopuščajo do neke meje alternativne rešitve, kar 
tudi govori v prid mojemu predlogu. 

Končno bi omenil še eno vprašanje, ki se pojavlja v skupščini že dalj časa. 
Upam, da se strinjate z menoj glede ugotovitev, da bi morali instrumente 
gospodarskega financiranja za naslednje leto sprejemati pravočasno, da ne bi 
postavljali z zamudo občinskih skupščin v težak položaj; da ne smemo preju- 
dicirati kvalitete teh instrumentov in da je treba realizirati načelo, ki je bilo 
tu večkrat izrečeno, naj se spremembe v gospodarskih instrumentih ne pojav- 
ljajo kampanjsko, temveč sproti kot jih življenje in praksa zahteva. S tem 
ne mislim ničesar očitati republiškemu izvršnemu svetu, saj vemo, da je bil 
ravno tako vezan na zvezo, ki je te instrumente, tako imenovani paket instru- 
mentarija, sprejela šele v decembru. Vendar menim, da moramo vztrajati še 
dalje na solidnem sprejemanju predpisov, kar pomeni, da je treba prenehati 
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sprejemati predpise, kateri končno niso ravno nepomembni, vrat na nos in 
s tem ustvarjati določene težave. Toliko sem nameraval povedati. 

Zeli še kdo besedo? Prosim poročevalca odbora, da zavzame stališče do 
predlaganih sprememb mnenja. 

Dr. Mitja Mrgole: Predlagam, da bi se odbor sestal. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Z namenom, da bi se odbor sestal, 
predlagam prekinitev seje za 20 minut. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.55 in se je nadaljevala ob 11.45.) 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Nadaljujemo sejo zbora. Prosim 
poročevalca odbora za poročilo. 

Dr. Mitja Mrgole: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov je na seji v zvezi s pripombami in pred- 
logi, izraženimi v razpravi o oceni razvoja v Socialistični republiki Sloveniji 
v letu 1968 in k predlogu mnenja k tej oceni zavzel naslednja stališča: 

V 5. odstavku predloga mnenja se besedilo tretjega odstavka spremeni tako, 
da se glasi: »V tej zvezi je bilo poudarjeno, naj delovne organizacije s samo- 
upravnimi akti hitreje rešujejo vprašanje zaposlitve pripravnikov. Po potrebi 
naj republika na podlagi temeljite proučitve v skladu z zveznim zakonom do- 
loči ustrezne kriterije in merila glede zaposlitve pripravnikov.« V istem odstavku 
se črta besedilo petega stavka. Odbor je mnenja, naj besedilo zadnjega odstavka 
v predlogu mnenja ostane glede na to, da je Skupščina SR Slovenije že s svojim 
sklepom o reševanju nekaterih aktualnih problemov zdravstvenega varstva 
in socialnega zavarovanja zavzela stališče, da bi bilo treba v zaostrenih pogojih 
gospodarjenja oblikovati večje in rizično močnejše skupnosti. Zato ne bi bilo 
prav, da bi zbor odstopil od že sprejetih stališč. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog mnenja o predlagani spremembi. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Slišali ste poročilo odbora. Menim, 
da bi bilo prav, če se o posameznih predlaganih spremembah izjavimo in da 
tudi glasujemo o celotnem mnenju. Ali se s prvo predlagano spremembo, tako 
kot je bila formulirana s strani poročevalca odbora glede zaposlovanja pri- 
pravnikov, strinjate? (Poslanci se strinjajo.) 

Ugotavljam, da se strinjate. Ima kdo drugačno mnenje? (Ne.) Smatram, 
da je ta sprememba sprejeta in prosim, da se izjavite glede stališča odbora 
glede zadnjega odstavka mnenja. Se strinjate s stališčem odbora, da ostane ta 
odstavek tak kot je? 

Prosim, tovariš Sreš. 

Štefan Sreš (iz klopi): Še vztrajam, ker smatram, da sam teritorij ni 
merilo o tem, kar hočemo doseči. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Će ne, gla- 
sujemo za mnenje. Mislim, da dam lahko, glede na stališče odbora, celotno 
mnenje na glasovanje. Najbolje pa je, da ločeno glasujemo za zadnji odstavek. 
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Tovariši poslanci, ki se strinjajo s stališčem odbora, da se zadnji odstavek 
mnenja glasi tako kot je predložen, naj dvignejo roko. 

(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (4 poslanci.) Se je kdo 
vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je stališče odbora potrjeno in dajem celotno mnenje s spre- 
membami, ki so bile danes sprejete, na glasovanje. Kdor je za tako mnenje, 
naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Eden.) 
Se je kdo vzdržal? (Trije.) 

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto in ga bom posredoval pristojnemu 
zboru. 

S tem zaključujem 3. točko dnevnega reda in prehajam na 4. točko 
dnevnega reda, to je na predlog zakona o proračunu Socialistične repu- 
blike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1968. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli zadevni predlog zakona, 
poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter predlog 
mnenja, ki ga je pripravil odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov. O predlogu zakona bosta sklepala republiški zbor in organizacijsko 
politični zbor kot pristojna zbora. Prosim predstavnika izvršnega sveta za 
obrazložitev predloga zakona o proračunu SR Slovenije. 

Besedo ima tovariš Jožko Štrukelj, član izvršnega sveta. 

Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Izvršni svet je predložil skupščini zakon o proračunu Socialistične republike 
Slovenije za leto 1968 in k temu zakonu priložil tudi priloge kot njegov sestavni 
del. V teh prilogah so dane obrazložitve in tudi dohodki ter izdatki. 

Zakon predvideva, da ima republiški proračun za leto 1968 dohodke v 
znesku 491 milijonov 281 000 N dinarjev. Od te vsote je razporejenih dohodkov 
v znesku 48 milijonov 538 000 N dinarjev in nerazporejenih 5 milijonov 893 000 
N dinarjev. Zakon med drugim vsebuje tudi nekatera izhodišča, ki bi jih na 
kratko navedel. 

Prvič obravnava zakon načelo, da bi imel izvršni svet zaradi ravnovesja 
pravico začasno zmanjšati zneske, ki so v proračunu razporejeni ali pa jih 
začasno zadržati, kolikor bi se dohodki drugače stekali, kot pa predvideva 
zakon. Nadalje nalaga zakon upravnim organom in drugim potrošnikom, da 
nalagajo sredstva, ki so dodeljena v tem proračunu, racionalneje in prepove- 
duje, da bi sprejemali obveznosti prek sredstev, ki jih prejmejo s tem pro- 
računom. Velja tudi načelo, da so dohodki državnih organov dohodki proračuna 
in ne tako kot v preteklosti, sestavni del njihovih dohodkov. Smatramo nam- 
reč, naj državni organi praviloma nimajo lastnih dohodkov in da so ti prora- 
čunska sredstva. V zakonu so le nekatere izjeme, in sicer gre prvič za geološki 
zavod, drugič za zavod za statistiko in tretjič za zavod za rezerve. Med drugim 
zakon tudi predvideva, da bo rezervni sklad republiškega proračuna znašal 2 fl/o 
od vseh ustvarjenih sredstev. 

Med drugim smo dali obrazložitev vseh dohodkov republiškega proračuna. 
Med njimi najdemo tudi nekatere nove dohodke v letošnjem letu oziroma jih 
nanovo uvajamo. Prispevek iz osebnega dohodka se je zmanjšal od 1,8 na 
1,51 %, nadalje znaša prispevek iz osebnega dohodka obrtnih in drugih dejav- 
nosti 5%, zvišan, je prispevek od osebnega dohodka iz avtorskih pravic in nov 
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je prispevek iz sklada skupne porabe, ki znaša 8,2 fl/o. Ostale udeležbe so več 
ali manj enake in ne zaslužijo posebne pozornosti. 

Nadaljnje izhodišče, ki nas je vodilo, da smo sestavili proračun s takimi 
zneski in s takimi dohodki kot jih navajamo, je predvsem v tem, ker smo sma- 
trali, da moramo letos neizprosno stati na stališču, da naj bo porast proračuna 
enak porastu družbenega proizvoda v republiki Sloveniji. Tudi osebni dohodki 
ne smejo rasti hitreje, marveč morajo rasti v skladu s tem porastom, torej za 
8'%. Menimo namreč, da bo porasel družbeni proizvod Slovenije za 7 do 9% 
in da je predviden porast blaga na drobno tudi za 8 °/o. To sta dva najmočnejša 
vira dohodkov in zato jih tudi navajam. 

Predlagani proračun je nasproti lanskemu večji za 28 '%>. Rad bi obrazložil, 
zakaj tako velik porast in kje so primerljivi podatki za realno oceno in kakšni 
bodo letošnji dohodki proračuna. 

Izvršni svet in tudi skupščinski organi so predlagali, da bi v letošnjem letu 
poravnali vse fiksne obveznosti in obveznosti, ki so nastale iz različnih naslovov 
iz proračunskih sredstev, ne da bi zato najemali kredite, kot se je to dogajalo 
v preteklih letih. Teh sredstev je približno za 8 milijard 376 milijonov dinarjev. 
Primerljivi podatki so torej v tem, da zmanjšamo ta znesek in tako dobimo 
440 milijard 751 milijonov dinarjev. To pomeni, da je proračun le za 6,5% višji 
od proračuna v minulem letu. 

Med drugim smo obrazložili tudi vprašanje delitve dohodkov. Ta delitev je 
seveda močno pod vplivom situacije našega proračuna in stanja v letošnjem 
letu. Mislim, da je pravilna odločitev izvršnega sveta, da je sprejel predlog 
nekaterih skupščinskih odborov, da naj se razprava o proračunu nadaljuje do 
konca meseca februarja zaradi tega, ker morda lahko resnično ugotovimo, da 
je bila delitev opravljena pod vplivom težke situacije. Razporeditev sredstev, 
razen za nekatere potrošnike, ni bila bistveno spremenjena v primerjavi z 
lanskim letom in ne morem reči, da bi bila taka delitev plod politike izvršnega 
sveta in skupščine spričo izrednega pomanjkanja sredstev. 

Največ sredstev smo namenili nekaterim potrošnikom, kot socialnemu skrb- 
stvu, zdravstvenemu varstvu, znanstveni dejavnosti in kulturno-prosvetni de- 
javnosti, medtem ko so drugi potrošniki praktično ostali na lanskoletni ravni 
potrošnje. Javni organi so ob taki potrošnji, kakršno smo jim namenili v tem 
proračunu, v precejšnjem pomanjkanju in če jim ne namenimo več sredstev, 
obstaja nevarnost, da se še poslabša njihovo stanje in zmanjša njihova stro- 
kovnost. Zaradi tega. je izvršni svet v posebni postavki namenil 700 milijonov 
dinarjev za to, da bi v tem mesecu še razpravljali o teh potrošnikih, o njihovih 
potrebah in programih z namenom, da bi lahko ta sredstva tudi kasneje upo- 
rabili za njihovo dejavnost. 

Dal sem samo nekaj uvodnih misli in stališč, ki so nas vodila pri sestavi 
tega zakona in proračunske potrošnje. Pripravljen sem odgovoriti na vaša 
vprašanja. 

Predsednik dr. Vinko.Mozetič: Ali želi poročevalec odbora za pro- 
" u.Sevanje zakonskih in drugih predlogov še ustno seznaniti odbor s stališči 

odbora? (Ne želi.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? V razpravi v našem odboru in v nje- 

govem mnenju ste opažih, da naj bi bilo financiranje republiškega zdravstve- 
nega centra posebej izkazano v proračunu zato, ker meni, da je to specifično 
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republiški organ, ki je bil ustanovljen z zakonom. Vprašam predstavnike izvrš- 
nega sveta, če so morda kakšni zadržki, da se to stališče ne bi realiziralo? 

Zora Tomič: Mislim, da za to ni nobenih posebnih zadržkov. Ze na 
seji odbora sem povedala, da sodi izvršni svet, da je treba republiški zdrav- 
stveni center financirati v taki obliki kot je sedaj in sicer, kot samostojno 
pravno osebo, čeprav vemo, da je bil v preteklih letih financiran kot »funkcija« 
republiškega zavoda za zdravstveno varstvo. V ta namen smo vsako leto dajali 
200 milijonov dinarjev iz pogodbene dejavnosti. Mislim, da ni nobenega poseb- 
nega zadržka, da ga tudi v letošnjem letu ne bi mogli financirati tako, se pravi, 
da se ta sredstva izločijo iz pogodbene dejavnosti republiškega sekretariata za 
zdravstvo in socialno varstvo. Rada bi obvestila odbor še o tem, da ne bi kazalo 
ob republiškem zdravstvenem centru oblikovati novo strokovno službo, ker 
imamo za to v Sloveniji že dva organa in sicer na eni strani republiški sekre- 
tariat za zdravstvo in socialno varstvo in na drugi strani zavod SR Slovenije 
za zdravstveno varstvo, kot strokovni zavod. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovarišica Anica Okršlar, 

Anica Okršlar: Tovariš predsednik, predlagam, da bi se pri tretjem 
odstavku »obstoječi sistem financiranja splošne potrošnje« v zadnji vrsti dodalo 
namesto dosedanjega besedila: »kjer je torej splošna potrošnja v preveliki meri 
odvisna od dinamike osebnih dohodkov, bi bilo treba sistem financiranja sploš- 
ne potrošnje temeljito proučiti« dodalo besedilo: »bi bilo treba že v letu 1968 
proučiti, zato, da bi bil potem drugo .leto drugi start«. Zelo podpiram težnjo, da 
se bodo obveznosti poravnavale iz proračuna in ne z najemanjem kreditov. 
Financiranje republiškega zdravstvenega centra je treba res podpreti s čimer 
bomo zaostrili odgovornost tega organa za opravljanje zakonitih nalog. Prosim 
za obrazložitev tega besedila: »Naloge, ki jih bodo za zdravstveni center oprav- 
ljali republiški zavod za zdravstveno varstvo in drugi, naj financira zdravstveni 
center na podlagi pogodb.« To mi je jasno in zatem moramo iti. Ni mi pa 
razumljivo, da opravlja republiški sekretariat za zdravstvo določene naloge. Ali 
so že zajete v prvem odstavku, ali so to razmejitve ali naloge, ki jih bo sekre- 
tariat občasno opravljal? 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: To sta dve vprašanji. Prvo je, ali 
bi lahko že letos tako proučili sistem financiranja splošne potrošnje, da bi lahko 
prešli na drug način ustvarjanja sredstev. Ali je to realno oziroma, ali se bo 
dalo to izpeljati? 

Besedo ima tovariš Jožko Štrukelj. 

Jožko Štrukelj: O vprašanju, ki ga je že postavil tovariš Vojsk in 
sedaj še tovarišica, so razpravljali v zadnjih 10 dneh mnogi odbori zborov. 
Dejstvo je, da ustvarjamo sredstva za potrošnjo predvsem iz teh virov dohod- 
kov in vsakokrat, ko nastanejo pri tem določeni pretresi, občutimo tudi v vsej 
potrošnji hude posledice. Mislim, da bi bilo prav, da težimo k temu, da se viri 
dohodkov prenesejo predvsem v sfero potrošnje zaradi tega, ker menimo, da 
bi bilo to pravičnejše. Zato, da bi se ta odstotek spremenil, smo v letošnjem letu 
tudi predlagali — še ne vemo, če bo to skupščina sprejela — med drugim takso 
na avtomobile in prevozna sredstva ter še 5% davek od osebnih dohodkov obrt- 
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nikov. To so namreč kategorije, ki v preteklosti niso ničesar prispevale k for- 
miranju proračunskih sredstev za splošno potrošnjo. Da bi to vprašanje lahko 
temeljito proučili, smo ustanovili komisijo za proračun pri izvršnem svetu in 
ustanovljena je bila tudi komisija pri tej skupščini. Tudi različni odbori ze 
obravnavajo tista sistemska vprašanja, ki zahtevajo daljšo proučitev, boljšo 
organizacijo nekaterih služb, posebno davčnih uprav in ki naj stvar bistveno 
spremenijo. 

Moram reči, da je to dolgotrajna razprava in precej zamotana. O vsem tem 
bomo nedvomno še večkrat razpravljali v skupščini in seveda tudi o različnih 
predlogih. Med drugim tudi o tem, da bi plačevali davek drugače kot ga pla- 
čujemo danes, da bi bil uveden družinski davek itd., to so predlogi, ki gredo 
praktično v smer, ki sta jo tovariša že nakazala. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ali tovarišica Okršlarjeva še vztraja 
pri svojem predlogu glede na to pojasnilo? 

Anica Okršlar (iz klopi): Glede na to, da vsako leto ponavljamo iste 
stvari, »da bi bilo treba«, vztrajam. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Se strinjam, vendar je moje osebno 
mnenje, da je problem res zelo kompleksen, tako da bi lahko vsaka prenagljena 
odločitev tudi povzročila neželene učinke. Ali lahko smatram, da ne vztrajate 
več pri svojem predlogu? 

Anica Okršlar: Kolikor je to res, da ta stvar ni samo republiškega 
pomena, ampak tudi stvar federacije, odstopam od predloga. 

Dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovariš Milan Loštrk. 

Milan Loštrk: Po podatkih, ki so bili posredovani na seji odbora za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega zbora, je 
bilo v obravnavi o proračunu jasno, da se je gibala vrednost družbenega pro- 
izvoda v letu 1967 med 6 in 7 %. Porast stopnje osebnega dohodka je bil pla- 
niran na 10 "/o, dosežen pa je bil v letu 1967 z 12'%. Postavljam tole vprašanje 
in prosim za odgovor: 

»Iz kakšnih osnov in virov smo dosegli tako prekoračenje osebnega do- 
hodka v letu 1967 in za kakšno ceno? Ali gre to na račun skladov ali so tu 
morda določena inflacijska sredstva? 

Kako bo vplivala tako dosežena stopnja realizacije v letu 1967, to je 12°/« 
na planirano stopnjo porasta osebnega dohodka v letu 1968, ko jo postavljamo 
na 8,0/o? Ali je taka predvidena stopnja porasta povsem v skladu s postavljeno 
stopnjo porasta družbenega bruto proizvoda za leto 1968?« 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovariš Riko Jerman, 
republiški sekretar za finance. 

Riko Jerman : Vprašanje tovariša Loštrka je, kako ocenjujemo pove- 
čano potrošnjo proračunov in gibanje osebnih dohodkov glede na realizirani 
družbeni proizvod v lanskem letu. 
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Iz prejšnje obrazložitve in statistične dokumentacije, ki je bila v teh dneh 
predložena, je razvidno, da smo družbeni proizvod po tekočih cenah realizirali 
s približnim indeksom 104 %. Prav tako je znano, da so v naši republiki porasli 
življenjski stroški v minulem letu, to so ugotovitve statističnega zavoda, za pri- 
bližno 8 %. Glede na to, da je masa osebnih dohodkov v lanskem letu porasla 
na 112%, menimo, da takšno globalno razmerje ni porušilo v začetku leta 
sprejetih proporoev, na podlagi katerih naj bi se opravila delitev družbenega 
proizvoda. Dejstvo je, da je v posameznih primerih prišlo do takšnih pomemb- 
nejših neskladij med doseženimi rezultati na področju družbenega proizvoda in 
med realiziranimi osebnimi dohodki. Vprašanje se je tudi nanašalo na global. 
Po ocenah zavoda za plan in na podlagi ocen, ki so jih obravnavali v raznih 
odborih, sodimo, da v naši republiki glede na pokazana takšna globalna raz- 
merja ni prišlo do bistvenega neskladja med začrtano politiko delitve druž- 
benega proizvoda in dejansko realizacijo. Glede ocen za tekoče leto, temeljijo 
te na pričakovanju, da bo znašalo globalno povečanje mase osebnih dohodkov 
približno 8 %. Doseči takšno povečanje mase osebnih dohodkov ne pomeni, da 
imamo pri roki kakšne instrumente, s katerimi bi lahko to zagotovili čvrsto, 
kakor lahko to zagotovimo na nekih drugih področjih. 

To je ocena, ki so jo ugotovili ekonomisti in planerji po razmerah, kakršne 
vladajo na trgu, in po razmerah in možnostih, kakršne ima proizvodnja v za- 
četku letošnjega leta. Seveda nosi takšna ocena kakor vsaka druga s seboj neko 
nevarnost, neko tveganje glede vsega tistega, kar je neznanega in kar lahko 
vpliva na možnosti za gospodarjenje v tekočem letu. To so predvsem možnosti, 
ki zadevajo proizvodnjo in izvoz, torej razmere na tujih trgih, v katere se 
vključuje seveda precejšen del naše proizvodnje, zlasti slovenske. Kakor vam 
je znamo, računamo s tem, da se bo družbeni proizvod po tekočih cenah v letoš- 
njem letu povečal za približno 6 do 7 %. Prav tako računamo, -da bo< prišlo do 
nekega zvišanja življenjskih stroškov. Januarski statistični podatki kažejo, da 
se je žal takšno pričakovanje zvišanja življenjskih stroškov začelo uveljaviti 
že z mesecem januarjem. Seveda moramo težiti za tem, da bi v prihodnjih 
mesecih kar najbolj zadrževali to zviševanje. Glede na možnosti, kakršne ima 
proizvodnja in na oceno trga je možno pričakovati-, da se bo masa osebnih 
dohodkov v tekočem letu lahko povečala za S0/®. Se enkrat poudarjam, da so 
to le ocene, ki jih lahko ugotavljamo iz trenutno znanih razmer. 

Dovolite, da omenim še eno kvalitetno spremembo ali kvalitetno izboljšanje 
v teh ocenah v primerjavi z minulimi leti. Dejstvo je namreč, da so se vsako- 
letna pričakovanja vedno opirala zgolj na produkcijske možnosti, ki so bile dane 
v naši proizvodnji. Te ocene v minulih letih pa niso dovolj upoštevale možnosti 
za realizacijo, se pravi, tržnih možnosti, ki obstojajo. Letošnja ocena pa upo- 
števa prav te tržne razmere kot odločilen faktor in ne samo produkcijske 
možnosti. 

Končno bi rad samo še povedal mnenje glede možnosti, da bi bila splošna 
poraba manj odvisna zgolj od prispevkov iz osebnih dohodkov, kar sta pouda- 
rila tovariš Vojsk in tovarišica Okršlarjeva. Glede tega bi rad dodal še samo 
to, da moramo biti vedno na čistem o tem, da od drugod kot iz osebnih dohod- 
kov v bistvu ne moremo pokrivati vseh potreb splošne porabe. Gre torej samo 
za metodo. Sedanja metoda je taka, da vzamemo direktno iz nacionalnega do- 
hodka 63 *Vo za celotno pokritje in da ostalih 37% pokrivamo s tako imenova- 
nim obdavčevanjem potrošnje, s prometnim davkom, z raznimi taksami in 
drugimi prispevki. Pri nas velja načelo neto plače. Če bi bilo uvedeno načelo 
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bruto plače, potem bi seveda plačevali občani davščine od svojih osebnih pre- 
jemkov. Ker pa imamo uvedeno »neto načelo«, potem seveda zajemamo iz 
direktnega nacionalnega dohodka te prispevke in davke. Preusmeritev na dru- 
gačen način tega kritja je zelo dolg in kompliciran proces. Ne verjamem, da 
bi bilo možno že letos storiti kaj pomembnejšega. Verjetno si bo izvršni svet 
prizadeval, da bi imela republika večje možnosti uvajati samostojneje nekatere 
davke, prispevke in takse. Tako bi postopoma prišli do tega, da bi vsakoletno 
povečanje potreb splošne porabe naslavljali bolj na občana in na njegov osebni 
dohodek. Na področju zdravstva to npr. pomeni, da bo moral občan poleg 
tistega, kar mu plača zdravstveno zavarovanje, dati tudi svoj osebni prispevek 
za razne zdravstvene storitve. Enako bo verjetno veljalo tudi za uporabo raznih 
komunalnih storitev in podobno. Verjetno bodo večje tudi komunalne takse na 
obdavčitev raznih oblik in raznih vrst premoženja, nadalje se bodo verjetno 
povečale tudi sodne takse in podobno. Tako bi za malenkost zmanjšali odvisnost 
splošne porabe zgolj od enega samega instrumenta, ki je sicer zelo praktičen 
in preprost, saj zagotavlja ustrezna sredstva za kritje potreb splošne porabe. 
Ima pa seveda na drugi strani tudi mnoge hibe, ki sem jih že omenil. Med 
njimi je najbolj pomembna ta, da je prispevek iz osebnega dohodka kalkula- 
tivni element za proizvodnjo, s čimer neposredno vpliva na višino lastne cene 
in s tem seveda tudi na konkurenčno sposobnost gospodarstva in proizvodnje 
nasploh. Doslej je povzročal ta instrument mnogo težav prav zaradi tega, ker 
smo se vse preveč zanašali na njega in ker smo za vsako novo potrebo v splošni 
potrošnji vedno videli možnosti izravnave s povečanjem tega prispevka. S tem 
smo oteževali možnosti gospodarstva in se v manjši meri trudili, da bi izobli- 
kovali učinkovitejši sistem glede pobiranja prispevkov in davkov občanov v 
sorazmerju s koristmi, ki jih ti imajo od takšne splošne porabe. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Tovariš Jerman, samo eno vprašanje 
še: iz kakšnih osnov in virov je bilo doseženo prekoračenje osebnega dohodka? 
Ali na račun skladov ali pa gre za inflacijska sredstva? 

Riko Jerman: Na to vprašanje bo malce težje odgovoriti. Lahko na- 
vedem le podatek, da smo celotno povečanje narodnega oziroma družbenega 
proizvoda, ki je bil dosežen lani, uporabili v približni višini 60 "/a za splošno 
porabo ali za osebne dohodke. Torej smo vse tisto povečanje nacionalnega do- 
hodka oziroma družbenega proizvoda v širšem pomenu porabili za te namene 
približno 60 '%>, smo ga torej »pojedli« po domače povedano. Vzrok za to torej 
ni bilo deficitno zadolževanje gospodarstva ali proračunov. To povečanje mase 
osebnih dohodkov ni bilo pokrito z »nepokrito emisijo«. Vemo namreč, da je 
bila vse minulo leto zelo močna in rigorozna deflacijska kreditna politika. V 
bistvu smo torej »pojedli« precejšen del akumulacije, ki smo jo lani dosegli. 
Verjetno je tovariš Loštrk želel vedeti to, ali smo s tem podpirali inflacijo ali 
ne. Moje mnenje je, da nismo s tem inflacijsko vplivali, pač pa smo si odvzeli 
in »pojedli« akumulacijo, ki bi jo sicer nujno potrebovali za nadaljnji razvoj 
proizvodnje. Bistveno so se zmanjšali skladi gospodarskih organizacij in potem 
je bilo doseženo finančno ravnovesje med povečano porabo in manjšim dose- 
ženim nacionalnim dohodkom. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Menim, da sem dolžan še eno pojas- 
nilo na vprašanje tovarišice Okršlarjeve. Postavila je vprašanje, ali so v sred- 
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stvih, ki so predvidena za republiški sekretariat za zdravstvo, obsežene tudi 
naloge, ki jih bo opravljal republiški zavod za zdravstveno varstvo za republiški 
zdravstveni center in jih ta tudi financiral. Menim, da gre tu za dve različni 
stvari. Eno je administrativno delo, ki ga opravlja sekretariat, drugo so stro- 
kovne naloge. Vsaj jaz razumem tako, morda pa je mišljeno drugače. 

Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi več k besedi, 
zaključujem razpravo in dajem predlog mnenja, ki ga je pripravil stalni odbor, 
na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet in ga bom posredoval pristoj- 
nima zboroma. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o stopnjah in delitvi prispevkov za otroško varstvo v letu 1968. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli predlog omenjenega 
zakona, novo obrazložitev k predlogu zakona, ki nadomešča prvotno obrazlo- 
žitev, pripombe republiškega zavoda za socialno zavarovanje k predlogu citi- 
ranega zakona, poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
ter predlog mnenja k omenjenemu zakonu, ki ga je predlagal odbor za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta za obrazložitev k predlogu omenje- 
nega zakona. 

Zora Tomič : Izvršni svet predlaga k zakonu, ki ga je predložil v ob- 
ravnavo tudi vašemu zboru, amandma, in sicer k prvemu členu. Ta amandma 
predlaga na podlagi razprave, ki je bila v odboru za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov vašega zbora in v odboru za zdravstvo in socialno politiko 
republiškega zbora. Do te razprave je prišlo na osnovi predloga republiškega 
zavoda za socialno zavarovanje, da naj ne bo stopnja, ki jo plačuje sklad inva- 
lidsko-pokojninskega zavarovanja za otroško varstvo, enaka kot drugih zapo- 
slenih, marveč naj ta sklad prispeva samo za kritje otroških dodatkov. Zaradi 
tega naj znaša stopnja 1,5 °/o. Izvršni svet meni, da smo z republiškim zakonom 
o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega 
varstva v SR Sloveniji dejansko uzakonili načelo solidarnosti vseh prebivalcev 
SR Slovenije tudi za razvijanje tega področja. Zato sodi, da ni mogoče izvzeti 
ene kategorije iz te skupine prav zaradi solidarnosti. Ce bi storili to, se pravi 
izvzeli določene kategorije, bi lahko ustvarili precedens tudi za vse druge kate- 
gorije kot na primer za kmete in obrtnike, ki smo jih s tem zakonom obvezali 
samo nekako moralno. 

Predlog, da ponovno proučimo predpisano stopnjo, smo vzeli na znanje in 
ga tudi proučili. Menimo, da bi najbrž v sedanji situaciji ne kazalo, da bi bila 
enaka prispevna stopnja od pokojnin, ker bi ta mogoče dala relativno nekoliko 
večji delež. Tudi zaradi situacije, v kakršni je sklad invalidsko-pokojninskega 
zavarovanja, ne bi bilo to prav. Sodili smo tudi, da ne bi bilo prav, da bi izvršni 
svet preklical svoj sklep in s tem odstopil od tega načela. Zaradi tega smo 
predlagali, naj bi ostalo tudi v tem prispevku enako razmerje kot ga pred- 
videvamo za celotno področje, to je 90 : 10. Zaradi tega predlagamo z našim 
amandmajem prispevno stopnjo 1,6, kar pomeni 100 milijonov dinarjev več za 
razvijanje neposrednega otroškega varstva v občinah. 
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Predsednik dr. Vinko Mozetič: Slišali ste predlog amandmaja k za- 
konu. Prosim poročevalca našega odbora, da se izjavi o tem predlogu. 

Milka Pogačar: Amandma odbora za proučevanje zakonskih in dru- 
gih predlogov socialno-zdravstvenega zbora k 1. členu predloga zakona o stop- 
njah in delitvi prispevka za otroško varstvo za leto 1968 umikam. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Torej je amandma, ki je v mnenju 
predlagan s strani odbora, sedaj umaknjen spričo predloga amandmaja izvrš- 
nega sveta. 

Preden preidemo k razpravi, moram opozoriti zbor, da je z uveljavitvijo 
poslovnika Skupščine SR Slovenije spremenjena pristojnost zborov glede skle- 
panja o predpisih, s katerimi se delovnim organizacijam nalagajo obveznosti za 
zagotovitev materialnih sredstev družbenim skupnostim. 

V smislu 3. odstavka 77. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije v takih 
primerih sklepata republiški zbor in gospodarski zbor. Zato daje naš zbor k 
predlogu zakona o stopnjah in delitvi prispevkov za otroško varstvo v letu 1968 
samo mnenje. 

Dovolite, da vas pred razpravo seznanim s stališčem iniciativnega odbora 
za ustanovitev republiške skupnosti otroškega varstva k predlogu zakona. 

Iniciativni odbor republiške skupnosti otroškega varstva je na svoji prvi 
seji, dne 7. 2. 1968 obravnaval nekatere zakonske predpise, ki jih bo v nasled- 
njem obdobju sprejela Skupščina SR Slovenije in bodo prav gotovo vplivali 
na razvoj in materialno osnovo otroškega varstva v naši republiki. Med te 
predpise sodita zakon o stopnjah in delitvi prispevka za otroško varstvo za 
leto 1968, kjer je predlagana stopnja 1,8 °/o od sredstev, namenjenih za osebne 
dohodke, res najnižja možna stopnja, ki jo lahko še prenesemo glede na inten- 
cijo zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik 
otroškega varstva. Nesprejemljiv pa je amandma odbora za proučevanje zakon- 
skih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije, 
v smislu katerega naj bi prispeval sklad invalidsko-pokojninskega zavarovanja 
le za kritje izdatkov za otroški dodatek. S tem bi bilo kršeno načelo solidarnosti 
vseh prebivalcev v SR Sloveniji na tem področju, ki smo ga zagotovili z ome- 
njenim republiškim zakonom. Zato predlagamo, da tudi ta sklad prispeva del 
sredstev za dnevno varstvo. To je približno 10 %. Predlagano stopnjo 1,6 °/o je 
poslal iniciativni odbor. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker se nihče ne javi k be- 
sedi, zaključujem razpravo. 

Preden preidemo na glasovanje o mnenju, menim, da bi ga bilo sedaj treba 
spremeniti tako, da je tisti del mnenja, ki govori o amandmaju, sedaj nepo- 
treben. Kot ste slišali, se odbor strinja in ugotavljam, da je tudi zbor takega 
mnenja. Zato menim, da se ta del v 3. odstavku mnenja v celoti črta. 

Poleg tega mislim, da je treba tudi zadnji odstavek mnenja spremeniti, in 
sicer tako, da zbor predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta ta predlog 
zakona brez predlaganega amandmaja. 

Ima kdo kakšno pripombo na tak predlog? 
Tretjemu odstavku bi bilo treba verjetno dodati še en odstavek in sicer, 

da v njem zavzamemo stališče do amandmaja. Torej bi dokončno mnenje izgle- 
dalo tako: 1. in 2. odstavek ostaneta kot sta, 3. odstavek se glasi: »zbor se je 
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strinjal z amandmajem predlagatelja«. In zadnji odstavek: »zbor predlaga pri- 
stojnima zboroma, da sprejmeta predlog zakona«. 

Dajem predlog mnenja v taki končni obliki kot sem jo citiral, na glaso- 
vanje. Kdor je za tak predlog, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog mnenja, ki ga bom posredoval pri- 
stojnima zboroma. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o postopku, rokih in obveznostih v zvezi s soglasjem k stopnjam prispevkov za 
zdravstveno zavarovanje. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog omenjenega 
zakona ter poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Opo- 
zarjam zbor, da gre v tem primeru za zakon, o katerem socialno-zdravstveni 
zbor tudi sklepa. 

Ali želi predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog zakona? 
(Ne.) Ker ste poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
prejeli šele pred nekaj dnevi in ker gre za zakon, o katerem socialno-zdrav- 
stveni zbor tudi sklepa, prosim poročevalca odbora, da prečita poročilo odbora 
k predlogu tega zakona. 

Besedo ima tovariš Matija Nadižar. 

Matija Nadižar: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred^ 
logov socialno-zdravstvenega zbora je na seji- dne 5. februarja obravnaval 
predlog zakona o postopku, rokih in obveznostih v zvezi s soglasjem k stopnjam 
prispevkov za zdravstveno zavarovanje. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je zakon potreben, saj doslej po- 
stopek v zvezi z dajanjem soglasja k stopnjam prispevka za zdravstveno zava- 
rovanje ni bil urejen. Izraženo je bilo tudi mnenje, ali je oportuna rešitev, da 
družbeno-politične skupnosti dajejo soglasje k omenjenim stopnjam, ne da bi 
bile materialno odgovorne v primeru odklonitve soglasja. Po mnenju nekaterih 
bi bilo treba to materialno odgovornost predpisati. Opozorjeno je tudi bilo, da 
bi zaradi rešitve, predvidene v 2. odstavku 7. člena, lahko prišlo v praksi do 
prekoračitve z zakonom določenega roka. Po temeljnem zakonu o organizaciji 
in financiranju socialnega zavarovanja morajo biti sklepi o stopnjah prispevkov 
sprejeti in soglasje zanje dano pred začetkom tistega koledarskega leta, v ka- 
terem se začenjajo uporabljati stopnje. Pri tem je bilo poudarjeno, da je novela 
omenjenega zakona, ki je bila sprejeta decembra 1967, uveljavila odstop od 
tega načela le za leto 1968. 

V podrobni obravnavi besedila predloga zakona odbor ni imel pripomb in 
predlaga zboru, da predlog zakona sprejme. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Poročilo zakonodajno-pravne komi- 
sije k predlogu tega zakona ste prejeli šele danes. Prosim poročevalca te komi- 
sije za poročilo. Besedo ima tovariš Bojan Volk. (Poročevalec zakonodajno- 
pravne komisije tovariš Bojan Volk prebere poročilo komisije k predlogu 
zakona o stopnjah in delitvi prispevka za otroško varstvo za leto 1968, ki ne 
sodi v okvir te točke dnevnega reda. Na opozorilo zbora prebere kasneje 
poročilo, ki ga je pripravila komisija k predlogu zakona, ki je na dnevnem 
redu.) 
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Ali se predstavnik izvršnega sveta strinja s predlogom komisije? (Pred- 
stavnik se strinja.) Se pravi, da je predlog kot ste ga prejeli in spremembo, ki 
je bila predlagana s strani zakonodajno-pravne komisije celoten in kot takega 
obravnavamo. Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Jože Oblak. 

Jože Oblak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Če 
želimo družbeno-politično oceniti predlog zakona o postopku, rokih in obvez- 
nostih v zvezi s soglasjem k stopnji prispevkov za zdravstveno zavarovanje, 
bomo brez težav ugotovili, da gre za pomemben akt v smeri nadaljnje krepitve 
samouprave na področju socialnega zavarovanja. S predlaganim zakonom se 
republika odreka pravici, da bi v zameno za federacijo ona predpisovala pri- 
spevne stopnje, pač pa to pravico s predlaganim zakonom prenaša na skupščino 
komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev ob sodelovanju pristoj- 
nih občinskih skupščin. Menim, da je to »dostojen finale« velikega dialoga, ki 
je bil sprožen v zvezni skupščini ob osnovnem vprašanju, ali danes še vztrajati 
pri limitih ali prepustiti odločanje o prispevnih stopnjah republikam, oziroma 
občinam. Ob tem se je že spet pokazalo, da naš družbeni, samoupravni in 
končno tudi ekonomski razvoj ne more več prenašati zelo togega birokratsko 
etatističnega skrbništva. Pri tem se je jasno pokazalo, da so se zagovorniki limi- 
tiran ja prispevnih stopenj hoteli predstaviti kot edini zaščitniki gospodarstva 
proti »razpisniškim« pritiskom negospodarskih dejavnosti, ki po njihovem zavi- 
rajo normalno rast in razvoj gospodarstva. Sicer je vsa razprava okoli limita 
pokazala, da gre za veliko globlje stvari. To bi lahko poenostavljeno in zelo 
zaokroženo strnili v nekako izhodiščno vprašanje: ali je danes pri doseženi 
stopnji osnovno pravnih in družbenih odnosov in ob znanih namenih družbeno 
gospodarske reforme res edino mogoče samo na zvezni ravni in samo z zvez- 
nimi predpisi uspešno urejati vse družbene probleme na območju od Triglava 
do Kajmakčalana kljub temu, da izhajajo problemi iz različnih ekonomskih, 
socialnih, kulturnih in drugih pogojev in ne nazadnje tudi ob različni produk- 
tivnosti dela. Zdi se mi prav, da je izvršni svet umaknil predlog zakona o dolo- 
čitvi meje, ki jo smejo dosegati prispevki iz osebnega dohodka iz delovnih 
razmerij za leto 1968. Ce bi bil predlagani zakon sprejet, bi gledano s stališča 
samouprave socialnega zavarovanja ne pomenil nobenih bistvenih premikov, 
ker bi bil pač zamenjan zvezni centralizem z republiškim. Menim namreč, da 
bo prispevek izgubil svoj krepak fiskalni prizvok, ki ga danes še ima v raz- 
vitejših samoupravnih odnosih na področju socialnega zavarovanja. Globoko 
sem prepričan, da predstavlja predlagani zakon, ki ga sprejemamo, novo kva- 
liteto v krepitvi samouprave socialnega zavarovanja. Vendar na drugi strani 
ne odpravlja nujnosti po čimprejšnji novi sistemski ureditvi, v kateri bosta 
imela delavec in delovna organizacija vodilne j šo vlogo. Predlagani zakon je v 
primerjavi z dosedanjimi predpisi velik korak naprej v razvoju družbenoeko- 
nomskih odnosov na tem področju in je bliže k temu cilju, da bo mogel delovni 
človek odločati o pravicah in sredstvih, ki se dajejo in porabljajo na področju 
socialnega zavarovanja in za potrebe zdravstvenega varstva. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče več ne javi k besedi, zaključujem razpravo. Dajem predlog 
zakona z amandmajem, ki ga je predlagala zakonodajno-pravna komisija in ga 
je izvršni svet sprejel, na glasovanje. Besedo želi Zora Tomič. 
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Zora Tomič: Tovariš predsednik, mislim, da se tisto, kar je izjavila 
zakonodajno-pravna komisija, nanaša na zakon, ki smo ga sprejemali prej in 
sicer o prispevkih in stopnji za otroško varstvo. Na tisto sem pristala. 

Predsednik dr, Vinko Mozetič: Prosim tovariša poročevalca, da po- 
jasni zadevo. 

Bojan Volk: Opravičujem se za porhoto. O predlogu zakona o postopku, 
roku in obveznostih v zvezi s soglasjem k stopnjam prispevka za zdravstveno 
zavarovanje je zakonodajno-pravna komisija na seji 6. februarja razpravljala 
v zvezi s soglasjem o stopnjah in prispevkih za zdravstveno zavarovanje. 

V načelni obravnavi je ugotovila, da obstaja pravna osnova za predlagani 
zakon v določbi 2. člena zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega 
zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja. Na podlagi tega 
ureja republiški predpis natančneje postopek, roke in obveznosti skupščin ko- 
munalnih skupnosti in občinskih skupščin v zvezi z dajanjem soglasja k 
stopnjam. 

Glede na to ugotovitev, komisija k predlaganemu zakonu ni imela načelnih 
pripomb. Tudi v podrobni obravnavi o predlogu zakona ni bilo pripomb, niti 
predlogov za spremembo oziroma za njegovo dopolnitev. Zato zakonodajno- 
pravna komisija meni, da je predlog zakona v skladu z ustavo in z našim 
pravnim sistemom. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Menim, da je nesporazum pojasnjen 
in da ne gre za noben amandma, niti za predlog sprememb. Glasujemo torej 
o predlogu zakona kot ste ga prejeli. Kdor je za predlog zakona, naj prosim 
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet. Zakon bo sprejet, če ga bo v ena- 
kem besedilu sprejel tudi republiški zbor. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dodatnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci, 
člani gospodinjstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog zakona, poročilo 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter predlog mnenja k 
omenjenemu zakonu. Ali želi predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti 
predlog? (Ne želi.) Ali želi poročevalec odbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov še ustno obrazložiti stališče odbora? (Ne.) Pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? Besedo ima Štefan Sreš. 

Štefan Sreš: Ta dodatni prispevek je bil uveden že z zveznim zako- 
nom v minulem letu. Zaradi neurejenih razmer na tem področju smo imeli že 
marsikatero nevšečnost. Niti v Sloveniji nismo enotno izvajali tista določila 
zveznega zakona, ki so bila baje zaradi nesporazuma pri prevajanju nekje dru- 
gače tolmačena. Ti problemi še danes niso razčiščeni. Ta dodatni prispevek je 
bil v preteklem letu ocenjen kot »davek na poštenost«. Plačeval ga je samo tisti, 
ki ga je prijavil. Predlog zakona v bistvu tega ne omenja. Še vedno določa, 
da je obveznost prijave odvisna od zavezanca samega. Ali smo v sedanjem 
sistemu oziroma v sedanjem času, ko tudi v preteklem letu nismo uredili teh 
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stvari, sposobni zajeti vsakogar, ki je obvezen plačati ta prispevek? Ali ne bo 
tak postopek terjal več administrativnega dela kot pa bo ekonomski učinek 
tega zakona? 

Drugič se mi zdi nepravilno, da izvzemamo s tem zakonom lastnike zem- 
ljiških površin. Če predpisujemo dodatni prispevek za ljudi, ki se poleg dela 
v rednem delovnem razmerju, ukvarjajo še s kmetijsko dejavnostjo, potem 
opravlja to dejavnost tako tisti, ki je lastnik, kot tudi tisti, ki na tem posestvu 
živi kot družinski član. Verjetno ne bi mogli ločiti kategoriji teh dveh zave- 
zancev. Tisti, ki je lastnik, mu že zaradi tega ni treba plačevati dodatnega pri- 
spevka. Rizik, da oboli, ali da se ponesreči, pa je prav tak kot za njegovega 
družinskega člana, oziroma je še večji, ker imamo nekaj družinskih članov, ki 
praktično na njem ne delajo. 

Toliko je še nerazčiščenih vprašanj, da je verjetno preuranjeno sprejemati 
ta zakon. Mislim, da ni nobenih potreb za to, da ga sprejemamo po skrajšanem 
postopku, marveč, da uporabimo redni postopek, ki ga predvideva poslovnik 
Skupščine SR Slovenije. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Glede na 
razpravo tovariša Sreša bi opozoril na mnenje odbora. Lastniki zemljišč so 
namreč že v smislu zakona o kmetijskem zavarovanju vezani na 8®/o prispevno 
stopnjo in tako bi bili v tem primeru dvakrat oziroma trikrat obremenjeni. 

Zora Tomič: Želela bi reči, da predstavlja ta zakon v bistvu samo 
fakultativno možnost komunalne skupnosti, da uvede ta prispevek ali ne. To 
se pravi, da je stvar nujne presoje. Ce bi katera izmed komunalnih skupnosti 
ugotovila, da bi bili stroški večji kot dobljena sredstva iz tega, ni dolžna vpe- 
ljati tega prispevka. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ker se 
nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo in dajem predlog mnenja, ki ste 
ga dobili, na glasovanje. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Kdo je proti? (4 poslanci.) Se je kdo vzdržal? (6 poslancev.) Ugotavljam, 
da je mnenje sprejeto in ga bom posredoval pristojnima zboroma. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dodatnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci 
od dopolnilnih dohodkov. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog omenjenega 
zakona, poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter pred- 
log mnenja, ki ga je pripravil omenjeni odbor. 

Ali želi predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog mnenja 
zakona? (Ne.) Ali želi poročevalec odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov še ustno obrazložiti stališče odbora? (Ne.) Pričenjam razpravo. 

Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker se nihče ne javi k razpravi, jo zaključujem 
in dajem predlog mnenja na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto in ga bom posredoval pristojnima 
zboroma. 
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Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog omenjenega 
zakona ter poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Kot 
je razvidno iz poročila omenjenega odbora, le-ta ni pripravil predloga mnenja 
za zbor, ker so prišla v odboru do izraza nasprotujoča si stališča. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta za obrazložitev k predlogu zakona o 
republiškem prispevku od sredstev skupne porabe. 

Jožko Štrukelj: Tovariši poslanci! V 6. točki gradiva, ki je bilo 
sedaj razdeljeno, je rečeno, da izvršni svet sprejema amandmaje odborov za 
družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasnega odbora za 
gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora k predlogu zakona 
o republiškem prispevku skupne porabe, medtem ko ne sprejema drugih 
amandmajev. Izvršni svet je torej sprejel stališče, naj bi bila sredstva, ki naj 
bi se stekla iz tega vira dohodkov, in sicer po stopnji 28,2 '%>, dohodki občinskih 
proračunov. Do sedaj je bil predlog izvršnega sveta, da naj bi bili to dohodki 
republiškega proračuna, sedaj pa se izvršni svet strinja s predlogi nekaterih 
odborov, da naj bodo to dohodki občine. 

Mimogrede bi opozoril, da smo se seznanili z mnogimi predlogi, da naj bi 
ne bil ta dohodek oproščen dajatev samo za stanovanjsko izgradnjo, marveč 
tudi za potrebe otroškega varstva, šol itd. Izvršni svet zaenkrat še vztraja pri 
predlogu, da naj bodo ti dohodki dohodki občinskih proračunov po stopnji, kot 
sem jo navedel, in sicer v znesku 28,2 % z razlikami za tiste gospodarske orga- 
nizacije, ki formirajo večje dohodke v skladih skupne porabe. Teh sredstev bi 
bilo približno za 2 milijarde dinarjev po naših izračunih, o katerih upamo, da 
so točni. Mislim, da potem lahko računamo, ko smo dobili vsa sredstva iz 
preteklosti glede na uporabo občinskih skupščin oziroma gospodarskih organi- 
zacij, da bo ostalo teh sredstev, ki jih lahko obdavčimo, za približno 24 ah 25 
milijard S dinarjev. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: V pojasnilo k tej 6. točki, ki je bila 
citirana s strani izvršnega sveta, vam moram povedati, da tega gradiva niste 
prejeli, marveč ste prejeli samo sklep o spremembi sklepa. Zato mi dovolite, da 
prečitam amandmaje, ki so bili sprejeti na odboru za družbeni plan, finance 
in proračun republiškega zbora in na začasnem odboru za gospodarsko pro- 
gramiranje in finance gospodarskega zbora. Te amandmaje je izvršni svet tudi 
sprejel. 

Predlagane spremembe so naslednje: Naslov zakona se spremeni tako, da 
se glasi: »Zakon o prispevku iz sredstev skupne porabe«. 

K 1. členu v 1. vrsti 1. odstavka se črta beseda »republiški«. 3. odstavek 
se spremeni tako, da se glasi: »prispevek po tem zakonu je dohodek občinskih 
proračunov. Plača se ob vsakem izplačilu iz sredstev skupne porabe.« 

Spremembe so potrebne zato, ker se spremeni pripadnost prispevka od 
sredstev skupne porabe. 

Na koncu 1- člena se dodata dva nova odstavka, ki se glasita: »Prispevek 
od sredstev skupne porabe plačujejo delovne in druge organizacije ter državni 
organi občini, v kateri imajo sedež.« In: »Ne glede na določila prejšnjega od- 
stavka pripada. občinam, v katerih so locirane enote delovnih organizacij, pri- 
spevek v sorazmerju s številom zaposlenih v teh enotah.« 
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S to dopolnitvijo se omogoča, da so na prispevku udeležene tudi tiste ob- 
čine, na območju katerih ni sedež podjetja, temveč so locirane neobratne enote. 

K 2. členu: v 1. vrsti se beseda »republiški« nadomesti z besedo »občinski«. 
To so predlagani amandmaji, ki jih izvršni svet sprejema in postajajo s 

tem sestavni del predloga zakona. 
Zeli morda poročevalec odbora za proučevanje zakonskih in drugih pred- 

logov še ustno obrazložiti stališča, izražena v odboru? (Ne želi.) 
Preden preidemo k razpravi, vas moram seznaniti s predlogom, ki ga je 

Skupščini SR Slovenije poslala Zveza prijateljev mladine Slovenije. Le-ta se 
zavzema in predlaga, da bi se iz obdavčitve sredstev skladov skupne porabe 
izvzela tudi sredstva, namenjena za varstvo in vzgojo otrok in mladine. Po 
mnenju Zveze prijateljev mladine Slovenije je treba upoštevati, da predstav- 
ljajo sredstva skupne porabe delovnih organizacij pomemben vir financiranja 
otroškega varstva, zlasti investicij. Na to računa tudi zakon o skupnostih otro- 
škega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Slo- 
veniji. Dosedanja družbena akcija v posameznih občinah je namreč dokazala, 
da lahko delovne organizacije s svojimi sredstvi učinkovito pripomorejo k ure- 
janju problemov varstva in vzgoje otrok in tudi rezultati, ki jih pričakujemo od 
novega delovnega časa, bodo v veliki meri odvisni od tega, kako bomo poskrbeli 
za varstvo in vzgojo otrok zaposlenih staršev. 

Svoje pripombe k predlogu zakona o prispevkih skupne porabe so Skup- 
ščini SR Slovenije s skupnim dopisom poslale tudi občinska zveza prijateljev 
mladine, konferenca za družbeno aktivnost žensk in krajevna skupnost Murska 
Sobota. V dopisu izražajo presenečenje, da se ta zakonski predlog, ki se hkrati 
z zakonom o uvedbi novega delovnega časa, sprejema po skrajšanem delovnem 
postopku. 

Sprejem takega zakona je zlasti neprimeren v času, ko je finančna situacija 
v vseh komunah dokaj težavna in je zbiranje sredstev za izgradnjo objektov 
družbenega standarda kot je npr. izgradnja varstvenih zavodov in obratov 
družbene prehrane še težje, kot je bilo doslej. Nadalje opozarjajo, da so se v 
občini Murska Sobota dogovorili za skupno akcijo zbiranja sredstev za izgrad- 
njo dveh varstvenih zavodov, ki jih nameravajo zgraditi do leta 1970. Del 
sredstev so že zbrali s krajevnim samoprispevkom, del bo prispevala skupščina 
občine, velik delež pa pričakujejo od gospodarskih organizacij-, ki so dale po- 
bude za to akcijo. Predlagatelji končno menijo, da se naj razen sredstev za 
stanovanjsko izgradnjo, oprostijo od tega prispevka tudi sredstva skladov 
skupne porabe, namenjena za reševanje problemov zaposlenih v okviru komune. 

Prejel sem tudi predlog iniciativnega odbora za ustanovitev republiške 
skupnosti otroškega varstva, ki se glasi: »k zakonu o republiškem prispevku 
do sredstev skupne porabe« dajemo tale amandma: »Od sredstev skupne po- 
rabe, namenjenih za dnevno varstvo otrok, se ne plačuje prispevek po tem 
zakonu.« 

Svoj predlog utemeljujemo z naslednjim: »Zakon o skupnostih otroškega 
varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva predvideva v 2. 
točki 9. člena kot najmočnejši dodatni vir za financiranje 'dnevnega varstva 
otrok sredstva delovnih organizacij glede na njihov neposredni interes za 
ustvarjanje takih življenjskih pogojev zaposlenih, ki bodo ugodno vplivali na 
njihovo produktivnost. Dnevno varstvo otrok v času, ko so starši na delu, je 
eno bistvenih činiteljev. Odločitev Skupščine SR Slovenije za oprostitev sred- 
stev od prispevka, danih v ta namen, bi pomenilo, ne le stimulacijo za delovne 
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organizacije, temveč bi v tej situaciji pokazala, kako ocenjujemo stanje na tem 
področju in kako vrednotimo otroško varstvo. Ustanove otroškega varstva pred- 
stavljajo razširjen stanovanjski prostor in bi tudi zaradi tega kazalo enako- 
vredno obravnavati ta sredstva. 

Mnogi kazalci o stanju in potrebah na tem področju nas opozarjajo, da 
s sedanjim tempom ne bomo še desetletje rešili tega problema, če ne bomo imeli 
drugačnega odnosa do razvoja tega področja, zlasti pa ne, če ne bomo uspeli 
zainteresirati vseh pristojnih dejavnikov. Zavedamo se, da tudi druga področja 
pričakujejo oprostitev prispevkov od sredstev, njim namenjenim. Vendar so- 
dimo, da otroškega varstva ni mogoče enakovredno ocenjevati z njimi. V tej 
fazi ne gre samo za ekonomski ukrep, temveč tudi za politični ukrep nacionalne 
skupnosti, saj gre za vprašanje populacije.« 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Dolfe Vojsk. 

Dolfe Vojsk: Kakorkoli je ta zakon nesimpatičen, ga bomo verjetno 
v tej ali oni obliki le sprejeli, kljub temu, da so bila mnenja tudi takšna, da 
je meja sorazmerno nizko postavljena, 50 000 S dinarjev na zaposlenega kljub 
temu, da delovne organizacije ne vedo, kaj to pomeni — podrobnejši predpisi 
bodo šele znani — na kakšno število delavcev se to nanaša in podobno. Iz tega 
bodo sledile še določene razlike. Pri tej spremembi, ki je bila sedaj podana, 
gre za to, da bi bila sredstva občin. Vendar nastane vprašanje, ali so vse občine 
zares pripravljene financirati tista področja, ki so tega potrebna kot npr. otro- 
ško varstvo in še nekatere druge dejavnosti? Ali res predvidevajo, da bi se ta 
sredstva neposredno prenašala na ta področja tudi prek proračuna? Menim, 
da do tega ne bo prišlo glede na velike obveznosti, ki jih imajo občine še vedno 
tudi do drugih področij. Smatram pa, da bi morah upoštevati to, kar so pred- 
lagale nekatere organizacije. Podpiram predlog Zveze prijateljev mladine mesta 
Ljubljane. Ta predlog podrobno obrazlaga situacijo na tem področju v Ljub- 
ljani po posameznih občinah. Iz predloga se vidi velika pripravljenost in tudi 
določene obveznosti delovnih organizacij, da bi dajale iz sklada skupne porabe 
določena sredstva za saniranje situacije na tem področju v posameznih občin- 
skih skupščinah. 

Kolikor bi sprejeli zakon v obliki kot je predlagan, mislim, da bodo ta 
sredstva enostavno izpadla in jih občinski proračuni ne bodo dobili niti za 
otroško varstvo in jih torej ne bomo uspeli angažirati v takšnem obsegu kot je 
bilo mišljeno. Hkrati opozarjam tudi na druga področja. Znano je, da imajo 
vse občinske skupščine, predvsem ljubljanske, velike obveznosti do gradnje 
bolnišnice v Ljubljani, da niti ne govorimo o šolstvu, kjer je podobna situacija. 
Če torej vse to primerjamo, vidimo vsaj za ta tri področja, da so povsod inten- 
zivno računali na veliko sodelovanje delovnih organizacij. 

Ce menimo, da je ena izmed primarnih nalog, ki neposredno obstaja pred- 
vsem v mestnih občinah v Ljubljani, to je sprememba delovnega časa in po- 
dobno, potem se bo zagotovo najbolj zaostrilo vprašanje dnevnega varstva 
otrok. Zato podpiram ta predlog, ker mislim, da s tem ne bodo občinski pro- 
računi trpeli nobene izgube. Ce pa na to računajo, naj bi se amandma glasil 
tako: »Prispevek iz prvega člena se ne plačuje od sredstev, porabljenih za 
vzgojo in varstvo otrok,« 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovarišica Anica Okršlar. 
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Anica Okršlar: Tovariš predsednik, podpiram predlog Zveze prija- 
teljev mladine mesta Ljubljane. Ne želim ponavljati misli tovariša Vojska, 
vendar bi omenila samo tole: 

Pred kratkim smo sprejemali zakona o financiranju nekaterih oblik otro- 
škega varstva in z njim zagotovili sredstva, da rešimo najbolj pereče probleme. 
Zdaj, ko imamo možnost in pripravljenost delovnih organizacij, da bi prispevale 
za razvoj otroškega varstva, ki je še marsikje zelo pereče, pa naenkrat sprej- 
memo zakon, ki bo okrnil še to možnost. Zaradi takšne pripravljenosti delov- 
nih organizacij se strinjam z amandmajem tovariša Vojska. 

Moram še posebej poudariti, da kljub temu, da bodo to sredstva občine, 
ne bodo imele le-te toliko sredstev. Skladi skupne porabe se bodo trošili tudi 
v druge namene. Zato naj bi bilo od tega prispevka izločeno otroško varstvo. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Želi še kdo besedo? Tovariš Štefan 
Sreš. 

Štefan Sreš: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da je vprašanje 
obremenitve sklada skupne porabe vprašanje, ki bi mu morali posvetiti malo 
več pozornosti. Navedem naj samo primer progresivne lestvice, ki je določena 
s 50 000 S dinarjev na delavca. Če izvzamemo samo stanovanjsko izgradnjo, po- 
meni, da lahko dobi delovni kolektiv s 160 zaposlenimi na leto le eno stanovanje. 
Mislim, da tudi eno stanovanje na leto takšen kolektiv potrebuje, vse drugo 
pa bo že obremenjeno s prispevki. Ce da kolektiv sredstva še za nekatere druge 
namene, velja progresija. Mislim, da bo vsak kolektiv, ki s tem skladom posluje 
tako kot je treba, plačal več kot 8,2 fl/o. 

Drugo vprašanje, o katerem je naš zbor že večkrat razpravljal, je vprašanje 
zdraviliškega zdravljenja. Ali je res, da smo v Jugoslaviji že vsi tako zdravi, 
da svojih lastnih zdravilišč ne potrebujemo? Šli smo v akcijo, da naj skušajo, 
kjer je to mogoče, urejevati delovne organizacije takšno zdravljenje. Imamo 
delovne organizacije, ki pošiljajo svoje delavce v zdravilišča s sredstvi skladov 
skupne porabe. To torej pomeni, da tisto težnjo, ki smo jo imeli pred dvema 
letoma, s tem enostavno zavržemo. Vprašanje je tudi naravnih katastrof. Dvo- 
mim, da bomo lahko vsi plačevali po progresivni lestvici in lahko zbrali toliko 
sredstev, kot smo jih doslej. Vse to bo imelo za posledico, da se bodo večali 
osebni dohodki na račun skladov skupne porabe, saj bo vsak delovni kotektiv 
raje izplačal ta sredstva v obliki osebnih dohodkov, ker ve, da se bo to upo- 
števalo pri pokojninski osnovi, in v nadomestilo za osebne dohodke. Tudi tisto, 
kar sedaj daje za malico ali za nekaj drugega, bo pretvoril v osebni dohodek. 
Res, da bomo dobili iz tistega vira nekoliko več, vendar ne toliko, kolikor po- 
trebujemo za področje otroškega varstva. Rekel bi rad še nekaj besed o stano- 
vanjski izgradnji. Popolnoma se strinjam, da je treba stanovanjsko izgradnjo 
z družbenega stališča podpirati. Vendar ne smemo zapreti oči pred dejstvom, 
da dajemo danes iz skladov skupne porabe sredstva zasebnikom, manjša ali 
večja. Ko zasebnik naloži ta sredstva v banko, bo dobil v enem letu pravico 
do 100% kredita; če mu danes damo 5 milijonov in jih naloži v banko, bo dobil 
čez 1 leto 10 milijonov. Ali so ta sredstva tako uporabljena, tudi družbeno 
opravičljiva, da jih ne obremenimo od tistih, iki jih namenjamo za otroško 
varstvo? 

Vprašanje, ki ga lahko postavimo v tej zvezi, je, zakaj ne bi obremenili 
vikende, ki niso nujno potrebni za neposredno življenje v situaciji, v kakršni 
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smo danes? Zaradi tega smatram, da bi morali vprašanje zdravstvenega zava- 
rovanja oziroma sredstva, ki jih dajemo za zdravstveno zavarovanje iz skladov 
skupne porabe, vprašanje otroškega varstva in vprašanje naravnih katastrof 
ponovno proučiti. Ali je prav, da dajemo sredstva za stanovanjsko izgradnjo, 
pa niso uporabljena za stanovanja, marveč za nekaj drugega? 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
tovarišica dr. Bogomila Kranjc-Rošker. 

Dr. Bogomila Kranjc-Rošker: Postavljam vprašanje: Kaj bo 
dobila republika za to, da odstopa občinam prispevek od sredstev sklada skupne 
porabe? 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
tovarišica Zinka Jenko. 

Zinka Jenko: Mislim, da sem dolžna posredovati zboru tudi mnenje 
nekaterih ljudi v naši občini glede vprašanja obdavčitve sklada skupne porabe. 

V Kranju je bilo precej razburjenja glede predloga, da se obdavči ta sklad. 
Posebno v podjetjih so zelo kritizirali prav to, da se iz sklada skupne porabe 
zdaj financirajo nekatere stvari družbenega standarda. Omenjeno je bilo to v 
zvezi s pripravami za uvedbo novega delovnega časa, ko bo treba v podjetjih 
urediti mnogo stvari prej, preden bi bili zagotovljeni pogoji za uvedbo novega 
delovnega časa, kot npr. vprašanje prehrane, otroškega varstva itd. Prav iz 
tega sklada se tudi regresirajo dopusti in dotacije za sindikat. Na zadnjem 
občnem zboru republiških sindikatov je bilo o tem precej govora in vsi delegati 
so močno kritizirali obdavčitev tega sklada. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovariš Milan Loštrk. 

Milan Loštrk: Bilo je že precej govora o republiškem prispevku od 
sredstev sklada skupne porabe. Mislim, da je slabost tega zakona tudi v tem, 
da ni bilo dovolj razčiščeno, kakšna je pravzaprav bila potrošnja, oziroma 
sofinanciranje sklada skupne porabe v letu 1967. Ce bi bilo to vprašanje raz- 
čiščeno, sem prepričan, da bi bila odnos in kriterij do tega zakonskega predloga 
bistveno drugačna. 

Drugo vprašanje je, ali občinski proračuni v celoti pokrivajo tudi področja, 
ki so se doslej sofinancirala iz občinskega proračuna? Prej sem hotel postaviti 
vprašanje, čeprav menim, da je delikatno in sicer vprašanje proračunske disci- 
pline nasploh. Znano je namreč, da je tudi republika v letu 1967 financirala 
šolstvo iz najetih kreditov, se pravi iz emisijskih sredstev. Te kredite bo morala 
republika pokrivati v svojem proračunu v letu 1968. Gre namreč za enotno 
načelo v proračunski disciplini in proračunski potrošnji. Danes je bilo postav- 
ljeno že nekaj vprašanj, parcialnih rešitev in nekaj pripomb, kaj naj bi se in 
kaj ne dovolilo obdavčiti iz sklada skupne porabe. Fronta financiranja ali sofi- 
nanciranja proračunske in druge potrošnje je v občinah zelo široka. Vzemimo 
samo financiranje šolstva. Tovariš poslanec iz Kamnika je zadnjič jasno povedal 
stališča občinske skupščine v Kamniku, ko je dejal, da bi do leta 1970 izpadlo 
iz sofinanciranja približno -340 milijonov dinarjev samo za financiranje šolstva 
in dnevnega varstva otrok. To se pravi sofinanciranja šolstva, dnevno varstvo 
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otrok, sofinanciranje družbene prehrane, izredni prispevek za zdravstveno za- 
varovanje, ki se uvaja v letu 1968 kot posledica neurejenih razmer v zdravstvu 
in prekoračitve potrošnje. Vemo, da je po sedanjem predpisu lahko plačala 
delovna organizacija 50 % izrednega prispevka iz sklada skupne porabe. To v 
letu 1968 odpade. S sofinanciranjem stanovanjske izgradnje, z regresi, dopusti, 
z letovanji, z dotacijami društvenim organizacijam, s sofinanciranjem komu- 
nalnih dejavnosti, lista sofinanciranja še ni izčrpana. Skratka: fronta sofinan- 
ciranja predvsem v občinah je tako široka, da se postavlja vprašanje: ali je 
skupna stopnja prispevkov iz osebnega dohodka 27 "/o kritična za obremenitev 
gospodarstva? Postavlja se mi vprašanje, če je sploh fronta proračunske potroš- 
nje preširoka v svoji dejavnosti, v svoji organizaciji? Ali smo sposobni vse to 
obdržati in ali je res vse to nujno? Mislim, da bo treba ob izvajanju prora- 
čunske potrošnje in proračunske discipline postaviti na dnevni red tudi fronto 
proračunskega financiranja iz temeljnih prispevkov in iz sofinanciranja. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo razpravljati? Morda bi 
predstavnik izvršnega sveta odgovoril na vprašanje? Besedo ima tovariš Jožko 
Štrukelj. 

Jožko Štrukelj: Tovariši, poslanci! Razprava o tem vprašanju je 
izvršnemu svetu dobrodošla zaradi tega, da slišimo še več sugestij o tem 
zakonu. Vse to nam bo pomagalo, da se bomo dokončno odločili pred ali med 
sejami zborov, ki bodo dokončno in meritorno odločali o tem zakonskem pred- 
pisu. Zaradi tega se za sedaj še ne bi izjavil, kaj namerava storiti izvršni svet, 
ker takega pooblastila nimam. 

Gre za dovolj načelno vprašanje tudi s sistemsko-političnega gledišča. Če 
smo bili načelni pri tem, da smo prenesli določene pristojnosti glede osebnih 
dohodkov na občine, se verjetno postavlja to vprašanje tudi glede delitve in 
razmerij do teh dohodkov. Kot ste slišali danes, ni popolne soglasnosti tudi 
med vami samimi. Nekateri so mnenja, da naj bi to bil republiški dohodek, 
vsaj tako je bilo razumeti, češ da to ni dovolj siguren vir dohodkov. Takih 
mnenj in stališč je bilo veliko in bila so taka mnenja tudi v izvršnem svetu, 
ko smo se odločali o tem, čigav naj bo ta vir dohodkov. 

V razpravi ste tudi omenili še druga vprašanja, Eno izmed delikatnih je 
vprašanje, ki ga je postavila tovarišica in sicer: kaj si republika prevzame, 
katere vire dohodkov in za kakšen del prepušča dve milijarde občinam? Včeraj 
sem na seji predsednikov slišal podatek tovariša sekretarja za finance, ki ga 
točno ne znam ponoviti in zato ga prosim, da ga ponovi. Tako bo povsem jasno, 
kako si jemlje sredstva republika in kako občina, kaj si republika vzame in kaj 
prepusti občini. Glede tega je bilo namreč tudi včeraj na seji s predsedniki 
nekaj kritičnih pripomb na ta račun, in sicer, da si republika jemlje trdnejše 
vire dohodkov in prepušča občinam to, kar ni sigurno. 

Tovariši, ta trditev ni točna, takšne intencije ni bilo in je ni. Vedeti morate, 
da imamo v naši nacionalni skupnosti določene obveznosti, ki so na skrbi nas 
vseh v republiki, republiških poslancev, izvršnega sveta, vse skupščine in občin- 
skih skupščin. V tej naciji, med nami samimi, si moramo razdeliti te dohodke. 
To, kar je povedal zadnji predgovornik; češ, da je že vprašljivo, ali je naše 
gospodarstvo sposobno prenašati takšne izdatke, je večkratni predmet razprave 
tudi v izvršnem svetu. O tem vprašanju se vprašujemo, se dogovarjamo in 
delamo analize o tem, da bi primerjali, kako vplivajo ti izdatki na ustvarjeni 
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družbeni proizvod v naši republiki in da bi videli, kakšno je stanje v drugih 
razvitejših ali enako razvitih deželah v Evropi. To je zaradi primerjave zelo 
pomembno vprašanje. Mislim, da bomo prišli v letošnjem letu s takšnimi podatki 
in morda jih bomo lahko že v kratkem času posredovah skupščini, da bi o njih 
razpravljala. 

Verjetno se je že precej vas velikokrat ukvarjalo s tem, in ugotovilo, da 
takrat, kadar razširjaš določeno potrošnjo, jo težko zajeziš in še težje odpraviš; 
kadar daš določene pravice, jih težko jemlješ nazaj. Tudi kar zadeva potrošnjo 
je dokaj podobna situacija. Tu so določeni družbeni odnosi, ki izvirajo iz nas 
samih. Zato so tudi določene težave tedaj, kadar razpravljamo, kaj bi ukinili, 
katerim organom in katerim potrošnikom bi dah manjša sredstva in podobno. 
Takrat se pojavlja mnogo različnih stališč, kritik in tako dalje. Poglejte samo 
vprašanje orkestrov v Ljubljani, vprašanje visokega šolstva in tako dalje. 
Z zadovoljstvom lahko povem, da smo že posredovali tej skupščini akcijski 
program in še druge programe o organizaciji šolstva, predvsem z vidika njegove 
racionalizacije ne zato, da bi zanj manj dajali, marveč zato, da bi bilo šolstvo 
bolje izkoriščeno. Hkrati teče tudi delo, ki ga opravlja komisija pri izvršnem 
svetu glede organizacije uprave, ki stremi za tem, kje predvsem izboljšati in 
poceniti upravo. 

Nekateri mislijo glede državne uprave, da je velikanski potrošnik. Vsega 
skupaj potroši državna uprava morda 2 ali 3 milijarde dinarjev in ima toliko 
uslužbencev, kolikor jih ima RTV Ljubljana. To samo za primerjavo. Dejstvo 
je, da nekoliko več sredstev potrošimo za pravosodne organe in za organe za 
notranje zadeve. Ti potrošijo nad 14 milijard dinarjev. Imeli smo priložnost 
razpravljati tudi o teh stvareh na odborovih sejah, ko je tekla razprava o pro- 
računu in njegovih izdatkih. Vsakokrat, kadar se kdo znajde pred temi podatki, 
vidi, da so dileme velike. Mislim, da se je zelo težko odločiti, kdaj bi in kakšna 
sredstva komu odvzeti. 

To je težko vprašanje, o katerem smo že danes razpravljali. Glede vpra- 
šanja delitve in ali naj bodo ti ali drugi dohodki obremenjeni, je to stvar jugo- 
slovanskega gospodarskega sistema in ne samo proračuna. Rečem lahko samo 
še to, da na teh zadevah zelo intenzivno delamo. Na vprašanje: Kaj bomo vzeli? 
-— bom tovarišici konkretno odgovoril — vzeli bomo dopolnilni prispevek od 
osebnih dohodkov upokojencev in honorarnih zaposlitev. Ta del dohodkov je 
zelo nesiguren, kot je nesiguren dohodek iz sklada skupne porabe. Kar zadeva 
amandmaje, si ne bi delal posebno velikih skrbi od trenutka dalje, ko smo se 
odločili, da smo ta del dohodkov prenesli na občine. Zakaj? V občinah se 
sklepajo dogovori in v občinah se bodo ta sredstva zbirala. Ce se je gospo- 
darska organizacija odločila dati 100 milijonov za določeno družbeno dejavnost, 
bo dala 8°/« in 92 milijonov dinarjev, ker če se je že odločila dati, potem bo to 
tudi dala. Mislim, da je končno od občine tudi odvisno, kako bo realizirala 
praktično dogovore in možnosti, ki jih ima. Po mojem mnenju so to popolnoma 
enaka sredstva, kot so bila doslej. Vendar na nekaj ne smemo pozabiti in včasih 
se bojimo to povedati, da je ta dohodek nastal iz skorajda čisto fiskalnih raz- 
logov. Potisnjeni smo bili ob zid in nismo imeli nobenih drugih finančnih 
virov. 2e danes vam lahko povem, da ni še jasno, če bo sprejet zakon o taksah 
ali ne. V tem primeru bomo morali zajeti druge dele dohodkov, ali pa reči 
v skupščini, da te in te dejavnosti ukinjamo. Tu nimamo dosti kaj razmišljati. 
Toliko je dejavnosti v republiki in te moramo kriti z določeno dinamiko, kakršna 
je v uporabi, in se v republiki samo dogovoriti, kakšna bo delitev. Naša želja je, 
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da je delitev takšna, kakršna je bila v preteklem letu in sicer v razmerju: 36 za 
republiko in 64 za občino. 

Da se sredstva ne bi delila drugače in v korist republiki, gledamo, da bi šla 
ta delitev raje v korist občinam. To je naša želja in intencija. Intencije nekaterih 
predsednikov, občin in tudi v skupščini so, da naj bi se formirali viri dohodkov 
tako, da bi sčasoma dobili sistem, na osnovi katerega bi formirale tiste občine, 
ki so nosilci širših družbenih obveznosti, tudi nekoliko višja sredstva kot tiste, 
ki takih obveznosti nimajo. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Citiran je bil tovariš sekretar za 
finance. Ali bi morda ponovil, kar ste dejali včeraj na seji predsednikov? 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da je tovarišica 
iz Celja hotela vprašati, kakšna je pravzaprav ta razmejitev med občinami in 
republiko. Predvsem gre v takih razpravah ne le za neko prognozo, koliko 
sredstev bo lahko zajela ena ali druga družbeno-politična skupnost iz njej pre- 
puščenih davkov, prispevkov, taks in podobno, marveč tudi za kvaliteto in 
solidnost takšnih dohodkov. Iz predlogov je razvidno, da naj bi si republika 
zagotovila pokritje svojih proračunskih potreb s stopnjo 1,5 °/o od osebnega 
dohodka. Lani je bila stopnja za pokritje proračuna 1,8%. Ce torej prvo 
stopnjo 1,8 primerjamo s stopnjo 1,5, potem pomeni to približno znižanje na 
83'°/o. Vendar je ta siguren vir dohodkov za republiški proračun manjši za 
približno 17 %>. Občinske skupščine so imele lani stopnjo 5,2 *%. Zaradi nekih 
večjih dajatev, ki jih moramo odvesti letos za pokojninsko zavarovanje in za 
strokovno šolstvo, bi občinam ostalo lahko, če bi se držale priporočila, da naj 
ne bi skupna prispevna stopnja presegla 27,5'%>, v republiki 4,74. Ce to pri- 
merjate s stopnjo 5,2, pomeni to znižanje na približno 91 %>. Torej se stopnja 
tega sigurnega prispevka za občine zmanjša za 9 '%>, medtem se za približno 
17 Vo znižuje stopnja tega prispevka iz osebnega dohodka za republiški pro- 
račun. Res je, da pomeni ta stopnja pri občinah stopnjo tako za izobraževalno 
skupnost kot tudi za občinski proračun, medtem ko pomeni v republiki samo 
stopnjo za republiški proračun. Tudi primerjava je narejena v tem primeru 
za čisti proračun in v drugem za proračun in za temeljno izobraževanje. Pri- 
merjava celotnih stopenj ni izvedljiva iz preprostega razloga, ker se je repu- 
blika odločila, da v letošnjem letu ne bo prelivala sredstev na občine oziroma 
dopolnjevala njihove občinske proračune, marveč bo po republiški izobraževalni 
skupnosti dopolnjevala temeljne izobraževalne skupnosti. To je en razlog. Drug 
razlog pa je v tem, da se uvaja bolj sigurno financiranje tistega dela strokov- 
nega šolstva, ki je bilo v minulem letu financirano iz tako imenovanih pri- 
spevkov delovnih organizacij. Zato mislim, ne bi bili več potrebni prostovoljni 
prispevki delovnih organizacij, marveč redni prispevki, ki so vključeni v orien- 
tacijski stopnji 27,5 %>. 

Rad bi vam povedal še to, da smo s predsedniki občin proučevali možnosti 
kompienzacij, in sicer s prometnim davkom ali pa osebnim dohodkom,. Tretja 
možnost je ta, kar je tovariš Štrukelj že povedal, z dodatnim prispevkom 
iz osebnega dohodka, seveda v primeru, če ta prispevek pripada občinam. Zelo 
težavno je napovedati, kakšno bo reagiranje občin, če bodo same imele takšen 
prispevek. Ah bodo občine v takem primeru res voljne, da s tem prispevkom, 
če bo dana pobuda, da se gradi dom otroškega varstva ali kakšna druga 
ustrezna ustanova, zidajo, ali bodo tisti del davka od zveznega prispevka res 
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namenile za tako gradnjo ali ne? Prepričan sem, če se bodo delovne organizacije 
vztrajno in vestno prizadevale za to, da naj bo družbena skrb za otroško varstvo 
večja in da bodo dale tudi materialno osnovo, potem je najmanj, kar si morajo 
izbojevati, to, da bo občina delala v skladu s takšnimi prizadevanji. Če je torej 
gospodarska organizacija pripravljena dati 100 enot, od teh pa mora 8 enot pla- 
čati kot davek, potem se mora najti v občini toliko pripravljenosti, da bo prišlo 
do realizacije takšne pobude. To se pravi, da bo dala vseh 8 enot za te namene. 
V nasprotnem primeru — o tem sem prepričan — se bo skrb za otroško varstvo 
znašla na tem, da bodo občinske skupščine preprosto rekle: »Poiščite si sredstva 
za te namene pri gospodarskih organizacijah. Tam ste neobdavčeni in kar boste 
dobili, boste dobili od njih.« Občina bo zaradi tega menila, da ni več dolžna 
skrbeti za to, ker je pač vir sredstev za to področje v gospodarskih organiza- 
cijah in v njihovih skladih. Mislim, da delamo škodo temu področju, če ga 
hočemo prenesti na breme prostovoljnih prispevkov gospodarstva. Danes je 
gospodarstvo trenutno še v takem položaju, da lahko daje iz skladov skupne 
porabe nekaj sredstev za obče družbene koristi, vendar ni sigurno, če bo vedno 
to zmoglo. Ze danes je v mnogih gospodarskih organizacijah tako stanje npr. v 
železarni Jesenice, da pri najboljši volji ne morejo ničesar dati, ker je več kot 
4000-članski jeseniški kolektiv ostal praktično brez vsakih skladov. Ce je torej 
brez skladov, je tudi brez skladov skupne porabe. Ce bi takšne občine bile 
mnenja, da naj za ,otroške ustanove skrbijo samo delovne organizacije, bi delali 
— vsaj tako se mi zdi — slabo uslugo tej stvari. 

Vaše mnenje tovariš poslanec iz Murske Sobote je, da ni prav, če smo 
izločili stanovanjsko izgradnjo. Razlog, da smo izločiti to izgradnjo, je težnja 
za tem, da bi preprečili dvakratno obdavčenje iste zadeve. Če nekdo gradi sta- 
novanjsko poslopje ali nekaj drugega, potem mora odplačevati kredit, ki ga je 
dobil eventualno iz skladov skupne porabe, iz svojega osebnega dohodka. Ta 
osebni dohodek pa je že obdavčen in bi torej z že obdavčenim osebnim do- 
hodkom odplačeval ponovno še dodatno obdavčen del tistega sklada, od kate- 
rega je bil davek že plačan. Torej bi bil to dvojni davek. Mimo tega se moramo 
zavedati, da je večji del sklada skupne porabe, ki se uporablja za gradnjo 
stanovanj, tisti 49/o prispevek, ki smo ga nekoč obvezno odvajali v druž- 
bene stanovanjske sklade po reorganizaciji stanovanjskega gospodarstva. Ta 
sklad se nabira v gospodarski organizaciji, iz katerega se deloma dopolnjuje 
najemnina, deloma pa se uporablja za stanovanjsko graditev. Tudi vikendi in 
podobno so seveda prav tako že danes obdavčeni, seveda, če občine te stvari 
vidijo in jih dejansko tudi obdavčujejo. Od vsake zgradbe, kolikor ni opro- 
ščenega davka za določeno dobo, se plačuje zgradarina in od vsakega dohodka, 
npr. od vikendov, ki se dajejo v najem, je treba plačati davek tako kot od 
vsakega drugega dohodka. Glede tega ni izjem. Mislim, da je treba iz načelnih 
razlogov videti, ali je prav, da obdavčujemo sklad skupne porabe, kar je ome- 
nila tovarišica poslanka. V celotni razdelitvi družbenega proizvoda je tako, da 
so vsa sredstva, najbolj pa tista, ki jih uporabljamo za vsakdanjo reprodukcijo 
človeka, najbolj obdavčena. Tisto, kar rabimo vsak dan, je obdavčeno s skupno 
stopnjo 33 %>. Tista sredstva, ki jih uporabljamo za povečanje proizvodnje, so 
obdavčena z najmanj 3 in pol "/o- Edina sredstva, ki niso bila obdavčena, so 
sredstva; ki so šla iz skladov skupne porabe ne glede na to, ali so šla za druž- 
beno vsestransko priznane in upravičene namene, kot na primer otroško varstvo 
ali za zdravstveno varstvo, za športne in za razne druge namene. Čeprav so vsi 
ti nameni koristni, ne moremo reči, da prevladuje kakšen poseben družbeni 
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interes prav za otroške ustanove. Skrb za to mora biti večja zaradi tega, ker 
ni vseeno, kako se ljudje s svojimi dohodki preživljajo, kako se lahko vsak dan 
reproduciraj o. Če je treba nekje popuščati, potem je verjetno potrebno popu- 
ščati pri osebnem dohodku, mogoče le linearno. Tisti, ki zaslužijo več kakor 
znaša minimum, bi morali biti močneje obdavčeni. Tiste pa, ki zaslužijo samo 
toliko, da se lahko preživljajo, bi morali po mojem mnenju oprostiti davka. 
Mislim, da smo prišli do teh diskusij za ali proti obdavčitvi zaradi tega, ker 
mislimo, da delamo program proti nekim institucijam, ki so se doslej zato, ker 
so bile zanemarjene, financirale iz občinskih proračunskih sredstev. Do takšnega 
stanja smo prišli včasih zaradi nerazgledanosti in včasih tudi zaradi obstoječih 
dejanskih težav. Zaradi tega zdaj mislimo in se borimo v bistvu proti nekemu 
principu, da se morajo obdavčiti neka sredstva, če hočemo, da bomo dosegli na 
eni strani ravnovesje z bremeni, ki jih nalagamo občanom, na, drugi strani pa 
zato, kadar gre za eventualne oprostitve, da imamo pred seboj ves register 
obdavčitev, ki danes obstajajo. To je takšen vir davkov, ki izhaja iz sistemskih 
in načelnih razlogov. Mislim, da so bila pravilna prizadevanja naše republike 
v federaciji, da se naj ta oblika potrošnje določi tudi z obdavčenjem zato, da 
bi se razbremenile razne druge oblike. Če ne bomo našli, kakor je že dejal 
tovariš Štrukelj, tega proračunskega ravnovesja z obdavčitvijo teh sredstev, ga 
bomo morali iskati z obdavčitvijo rednega osebnega dohodka. Potem bodo 
osebni dohodki lahko še samo manjši ali pa bodo bolj počasi naraščali. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Želi še kdo besedo? Uvodoma sem že 
povedal, da nimamo pripravljenega mnenja, ki naj bi ga naš zbor posredoval 
pristojnima zboroma. To zaradi tega, ker so bila mnenja in stališča nasprotna. 
Menim, da je danes ponovno prišlo do izraza, da smo zelo različnih mnenj. 
Potrebno je, da se o določenih stališčih dogovorimo, sicer bo imel odbor zelo 
težko nalogo, da formulira enotno mnenje, ki naj bi ga posredovali pristojnima 
zboroma, Menim, da so ostala današnja vprašanja in med temi tudi vprašanje, 
ali naj pripadajo vsa sredstva iz obdavčitve skladov skupne porabe republiki 
ali občinam, odprta. Izvršni svet je sprejel amandmaje, ki so bili predlagani in 
se strinja s tem, da bi bila to sredstva občin. Menim, da sta bila dva govornika 
c tem nasprotnega mnenja, to je, da bi bila ta sredstva republiška. 

Drugo vprašanje je vprašanje amandmaja, ki ga je sprožil tovariš Vojsk 
in še nekaj vprašanj, ki jih je navedel tovariš Sreš in sičer vprašanje otroškega 
varstva in vzgoje, dalje oprostitev od davka tistih sredstev, ki so potrebna ob 
naravnih katastrofah in vprašanje zdravljenja v zdraviliščih. Verjamem, da bo 
iz vsega tega res težko osvojiti enotno mnenje. Zato bi prosil, da se skušamo 
že na zboru zediniti o nekaterih vprašanjih, da bo potem odbor lahko lažje 
formuliral mnenje. 

Gre za vprašanje, ali naj bi bila sredstva, ki se bodo zbirala, sredstva občin 
ali republike. Menim, da do neke mere ta sredstva, če pripadajo občinam, dopu- 
ščajo le-tem, da lahko ublažijo vse tiste negativne posledice, ki so bile danes 
navedene, čeprav je bil izražen dvom,, ali bodo občine ta sredstva dejansko 
tudi namenjale v te namene in če ne bodo samo kanalizirale sredstev v druge 
proračunske postavke. In drugo vprašanje, ki se'mi postavlja ob amandmaju 
tovariša Vbjska, je, ali je potem še umestno, da zakon sprejmemo, če oprostimo 
stanovanjski sklad, sredstva za otroško varstvo, ža vzgojo in če upoštevamo 
še predlog tovariša Sreša tudi za sredstva, namenjena za kritje posledic našravnih 
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katastrof, potem ne vem, koliko sredstev se lahko še obdavči. Zato se mi res 
postavlja vprašanje umestnosti takega zakona. 

Prosim, tovariš Vojsk. 

Dolfe Vojsk: Ne vztrajam pri prvotnem predlogu svojega amandmaja 
glede na dosedanjo razpravo. Smatram pa, da bo prišlo na podlagi teh obraz- 
ložitev do obdavčitve. Jasno mi je namreč, da so delovne organizacije tudi na 
Slovenskem v različnih gospodarskih položajih, to se pravi, da nekatere lahko 
ustvarjajo ekstra profit. Če bi ob tem, kar se je dejansko zgodilo z zveznim 
zakonom, limitirali oziroma zamrznili sredstva osebnih dohodkov, bi res lahko 
prišlo do velikega pretakanja sredstev prek skladov skupne porabe. Zdi se 
mi, da je predlagan ukrep tudi v tem primeru pravičen, samo, da kolikor je 
dejansko prenesena ta pravica na skupščine občin, le-te razpravljajo o uporabi 
teh sredstev. Mislim, da bi bilo v skladu s tem, kar smo sedaj govorili, umestna 
približno takšna formulacija — točne nimam: »skupščine občin lahko sklenejo, 
da se prispevek iz prvega člena ne plačuje od sredstev uporabljenih za namene, 
ki jih občine same določijo.« To se pravi za tiste prioritetne naloge, ki jih 
smatrajo posamezne občinske skupščine za takšne. Te naloge so ponekod šol- 
stvo, drugje otroško varstvo in podobno. Menim, da bi bil to v nekem smislu 
kompromisen predlog. 

Poudarjam še enkrat, zaradi tega, ker je to prosta presoja občinskih skup- 
ščin, da same presodijo v dogovoru z delovnimi organizacijami, kaj je primerno 
za oprostitev tega davka in kaj ne. 

Predsednik dr. V i n k o Mozetič: Prosim tovariš Jože Oblak. 

Jože Oblak: Menim, da je treba rešiti tri vprašanja. Prvič: ali je 
predlagani zakpn za sprejeti, ali ne? Ker so bih izraženi glede tega resni pomi- 
sleki, nisem v načelu proti predlaganemu zakonu. Drugo vprašanje: čigav naj 
bo ta dohodek? Republiški ali občinski? Tretjič: katere vrste namembne dejav- 
nosti oziroma namembnih trošenj naj bi bile oproščene tega davka? Glede 
na vse to nastaja vprašanje, če je sploh umestno uvesti v sedanjem sistemu 
prispevek do sredstev sklada skupne porabe. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Se kdo želi besedo? 

Srečko Rot: Tudi jaz sem načel vprašanje umestnosti sprejemanja 
takega zakona. Menim, da je predlog tovariša Vojska zelo sprejemljiv, čeprav 
ne vem, ali prenesemo lahko pristojnosti, ki jih daje zvezni zakon republiki, 
na občinske skupščine. To bo verjetno ovira za tako rešitev. Menim, da tako 
mnenje lahko damo. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo razpravljati? 

Jože Nered: To vprašanje bo tudi za odbor zelo težko. Tovariš Štrukelj 
je naglasil, da se je o tem zelo težko odločiti. Če je pa to vprašanje tako kot je 
dejal tovariš Štrukelj in sicer fiskalno vprašanje, potem se bomo morali orien- 
tirati drugam. Ne vem, če ne bomo s tem dosegli drug učinek kot bi ga želeli. 

Moj vtis je torej tak, da se, ne glede na to, ali je zakon umesten ali ne, 
zbor strinja s tem, da so to občinska sredstva. Predlog tovariša Vojska je spre- 
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jemljiv, kolikor ima republika pooblastilo, da ta sredstva prenese na občinske 
skupščine. . 

Glede na to, da je zakon zaradi fiskalnih razlogov, se vprašujem, ali bi 
z drugačnimi rešitvami dosegli lahko boljši učinek. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanec Srečko Rot. 

Srečko Rot: Tovarišice in tovariši poslanci! Zanima me, ali gre pri 
tej obdavčitvi, ki naj bi se prepustila občini, za celotno obdavčitev ali samo 
za sredstva, ki presegajo 8,2%. To se pravi, da se iz sredstev republiškega 
proračuna dobi dohodek 20 milijonov dinarjev, kar pomeni, da ta sredstva potem 
odpadejo. Potem se strinjam s predlogom, da se ta sredstva prepuste občinam. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Prosim tovariša poročevalca odbora, 
da se izjavi o tem, ali je potreben odmor za sestavo mnenja in koliko časa bi 
približno potrebovali? 

Jože Nered : Glede na to, da odbor na predhodni razpravi ni prišel 
do enotnih stališč in glede na razpravo ter na amandmaje, ki so bili dani, 
predlagam, da bi prekinili sejo zbora. Tako bi odbor lahko sprejel dokončno 
stališče oziroma mnenje do predlaganega amandmaja in do tega vprašanja 
v celoti. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Tovariš Nered, koliko časa mislite 
približno, morda pol ure? Upoštevajte, da je to zelo zahtevno delo, ki ga v pol 
ure ne bi mogli opraviti: Vprašujem: ali je umestno, da odrejamo samo polurni 
odmor glede na to, da smo šele pri 9. točki? Ali ne bi raje prekinili sejo in 
z njo nadaljevali ob 15.30? 

Jože Oblak: Ali so poslanci za zakon ali ne? Ce poslanci niso za zakon, 
potem delo komisije odpade. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Vprašujem: ali se v načelu stri- 
njate s tem, da se zakon sprejme ali ne. Dajem to na glasovanje. Kdor je za, 
naj prosim dvigne roko. 

(16 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (20 poslancev dvigne roko.) Se 
je kdo vzdržal? (8 poslancev.) Izgleda, da postaja glasovalni stroj zelo zapleten 
in bo treba preiti na sistem poimenskega glasovanja. 

Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Glasovali bomo poimensko. (Sekretar 
zbora Vlado Tance kliče nato poslance, ki poimensko glasujejo.) 

Izid glasovanja je naslednji: za predlog zakona je glasovalo 21 poslancev, 
proti 28, vzdržalo se je 10 poslancev. 

Prisotnih je 59 poslancev, se pravi več kot polovica. Biti bi moralo 30 glasov 
za eno ali za drugo varianto. Nobena od predlaganih variant ni dobila večine. 
Ker je proti zakonu glasovalo 28 poslancev, več kot polovica članov zbora pa 
predstavlja 30 glasov, ni nobena od variant dobila podpore. 

Mislim, da nastane ob takem izidu glasovanja vprašanje nadaljnjega po- 
stopka. Tisti, ki so bili proti zakonu, niso obvezni dajati drugačnega mnenja 
kot ga je pokazalo njihovo glasovanje. Zdaj imamo neodločen izid in še druga 
stran glasovalcev je, ki ima verjetno drugačno mnenje o tem. Spričo dejstva, 
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da tudi glasovanje samo ne odloča o tem, ali se zakon sprejme ali ne in da smo 
dolžni dajati samo mnenje, mislim, da bi odbor le formuliral svoje mnenje 
v tem smislu kot je pokazala razprava in da sočasno sporočimo tudi rezultat 
glasovanja. 

Dr. StjepanBunta: Odbor naj pripravi mnenje, ki ga naj posreduje 
pristojnima zboroma. Posreduje naj tudi celotno razpravo. 

Predsednik dr, Vinko Mozetič: Se strinjam, in mislim, da bi zbor 
v tem primeru posredoval poročilo o razpravi pristojnim zborom. 

Dr. Mitja Mrgole: Odbor naj vseeno da svoje mnenje. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Opozarjam, da gre mnenje odbora 
ponovno v razpravo zboru, ker je odbor samo del zbora, ki naj bi pripravljal 
delo zbora. Tu sta sedaj dve varianti in sicer, da pripravimo mnenje, ali pa, 
da posredujemo samo poročilo o dosedanji razpravi. Izgleda, da je zbor enoten 
v tem, da pristojnima zboroma posredujemo poročilo današnje razprave in o 
izidu glasovanja. Se strinjate s tem? (Zbor se strinja.) 

Imamo še pet točk dnevnega reda. Ali menite, da naj nadaljujemo z dnevnim 
redom ali da sejo prekinemo in nadaljujemo popoldne? (Poslanci predlagajo, 
naj se seja nadaljuje.) 

Kdor je za to, da nadaljujemo sejo zbora brez prekinitve, naj prosim dvigne 
roko? (Večina poslancev dvigne roko.) 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na obravnavo dveh 
sklepov, ki jih je Skupščini SR Slovenije predložila v soglasje skupščina repu- 
bliške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli: sklep o stopnji osnovnega 
prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje in prispevka za zavarovanje 
za nesrečo , pri delu ali poklicno obolenje, dalje, sklep o določitvi dodatnega 
prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje za kritje stroškov invalid- 
skega zavarovanja, ki presegajo poprečje stroškov tega zavarovanja in za kritje 
večjih obveznosti invalidskega zavarovanja, ki so posledica nesreče pri delu 
ali poklicnih boleznih (1. in 3. točka 112. člena temeljnega zakona o organizaciji 
in financiranju socialnega zavarovanja), dodatno obrazložitev republiškega za- 
voda za socialno zavarovanje k citiranima sklepoma, prepis pisma izvršnega 
sveta skupščini republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slo- 
venije v zvezi s sklepi omenjene skupščine o stopnjah prispevkov in poročilo 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Danes ste prejeli nov 
sklep skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev o stopnji 
osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. 

Prosim predstavnika republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 
SR Slovenije, da da obrazložitev k predlaganim sklepom. 

Ignac Nagode; Skupščina republiške skupnosti socialnega zavaro- 
vanja delavcev je včeraj, 8. februarja razpravljala o stališčih izvršnega sveta 
in o predlogih odborov Skupščine SRS glede stopnje osnovnega prispevka ter 
sprejela sklep o spremembi sklepa o stopnji osnovnega prispevka za invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje. Z njim je spremenila stopnjo osnovnega prispevka 
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od 13 na 12,5 fl/o. Hkrati je sprejela finančni načrt »klada za leto 1968, s katerim 
je manjkajočo razliko v dohodkih v višini 21 in pol milijona dinarjev zago- 
tovila iz rezerve preteklih let ter tako uskladila izdatke sklada z dohodki. Sklep 
in obrazložitev ste prejeli. Pri taki odločitvi, ki je pogojena s tem, da v dani 
situaciji ni mogoče povsod in tudi ne v pokojninskem zavarovanju rešiti vseh 
problemov naenkrat in zagotoviti sredstva s povečanjem obremenitve osebnega 
dohodka zavarovancev, opozarja skupščina na posledice, ki jih bo imela taka 
odločitev. Skupščina želi z njimi seznaniti vse dejavnike, ki so odgovorni za 
sklad invalidsko-pokojninskega zavarovanja, predvsem pa poslance republiške 
skupščine, ki bodo sklepali o soglasju na prispevno stopnjo. 

Pri sprejetem načinu je možno v letošnjem letu financirati sklad pokoj- 
ninskega zavarovanja z delno obremenitvijo in potrošnjo obstoječih rezerv, ker 
je kritje izdatkov zagotovljeno z znižano prispevno stopnjo in s prenosom 
ustreznih sredstev iz rezerv sklada. Delno črpanje obstoječih rezerv ima bistven 
vpliv na likvidnost sklada in s tem na možnost mesečnega izplačevanja po- * 
kojnin. Sklad potrebuje za redno obratovanje približno 12 milijonov obratnih 
sredstev, ki jih je doslej oblikoval iz prostih rezerv in z angažiranjem sredstev 
stanovanjskega sklada, ki ga namensko ni odvajal. Tako stanje bo ostalo tudi 
v novih pogojih. Ker je prioritetno treba zagotoviti izplačila vsaj mesečnih 
pokojnin, je nujno ugotoviti, da v prvi polovici letošnjega leta ni mogoče raču- 
nati s sprostitvijo stanovanjskega sklada iz leta 1967 in 1968, ker sproščene 
rezerve ne bodo nadomestile teh sredstev v obratnih sredstvih sklada. Omeniti 
je namreč treba, da sklad obrača približno 32 milijonov dinarjev sredstev, na- 
menjenih za stanovanjsko izgradnjo upokojencev. Manjše sprostitve eventualno 
lahko pričakujemo šele v drugi polovici letošnjega leta. 
> Rezerve pokojninskega sklada se bodo v letošnjem letu znižale za 21,5 mili- 
jona dinarjev, kar bo oteževalo poslovanje skladov v prihodnjem letu in pove- 
čalo potrebo po obratnih sredstvih, kolikor seveda ne bo zagotovljen ustrez- 
nejši način financiranja kot to želi in priporoča resolucija zvezne skupščine 
z dne 28. 12. 1967. 

Pomanjkanje lastnih obratnih sredstev ima nadalje za posledico potrebo 
po večjih kreditih in s tem tudi višje obresti, ki bodo bremenil^ sklad in črpale 
sredstva, namenjena sicer za izplačila pokojnin. 

Zaradi vsega navedenega bo treba v prihodnjem letu zagotoviti tak način 
financiranja, ki bo zagotavljal pokritje izdatkov in nadomestitev letos porabljene 
rezerve. V nasprotnem primeru bo pokojninsko zavarovanje prišlo v situacijo, 
ko ne bo mogoče z rezervo izravnavati zaradi objektivnih vzrokov nastalih 
primanjkljajev in pokriti obveznosti do upokojencev. Da bi dosegli bolj uravno- 
teženo poslovanje sklada, bi bilo treba čimprej realizirati sklep in priporočilo 
republiške skupščine, da se rezerve pokojninskega zavarovanja, ki so še oročene 
pri splošni gospodarski banki, sprostijo v celoti in ne le v višini, omenjeni 
v pismu izvršnega sveta. 

Če . bi letos sprostili omenjenih 22 milijonov dinarjev, bi ostalo oročenih 
še nekaj manj kot 30 milijonov dinarjev. Ce se sprostijo tudi ta sredstva, obsta- 
jajo realni pogoji, da izločamo iz dodatnih sredstev pokojninskega zavarovanja 
bolj tekoča sredstva, namenjena za stanovanjsko izgradnjo in jih izročamo 
njihovemu namenu. 

Poudarjam, da bodo težave le v likvidnosti sklada, torej v tekočem izpla- 
čevanju obveznosti, ki jih sklad ima, kar ne pomeni, da je s tem ogroženo 
izplačilo pokojnin ali zadržano povečanje pokojnin po prvi in drugi uskladitvi, 
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ki je predvidena, oziroma se že izvaja. Naj obvestim zbor, da se bodo pokojnine 
povečale letos za približno 170 milijonov N dinarjev ali za 19% več kot je 
bilo izplačano lani. Skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja meni, 
da je to v skladu s stališčem Skupščine SR Slovenije, ki je meseca novembra 
lani razpravljala o problemih invalidsko-pokojninskega zavarovanja. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ali želi predstavnik izvršnega sveta 
še besedo? (Ne želi.) Želi poročevalec odbora za proučevanje zakonskih Tn 
drugih predlogov še ustno dopolniti poročilo odbora? (Ne.) 

Preden preidemo na razpravo, naj opozorim zbor, da bosta ustrezna odloka 
o soglasju k stopnji osnovnega in o stopnji dodatnega prispevka sprejela re- 
publiški in gospodarski zbor glede na določbo 77. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. Tudi v tem primeru daje naš zbor le mnenje. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče ne želi 
razpravljati, zaključujem razpravo in mi dovolite, da prečitam predlog mnenja 
k sklepu o stopnji osnovnega prispevka. 

Skupščina SR Slovenije, socialno-zdravstveni zbor, daje mnenje k stopnji 
osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje in prispevka 
za zavarovanje za nesreče pri delu in poklicno obolenje in k sklepu o določitvi 
dodatnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje za kritje stroškov 
invalidskega zavarovanja, ki presegajo poprečje stroškov tega zavarovanja in 
za kritje večjih obveznosti invalidskega zavarovanja, ki so posledica nesreče 
pri delu ali poklicnih boleznih. (Prva in tretja točka 112. člena temeljnega zakona 
o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja.) 

Socialno-zdravstveni zbor je na seji dne 9. 2. 1968 obravnaval sklep skup- 
ščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije o 
stopnji osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje in pri- 
spevka za zavarovanje za nesreče pri delu in poklicno obolenje z dne 22. 12. 
1967 ter sklep o določitvi dodatnega prispevka za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje za kritje stroškov invalidskega zavarovanja, ki presegajo poprečje 
stroškov tega zavarovanja in za kritje večjih obveznosti invalidskega zavaro- 
vanja, ki so posledica nesreče pri delu ali poklicnih bolezni. 

Predstavnik 'republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev je ob- 
vestil zbor, da je skupščina omenjene skupnosti na seji dne 8. 2. 1968 sprejela 
sklep, na podlagi katerega se stopnja osnovnega prispevka za invalidsko in 
pokojninsko zavarovanje določi v višini 12,5%, namesto 13 % od bruto oseb- 
nega dohodka. 

Zbor je bil mnenja, da je stopnja osnovnega prispevka za invalidsko in 
pokojninsko zavarovanje v višini 12,5 % od bruto osebnega dohodka sprejem- 
ljiva, ker je določena v skladu z osnovnim izhodiščem, da lahko v letu 1968 
znaša skupna stopnja prispevkov največ 27,5 "/o od bruto osebnega dohodka. 

Sredstva, zbrana s stopnjo 12,5 °/o, ne bodo zadoščala za polno kritje pred- 
videnih izdatkov sklada invalidskega in pokojninskega zavarovanja. Zato je 
nujno, da splošna gospodarska banka predčasno sprosti del oročenih sredstev 
tega sklada in sicer v taki višini, da bi lahko izvedli predvideno popravo pre- 
vedbe pokojnin po 102. členu temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju. 
Ker gre za izvršitev pomembne naloge, ki jo je Skupščina SR Slovenije naložila 
pokojninskemu zavarovanju, naj se izvršni svet zavzame, da bo splošna gospo- 
darska banka pravočasno sprostila oročena sredstva v potrebni višini. Zbor 
se je strinjal z omenjenim sklepom o določitvi dodatnega prispevka. 
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Slišali ste predlog mnenja. Želi kdo razpravljati o tem predlogu? (Ne.) 
Ce ne, dajem predlog mnenja na glasovanje. Kdor je za tako mnenje, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel mnenje, ki ga bom posredoval pri- 
stojnima zboroma. 

Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pogodb 
o izvajanju socialnega zavarovanja kolpoterjev tiska in glasbenikov zabavne 
glasbe. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli omenjeni pogodbi s 
spremnim dopisom republiškega zavoda za socialno zavarovanje ter poročila 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Poleg tega smo prejeli 
od Društva glasbenikov zabavne glasbe pismeni predlog, da se naj razprava 
o njihovi pogodbi odloži. Menim, da bi lahko — ne glede na to — zbor 
razpravljal o teh pogodbah in dal svoje mnenje. Mi namreč samo obravnavamo 
te pogodbe in mnenje odbora je, da naj obe pogodbeni stranki dosežeta soglasje 
glede tistega člena, ki je sporen. 

Ali želi predstavnik republiške skupnosti socialnega zavarovanja predloga 
pogodb še ustno obrazložiti? Besedo ima tovariš Nace Nagode. 

Nace Nagode: Sporazum je dosežen tudi s predstavnikom društva 
glasbenikov zabavne glasbe in sicer v tem smislu, da se odloži razpravljanje 
o njihovi pogodbi, medtem ko lahko razpravljate o pogodbi kolpoterjev tiska. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ali želi predstavnik Društva slo- 
venskih glasbenikov še obrazložiti stališča društva? (Ne.) Ker je to sporazum 
obeh pogodbenih strank, mislim, da lahko odložimo pogodbo z društvom glas- 
benikov, in da razpravljamo oziroma damo mnenje samo o pogodbi o zavaro- 
vanju kolpoterjev tiska. Zeli poročevalec odbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov še ustno obrazložiti stališče odbora? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce se nihče ne prijavi k 
razpravi, zaključujem razpravo in ugotavljam, da se zbor strinja s stališči 
odbora in da nima pripomb k pogodbi. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 12. točko dnev- 
nega reda, to je na obravnavo informacije o uporabi sredstev, zbranih 
s sodnimi taksami in denarnimi kaznimi, ki jih izrekajo sodišča in sodniki za 
prekrške. Ta točka dnevnega reda je vključena v dnevni red seje zbora na 
podlagi sklepa, ki ga je zbor sprejel na prejšnji seji. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli informacijo, ki jo je 
pripravila strokovna služba zbora ter poročilo odbora za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov. 

Želi morda poročevalec še ustno obrazložiti stališče odbora? (Ne.) Pri- 
čenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Adolf Šarman. 

Adolf Šarman: Iz informacij o uporabi sredstev, zbranih s sodnimi 
taksami in denarnimi kaznimi, ki jih izrekajo sodišča in sodniki za prekrške 
in ki jih je pripravil naš odbor, je razvidno, da je vprašanje sodnih taks pravno 
zadovoljivo urejeno v odnosu do financerja te službe. Zaradi tega sem tudi ta 
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del mojega predloga umaknil že na seji odbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov našega zbora dne 15. 1. 1968. Vztrajal pa sem, da naj bi bile 
denarne kazni, izrečene po sodnikih za prekrške, dohodek občinskih prora- 
čunov, ki je edini financer te službe. Menil sem — in na tem vztrajam tudi 
danes — da je edino pravilno in pravično, da je dohodek iz tega naslova 
dohodek proračuna tiste občine, v kateri je bil ustvarjen in kateri pokriva tudi 
vse stroške te službe. 

Končno ni moč razumeti takšnega sistema, ki nalaga stroške določene službe 
izključno proračunom občinskih skupščin, hkrati pa jim jemlje ves dohodek, 
ki ga ustvarjajo te službe. 

Glede na to ponovno predlagam, da se začne postopek za spremembo temelj- 
nega zakona o prekrških, in sicer konkretno 9. člena tega zakona. Ta določa, 
da so denarne kazni do prekrškov dohodek republike. V bodoče naj bi bile te 
kazni dohodek tistih občinskih skupščin, na območju katerih je bil ustvarjen. 
Prepričan sem, da bodo občine ta sredstva tudi pravilno uporabile kot dodatni 
vir dohodka za potrebe otroškega varstva. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Želi še kdo razpravljati? Opozoril bi 
na poročilo odbora, ki se z vprašanjem, ki ga je danes ponovno sprožil tovariš 
Šarman, ne strinja. Odbor se namreč ni strinjal s stališčem poslanca Adolfa 
Sarmana, naj bi bile te denarne kazni dohodek občin. Po mnenju odbora je 
vprašanje virov dohodkov družbeno-političnih skupnosti kompleksno vprašanje, 
ki ga ni mogoče obravnavati parcialno. 

Se zbor strinja s stališčem, oziroma s poročilom odbora, ali pa ima morda 
drugačna stališča? (Poslanci se strinjajo.) Zeli še kdo razpravljati o tem vpra- 
šanju? (Ne javi se nihče.) Če ne, zaključujem razpravo in je prav, da se sedaj 
izjavimo o obeh predlogih. Kdor je za stališča, ki so izražena v poročilu odbora, 
naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (6 po- 
slancev.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.) 

Zbor se je torej izjavil za poročilo odbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov. 

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 13. točko 
dnevnega r eda, to je na predlog sklepa o izvolitvi predsednika in članov 
komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja mednarodnih odnosov. 

Predlog sklepa, ki ste ga sprejeli skupaj z drugim gradivom za to sejo, 
je pripravila komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja. Ali 
želi predstavnik komisije še ustno obrazložiti predloženi sklep? (Ne želi.) Od- 
piram razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če se nihče ne javi, zaklju- 
čujem razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za ta sklep, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor sprejel sklep o izvolitvi pred- 
sednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja mednarodnih 
odnosov. 

Prehajam na 14. točko dnevnega reda, in sicer na poročilo man- 
datno-imunitetne komisije. 

Prosim poročevalca te komisije, da prečita njeno poročilo. Besedo ima 
tovariš Adolf Šarman. 
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Adolf Sarman: Mandatno-imunitetna komisija socialno-zdravstvenega 
zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 9. 2. 1968 obravnavala v smislu 
109. člena začasnega poslovnika socialno-zdravstvenega zbora pismeno izjavo 
poslanke Vere Manfreda o odpovedi poslanske funkcije. Omenjena poslanka je 
bila izvoljena v 4. volilni enoti občine Laško. Poslanka navaja kot glavni vzrok 
za odpoved poslanski funkciji slabo zdravstveno stanje. Na seji je poslanka 
Vera Manfreda še podrobneje utemeljila svoj odstop. 

Komisija predlaga zboru, da vzame njeno odpoved na znanje. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ugotavljam, da je zbor vzel na 
znanje odstop poslanke Vere Manfreda. Zato omenjeni poslanki preneha po 
določbi drugega odstavka 109. člena začasnega poslovnika socialno-zdravstve- 
nega: zbora poslanski mandat. 

Dnevni red je s tem izčrpan in zaključujem 36. sejo socialno-zdravstvenega 
zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 14.45.) 
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47. seja 

(12. februarja 1968) 

Predsedovala: Vera Kolarič, 
predsednik organizacijsko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9.15. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 
47. sejo organizacijsko-političnega zbora Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Odsotnost z današnje seje so opravičili poslanci: Vida Tomšič, Florjan 
Jančič in Berti Brun. Ker je večina poslancev prisotna, ugotavljam, da je zbor 
sklepčen. 

V smislu določil 210. in 211. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije je 
potrebno, da se naš zbor seznani z odločbo ustavnega sodišča Jugoslavije. 
Odločbo sem vam dostavila že z gradivom za današnjo sejo. Kakor ste videli, 
je ustavno sodišče Jugoslavije zavrnilo predlog skupščin občin Metlika, Novo 
mesto in Trebnje, da naj ustavno sodišče ugotovi, da določbe 10. člena repu- 
bliškega zakona o izvedbi odprave okrajev v SR Sloveniji, določbe republiškega 
zakona o usmeritvi republiških sredstev za gospodarske investicije v letu 1966 
in določbe 2. točke odloka o prenosu sredstev odpravljenih družbenih investi- 
cijskih skladov na poseben račun SR Slovenije niso v skladu z ustavo SFR 
Jugoslavije in z zveznimi zakoni. 

Za današnjo sejo, ki bi naj bila v dveh delih, tako kot je že predlagal pred- 
sednik republiškega zbora, predlagam naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 46. seje zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o ustanovitvi skupne komisije 

vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja in o predlogu odloka 
o izvolitvi predsednika, podpredsenika in članov skupne komisije vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja; 

3. ocena razvoja v SR Sloveniji v letu 1968; 
4. predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republi- 

škem proračunu) za leto 1968; 
5. predlog zakona o uporabi sredstev iz* dodatnega davka od prometa 

blaga na drobno v letih 1968, 1969 in 1970; 
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6. predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe Socialistične republike Slo- 
venije za leto 1968; 

7. predlog za izdajo zakona o petdnevnem delovnem tednu v SR Sloveniji in 
8. poslanska vprašanja. 
S tem predlogom nekoliko spreminjam predlagani dnevni red, ki ste ga 

prejeli s sklicem za sejo zbora in menim, da se strinjate s tem predlogom. 
2e s posebnim pismom sem, vas obvestila, da smo se v smislu določil 

93. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije predsedniki zborov, to je repu- 
bliškega, gospodarskega in organizacijsko-političnega dogovorili, naj bi vsi trije 
zbori obravnavali na skupni seji predlog odloka o ustanovitvi skupne komisije 
vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja in predlog odloka 
o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov skupne komisije vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja ter skupno poslušali ekspoze pred- 
sednika izvršnega sveta Staneta Kavčiča o oceni razvoja SR Slovenije v letu 
1968 in k ostalim predpisom, ki so v zvezi s tem na dnevnih redih sej naših 
treh zborov. 

Vprašam poslance, ali ima morda kdo kakšen drug predlog? (Ne.) Izgleda, 
da ne, zato menim, da se s spremenjenim predlogom dnevnega reda strinjate 
in da ste soglasni, da organizacijsko-politični zbor obravnava skupaj z repu- 
bliškim in gospodarskim zborom na skupni seji 2. in 3. točko dnevnega reda. 

S tem prehajam nal. točko dnevnega reda, to je na odobritev 
zapisnika 46. seje zbora, ki ste ga prejeli skupaj s sklicem za današnjo sejo. 
Zeli kdo predlagati kakšne spremembe ali dopolnitve k zapisniku? (Ne.) Izgleda, 
da ne, zato ugotavljam, da je zapisnik 46. seje zbora sprejet. 

Poslance našega zbora prosim, da počakajo v dvorani do pričetka skupne 
seje, tako kot sem uvodoma tudi predlagala. Po končani skupni seji se bo po 
30-minutnem odmoru nadaljevala ločena seja našega zbora v veliki dvorani 
izvršnega sveta. Prosim poslance, da to sprejmejo na znanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 11.30.) 

Predsednik Vera Kolar ič: Nadaljujemo z ločeno sejo organizacijsko- 
političnega zbora. 

Na skupni seji smo slišali ekspoze predsednika izvršnega sveta tovariša 
Staneta Kavčiča. Začasni odbor za proračunski sistem in finance našega zbora 
je oceno razvoja v SR Sloveniji v letu 1968 obravnaval skupaj z odborom za 
družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasnim odborom 
za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora. Pismeno poro- 
čilo teh odborov ste že dobili z gradivom. K tej točki ste tudi že prejeli osnutek 
resolucije o osnovah ekonomske politike za leto 1968. Predlagam, tovarišice in 
tovariši, da tudi o resoluciji razpravljamo danes, in da damo pristojnima zbo- 
roma svoja mnenja in sugestije, da bi lahko dokončno oblikovali resolucijo. 

Obvestiti vas moram, da so trije odbori in to začasni odbor za proračunski 
sistem in finance našega zbora, odbor za družbeni plan, finance in proračun 
republiškega zbora ter občasni odbor za gospodarsko programiranje in finance 
gospodarskega zbora ustanovili skupno delovno komisijo, ki je proučila osnutek 
resolucije in tudi dala predlog dopolnitev in sprememb delovnega osnutka 
resolucije o osnovah ekonomske politike za leto 1968. 

25 
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Predlog delovne komisije ste prejeli danes na klopeh. 
Vprašala bi predstavnika izvršnega sveta tovariša inž. Franca Razdevška, 

če bi morda želel besedo? (Ne.) Hvala lepa. 
Bi morda želel besedo poročevalec našega odbora tovariš Ivan Krajnčič? 

Prosim. 

Ivan Krajnčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
Začasni odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora 
je dne 5. februarja t. 1. skupno z odborom za družbeni plan, finance in proračun 
republiškega zbora ter občasnim odborom za gospodarsko planiranje in finance 
gospodarskega zbora razpravljal o oceni razvoja SR Slovenije v letu 1968. 
Podlaga za razpravo je bilo giradirvo: ocena razvoja v Socialistični republiki 
Sloveniji v letu 1968 in priložena dokumentacija. Odbori so bili enotni v ugo- 
tovitvi, da je analiza pozitivnih in negativnih rezultatov gospodarjenja v letu 
1967 realna in da so izhodišča za oceno razvoja v SR Sloveniji v letu 1968 vse- 
stransko utemeljena in v celoti sprejemljiva. 

Ocena razvoja v SR Sloveniji se razlikuje od dosedanjih predvidevanj v 
tem, 

— da gradi predvsem na možnostih razvoja, ki izhajajo iz gibanja povpra- 
ševanja in potrošnje na jugoslovanskem in tujih tržiščih in ne toliko na naši 
obstoječi proizvodni zmogljivosti, 

— da je rezultat globlje in vsestranske znanstvene analize sodobnih gospo- 
darskih gibanj, odnosov in zakonitosti doma in v svetu, 

— da usmerja našo aktivnost k reševanju najpomembnejših vprašanj na- 
šega nadaljnjega ekonomskega in družbenega razvoja, 

— da ne teži le k materialno-bilančnim rezultatom in k akumulaciji za 
vsako ceno, temveč konfrontira ekonomske interese z družbeno-političnimi učin- 
ki, predvsem glede nadaljnjega razvoja samouprave in delitvenega sistema, 

— da obravnava enakopravno razvoj gospodarstva in družbenih dejavnosti 
z namenom, da bi dosegli v praktičnih akcijah čim učinkovitejšo integracijo 
obeh področij, 

— da smernice niso le splošna navodila, temveč vsebujejo predloge in kon- 
kretne rešitve in naloge z navedbo nosilcev za njihovo izvajanje. 

Za realizacijo vrste nalog so že storjeni potrebni ukrepi, za nekatere pa so 
analize še v izdelavi. Ne glede na dovolj jasno začrtane smernice razvoja SR 
Slovenije v letu 1968 bodo morali republiški organi tekoče spremljati pogoje 
gospodarjenja in ocenjevati učinke ukrepov v naši gospodarski iin družbeni 
praksi in to le ob najtesnejšem sodelovanju gospodarskih organizacij in druž- 
beno-političnih skupnostih, občin in republike kot organizirane celote. 

Usmerjenost našega gospodarstva na povpraševanje in potrošnjo na doma- 
čem in tujem tržišču bo' spodbujala gospodarstvo k racionalnejšim, rešitvam, 
večji proizvodnosti, dvigu družbenega proizvoda in ugodnejšim možnostim za 
splošno potrošnjo, to. pa le prek zboljšanja kadrovske strukture zaposlenih, 
modernizacije proizvodnje, specializacije in integracije, razumne investicijske 
politike ob selektivni politiki bank, uporabi inozemskih kreditov, z vključe- 
vanjem zasebnega dela v našo ekonomiko in z večanjem skupne akumulacije. 

Ocena povečanja proizvodnje v letu 1968 sloni na nadaljnjem povečanju 
izvoza. Ta bo predvsem odvisen od sposobnosti našega gospodarstva za prila- 
goditev konkretnim pogojem tržišča za dovolj uspešno izkoriščanje konjunk- 
turnih gibanj v svetu in premagovanje nestabilnosti prodajnih pogojev in za- 
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ostrenih konkurenčnih odnosov, zlasti ob formiranju brezconskih tržišč nekaterih 
državnih grupacij. 

Glede na dosežene rezultate teh prizadevanj v letu 1967 je bilo v odborih 
izraženo mnenje, da je za 1968. leto predvidena stopnja porasta izvoza blaga in 
storitev za 9 do 11 % preoptimistična. V začetku tega leta uveljavljene spre- 
membe v deviznem režimu prav gotovo še otežujejo uspešnejše nastopanje na- 
šega gospodarstva na tujih tržiščih. Zato bi bilo treba zvezne predpise za 
zunanjetrgovinsko poslovanje čimprej popraviti in jih dopolniti z ustreznimi 
republiškimi predpisi. 

Carina naj bo, kot je to običajno v svetu, predvsem sredstvo za podpiranje 
in spodbujanje izvoza, pri nas pa ima še vedno predvsem fiskalni značaj. 
Zunanjetrgovinski režim zahteva dolgoročnejši koncept našega gospodarstva 
za nastopanje na mednarodnem tržišču. 

Pogosto spreminjanje predpisov lahko naši zunanjetrgovinski praksi ško- 
duje. Biti pa bi morali tudi bolj ekspeditivni, da bi onemogočili nenormalno 
in škodljivo nastopanje tujih izvoznikov, podobno kot to urejajo v drugih 
državah. 

Ukrepi za oživljanje in spodbujanje investicijske potrošnje, za moderni- 
zacijo gospodarstva so za Slovenijo še zlasti aktualni, ker je tu stopnja iztro- 
šenosti osnovnih sredstev industrije razmeroma zelo visoka. Zato je treba 
prek ustreznih kreditno-monetarnih ukrepov in selektivne politik^ bank in 
prek družbenega usmerjanja osebnih dohodkov, ob upoštevanju samoupravnih 
pravic delovnih organizacij in ekonomskih zakonitosti in drugih ustreznih 
ukrepov podpreti realizacijo pozitivnih razvojnih programov delovnih orga- 
nizacij in njihovih grupacij. Razen tega bodo razvoj v tej smeri pospešila tudi 
integracijska gibanja v gospodarstvu, bančništvu, trgovini, turizmu itd. 

Z ustrezno personalno politiko in ob sodelovanju dobro organizirane raz- 
iskovalne dejavnosti bo možno onemogočiti subjektivne zavore razvoja, biro- 
kratsko in tehnokratsko ozkost in obrtniško mentaliteto. 

Delitev neto produkta je eden izmed najpomembnejših elementov, ki vpli- 
va na hitrejšo ali počasnejšo, rast gospodarskega razvoja. V letih gospodarske 
reforme so se razmerja delitve postopoma izboljševala v korist federacije. Na 
oblikovanje sredstev za splošno potrošnjo je bistveno vplivalo* povečanje pri- 
spevka iz osebnega dohodka. Osebni dohodek ni najustreznejši naslov za delitev 
družbenega proizvoda. Tako se dogaja, da so obremenjene manj razvite delovne 
organizacije z večjim številom delavcev bolj, kot visoko akumulativne delovne 
organizacije z manjšim številom delavcev, Bodoči sistem zbiranja sredstev naj 
omogoči družbeno akumulacijo tami, kjer so sredstva, in stimulacijo tam, kjer 
je potreben razvoj. Sedanji sistem oblikovanja sredstev za splošno potrošnjo 
prav gotovo ne prispeva k poživitvi gospodarjenja in intenzivnejšemu razvoju. 

Modernizacija gospodarstva na podlagi predhodnih znanstvenih, tehnoloških 
in ekonomskih analiz za dvig produktivnosti dela, zahteva vsestranski in učin- 
kovitejši razvoj družbenih dejavnosti. Tak razvoj lahko zagotovijo predvsem 
strokovno sposobni kadri, ki lahko* vplivajo na izboljšave v proizvodnih, poslov- 
nih in tržnih zmogljivostih. Zaradi pomembnosti in vzajemne odvisnosti druž- 
benih služb in gospodarstva moramo obravnavati te kot sestavni del družbeno- 
ekonomskega razvoja in ne le kot sfero potrošnje. Pri ocenjevanju deleža 
narodnega dohodka za družbene službe zato ne moremo izhajati iz stališča večje 
ali manjše obremenitve gospodarstva, marveč tudi iz potreb gospodarstva po sto- 
ritvah te dejavnosti. Pri tem pa so, tako kot v gospodarstvu, tudi v sferi druž- 

25* 
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benih dejavnosti nujni ukrepi za racionalizacijo in učinkovitejše delovanje, pri 
čemer je treba upoštevati družbene potrebe in materialne možnosti. 

Odbori so podprli predlagane ukrepe na področju invalidsko-pokojninskega 
zavarovanja, zdravstva in socialnega varstva, nadalje predlog občinskih skup- 
ščin in izobraževalnih skupnosti, naj se celotno srednje šolstvo prenese na 
financiranje republiške izobraževalne skupnosti ter predlog za povečanje sred- 
stev za pospeševanje kulturnih dejavnosti in raziskovalno delo. 

Čimprej je treba izdelati analizo o možnosti financiranja kulturnih dejav- 
nosti, zlasti tistih, ki so nacionalnega pomena in to na podlagi trajnejših virov 
sredstev. Na nujnost naloge opozarjajo pereča, še nerešena vprašanja na tem 
področju družbene dejavnosti. Resolucija o osnovah ekonomske politike za leto 
1968 naj bi čim konkretneje nakazala naloge, ki jih želimo realizirati v tem 
letu, v glavnem pa naj nakaže elemente naše dolgoročne razvojne orientacije. 
Morebitna nova stališča, mnenja in predloge bo zbrala posebna skupina poslan- 
cev in dopolnila predlagani osnutek resolucije, kot je to povedala že prej tova- 
rišica predsednica. 

Pri dosedanjih razpravah so se odbori najdlje zadržali pri prvem odstavku 
7. tč. resolucije, ki vsebuje predlog, naj republika ne predpiše meje za pri- 
spevno stopnjo na osebne dohodke iz delovnega razmerja. Prevladala je ocena, 
da bo ostala ob delimitiranju prispevne stopnje splošna potrošnja občin v real- 
nih mejah in to okoli 27,5 °/o. Kolikor bi se pojavila v občinah večja odsto- 
panja, obstajajo možnosti za usklajevanje in intervencijo. Republiški sekretariat 
za finance naj bi v I. četrtletju proučil odloke občinskih skupščin in poročal o 
tem republiški skupščini. Presoja umestnosti ali neumestnosti delimitacije pri- 
spevne stopnje lahko sloni le na sistemsko-političnih kriterijih, po katerih je 
treba upoštevati samoupravnost in samostojnost družbeno-političnih skupnosti 
pri odločanju o lastnih materialnih pogojih, z druge strani pa tudi njihovo od- 
govornost za odločitve. 

Skupina poslancev za pripravo resolucije je poleg nekaterih vsebinskih in 
oblikovnih popravkov predlagala dodatno točko resolucije, ki naj se glasi: 
Republiška skupščina odobrava dosedanje priprave za izdelavo1 programa dolgo- 
ročnega gospodarskega razvoja SR Slovenije, s katerim je treba v letu 1968 
intenzivno nadaljevati. Skladno s tem je treba čimprej izdelati dolgoročno 
energetsko bilanco. 

Predsednik Vera Kolarič: Pričenjam razpravo o oceni razvoja v letu 
1968 in predlagani resoluciji. Zeli kdo besedo? 

Mirko Zlender : Tovarišice in tovariši poslanci, poskušal bom dati 
nekaj praktičnih misli, do katerih sem se dokopal ob razmišljanju o gradivu, 
ki nam je bilo dostavljeno kot poslancem, da naj damo svoje mnenje. Težko bi 
govoril o tistem področju resolucije, ki obravnava gospodarski razvoj, ker 
nimam kvalifikacije, da bi lahko dal kakršnokoli oceno, zavedajoč se, da je 
vrsta komponent, ki jih gospodarstvo nedvomno mora upoštevati pri oceni raz- 
voja v letu 1968, odvisna od razmer na jugoslovanskem trgu, do mednarodne 
gospodarske situacije nasploh. Opozoril pa bi samo na eno izmed okoliščin, ki 
jo ljudje, ki delajo na terenu, opažajo, to je na delno stagnacijo oziroma naza- 
dovanje osebnih dohodkov v zadnjih mesecih. Zdi se mi, da so v oceni malo 
preveč optimistična predvidevanja, ko računamo s predvidenim porastom oseb- 
nih dohodkov in da je ta porast precej v odvisnosti od tega, kaj se bo za splošno 
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potrošnjo nabralo. Zato opozarjam tiste, ki naj strokovno in stvarno ocenijo 
realnost predloga, glede na dejstvo, da gibanja v zadnjih mesecih narekujejo 
določeno previdnost. 

Več bi se zadržal pri tistih problemih, ki zadevajo splošno potrošnjo. Ze 
v poročilu poročevalca odbora je bilo rečeno, da prispevek iz osebnega dohodka 
verjetno ni najbolj adekvaten prispevek, ki ga plačujejo delovne organizacije 
za splošno potrošnjo. Mislim, da se to že več let ugotavlja in da bi bilo treba 
verjetno v letošnjem letu izdelati pravičnejši sistem, ki bi zajemal akumulacijo 
tam, kjer se ustvarja. Nevzdržno je namreč, da plačujejo v Sloveniji največji 
družbeni davek, če se tako izrazim, tiste panoge industrije, ki so vezane na 
najštevilnejšo delovno silo — zlasti premogovniki, tekstilna industrija — da pa 
vrsta akumulativnih gospodarskih organizacij, v katere je družba vložila v zad- 
njih desetih letih znatna sredstva in ki poslujejo z malim številom zaposlenih, 
plačuje v bistvu majhen družbeni davek. Zato podpiram tiste težnje in tista 
izhodišča, ki govorijo za to, da se bo v letošnjem letu proučil sistem zajemanja 
akumulacije za splošno potrošnjo v tej smeri, da se napravi premik in da se 
osebni dohodki bolj razbremenijo prispevkov za splošno potrošnjo, kot je to 
bilo v preteklosti. 

Dotaknil bi se načelnega vprašanja, o katerem je bilo govora v poročilu 
predstavnika odbora, to je vprašanja delimitiranja prispevnih stopenj na ravni 
občine. Prepričan sem, da se vsi zavedamo, da živimo v reformnem času, ven- 
dar moram poudariti, da so reformna prizadevanja v gospodarstvu mnogo bolj 
očitna, kot pa v splošni potrošnji. Morda je drzno, če trdim, da na področju 
naše splošne potrošnje reformnih prizadevanj sploh ni čutiti. Vprašujem se, ali 
je primeren čas za delimitiranje prispevnih stopenj na ravni občine. Delam v 
občini in precej dobro poznam situacijo. Povedal bi le en primer iz občinske 
skupščine Maribor. Ko smo razpravljali o srednjeročnem programu razvoja 
občine, je bila vrsta diskutantov, vsi pa so v bistvu razpravljali o tem, kaj bomo 
trošili, nihče pa se ni vprašal, kakšne napore in kaj bo treba podvzeti, da bomo 
to, kar je predvideno v perspektivnem razvojnem programu, sploh ustvarili. 

Močno se bojim tovariši, da vlada v občinski skupščini precejšnja potroš- 
niška psihoza in da utegne to omajati naša prizadevanja za družbeno reformo 
v splošni potrošnji. Pritisk bo močan in dvomim, če bodo lahko skupščine poli- 
tično vzdržale pritisk potrošnje. 

Razumem vse politične razloge, ki govorijo iz načelnih, sistemsko-političnih 
okoliščin, za delimitiranje, kot je tovariš Krajnčič povedal, mislim pa, da 
morajo biti tu tudi določeni ekonomski razlogi. Splošna potrošnja v nekem 
nacionalnem prostoru se lahko dimenzionira samo v okviru nacionalnega do- 
hodka, ki ga ustvarja gospodarstvo. 

Realno dimenzioniranje splošne potrošnje v občinskih merilih glede na 
uspehe gospodarstva pa je iluzorno. Mislim, da ne more biti prispevna stopnja 
stvar slučaja, temveč mora biti prispevna stopnja, s katero obremenjujemo 
gospodarstvo, s katero financiramo splošno potrošnjo, rezultat nacionalnega 
gospodarstva, mora biti rezultat znanstvene ekonomske proučitve tega vpra- 
šanja, kaj lahko določen narod v določenem obdobju da za splošno potrošnjo. 
Ce gremo na delimitiranje prispevnih stopenj, se bojim, da bo potrošnja dosti 
bolj rezultat trenutne psihoze, trenutnega razpoloženja v občinah, manj pa 
rezultat tega, kaj slovensko gospodarstvo V tem majhnem slovenskem prostoru 
zmore. 
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Tu bi opozoril še na drugo okoliščino, ki se mi zdi posebej pomembna za 
samostojnost določanja finančnih sredstev posameznih družbeno-političnih skup- 
nosti, zlasti občin, v Sloveniji. Res je, da je v ustavi zapisano, da si vsaka 
družbeno-politična skupnost sama določa svoje dohodke in razporeja tudi sama 
svoje izdatke. S tem ustavnim načelom se nedvomno ujema stališče izvršnega 
sveta, da naj se stopnje iz prispevka iz osebnega dohodka delimitirajo. V ustavi 
pa je tudi lepo in nedvoumno zapisano, da morajo biti sredstva družbeno-poli- 
tičnih skupnosti v odvisnosti od gospodarskega položaja in je to tovariš Kavčič 
danes zelo lepo povedal v svojem ekspozeju. Morah bi preiti na to, da bi se 
sredstva splošne potrošnje v posameznih družbeno-političnih skupnostih dejan- 
sko formirala od sposobnosti mobilnosti gospodarstva. 

Tega načela pa mi sploh nikjer ne upoštevamo. Spričo tega ne podpiram 
predloga za delimitiranje, čeravno poznam določene politične konstelacije, ki 
govorijo v prid delimitiranja. Če republika obdrži delimitiranje, menim, da ne 
gre za nikakršen slovenski etatizem, da ne gre za nikakršen centralizem, temveč, 
da gre za koncentracijo tistih poslov in tistih funkcij, ki jih lahko racionalno 
in znanstveno utemeljeno opravlja v enem samem nacionalnem prostoru repu- 
blika, ne pa najbrž vsaka občina, čeravno govorim kot predsednik občine. 

Mislim, da politika delimitiranja ali limitiranja ne more biti kratkoročna 
politika, ki bi bila odvisna od psihoze skupščine ali pa od razpoloženja poli- 
tičnih ljudi v občini, saj gre za daljnosežne posledice, ki lahko v poznejših letih 
občutno prizadenejo naše gospodarstvo. Toliko glede vprašanja delimitiranja 
prispevnih stopenj na nivoju občine. 

Kar zadeva resolucijo, ki nakazuje razdelitev sredstev splošne porabe v letu 
1968, v celoti podpiram začrtano politiko izvršnega sveta. Dozdeva pa se mi, da 
bi bilo treba nekaj več jasnosti v tisti določbi resolucije oziroma predlogu reso- 
lucije, ki govori, da je treba omogočiti reševanje nekaterih najnujnejših pro- 
blemov na področju družbenih služb. Ni nobene definicije, niti kvantifikacije, 
kaj so to najnujnejši problemi na področju družbenih služb in kolikšna sredstva 
bo reševanje teh problemov zahtevalo. 

Iz preteklosti se spominjam istih hotenj in istih želja prejšnjega izvršnega 
sveta in mislim, da starejši poslanci v skupščini vedo, da smo sleherno leto 
programirali v resolucijah iste želje, da pa se dejansko med letom niso ures- 
ničile. Zategadelj se tudi danes bojim, da reforme na področju družbenih služb 
ne bomo uspeli ustvariti vse dotlej, dokler bomo ekstenzivno financirali te 
službe. Vsako dodeljevanje sredstev v takšnem obsegu kot v preteklosti po- 
daljšuje sedanji položaj, ki ga finančno ne moremo vzdržati, zato mislim, da 
bomo lahko dosegli racionalnost in perspektivno reševanje tega področja samo 
z delnim omejevanjem finančnih sredstev, kar bo koristnike dejansko sililo v 
to-, da bodo razmišljali in tudi ukrepali v duhu reforme. 

Strinjam se tudi s tistim delom, ki pravi, da je treba vključiti srednje 
strokovno šolstvo v sistem financiranja izrednih virov prek republiške izobra- 
ževalne skupnosti. 

Ta zbor bi obvestil, da je bilo podobno stališče zavzeto tudi na konferenci 
predsednikov občinskih skupščin prav v tej dvorani pred 14 dnevi, koi smo 
govorili o tem vprašanju in mislim, da so bili res bele vrane tisti, ki so imeli 
pomisleke zoper takšno rešitev, zato lahko rečem, da je bilo takšno stališče v 
celoti podprto. 

Praktični ukrepi, ki so predloženi v tem paketu predpisov, pa v bistvu 
te rešitve ne dajejo. Mislim, da smo že v lanskem letu večkrat deklarirah pred 
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slovensko javnostjo, zlasti pa tudi pred slovenskim gospodarstvom, in to se je 
tudi upoštevalo takrat, ko se je določala globalna stopnja prispevka iz osebnega 
dohodka za, leto 1968, da se uvaja 1 '»/o prispevka na osebni dohodek za to, da se 
sistemsko reši financiranje srednjega strokovnega šolstva v republiki Sloveniji. 
Kljub temu, da predvidevamo zajetje tega odstotka iz naslova prispevka iz 
osebnega dohodka, pa izhaja iz gradiva, da vprašanja ne rešujemo v skladu s 
priznano deklaracijo. 

Od teh sredstev pa gre za srednje strokovno šolstvo samo 0,56 fl/o oziroma 
kot smo sedaj zvedeli, osebno takega gradiva še nisem videl. 0,62 %>, to se pravi, 
da se 0,38 oziroma 0,44 °/o izgubi v proračunu. 

Gre za tale problem: ukrepi, ki jih predlagatelj zagovarja, jamčijo samo 
tista sredstva, ki so jih v lanskem letu zbrale gospodarske organizacije za 
financiranje drugostopenjskega šolstva. Odprto pa. je vprašanje, kako sistemsko 
urediti obveznosti tistih občin, v katerih ni sedeža drugostopenjskih šol, za fi- 
nanciranje tega šolstva v občinah, kjer se take šole nahajajo. Mislim, da je 
položaj lahko bistveno težavnejši v letu 1968, ker lahko, žal, povemo tudi v 
tem domu, da so bile občine lansko leto bolj neredni plačnik, kot pa gospo- 
darstvo in da je spričo tega težko pričakovati kakršnokoli podporo od gospo- 
darstva v večjih centrih. Zaradi tega se zavzemam, da se to vprašanje dokončno 
in v celoti sistemsko uredi. 

Sistem, ki ga predlagatelji zagovarjajo, uzakonja krivico, ki je bila v pre- 
teklosti jasna. Imamo mesta, kjer so občine dajale iz proračuna lepa sredstva 
za financiranje drugostopenjskega šolstva, imamo pa v takih mestih tudi občine, 
ki so nabrale vsa ta sredstva iz gospodarstva in dejansko iz svojega proračuna 
niso dale niti dinarja. Sistem, ki ga sedaj imamo, v bistvu podpira tisto občino, 
ki je lansko leto zbrala ves denar iz gospodarstva, ker tej po predlaganih kri- 
terijih tudi letos ni treba praktično ničesar dati. Tiste občine, ki pa so lansko 
leto morale že precej dati za šolstvo iz svojega proračuna, bodo morale po pred- 
videvanjih gradiva, ki ga imamo, tudi v letošnjem letu nameniti prav toliko 
proračunskih sredstev. 

Vem, da ustreznega sistema ne moremo v nekaj dneh sprejeti, zato' pred- 
lagam, da se vključi financiranje srednjega strokovnega šolstva v redni sistem 
prek izobraževalne skupnosti, sistemska vprašanja pa rešiti v prvem polletju 
tega leta. 

Pod točko 8 na strani 9 je govora o problemu financiranja izobraževanja. 
Resolucija izhaja s stališča, da bodo občine zagotovile temeljnim izobraževalnim 
skupnostim^ najmanj toliko sredstev, kot so jih bile dolžne po zakonu prispevati 
doslej, oziroma več sredstev, sorazmerno s povečanjem svojih proračunskih 
dohodkov. 

Navezujem na to na tisto, kar sem prej govoril o financiranju srednjega 
strokovnega šolstva. To namreč jasno kaže, da se krivica, ki je bila v prejšnjih 
letih ugotovljena, vzdržuje tudi naprej. Tiste občine, ki so lansko leto dajale 
določena sredstva, naj jih dajo letos v enakem obsegu in jih še povečajo za 
toliko, za kolikor se pač povečajo proračunski dohodki. Meni je situacija na 
področju vzgoje in izobraževanja popolnoma jasna in se človek res vpraša ali 
niso tu nekatere akcije nesinhronizirane. Vem., da je republiška izobraževalna 
skupnost izdelala določena, merila in kriterije za temeljne izobraževalne skup- 
nosti, po katerih naj bi se financiranje v letu 1968 opravilo. 

Po teh merilih bi bilo treba konkretno v Mariboru povečati proračunska 
sredstva za izobraževanje v letu 1968 za 29 Vo. 
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Tovariši, vprašam se ali so taka priporočila izdelana v času in v prostoru, 
v katerem sedaj živimo, ko vemo, da je splošna proračunska potrošnja v stag- 
naciji, v nekaterih občinah oelo v nazadovanju in je zame kljub vsem objek- 
tivnim potrebam nerazumljivo, da lahko nekdo izdela takšna stališča, jih veže 
na temeljne izobraževalne skupnosti in potem celotno politično odgovornost 
prevrže na občinsko skupščino, češ v republiki, na izobraževalni skupnosti, smo 
izdelali lepe kriterije, vi pa se borite v občini, da boste ta denar dobili. Gre za 
prevračanje politične odgovornosti izključno- na občinsko skupščino s strani 
strokovne službe, zato mislim, da bi morale strokovne službe v republiki, pre- 
den takšno priporočilo- sprejmejo, vprašati ali bodo občine v novem prora- 
čunskem sistemu sposobne takšne dodatne obveznosti za šolstvo sprejeti. Ne 
zanikam potreb, ki so na področju šolstva očitne, samo- mislim, da bi bilo- treba 
tudi določeno mero resnosti, kadar gremo s takimi priporočili na teren. Hvala. 

Predsednik Vera Kolarič: Kdo želi še razpravljati? Morda bi poro- 
čevalec pojasnil razloge, zakaj so se odbori odločili za delimi tiran je. Prosim. 

Ivan Krajnčič: Odbor se je odločil za delimitiranje predvsem iz si- 
stemskega in političnega vidika, pri čemer je treba upoštevati samostojnost in 
samoupravnost občin, sicer pa obstaja mnenje, da občine ne bodo prekoračile 
predvidene stopnje. 

Predsednik Vera Kolarič: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, morda 
predstavnik izvršnega sveta. 

Ing. Franc Razdevšek: Ker je že ekspoze tovariša predsednika Kav- 
čiča obsegal tudi to problematiko-, mislim, da te potrebe ni. 

Predsednik Vera Kolarič: Želi še kdo razpravljati? Izgleda, da ni 
več interesentov, zato zaključujem razpravo. 

Tovariši, že prej. sem povedala, da bo pri dokončnem oblikovanju resolucije 
o- osno-vah ekonomske politike za leto 1968 sodeloval naš začasni odbor za. pro- 
računski sistem in finance. Obveščeni ste, da dajemo mi samo predloge za 
dokončno oblikovanje resolucije, zato menim, da je prav, da začasni odbor pre- 
nese predloge, ki jih je povedal poslanec Zlende-r, tudi na sejo- odbora. Vi veste, 
da sta za sprejem resolucije pristojna republiški in gospodarski zbor. Prosila 
bi tako ko-t sem že prej rekla, da bi naša zastopnika, to sta poslanca Ivan 
Krajnčič in Tone Brumen, posredovala stališča, ki so bila tukaj predložena. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga. zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem pro- 
računu) za leto 1968. 

Zakonski predlog je predložil izvršni svet, ki je tudi predlagal, da se obrav- 
nava po skrajšanem postopku, to je po 294. in 296. členu poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. Predsedstvo Skupščine SR Slovenije je sprejelo tak predlog izvrš- 
nega. sveta in predlaga skrajšanje rokov za posamezna, v poslovniku naše skup- 
ščine določena opravila. 

Začasni odbor za proračunski sistem in finance našega zbora je ob obrav- 
navi zakonskega predloga prišel d-o- zaključka, da predlaga zboru, da predlog 
zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1968 obravnavamo 
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sicer po skrajšanem postopku v smislu člena 294. našega poslovnika, vendar pa 
tako, da se na današnji seji obravnava predlog proračuna v načelu in da se 
obravnava v podrobnostih nadaljuje po zborih v prihodnjih dneh. Naš zbor naj 
bi konec tega meseca na prihodnji seji dokončno sprejel republiški proračun. 

Izvršni svet me je obvestil, da se s takim predlogom strinja. Pismo izvrš- 
nega sveta vam je bilo prav tako razdeljeno' in upam, da s.te ga vsi dobili. 

Glede na to, da bi danes obravnavali samo predlog zakona o proračunu 
Socialistične republike Slovenije za leto 1968 v načelu, moram tak predlog dati 
na glasovanje in prosim poslance, kdor je za to, da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo* roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugo- 
tavljam, da je moj predlog sprejet. 

Vprašam predstavnika izvršnega sveta, če želi morda besedo? (Ne želi.) 
Hvala lepa. Zakonski predlog je obravnaval začasni odbor za proračunski sistem 
in finance, katerega poročilo ste prav tako že prejeli. Zeli morda poročevalec 
dati še ustno obrazložitev? Besedo- ima poslanec Tone Brumen. 

Tone Brumen : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci! 
Čeprav ste dobili pismeno poročilo' našega odbora, bom vseeno- še v kratkih 

besedah obrazložil nekatera dopolnilna, stališča. 
Začasni odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega 

zbora in odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora sta 
kot pristojna odbora na skupni seji z občasnim odborom za gospodarsko pro- 
gramiranje in finance gospodarskega zbora v dneh 5. in 6. februarja 1968. leta 
obravnavala predlog zakona O' proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) 
za leto 1968, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, 
da ga obravnava v smislu določil 294. in 296. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije po skrajšanem postopku. 

Odbora sta ugotovila, da predstavlja predloženi predlog republiškega pro- 
računa realizacijo zahtev, ki sta jih odbora že postavila ob obravnavi izhodišč 
za izdelavo proračuna SR Slovenije. Odbora sta predvsem podprla prizadevanje 
izvršnega sveta, da se preneha z deficitarnim financiranjem, da se sanirajo 
obveznosti iz preteklih let in da se ne sprejemajo nove obveznosti, ki bi pri- 
zadele dolgoročno proračunsko politiko. V podrobni obravnavi k predlogu za- 
kona sta odbora ugotovila, da je obrazložitev nekaterih postavk pri razporeditvi 
dohodkov preskromna in preveč splošna, zato se je poslancem težko odločiti za 
sprejem odgovornosti pri sprejemanju proračuna. Spričo tega sta bila odbora 
mnenja, da je v sedanji fazi predvsem pomembno-, da se sprejmejo predpisi, ki 
zagotavljajo dohodke republiškega proračuna, medtem ko je za sprejem samega 
proračuna potrebno-, da se predhodno podrobno proučijo posamezne prora- 
čunske postavke. 

Odbora sta, mnenja, da bi spričo tega kazalo v bodoči razpravi o< repu- 
bliškem proračunu sodelovati z vsemi koristniki sredstev republiškega prora- 
čuna, ki bodo svoje potrebe in zahteve lahko- podrobno obrazložili. To nam 
nalaga tudi 115. člen zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR 
Sloveniji, ki določa, da mora skupščina družbeno-politične skupnosti, ko- spre- 
jema proračun, obravnavati delo in naloge ter dosežene uspehe pri izvrševanju 
nalog vsakega organa o-ziroma organizacije, ki dobiva sredstva za svojo dejav- 
nost iz proračuna te družbeno-politične skupnosti. Organi in organizacije iz 1. 
odstavka tega člena morajo skupščini družbeno-politične skupnosti dati podatke 
o svojem delu in izvrševanju nalog. Ta člen ne zavezuje samo proračunskih 
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koristnikov, temveč nam predvsem nalaga dolžnost, da te podatke tudi zahte- 
vamo, jih proučimo in v zvezi s tem oblikujemo' nadaljnje odločitve. Zato 
predlagata odbora republiškemu in organizacijsko-političnemu zboru, da pred- 
log zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1968 
obravnavata sicer po skrajšanem postopku v smislu 294. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije, vendar tako, da bi na današnji seji obravnavala pred- 
log le v načelu in nadaljevala, s podrobno obravnavo' šele na naslednji seji 
zborov konec februarja, medtemi pa bodo- o proračunu razpravljali še pristojni 
odbori. 

Na seji je bila izražena, tudi bojazen, da lahko z odlašanjem sprejema repu- 
bliškega proračuna nastanejo motnje pri izvrševanju programov posameznih 
proračunskih koristnikov. Sprejeto je bilo mnenje, da do večjih motenj ne more 
priti predvsem zato, ker imamo odlok o začasnem financiranju republiških po- 
treb v prvem trimesečju leta 1968. 

Predsednik Vera Kolarič : Zakonski predlog je obravnavala tudi za- 
konodajno^pravna komisija. Zeli predstavnik te komisije besedo? (Ne.) 

Začenjam razpravo o proračunu in sicer v načelu. 

Franc Svetina: Tovarišice in tovariši. Mimo tega, kar je povedal po- 
slanec našega odbora in mimo tega, kar je v gradivu tega odbora za današnjo 
sejo, bi rad v načelni obravnavi predloga proračuna opozoril na nekatera 
dejstva. 

Danes smo v ekspozeju tovariša Kavčiča slišali stališče izvršnega sveta ozi- 
roma izhodiščna stališča izvršnega sveta pri kreiranju proračunske politike v 
letu 1968 in v naslednjih letih. S temi izhodišči, mislim, da delim mnenje tega 
zboira v celoti, se popolnoma strinjamo. Tudi osebno mislim, dai so edino« takšna 
stališča v dani situaciji možna. Rad bi pa kljub temu opozoril na nekatera dej- 
stva, na katera me je spomnila tudi razprava tovariša Zlendra. Gre za vpra- 
šanje, kako- zmanjšati proračunsko potrošnjo tam, kjer jo je na vsak način treba 
zmanjšati. 

Tovariš Zlender je dal predlog, po katerem naj bi predlagatelj v prihodnje, 
če šteje to za potrebno glede na razpoložljiva sredstva, energično' zmanjševal 
sredstva tistim koristnikom, ki imajo teh sredstev preveč. Mislim, da sem pra- 
vilno razumel razpravo tovariša Zlendra. 

V tej zvezi pa bi rad opozoril, da je prav to vprašanje, kdo ima preveč in 
kdo premalo, pri nas nerešeno in to se vleče iz leta v leto. Vedno ugotavljamo, 
da je proračunska potrošnja preširoka in potem v 'razpravah o proračunu de- 
jansko režemo sredstva tistim proračunskim koristnikom, ki morajo črpati svoje 
dohodke iz republiškega proračuna. Kako to delamo in zakaj to delamo, ni nikjer 
ustrezno' dokumentirano'. Zaradi tega se mi tudi zdi, da predloženi proračun 
tega vprašanja ne rešuje na bistveno' drugačen način, kot proračuni preteklih 
let, ampak ga rešuje tako, da tistim koristnikom, za katere v načelni razpravi 
ugotavljamo-, da trosijo preveč sredstev, ta sredstva celo zmanjšuje. 

Mislim, da tudi takrat, ko bomo dokončno razpravljali o predlogu pro- 
računa, ta situacija ne bo mogla biti drugačna, ker se pač v tako kratkem času 
ne da kaj posebnega napraviti. 

Poudarjam pa to, kar sem rekel že v proračunski razpravi; preteklega in 
predpreteklega leta, da se moramo takoj v začetku leta lotiti te problematike 
zelo resno in pripraviti osnovna izhodišča vsaj do> meseca septembra, tako da 
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bomo lahko o osnovnih izhodiščih razpravljali jeseni. Tako bomo mnogo laže 
razpravljali o proračunu in o konkretnem razdeljevanju sredstev, kar bi morah 
storiti v novembru ali decembru, ko je treba sprejeti: proračun. Toliko' v načelu 
o teh problemih. 

Kar zadeva sam zakon o proračunu, bi ponovno opozoril na formulacijo 
6. člena 1. odstavka, na. kar je tudi odbor v svojem poro-čilu opozoril. 

Tovariši, mislim, da. ne gre za to, ali, je takšna formulacija pravilna ali ni 
pravilna. Zoper samo formulacijo1 nimam prav nič in, se mi, zdi, da je tako sta- 
lišče zelo realno in ga je tudi potrebno v zboru podpreti. Menim pa, da takšno 
besedilo' ne spada v tak zakon kot je to proračun. 

Imam tudi pripombo k 15. členu. Tukarj gre za, pooblastilo izvršnega sveta. 
Niisem zoper to, da ima izvršni svet v sedanjem položaju takšna pooblastila, in 
mislim, da, so- celo nujna. Želel pa bi, da bi se predlagatelj, morebiti v sklopu 
tega člena ali pa v kakšnem posebnem členu, zavezal, kdaj in ob kakšni priliki 
bo podal poročilo o koristenju teh sredstev, saj ne gre samo za sredstva, raz- 
porejena v razdelku 52, niti ne samo za sredstva rezervnega sklada, temveč tudi 
za namenska dopolnilna sredstva občinam. Teh sredstev je sicer žeto malo in, so 
ziaradi tega kriteriji za njihovo delitev toliko bolj pomembni. Predstavniki občin, 
s katerimi sem se pogovarjal, so- že postavili vprašanje, po kakšnem kriteriju 
se bodo ta sredstva delila. Zategadelj predlagam, da predlagatelj ta člen v tem 
smislu jasneje formulira. 

Iz razdelka 52 izhaja, da ostajajo skoraj vsi republiški sekretariati v letu 
1968 na indeksu 100 s tem, da, je za nove namestitve in za reorganizacijo na 
razpolago še blizu 750 S milijonov. V obrazložitvi k 3. to'čki pa, ni nikjer rečeno, 
da se ta sredstva neposredno nanašajo tudi na pravosodje. Že danes vemo, da 
verjetno v letošnjem letu ne bo prišlo do nikakršnih bistvenih sprememb v 
pravosodnih organih, ki se financirajo iz republiškega, proračuna, pa naj organi 
federacije poslujejo' še tako hitro. Verjetno je potem potrebna, 'obrazložitev, češ 
da so tukaj tudi sredstva za nove namestitve in za reorganizacijo v pravosodnih 
ustanovah več ali manj samo zato, da je to pač usklajeno s poudarkom o reor- 
ganizaciji in novih namestitvah v republiški upravi. Zato tudi ne vidim razloga, 
zakaj poudarjati nove namestitve v tistih pravosodnih institucijah, ki se finan- 
cirajo iz republiškega proračuna, saj vemo, da so to okrožna sodišča, okrožna 
gospodarska sodišča in nekatere republiške pravosodne institucije, ki verjetno 
tudi glede kadra ne bodo doživele bistvenih sprememb. 

Zakaj to poudarjam? Gotovo ne zavoljo tega, da bi skušati dokumentirati 
potrebo po kdo ve kako znatnih sredstvih za te institucije, temveč iz enostav- 
nega razloga, ker se mi zdi, da s tem, ko puščamo vse pravosodne institucije, 
ki se financirajo iz republiškega proračuna na indeks 100, povzročamo- zelo 
velike težave tudi občinam. Občine sedaj sprašujejo, v kolikšni meri in kako naj 
financirajo tiste pravosodne institucije, ki so jih one dolžne finacirati, vemo 
pa, da se je glede na novi zakon' o kazenskem postopku, dejavnost občinskih 
sodišč močno povečala in da so zahtevki teh sodišč dokaj višji od lanskega leta. 
Če bi tedaj tudi občine ostale na, takem stališču, kot republika, bi to povzročilo 
silne težave pri normalnem poslovanju občinskih sodišč. Spričo tega osebno ne 
vidim nobenega, razloga, zakaj se ne bi moglo del te rezerve, ki je predlagana, 
že do sprejetja proračuna razdeliti na vse pravosodne institucije. Poudarjam, 
da ne enačim pravosodnih institucij z republiško upravo. Republiška uprava je 
dejansko- pred reorganizacijo in verjetno- je dejansko najbolj smotrno, da se 
sredstva zanjo zadržijo, za pravosodne institucije pa kot rečeno takega razloga 
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ne vidim! Zato predlagam, da predlagatelj problem prouči še enkrat in predlaga 
ustrezna sredstva v ustreznem, ne pavšalnem indeksu za vse pravosodne insti- 
tucije za leto 1968. 

Tretji problem, na katerega bi rad opozoril naš zbor, je problem voznih 
olajšav za mladino, za kar je namenjeno 1,5 milijona din. 

Tovariši, v lanskem letu smo sprejeli sklep, da republika najame kredit v 
znesku 210 milijonov starih dinarjev za regresiranje potovanj mladine po 
železnici. Razprava v našem odboru je bila zelo ostra. Odbor je bil namreč že 
takrat prepričan, da ni mogoče razlikovati med mladino, ki živi blizu želez- 
niških prog in med tisto mladino, ki je vezana na avtobusne prevoze. Mi smo 
bili takrat zavestno neprincipialni in smo se odločili sprejeti zakon tak, kot je 
bil predlagan zaradi tega, ker ni bilo več sredstev. Ta ista problematika je bila 
obravnavana tudi na ustavnem sodišču. Tudi mi smo o tej problematiki raz- 
pravljali na predzadnji seji našega odbora in smo bili, zelo začudeni, ko> smo 
videli v predlogu znesek 150 milijonov S dinarjev. Zakaj začudeni? Ravno 
zaradi tega, ker smo tako- v odboru kot v tem zboru zavzeli stališče, da se v letu 
1967 pač ne da drugače pomagati zaradi pomanjkanja sredstev. Za letos pa pred- 
videvamo v ta namen 150 milijonov starih dinarjev in hočemo1 s tem reševati 
regrese v železniškem prometu, regres v avtobusnem prometu, pogovarjati pa 
se celo O1 tem, kako bi uredili regrese na ladjah. 

Jasno je, da gre tukaj za vprašanje konkretnih aranžmajev med izvršnim 
svetom, oziroma republiškim sekretariatom za finance in prevoznimi podjetji. 
Kljub temu pa menim, da bo sredstev premalo, zaradi česar se mi zdi nena- 
čelno, če danes soglašamo s 150 milijoni, vedoč, da bomo čez mesec dni spre- 
jemali zakon, katerega realizacija bo zahtevala večja sredstva. Hvala lepa. 

Predsednik Vera K ol ari č : Zeli še kdo besedo? Prosim, besedo ima 
tovariš Zlender. 

Mirko Zlender: Tovarišice in tovariši. Pravijo, da je moč navade, če 
se človek večkrat oglasi in ker sem se pač lansko> leto v razpravi o proračunu 
večkrat oglasil, sicer v drugi vlogi, se tudi letos priglašam k besedi, čeprav, kot 
rečeno, v drugi vlogi. 

Vnaprej povem, da v celoti podpiram vsa stališča izvršnega sveta, ki jih je 
proklamiral ob svojem nastopu in ki jih je danes tovariš predsednik ponovil. 

Sklenili smo, da bi naj danes samo načelno razpravljali o proračunu in to 
načelno razpravo pojmujem kot pomagalo oziroma kot izhodišče za tiste člane, 
ki bodo- v odborih sodelovali in konkretno predlagali predlog zakona o pro- 
računu na prihodnje zasedanje skupščine. Zato bi si dovolil dati nekaj napotkov 
oziroma nekaj pripomb, ki naj bi jih pri sestavi proračuna morda upoštevali. 

Uvodoma naj povem, da me čudi podatek, po katerem naj bi proračun za 
leto 1968 porastel v primerjavi s proračunom za leto 1967 kar za 28 °/o. Človek 
namreč dobi občutek, da je taka napoved v nasprotju s sprejetim načelom, da 
mora biti proračunska potrošnja v odvisnosti cd gibanja nacionalnega dohodka. 
Takega dviga pa v letu 1968 na žalost ne bomo dosegli. 

Zavedam se vseh težav in precej dobro- poznam situacijo, ki je v republiki 
in tudi situacijo, ki je v občinah, pa naj mi bo zato dovoljeno, da letos nekoliko 
potožim o položaju, s katerim se bodo pač soočile občine pri sestavljanju svojih 
proračunov. Celotni republiški proračun dejansko izhaja iz' bilance potreb, če- 
prav je jasno, da teh zahtevkov predlagatelji niso mogli v celoti upoštevati. 
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Podpiram napore za sanacijo republiškega proračuna, ker mi je dobro znano, 
da so težke milijarde bančnih sredstev angažirane v splošni potrošnji, vendar, 
če hočemo regenerirati slovensko gospodarstvo', je treba te milijarde iz splošne 
potrošnje ponovno1 vrniti gospodarstvu, in sicer v poslovne banke. 

Zato je načelna orientacija za sanacijo proračuna nesporno na mestu. Za- 
radi tega bi bilo treba energično zavračati zahteve po kakršnihkoli novih inve- 
sticijah. Mislim, da lahko' leto ali dve vzdržimo brez novih investicij, če gre za 
podporo gospodarstva in mislim, da bomo dobili v tem tudi politično podporo 
občin, saj je proračunska stalnost tudi v njihovem interesu. 

Zdi pa se mi, da so nekatere postavke v gradivu preveč optimistične in da 
od njih preveč pričakujemo. 

Vzemimo postavke, ki so navedene na strani S pod točko 6. »Plačilo usluge 
SDK«, pa stroški geodetske karte in podobno. Mislim, da se ti stroški pojavljajo 
tudi v občinah in da teh rednih izdatkov proračuna, ki jih pač predpisi določajo, 
ne moremo kazati kot neke nove obveznosti, ki nastanejo samo na področju 
republike. Mislimi, da bi morala obrazložitev izzveneti bolj v to, da je treba 
stare dolgove, dediščino preteklosti, v letošnjem letu energično poravnati. 

Zdi se mi tudi, da je netočna tudi tista obrazložitev na strani 4, ki pravi, 
da se prispevek iz osebnega dohodka na republiški participaciji zniža od 1,8 °/» 
v lanskem letu na 1,51% v letošnjem letu. Ta podatek je sicer matematično 
vzeto, točen, vsebinsko1 pa ni točen, kajti v lanskem letu je tudi izobraževanje 
participiralo na republiškem proračunu. Zaradi tega ne boste prepričali neka- 
tere občine, da os prispevek iz osebnega dohodka na republiškem nivoju zni- 
žuje, če se zniža, participacija občin od 5,2 na 4,64, kajti čisto jasno je, da gre 
razlika v republiški preračun. 

Mislim, da je treba Stvari tako postaviti, kot tudi dejansko so. 
Zato bi predlagal, da bi se takšne obrazložitve, ki res povsem ne drže, iz 

končnega predloga zakona opustile. 
Kar zadeva financiranje uprave in pravosodja, podpiram v celoti govornika 

pred menoj. V lanskem letu je bilo v skupščini sprejeto stališče, da je treba 
našemu pravosodju in službi naše javne varnosti dati ustreznejše mesto, ne 
samo v deklaracijah, pač pa tudi z določenimi finančnimi učinki. Točno< je to, 
kar je predsednik izvršnega sveta danes povedal, da tisti, ki po eni strani napa^- 
dajo splošno potrošnjo, obenem poudarjajo, da imamo premalo milice, da ni 
reda niti V prometu niti v varnosti občanov in se je treba zato zavestno odlo- 
čiti, da moramo.te službe, ki jih vsaka moderna služba potrebuje, tudi finančno 
ustrezno podpreti. 

Spričo tega mislim, da ni nobenega razloga, da ne bi naše pravosodje ustrez- 
no, ovrednotili in mu dali ustrezna finančna sredstva in da bi te> našlo svoje 
mesto že v proračunu. Menim, da moramo pravosodje obravnavati ločeno od 
javne uprave, ki je dejansko pred reorganizacijo, česar se pa v pravosodju letos 
še praV gotovo ne bo zgodilo. 

Meni je nejasna postavka dopolnilnih sredstev. Izvršni svet v prejšnjem se- 
stavu in tudi skupščina je bila že pred leti mnenja, da je treba v Sloveniji 
postopoma odpraviti dopolnjevanje prav zaradi tega, da se približamo tistemu, 
da ponovim, ustavnemu načelu, ki pravi, naj se proračunske potrošnje oblikuje 
v odvisnosti od ekonomske sposobnosti posamezne družbeno-politične skupnosti 
Zdi ,se mi, da je v predlogu zakona o proračunu za letošnje leto to'1 načelo 
kršeno, ker se lanskoletna dopolnilna sredstva pretakajo prek republiške iz- 
obraževalne skupnosti, kar je v bistvu tudi' prelivanje, samo prek drugega 
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naslova v proračun. Ni pa nobenih kriterijev, ni nobenih proporcev, ki bi kazali 
na to, za kaj se bodo ta sredstva uporabila in. po kakšnem ključu se bodo delila. 
Ce se neka dopolnilna sredstva, čeprav ne v tako visokem znesku, saj gre le 
za; 350 milijonov din, predvidevajo za določen namen, da bi bilo treba pripraviti 
tudi konkretnejše predloge za kriterije, po katerih se bodo> ta sredstva delila, 
kajti v nasprotnem primeru bo izvršni svet v težavah, ker bodo lahko- vse 
občine zahtevale ta sredstva. Odločno pa bi se zavzel, za. rešitev neke druge po- 
stavke, to je postavke dotacije raznim organizacijam, društvom in podobno. S 
tem problemom smo se že leta in leta ukvarjali in mislim, da bi bilo treba 
odločno postaviti zahtevo po zmanjševanju teh sredstev, ne pa po njihovem 
povečevanju, pa tudi če gre splošna proračunska potrošnja navzgor. Mislim, da je 
treba te stvari postaviti zelo določno in zelo jasno in da je treba od proklamacij 
in raznih deklaracij končno priti k dejanjem. Vem, da mi bo marsikdo očital, 
lansko leto si bil v istem položaju, zakaj tega lansko leto nisi izpeljal, vendar 
vem, da je to težak proces, da je treba spremeniti miselnost, kar ni lahko, a 
začeti je treba. Republiški proračun financira določena društva, določene de- 
javnosti, kjer se v bistvu vzdržuje samo neki aparat, za funkcionalno dejavnost 
pa ostane mogoče 2, 3 ali 5 % od dodeljenih proračunskih sredstev in da tako 
društvo, ki vzdržuje samo 10, po domače rečeno profesionalnih uradnikov, 
republiki ne more kaj dosti koristiti. Zato se zelo odločno zavzemam za stališče, 
ki ga je poročevalec odbora že omenil, da je treba predložiti za financiranje 
takih organizacij tudi programe, da se vidi, koliko se dejansko potroši za biro- 
kracijo, če malo ostro rečem, in kaj se dejansko potroši za funkcionalno de- 
javnost določenega društva v republiki. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Želi še kdo razpravljati? Besedo ima 
predstavnik izvršnega sveta, tovariš Viktor Repič. 

Viktor Repič : Vse dosedanje razprave o proračunu za leto 1968, kot 
tudi današnje, potrjujejo pravilnost orientacije k podaljšanju čatsa za, razpravo 
o proračunu in se. mi zdi,, da imamo danes, ob tem, ko smo se odločili, da pro- 
računa ne sprejemamo na današnji seji, nekoliko močnejšo zavest o tem, da 
bomo čas, ki nam je še na razpolago do- konca meseca, le lahko porabili za to, 
da določene stvari razčistimo1. Mislim, da. nima nihče iluzije, da bomo v času 
dobrih 14 dni odkrili kaj posebno novega, da bomo morda ugotovili, da imamo 
sredstev več na razpolago', kot smo to lahko do- zdaj ugotovili, in da bo vse to, 
kar smo- v razpravah slišali kot želje, lahko našlo- svoje mesto- v dokončnem 
predlogu republiškega proračuna. 

Treba je namreč izhajati iz zelo- jasnih izhodišč, za katera smo se vsaj v 
glavnem d-ogovorili in so predvsem, v tem, da je za vsako ceno- treba sanirati 
proračun. To pomeni, da je treba vse zapadle obveznosti, ki jih republika ima 
in ki jih je doslej skušala odlagati in porazdeliti: na daljšo d-o-bo let, realizirati. 
Nemogoče je, da bi republika, ki se zavzema za redno izvrševanje obveznosti, 
sama. tega, načela ne izvajala, poleg tega pa gre za sredstva, ki se na ta način 
zopet vračajo v gospodarstvo in ki imajo- tam svojo- zelo jasno- funkcijo-. 

Prav tako smo se odločili za to, da je v letošnjem letu potrebno- obravnavati 
nekatere zahteve, katerih rešitve ni več mogoče odlašati. To so predvsem za- 
hteve, da se strokovno šolstva vnese v celotno stopnjo, iz katere se financira 
oziroma, da se preide -od sistema prostovoljnega zbiranja tega dela sredstev za 
strokovno šolstvo na obvezno odvajanje, kot to velja tudi za vse druge dajatve. 
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Nadalje, da ni več mogoče odlagati vprašanja izravnavanja pokojnin upoko- 
jencev, ki so- bili upokojeni pred letom 1965, s tistimi, ki so bili upokojeni po 
letu 1965. Ta problem je zaostren že do te mere, da bi nas vsako odlašanje 
rešitve tega vprašanja dejansko spravljalo v nevzdržen položaj. Prav tako je 
treba valorizirati pokojninske prejemke, kot je predvideno, na področju varstva 
borcev pa napraviti v tem letu nekaj več, kot smo do sedaj, kljub temu, da 
smo sicer reševali, te probleme, a najbrž ne dovolj učinkovito. 

Ob vsem tem se seveda postavljajo okviri, v katerih je mogoče sestaviti 
letošnji proračun. No, pri tem je potrebno- opozoriti na eno dejstvo. Iz gradiva 
in iz razprave izhaja, da imamo opravka s problemi, ki jih je mogoče rešiti 
takoj, da pa je vrsta vprašanj, ki jih je mogoče rešiti le v daljšem roku. Le 
tako bomo' uspeli, da dobi proračun, vsaj v primernem časovnem razdobju, 
stvoje mesto- in svojo funkcijo, kot naj jo ima v našem družbeno-političnem 
sistemu. 

Predsednik izvršnega sveta je danes v svojem ekspozeju, predvsem ko je 
govoril o oceni družbeno-političnega razvoja v 1968. letu, nakazal tudi smeri, 
v katerih bo< potrebno iskati te rešitve. Zato mislim, da je treba pri oceni dolo- 
čenih, čeprav majhnih sprememb, ki se že pojavljajo v letošnjem proračunu, 
izhajati predvsem bolj s tega vidika, v kakšni meri se s tem omogočajo radikal- 
nejše dolgoročnejše rešitve, kot pa z vidika, kaj nam lahko take rešitve mate- 
rialno dajo- že v letošnjem letu. Tudi ko- govorimo1 o štednji, bolj rečeno o 
racionalizaciji, ki naj velja za vsa področja, moramo imeti pred očmi vprašanje 
realnega časa, v katerem se da tafoo> racionalizacijo' doseči. Že v letošnjem letu 
imamo v načrtu racionalizacijo potrošnje dejansko na vseh področjih. Vsi, veste, 
kakšne spremembe predvidevamo v šolstvu, kakšne na področju zdravstva, 
socialnega zavarovanja itd., vključno državno- upravo. Prehitre širše odločitve 
pa bi lahko stanje le poslabšale. Dobro vemo-, da bi bilo zelo tvegano vse pro- 
bleme naenkrat radikalno- reševati, kot nam včasih priporočajo. Posebna komi- 
sija, ki je bila za to ustanovljena, izdeluje predlog za reorganizacijo- uprave, 
dvomim pa, da bi nam predlog lahko pomagal, da že v letošnjem letu dosežemo 
vse tisto, kar želimo, da bi v državni upravi: dosegli. Tako- najbrž v letošnjem 
letu ne smemo računati na to, da bomo iz tega dosegli zelo pomembne finančne 
rezultate, temveč predvsem, da bomo- našli solidnejše osnove za reševanje teh 
problemov za naprej. Poleg tega je, kot vidite iz gradiva in razprav, zelo pri- 
sotna misel, da bi bilo na področju davčne politike potrebno izvršiti nekaj 
pomembnejših premikov, za katere tudi menimo, da jih ni mogoče urediti v 
letošnjem letu, posebno ne kar v začetku proračunskega leta, pač pa je treba 
sprejeti nekatere ukrepe, kjer so možnosti in pogoji dani. Gre predvsem za to, 
da se davčna služba usposobi za izvrševanje nalog, kajti podatki, ki ste jih 
dobili na razpolago, nedvomno dokazujejo, da je ta služba neučinkovita. Gre 
tudi za. to, da se doseže večjo enotnost v obdavčevanju, kajti danes je med 
posameznimi področji, med posameznimi občinskimi skupščinami tako velika 
razlika, da jo je težko opravičiti oziroma, da je ne smemo več vzdrževati. Kljub 
temu, da se zavedamo, da bodo- določene razlike naprej tudi obstojale, ker, je 
to- pač odraz politike, ki jo vodijo- občinske skupščine na svojem področju, ven- 
dar pa take razlike, kot so sedaj, verjetno ne morejo ostati, ker niso v soglasju 
z načeli, na katerih gradimo našo oel-otno davčno- politiko. Le-to je treba raz- 
širiti in pravilneje kot doslej:, zajeti vse davčne vire-. 

Želel bi odgovoriti samo še na nekaj vprašanj, ki so se danes pojavila v 
razpravi, ker se večkrat ponavljajo in izgleda, da doslej niso- bila v zadostni 
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meri. pojasnjena, bodisi v samem gradivu ali pa v razpravah. Predvsem naj 
pojasnim, da. ne gre za 28 % povečanje proračuna, ker je to samo matematični 
izračun, v katerem primerjamo' vsa sredstva, v katera so vključena tudi sred- 
stva, ki jih je na republiko prenesla federacija, tako da znaša dejansko pove- 
čanje v republiki 6,5 °/o. To je bil tudi tisti plafon, na. podlagi katerega smo se 
odločili, da bo poprečna stopnja za republiko 27,5'°/» in v tem okviru je bilo 
potrebno najti rešitve in odgovoriti na vprašanja, kje zmanjšati, oziroma kje 
upravičeno povečevati sredstva, s tem, da zmanjšujemo na drugi strani. Prav 
zaradi tega smo se odločili za to, kar sem prej govoril, za racionalizacijo, ki jo 
moramo, pripraviti solidno in ne na hitrioo', ker bomo le tako prišli do trdnejših 
osnov, kot jih imamo sedaj1. 

Iz tega razloga državni upravi, ne delimo- sredstev na začetku proračunskega 
leta, in tako zadržimo potrošnjo na lanski ravni ter pozneje temeljito pregle- 
damo upravičene zahteve posameznih organov uprave, ki so v svojih predlogih 
predlagali od 6 do 60 '% povečanja. 

Samo številke zahtevanega povečanja sredstev pravzaprav ne dajo prave 
slike, kaj vse je v njih obseženo. Zaradi tega najbrž tudi vsota nekaj čez 700 
milijonov starih din sama po sebi ne pove dovolj. V teh 700 milijonih so tista 
sredstva, za katere smo smatrali, da bi bila najbrž nujno potrebni, da izvršimo 
to, kar v tem trenutku že lahko predvidimo. Gre predvsem za to, da je fede- 
racija. prenesla, vrsto služb in poslov na republiko in to- je, kot veste iz lastnih 
izkušenj, izvršeno tako, da, smo obveznosti sprejeli, ustreznih sredstev pa ne. 
Naj omenim samo en primer, prenos 12 statističnih služb iz federacije na repu- 
bliko- predstavlja 40 milijonov novih stroškov za republiko. Prav tako so morali 
posamezni organi uprave v letošnjem letu zaradi novih nalog, ki so jih prevzeli, 
povečati obseg svojega dela in imamo vrsto zahtev, da se namestijo novi stro- 
kovnjaki. Tako imamo primer, da smo po vseh republikah službo invalidskega 
varstva v državnih organih popolnoma zanemarili, da, je tako stanje nevzdržno 
in da morajo republike nemudoma najti adekvatno rešitev. Razen tega gre še 
za določene popravke, za katere vemo-, da jih bo treba, izvršiti v osebnih dohod- 
kih delavcev, ki so v teh ustanovah zaposleni, kajti v lanskem proračunu, ne 
glede na splošno rast osebnih dohodkov, državna uprava ni imela več kot 2 °/o 
sredstev za tako povečevanje. 

Na koncu naj povem še to, da se srečujemo z resnimi problemi dela naše 
uprave, zaradi vse večjih zahtev, ki jih novi skupščinski sistem postavlja pred 
njo in da moramo zagotoviti upravi tako strokovno službo, ki bo- omogočala 
skupščini nemoteno poslovanje. 

Ce presojamo samo teh nekaj primerov, ki sem jih navedel, bo najbrž 
jasnejše, da postavka 700 milijonov ni visoka, da bo predstavljala velike težava, 
če bomo hoteli rešiti v njenem okviru vsaj deloma probleme, o katerih sem 
govoril in še tiste, ki jih danes tu niti omenil nisem. 

Glede pripombe, da je postavka za -dotacije občinam nejasna, moramo- reči, 
da je ta pripomba povsem, upravičena, ker smo pri pregledu besedila ugotav- 
ljali, da najbrž res ni docela jasno, za kaj se bodo ta sredstva uporabljala. Gre 
za pren-os 77 milijonov, za katere smo se v skupščini odločili, da jih prenesemo 
v letošnje proračunsko leto in -d-a se porabijo za kritje upravičenih zahtev, k-ot 
na primer za škodo po elementarnih nesrečah. V skupščini je izvršni svet pre- 
vzel obveznost, da bo izdelal kriterije za dodeljevanje sredstev in se bodo 
pcedpisi za to v kratkem pripravili. Ostala sredstva v višini 300 milijonov so 
sredstva, za občinske priznavalnine. V preteklih dveh letih smo z uvedbo občin- 
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skih priznavalnin uspeli v prec-ejšnji meri ustvariti pogoje za reševanje dolo- 
čenih problemov na področju varstva borcev. Vendar smo ugotovila, da so raz- 
like izredno- visoke, da gospodarstvo- močnejše občine lahko dodeljuje od 10 000 
do 20 000 ali pa 30 000, da pa v gospodarsko najšibkejših občinah, kjer je obe- 
nemi največja koncentracija borcev, nimajo možnosti izplačila niti minimalnih 
priznavalnin. Ocena, ki smo jo napravili z ZZB NOV, je pokazala, da bi najbrž 
s takim povečanjem sredstev lahko v letošnjem letu vsaj dosegli izravnavo in 
dosegli najnižjo mejo, na podlagi katere občinske skupščine lahko dodeljujejo 
priznavalnine. Gre res za povečanje, ki se v odstotku morda kaže nekaj višje, 
prav zaradi tega, ker je splošen odstotek porasta proračunskih izdatkov nizek, 
vendar pa gre za tako rekoč pereč politični problem, da najbrž tu vprašanje 
sredstev ne sme biti tisto, ki odloča o naporu, da na tem področju naredimo 
korak več in da skušamo primerneje reševati vprašanja borcev, ki so ponekod 
tako pereča in tako zaostrena, da enostavno tega. ni mogoče več odlagati. 

Glede pravosodja se strinjam z vsem, kar je bilo reoenega, ker to ustreza 
stališču, ki ga je zastopala skupščina, predvsem tudi ta zbor že v preteklem 
letu, vendar se mi zdi, da. bi v tem' trenutku sredstva težko razdelili, ker spre- 
jema republiški zbor danes, -odlok o povračilih poslancem in funkcionarjem in 
katerega uveljavitev bo predstavljala določene obveznosti tudi na področju 
pravosodja. Ob pripravi navedenega odloka, je bilo sprejeto mnenje, da ni mogoče 
zapostaviti celo kategorijo ljudi kot so- okrožni sodniki:, ki jih tudi voli skup- 
ščina. Zato lahko pridemo šele po sprejetju odloka do tistih elementov, ki nam 
bodo mogočih, da ugotovimo-, koliko sredstev za ta namen dejansko potrebujemo. 

Css.to se postavlja tudi vprašanje regresa za prevoze otrok. Na žalost vam 
ne bi mogel dati točnega izračuna stroškov, ker tak-ega izračun^ dejansko še 
nimamo, vendar pa vam lahko povem, na kakšen način smo prišli do- vsote 
1,5 milijona din. Vsi, ki so- o tem vprašanju razpravljali, so zastopali mnenje, 
če je bilo v lanskem letu 210 milijonov starih din komaj dovolj, da jih bo letos 
150 premalo. V prvih predlogih smo računali na večja sredstva, vendiar smo se 
odločili za. 150 milijonov potem, ko nam je bil predočen podatek, da je bil lani, 
zaradi slabo izdelanega sistema, velik del teh sredstev trošenih tako, kot ni bila 
zamisel tistih, ki so odločitev sprejeli. Na račun ugodnosti skupinskega prevoza 
mladine so- se namreč okoriščali v v-ečjem' obsegu o-drasli, tako da gre predvsem 
za to, da z novim predpisom, ki ga pripravljamo, zagotovimo, -da ne b-o prišlo 
do drugaičnega trošenja teh sredstev, ko-t je predvideno. Poleg tega pa smo 
seveda upoštevali tudi druge elemente, kot so šolske ekskurzije, športni dnevi 
in drugoi. Končno pa menimo, da je osnovna zahteva v tem, da tudi železniška 
in avtobusna transportna podjetja ugotovijo, da gre za njihov poslovni interes 
in da bodo nudile večje olajšave, kot so jih pripravljene nuditi sedaj. Mislim, 
da je to zelo pomemben element prav sedaj, ko sredstva, določamo itn treba si 
je biti na, jasnem, da ne gre samo za interes republike, ampak tudi za interes 
transportnih podjetij, ki morajo videti tudi svojo korist v tem, da s posebnimi 
aranžmaji nastopijo v borbi za večjo koriščenje prevoznih sredstev. 

Predsednik V era Kolarič: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
Mirko Zlender. 

Mirko Zlender: Prej sem pozabil opozoriti še na nek problem, ki bi 
ga moral omeniti. Ko se določa proračunska potrošnja v republiki, se šteje k 
proračunu občin in republike tudi dohodek od taks na motorna vozila, v kalku- 
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laciji občinskih dohodkov pa je vštet tudi dohodek od potnih listov. Kolikor 
mi je znano, je stališče zakonodajno^pravne komisije, da zakon o komunalnih 
taksah na motoma vozila ni zakonit in predlaga, da se ga ne sprejme. Postav- 
ljam vprašanje, kaj se bo zgodilo v občinah, za. katere je sekretariat za finance 
predvidel dohodke iz tega naslova, če ta predpis ne bo sprejet. To bi pomenilo 
določen iizpad za občinske proračune. 

Drugič, v dnevnem časopisju sem bral predlog, ki ga je dal izvršni svet 
Hrvatske menda v sporazum z izvršnim svetomi Slovenije, glede taks na potna 
dovoljenja, ki bi naj bile neprimerno nižje, kot jih predpisuje sedaj veljavni 
zakon. Iz poročila v dnevnem časopisju izhaja, da je predlog izvršnega sveta 
Hrvatske, da bi, naj taksa na potno listino 25a dve leti veljala 50.00 din. To tudi 
pomeni določen izpad občinskih dohodkov. Opozoril bi še na to, da je bil v 
kalkulaciji sekretariata za finance občinski dohodek izračunan na temelju 
maksimalne davčne osnove, ki jo> predpisi dopuščajo. V tej zvezi bi rad opozoril 
na tole: nedvomno je potrebno popraviti davčni sistem in davčno politiko in 
je progresivna lestvica; obdavčitve pravilna. Bojim pa se, da so predvidevanja 
republike glede tega preveč optimistična in da je stopnja obdavčitve 45®/» za 
obrt pri 5 000 000 din prometa le malo prehuda. Če praktično vzamemo obrt- 
nika, ki ima 45 °/o progresijo pri 5 000 000 din prometa pomeni to 2 200 000 din 
davka. 

Ce računamo še, da mora od tega plačati sam prispevek za socialno zava- 
rovanje, ki znašajo od 700 000 do 800 000 din, pač kakršna je zavarovalna po- 
godba, potem vidimo, da bi bil čisti zaslužek obrtnika, pri 5 milijonih prometa 
le 2 milijona din. Mislim, da to ni stimulativno in da je veliko vprašanje ali 
lahko govoriojio v takem primeru o davčni politiki ali pa govorimo samo o 
fiskalni politiki. 

Predsednik Vera Kolar i č : Želi še kdo besedo? Besedo ima Dragica 
Dekleva, namestnik republiškega sekretarja za finance. 

Dragica Dekleva: Tovarišifca predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Morala bi odgovoriti na nekaj vprašanj in nekaj misli, ki so se pojavile 
v razpravi. Najprej na vprašanje, kako in na kakšen način želi izvršni svet 
vključiti strokovno šolstvo' v sistem rednega financiranja? 

Vsa prizadevanja izvršnega sveta, so od prvega dne usmerjena na to, da 
vključijo v redni sistem financiranja tisti del strokovnega šolstva, ki se je doslej 
financiral dejansko neredno, oziroma, za katerega so se morala prostovoljno 
zbirati denarna sredstva pri delovnih organizacijah. Zato je tudi razumljivo, da 
rešuje in vključuje ta predlog samo prostovoljno zbiranje, s čimer tudi stopnja, 
ki je v okviru stopnje za republiško izobraževalno skupnost izražena, v odstotku 
0,62, ustreza višini sredstev, ki so jih v letu 1967 prostovoljno dajale delovne 
organizacije. Tovariš poslanec iima s tem v zvezi pripombo, da bi bilo treba, vse 
vključiti v stopnjo iz delovnega razmerja 1 °/o, vendar moramo ugotoviti, da 
tudi v letu 1967 to prostovoljno zbiranje ni predstavljalo cel odstotek, temveč 
nekoliko manj. Tovariš poslanec ima občutek, da pomeni razlika med 1 °/o in 
0,62, kar vključujemo v proračun razširitev proračunskih sredstev, vendar 
moram povedati to, da zvišujemo za socialno zavarovanje, se pravi za invalid- 
sko zavarovanje, zdravstveno in otroško varstvo, stopnjo od 19 na 19,3. Pro- 
račun vključno z izobraževanjem se zvišuje le od 8% veljavnih v letu 1967 na 
8,2 °/o, v okviru teh 8,2 °/o pa dejansko zagotavljamo 0,62 %> za strokovno šol- 



47. seja 403 

stvo. Spričo tega ne bi mogli trditi, da se je na račun te razlike okoristila pro- 
računska potrošnja bodisi republiškega proračuna ali pa občinskih proračunov. • 

Druga pripomba tovariša poslanca Zlendra gre na račun obrazložitve na 
strani 4 zakonskega predloga, češ da ne ustreza. Najbrž je tovariš poslanec 
prezrl, da je bila v letu 1967 stopnja z zakonom določena na 2,8%, od tega 
je odpadel 1 % na republiško izobraževalno skupnost tako, da je koristil dejanr- 
sko republiški proračun le 1,8'/«, za vse leto. Od 2,8% se izloča za vse leto 
1 % za republiško izobraževalno skupnost in 42,5®/» od prometnega davka in 
je republiški proračun alimentiran s stopnjo 1,8'°/» za oelo proračunsko' leto. 
Toliko samo prosim, da ne bi bilo' nesporazuma, kajti ti podatki so točni. 

Dalje je tovariš poslanec omenil pomislek glede dopolnilnih sredstev, ki se 
prenašajo praktično iz območja proračunske potrošnje na. območje potrošnje 
izobraževanja in vzgoje. Mislim, da so zbori republiške skupščine lansko leto 
ob obravnavanju dopolnilnih sredstev za občine soglasno menili, da so krite- 
riji; ki so bili uveljavljeni za, leto 1967, nepopolni in neobjektivni in da je 
potrebno preiti iz splošnega dopolnjevanja na konkretno dopolnjevanje. Kljub 
temu, da pomeni to dejansko1 prelivanje, pa, mislim, da ima tudi to neko pozi- 
tivno stran v tem smislu, da se bodo ta dopolnilna sredstva odražala samo na 
področju vzgoje in izobraževanja, pri čemer ni nikjer rečeno, da bodo vse tiste 
temeljne izobraževalne skupnosti, katerih občine so lansko leto prejemale 
splošna dopolnilna sredstva,, taka sredstva morale dobiti tudi letos, temveč jih 
bodo dodeljevali po posebnih kriterijih, ki jih bo izdelala republiška izobraže- 
valna skupnost. 

Končno še pomislek glede ocene dohodkov. Dejansko bazira vsa ocena mož- 
nosti oblikovanja dohodkov za leto 1968 na maksimalnih predpostavkah, tako 
za republiški proračun, za republiško izobraževalno skupnost, analogno temu 
pa tudi področje izobraževanja v občinah in za same občinske proračune. 
Kolikor bi katerikoli dohodek izpadel, pomeni to zmanjšanje proračunskih do- 
hodkov. Glede zakona. O' komunalnih taksah morami reči, čeprav so pravni 
pomisleki glede sistemskega značaja tega, zakona, da bo izvršni svet pri njem 
vztrajal in predlagal, naj ga skupščina sprejme. 

Kar zadeva priporočilo republiškega sekretariata za finance, ki naj ima 
namen, da doseže večjo enotnost in, usklajenost v davčni politiki, bi povedala 
le to, da smo nekoliko popravili stopnje glede obrti, tako da smo jih ublažili 
in da je pri prometu nad 5 000 000 din najvišja stopnja 40 %, ker smo ugotovili, 
da bi bila progresija, ki je bila prvotno predvidena, destimulativna in bi lahko 
navajala zasebnike k prikrivanju dohodka. 

Glede financiranja srednjega šolstva pa bi dejansko bilo potrebno menjati 
zakon o izobraževalnih skupnostih, ker ta v 40. členu jasno opredeljuje-, kaj 
financira temeljna izobraževalna skupnost in če bi se kompleksno urejevalo in 
reševalo vprašanje srednjega šolstva, bi bilo pač potrebno poprej menjati zakon 
o izobraževalnih skupnostih. 

Predsednik Vera Kolarič: Besedo ima poslanec Niko Belopavlovič. 

Niko Belopavlovič: Čeprav smo danes dobili že dejansko predlog 
zakona o republiškem proračunu, pa moramo opozoriti na) nekatera nestabilna 
predvidevanja. Ker gre za nekatere dokaj nestabilne instrumentarije, nam evi- 
dentno dokaj resno preti v nekaj mesecih izguba 1,2 milijarde do 2 milijard din 
sredstev, ki so predvidena v proračunu. Oglasil sem se zaradi tega, ker predstav- 

26* 



404 Organizacijsko-politični zbor 

ni/k- izvršnega sveta ni omenil sodnih taks. Sodne takse predstavljajo' pomembno 
postavko našega proračuna. V pristojnih telesih zvezne skupščine pa je v raz- 
pravi osnutek novele zakona o sodnih taksah, po kateri bi naša sodišča izgubila, 
če bi ta osnutek bil sprejet, 1,2 milijarde din, ali pa celo več sredstev. Gre za 
vprašanje, kaj bo naša republika storila, da do tega ne pride. Strinjam se 
s tem, da se gospodarstvo ne sme več obremenjevati, vendar če gre za izpad 
tolikih sredstev, ki so že predvidena v proračunu, potem bi morali te stvari 
bolj resno premisliti. 

Nekatere sodne takse so dejansko minimalne, prav bagatelne in jih je 
potrebno zvišati. So pa tudi take, ki gospodarstvo obremenjujejo in malo čudno 
je, da je prišla iniciativa prav do naše republike, saj smo v decembru mesecu 
lanskega leta predlagali spremembo, po kateri so bile zvišane takse, ki so se 
nanašale tudi na gospodarstvo. Na pritisk gospodarstva je prišlo sicer do zni- 
žanja sodnih taks za 30 do 40 °/o, vendar se nam utegne, če ne bomo zavzeli 
določenega stališča, zgoditi isto kot pri taksah za potna dovoljenja, nato pa 
bomo očitali našim zveznim poslancem, da niso' storili vsega, kar bi miorali. 
Zato menim, da bi naš zbor moral po svoji plati nekaj ukreniti, da bi bili do 
sprejema proračuna na čistem, kako bo s temi sredstvi, ki za naš proračun 
niso' majhna. 

Drugo vprašanje so' komunalne takse, o katerih je govoril že tovariš Žlen- 
der. V zadnjih tednih smo dvignili s tem v zvezi, predvsem v Ljubljani, precej 
prahu. Naše ljubljanske občine so že preštele avtomobile in so dejansko že 
izračunale, koliko sredstev bodo dobile. To predstavlja za občinske proračune 
znatna sredstva in mislim, da je treba o tem resno razmisliti. Nisem povsem 
prepričan, da bo zakon o< komunalnih taksah sprejet tako enostavno, kot je 
povedala tovarišica Deklevova. Poslanci smo namreč v zelo nerodnem položaju, 
če moramo glasovati za zakon, glede katerega zakonodaj no-pravna komisija 
meni, da ni v soglasju z ustavo, ne glede na to ali bo tak zakon potem sprejet 
ali ne. 

Končno' imam še pripombo-, ki sodi pravzaprav k resoluciji. Včasih imam 
vtis, da se iz naše republike le posamezniki zavzemajo za objektivna merila pri 
delitvi narodnega dohodka med zvezo in republiko. Iz poročila našega odbora 
sem ugotovil, da so se, vzemimo za leto 1967, prispevki federacije zvišali od 
9,7 do 12,6. Točnega zneska niti ne vemo, najbrž predstavlja kar lep znesek. 
Razumem, da so potrebe narodne obrambe prioritetnega pomena in da bi bilo 
zelo nerodno-, če bi se kaj preveč vtikali v te zadeve, menim pa, da bi se 
morala skupščina bolj zavzeti za določanje in uveljavljanje pravilnih meril in 
kriterijev pri ocenjevanju teh potreb. Predvsem me pa moti to, da odstopamo 
od načela, ki smo ga usvojili ob gospodarski reformi in po katerem naj ostanejo 
sredstva tam, kjer so ustvarjena. Dejansko pa gremo česitokrat, bodisi molče, 
bodisi javno, mimo tega načela. Zato menim, da bi moral tudi naš zbor, kolikor 
ga to zadeva, o teh stvareh resno razmisliti. 

Predsednik Vera K od ari č : Besedo ima poslanec Franc Svetina. 

Franc S v e t i n a : Še enkrat se moram ustaviti ob problemu regresa. 
Mislim, da bo naš odbor imel zelo težko stališče, če ne bo zbor danes zavzel 
določenega stališča do tega vprašanja. Z obrazložitvijo, ki jo je dal tovariš 
Repič, se namreč ne morem v celoti strinjati. Res je, da so se v preteklem 
letu morda vozile tudi osebe, ki po zakonu niso bile upravičene, vendar je bila. 
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zaradi tega morda prizadeta samo železnica. Da bodo stvari čiste, predlagam, 
da pripravi izvršni svet do sprejema proračuna ustrezno rešitev, kakršnokoli že. 
Če bo izvršni svet uspel s 150 milijoni S din zagotoviti regres za vse uprav- 
čence, potem mislim, da bo zbor brez pomisleka ta znesek usvojil, kolikor 
pa ne, bomo morali o tem razpravljati. Mislim pa, da je zelo težko prevzemati 
odgovornost, ko ne vemo, kaj bomo lahko s predvidenimi sredstvi dosegli, ker 
je to* občutljivo politično vprašanje. 

Menim, da bi moral izvršni svet pripraviti do sprejema proračuna potrebne 
podatke in analize, kot tudi stališča prevoznih organizacij. 

Predsednik Vera Kolarič: Besedo ima poslanec Milan Berden. 

.Milan Berden: Tovarišice1 in. tovariši poslanci, v dohodkih proračuna 
imamo med drugim predvideno tudi postavko prispevek v višini 8,2 °/o od 
skladov skupne porabe gospodarskih organizacij. Ta dohodek je predviden kot 
dohodek republiškega proračuna. 

Danes smo' slišali iz ekspozeja tovariša Kavčiča, da ima republiški proračun 
take dolžnosti., ki jih miora kriti in sredstva riiorajo biti zagotovljena. Po seda- 
njem predlogu bi naj bil to dohodek občinskih proračunov^ v zvezi s tem pa 
nastaja vprašanje tistih občin, kjer ni Sedežev gospodarskih organizacij. Občine 
bodo že tako. imele manj sredstev iz prispevkov iz osebnega dohodka, saj jim 
odpade 0,11'%, kolikor znaša participacija republiki. Kot sem že omenil, bo to 
posebno pereče v občinah, kjer ni sedežv gospodarskih organizacij in so pre- 
težno kmetijskega značaja, kjer je večina prebivalstva zaposlenega širom po 
Sloveniji in so* iz tega naslova dejansko dobivali svoje, dohodke po načelih 
stalnega bivališča zavezanca. 

To vprašanje postavljam predvsem zaradi tega, da bi gospodarstvo ta 
sredstva odvajalo v smislu delitev po principu stalnega, bivališča. 

Zato' bi predlagal, da bi naj ta prispevek, ker ga že rabimo za bilanciranje 
republiškega proračuna, ostal dohodek republiškega proračuna. 

Predsednik Vera K o lar i č : Besedo, ima tovarišica Dragica Dekleva. 

Dragica Dekleva: Tovarišice in tovariši poslanci, kolikor bo pri- 
sp-svek od sklada, skupne porabe občinski dohodek, kar je tudi predlog skup- 
ščinskih odborov, republika ne bo med, svoje dohodke vključila povečano stop- 
njo na prispevku iz delovnega, razmerja, niti ne višjo stopnjo na prometnern 
davku od prometa blaga na drobno, temveč je predlog v tem smislu, da bi 
republika med svoje dohodke uvrstila posebno stopnjo republiškega prispevka 
iz osebnega dohodka, iz delovnega razmerja za upokojence in pa, od honorarnih 
zaposlitev. To piomeni, da bi s tem dohodkom pokrila izpad sklada skupne 
porabe. 

Predlog za vključitev te posebne stopnje je utemeljen prav s tem, ker 
menimo, da je ta dohodek precej enakomerno porazdeljen s skladom skupne 
porabe, ker je pač več honorarnih zaposlitev tam, kjer je večje število, delovnih 
organizacij, tako da razkorak v teh dohodkih najbrž ne bo povzročil tako 
občutnega izpada, kot bi ga sicer, če bi šlo za reden prispevek iz delovnega 
razmerja. 
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Predsednik Vera Kolarič: Zeli še1 kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) 

Tovarišice in tovariši poslanci, opozoriti vas moram, da ste danes dobili 
na klopi tudi mnenje socialno^zdravstvenega in prosrvetno-kulturnega zbora, 
ki sita obravnavala predlog republiškega proračuna na seji 9. februarja. 

Zeli predstavnik republiškega sekretariata za finance dati kakšno pojasnilo 
v zvezi s tem? (Ne.) Zeli morda kdo drug staviti kakšno vprašanje v zvezi 
z mnenji, obeh zborov? (Ne.) 

Zaključujem razpravo k tej točki. Dovolite tovarišice in tovariši poslanci, 
da predlagam, da sprejme naš zbor sklep, da začasni odbor za proračunski 
sistem in finance upošteva vsa stališča, pripombe in predloge, ki so bih dani 
v razpravi, pri čemer mislim predvsem na konkretne predloge tovarišev 
Zlendra, Svetine in Belopavloviča. Ze prej sem tudi povedala, da bo naš 
odbor v prihodnjih dneh skupaj s predlagateljem, to se pravi z izvršnim svetom 
in z vsemi koiristniki proraičuna, obravnaval posamezne proračunske postavke. 
Menim, da mora zlasti naš odbor ugotoviti, ali so vse te postavke v skladu 
s programi dela posameznih organov. Mislim, da je prav tako pomembno, da 
bi naj odbor upošteval tudi zahteve, ki so bile dane ob razpravi o resoluciji 
o osnovah ekonomske politike za leto 1968, kot tudi obe že omenjeni mnenji, 
to je mnenje prosvetnoi-kulturnega zbora in socialno-zdravsitvenega zbora. 
Mislim tudi, da bi moral naš odbor, skupno s pristojnim odborom republiškega 
zbora to delo opraviti čimprej, ker bi bilo pravilno, če bi naš zbor sklepal 
dokončno o proračunu že ob koncu tega meseca. Ima morda še kdo kakšno 
pripombo k predlogu, ki sem ga sedaj pojasnila? (Nihče.) 

Ce ni nobene pripombe, bi lahko s tem zaključili in prešli na 5. točko 
dnevnega reda, to je na obravnavo predloga zakona o uporabi sredstev 
iz dodatnega davka od prometa blaga na drobno v letu 1968, 1969 in 1970. 

Zakonski predlog je predložil izvršni svet, ki je tudi predlagal, da se za- 
konski predlog obravnava po skrajšanem postopku, in sicer po 294. in 296. členu 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. Predsedstvo skupščine je prav tako> sprejelo 
tak predlog in predlagalo skrajšanje rokov. 

Ah se zbor strinja, da obravnavamo ta predlog po skrajšanem postopku. 
Prosim, kdor je za to, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je 
kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) Hvala. Ugotavljam, 
da je organizacijsko-politični zbor odločil, da bo danes obravnaval in sklepal 
o predlogu zakona o uporabi sredstev iz dodatnega davka od prometa blaga 
na drobno v letih 1968, 1969 in 1970. Zeli morda predstavnik izvršnega sveta 
dati pojasnilo^? Besedo ima predstavnik izvršnega sveta inž. Franc Razdevšek. 

Inž. Franc Razdevšek : Tovarišica predsednica, tovarišice in tova- 
riši poslanci. Pred vami je zakon o uporabi sredstev, iz dodatnega davka od 
prometa blaga na drobno v letih 1968, 1969 in 1970. Ta zakon ureja delitev 
.sredstev, ki so bila globalno že razdeljena vsem koristnikom ob sprejetju zar- 
kona 1966. leta. Takrat namreč ni bilo mogoče ob globalnih zneskih že tudi 
predvideti točne dinamike trošenja sredstev, kajti programi posameznih korist- 
nikov še niso bili izdelani. V obdobju od leta 1966 do 1967 pa so se programi 
izđelali in precej sredstev je bilo z odloki že razdeljenih. Danes lahko preostala 
sredstva že tudi do leta. 1970 konkretno razdelimo. 
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Se enkirat poudarjam, da je predlagana delitev v soglasju z globalnimi 
delitvami, ki so bile sprejete že 1966, leta, in je z vsemi koristniki prav tako 
že usklajena. Gre mogoče samo za problem pri nadaljevanju graditve že začetih 
visokošolskih zavodov. Tu namreč ostane ob vseh teh sredstvih še vedno odprto 
vprašanje dokončne izgradnje strojne fakultete. Glede tega imate tudi mnenje 
prasvetno-kul turnega zbora, ki priporoča, da bi naj izvršni svet dal garancijo, 
da bo 1970. leta iz svojih proračunskih sredstev zagotovil manjkajoča sredstva. 
Vse ostale investicije so lahko dokončane s temi sredstvi. 

Prav tako izjavljam, da je izvršni svet s pismom, ki ga je poslal predsed- 
niku Skupščine SR Slovenije, sprejel amandmaje, ki jih predlaga vaš odbor in 
odbor republiškega zbora. 

Predsednik Vera Kolarič: Zakonski predlog je obravnaval začasni 
odbor za proračunski sistem in finance našega zbora. Zeli poročevalec dati še 
kaikšno ustno pojasnilo? (Ne.) 

Predlog je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija, katere poročilo 
ste prejeli. Želi predstavnik te komisije besedo'? (Ne.) 

Kot je povedal predstavnik izvršnega sveta, je o zakonskem) predlogu raz- 
pravljal tudi prosvetnot-kulturni zbor. Poročilo vam je bilo prav tako razdeljeno. 

Pričenjam razpravo, želi morda kdo besedo? (Nihče.) Če ne, zaključujem 
razpravo in dajem predlog zakona o uporabi sredstev iz dodatnega davka od 
prometa blaga na drobno v letih 1968, 1969 in 1970 na glasovanje, in sicer z 
amandmajem, tako kot je bil predlagan. Kdor je za tak predlog, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor soglasno sprejel predlog 
zakona o uporabi sredstev iz dodatnega davka od prometa blaga na drobno 
v letih 1968, 1969 in 1970. 

Prehajamo1 na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu odloka o razdelitvi deviz za potrebe Socialistične repu- 
blike Slovenije v letu 1968. 

Tudi obravnavanje tega predloga odloka je predlagal izvršni svet po skraj- 
šanem postopku. Začasni odbor za proračunski sistem in finance, ki je predlog 
tega odloka obravnaval skupno, z odborom za družbeni plan, finance in pro- 
račun republiškega zbora, je bil mnenja, da bi bilo umestno obravnavati na tej 
seji zbora predlagani akt le v načelu, ker predstavlja urejanje vprašanj, ki 
so neposredno povezana s proračunom SR Slovenije, katerega obravnavo smo 
prav tako preložili na prihodnjo sejo zbora. Obveščena sem, da se izvršni svet 
strinja s predlogom, da se razprava o< tem odloku nadaljuje z razpravo O' pred- 
logu republiškega proračuna, kar sledi tudi iz pisem, ki ste jih prav tako dobili 
danes na klopeh. 

Bajem na glasovanje predlog, po katerem obravnavamo danes predlog 
odloka le v načelu. Prosim, kdor je za to, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala lepa. Ugotavljam, 
da je organizacijsko-politični zbor odločil, da bo obravnaval predlog odloka 
danes le v načelu, razpravo pa bo nadaljeval skupno z razpravo o proračunu 
konec tega meseca. 

Poročilo začasnega odbora za proračunski, sistem in finance ste dobili in 
vprašam poročevalca Toneta. Brumna, .če želi morda besedo? (Ne.) Predlog 
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odloka je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija. Ali želi, morda, pred- 
stavnik te komisije besedo? (Ne.) Ali želi besedo predstavnik izvršnega sveta? 
(Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati v načelu? (Nihče.) Ce ne, zaklju- 
čujem razpravo in predlagam, da predlog odtoka obravnavamo v prihodnjih 
dneh skupaj s predlogom zakona o republiškem proračunu. Začasni odbor za 
proračunski sistem in finanoe pa naj s koristniki posameznih deviznih postavk 
ugotovi, ah so vse v skladu z njihovimi programi dela. 

Ima morda še kdo kakšen dodaten predlog k temu? (Nihče.) Če ne, menim, 
da se zbor strinja s takimi predlogom. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavanje pred- 
loga za izdajo zakona o petdnevnem delovnem tednu v Socialistični republiki 
Sloveniji, ki ga, je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Predlagatelj je predlog, za, izdajo zakona, dejansko predložil že v obliki za- 
konskega predloga. Ker pa ni predlagal skrajšanega ali hitrega postopka za 
sprejem zakonskega predloga, je bilo treba predlog obravnavati v smislu, 269. 
člena, poslovnika Skupščine SR Slovenije, kot predlog za izdajo zakona. Pri 
obravnavi tega predloga v republiškem zboru je predstavnik izvršnega sveta 
predlagal sprejem zakona po skrajšanem postopku in vprašam predstavnika 
izvršnega sveta, če želi morda v zvezi s tem besedo? Besedo ima član izvršnega 
sveta Viktor Repič. 

Viktor Repič: Tovarišica predsednica, tovariišice in tovariši poslanci. 
Predloženi predlog zakona o petdnevnem delovnem« tednu v SR Sloveniji uvaja 
v upravne in druge organe in organizacije, ki opravljajo javno službo, novo 
razporeditev delovnega časa. Ta razporeditev naj bi na eni strani odpravila 
sedanjo raznolikost v urejanju delovnega časa, ki je 'enostransko* težila pred- 
vsem za uvajanjem prostih sobot, na drugi strani pa naj bi v petdnevnem 
delovnemu tednu zagotavljala boljše delovne učinke, kot v sedanjih šestih de- 
lovnih dneh. Petdnevni delovni teden je proces, ki smo ga sprožili že pred 
prehodom od 48-urnega na 42-urni delovni teden. Proces, ki ga terja delo>, se 
mora prilagajati potrebam samoupravljavske družbe in občanov ter potrebam po 
učinkovitosti dela, kakor tudi zahtevam sodobnega življenja. Sedanji življenjski 
ritem je bistveno drugačen, kot je bil v času uvajanja 48-urnega delovnega časa. 
Razmere so se spremenile, razvoj tehnike, kulture itd. povzroča,, da se sodobno 
družbeno in zasebno^ življenje, kulturno udejstvovanje in druge oblike reakcije 
delovnega človeka odvijajo v večernih urah. 

Ob pripombah, da petdnevni delovni teden v smislu zakonskega predloga 
zajema le relativno ozek krog delovnih ljudi, je treba upoštevati, da je predla- 
gana ureditev delovnega časa šele prvi korak k uvajanju sodobnejšega delov- 
nega in življenjskega ritma. Intencija predloga je, da bi se petdnevni delovni 
teden in nov delovni čas uvedel načeloma v vsej Sloveniji, v vseh službah, razen 
v tistih, ki zahtevajo pretrgano delo oziroma delo v izmenah, kot so: bolnice, 
PTT, promet, RTV itd. Predlog zakona izrecno ureja to za državne organe. 
Ureditev delovnega časa v šolah prepušča posebnim predpisom s področja šol- 
stva. Za druge delovne organizacije, katerih dejavnost ima javni pomen, pa 
predpisom, ki jih izdajajo občinske skupščine po 50. členu temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih in. v skladu z določbami tega zakona. To velja predvsem 
za delovne organizacije, v katerih imajo razporeditev ter začetek in konec de- 
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lovnega časa med dnevom javni pomen kot so: promet, trgovina, gostinstvo, 
banke, zdravstveni zavodi ipd. 

O novem delovnem času poslovne uprave zakon sicer ne določa ničesar. 
Vendar pričakujemo, da bo tudi tu opravljen ustrezen premik v smeri prilaga- 
janja delovnega časa, poslovne uprave delovnemu času državnih organov. 

Intenzivne priprave prehoda na nov delovni časi so se začele že oktobra 
lani. V ta namen so bile oskrbljene in proučene številne analize posameznih 
delovnih organizacij o njihovem prehodu na 42-urni delovni teden, ki je imel 
za posledico tudi uvedbo petdnevnega delovnega tedna. Dalje so bile oskrbljene 
analize o obratih družbene prehrane, O1 otroškem varstvu in prehrani otrok, 
ki jih je izdelal Centralni zavod za napredek gospodinjstva v Ljubljani. Nekatere 
pomembne ugotovitve so povzete v obrazložitvi tega predloga in v posameznih 
prilogah. Oskrbljena so bila mnenja republiškega zavoda za zdravstveno varstvo 
in zavoda za zdravstveno' varstvo Ljubljana ter obširnejše mnenje inštituta za 
javno upravo in delovna razmerja. Republiški sekretariat za pirosveto in kul- 
turo je pripravil informacijo' o problemih v zvezi z uvedbo petdnevnega delov- 
nega tedna na šolah in o ukrepih v zvezi' s postopnim uvajanjem novega delov- 
nega časa. Organizirana so bila številna posvetovanja predstavnikov republiških 
sekretariatov, nekaterih ljubljanskih občin, mestnega sveta, sindikata delavcev 
družbenih dejavnosti, Socialistične zveze delovnega ljudstva, Centralnega zavoda 
za napredek gospodinjstva, republiškega zdravstvenega centra, republiškega 
zavoda za zaposlovanje, podjetja Ljubljana-transport in tiska. Na podlagi poseb- 
nega vprašalnika so bili zbrani podatki zaposlenih v javni upravi in posebej 
podatki o številu zaposlenih v republiški upravi, število družin, ki imajo' zago- 
tovljeno otroško varstvo in takih, ki nimajo zagotovljenega varstva, ter skupno 
število otrok teh družin. 

Poleg analiz glede otroškega varstva, ki jih je oskrbel centralni zavod za 
napredek gospodinjstva in ki so priložene gradivu, so izdelali še številne druge 
analize republiški sekretariat, ki je pristojen za socialno varstvo in drugi 
ustrezni organi ter organizacije. Zavedajmo se, da je otroško varstvo poglavitni 
problem prehoda, na nov delovni čas, ki pa ga nikakor ne moremo v celoti rešiti 
pred prehodom na nov delovni teden. Zato bo šele ta sprožil resnične in inten- 
zivne družbene akcije v tej srneri, kar nam že potrjujejo nekateri konkretni 
primeri. 

Na podlagi vsega tega določa predlog zakona, naj bi se prehod na petdnevni 
delovni teden izvedel postopoma, in sicer v skladu z razmerami v posameznih 
državnih organih. Pri tem obvezuje državne organe, da morajo poprej opraviti 
potrebne priprave, pregledati zahteve, ki se pojavljajo v zvezi z novo razpo- 
reditvijo delovnega časa, proučiti način njihovega reševanja ter za začetek 
zagotoviti minimalne pogoje za prehod na petdnevni delovni teden in na nov 
delovni čas, zlasti glede organizacije opoldanske prehrane svojih delavcev ter 
varstva njihovih otrok. 

Delovni čas naj bi se v zimskih mesecih pričel ob 8.30. V letnih mesecih 
pa ob 7.30. Pri tem pa bi bilo smotrno premakniti v letnih mesecih uro za 
eno uro naprej, kar bi imelo za posledico, da se zlasti v času hude vročine 
dnevni življenjski ritem premakne še' za eno uro nazaj. Seveda bi bilo treba 
to vprašanje rešiti enotno za vso Jugoslavijo. Obveščam vas, da so malodane 
vsi republiški upravni organi pripravljeni za prehod na nov delovni čas. To' so 
storile tudi nekatere občinske skupščine, kakor v Mariboru, na Gorenjskem, 
mestni svet Ljubljana, občina Ljubljana-Center in nekatere delovne orgaruiza- 
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cije. Naj navedem primer, da je skupščina občine Ljubljana-Center pri sestavi 
občinskega proračuna za letošnje leto namenila del sredstev za investicije v 
otroško-varstvene ustanove. Ista občina je ustanovitelj novega vzgojno varstve- 
nega zavoda v Starem Vodmatu s kapaciteto za 140 otrok, ki bo začel poslovati 
v marcu letos. Vprašanje razširitve prostorov rešuje občina tudi z odkupom sta- 
novanj oziroma stanovanjskih hiš za nove kapacitete za otroško varstvo. 

Proti novemu delovnemu času se pojavljajo tudi ugovori. Vendar je vpraš- 
ljivo, ali stanje, v katerem se nahajamo, dopušča, da bi odlagali premik delov- 
nega časa tako dolgo, da bi bila na zadovoljiv način rešena vsa pereča vprašanja. 
To bo najbrž treba reševati sproti. 

Nedvomno, da zahteva prehod na petdnevni delovni teden jnimo same orga- 
nizacije oziroma razporeditve delovnega časa tudi posebne ukrepe, zlasti ukrepe 
za racionalno izrabo delovnega časa, znižanje izgub delovnega časa na najnižjo 
možno meiro, odkrivanje rezerv delovnega časa, kot so< izostanki z dela, nepravo- 
časno prihajanje na delo, predčasni odhodi z dela, razni zasebni opravki med 
delom, sestanki znotraj in zunaj delovne skupnosti ipd. Sem sodijo ukrepi za 
izboljšanje organizacije dela in delovnega mesta, zaostritev delovne discipline, 
ukrepi za povečanje strokovnosti in boljšo kadrovsko strukturo, boljša politika 
sprejemanja na delo, učinkovitejše ter doslednejše nagrajevanje poi delu. 

Med ukrepi za izboljšanje produktivnosti pa bo brez dvoma tudi prizade- 
vanje za večjo- mehanizacijo dela v javni upravi. 

V zvezi z uvajanjem petdnevnega delovnega tedna bi bilo mogoče govoriti 
še o raznih vprašanjih, ki so s tem povezana. Mnogo tega je v obrazložitvi 
predloga, številne pa so bile tudi pripombe v javnih razpravah v tisku in drugih 
sredstvih za informacije. Vse to daje zaokroženo sliko tega vprašanja in po 
našem mnenju se je treba samo odločiti, ali gremo v korak s sodobnim delovnim 
in življenjskim ritmom, ali pa ostanemo pri starem, za katerega vemo, da je 
zastarel in sodobnim zahtevam ter potrebam ne ustreza. 

Na seji republiškega zbora 2. februarja sem v imenu izvršnega sveta 
predlagal, da obravnava zbor predloženi zakon ne kot predlog za. izdajo- zakona, 
ampak kot zakonski predlog. Isto predlagam tudi temu zboru, kar utemeljujem 
z naslednjim: 

1. Obravnava predloga za spremembo delovnega časa je zavzela tak širok 
krog strokovnjakov in neposredno zainteresiranih občanov, da verjetno ni mo- 
goče pričakovati, da bi se v nadaljnjih razpravah lahko pojavil še kak nov 
element, ki ga dosedanja obravnava še ni upoštevala. Skratka, čas, v katerem 
smo razpravljali, mesta, na katerih smo razpravljali, in širina teh razprav nas 
brez dvoma prepričujejo, da, s tem v zvezi ni mogoče pričakovati novih nepo- 
znanih momentov. 

2. Predlog, ki je bil v obravnavi, ni bil pripravljen kot predlog za izdajo 
zakona, ampak je bil pripravljen po svojem tekstu kot zakonski predlog in 
zato' so tudi skupščinska telesa, ki so o njem razpravljala, že lahko dala na tako 
pripravljen zakonski predlog konkretne predloge in oelo amandmaje. 

3. Vsa mnenja, pripombe in sugestije, ki so bile dane v teh razpravah, je 
predlagatelj v bistvu sprejel,- in jih imate priložene, k tekstu zakona. Ker je 
amandmaje predlagatelj sprejel, so postali integrcden del predloženega zakona. 

4. Iz dneva v dan smo v večjih težavah zaradi tega, ker je neenotno reše- 
vanje vprašanja delovnega časa v republiki doseglo že tako stopnjo, da občani 
danes ne vedo, kdaj poslujejo kateri uradi. Zaradi tega sie izgublja tako v poslo- 
vanju znotraj samih občin kot na področju Slovenije mnogo dragocenega časa. 
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Poleg tega, imamo, kot sem uvodoma omenil, vrsto ustanov, ki so dejansko 
v celoti pripravljene za prehod na niov delovni čas. In končno, imamo resne 
težave tudi že zaradi tega, ker so v drugih republikah prešli na nov delovni 
čas, mi pa ostajamo še pri starem. Zato obnavljam predlog, ki sem ga dal v 
imenu izvršnega sveta na republiškem zboiru, da naj tudi ta zbor predloženi 
predlog obravnava kot zakonski predlog. Hvala lepa! 

Predsednik Vera Kolarič: Slišali ste predlog predlagatelja, po ka- 
terem naj bi predlog zakona o petdnevnem delovnem tednu v Sloveniji obrav- 
navah po skrajšanem postopku, tako kot to predvideva 294. člen poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina, 
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 
Hvala. 

Ugotavljam, da je organizacijsko-pohtični zbor sprejel sklep, po katerem 
bo na današnji seji obravnaval in sklepal o predlogu zakona o petdnevnem 
delovnem tednu v Sloveniji. Zbor obveščam, da sem prejela od predsednika 
republiškega zbora skupščine sporočilo, iz katerega izhaja, da je republiški zbor 
na 53. seji dne 2. februarja, tako kot je pojasnil predstavnik izvršnega sveta, 
odločal o predlogu zakona o petdnevnem delovnem tednu v SR Sloveniji po 
skrajšanem postopku. To pismo' ste prejeli tudi vi danes. 

Naknadno ste prejeli tudi amandmaje izvršnega sveta k predlogu zakona 
o petdnevnem delovnem tednu v Socialistični republiki Sloveniji. Glede teh 
amandmajev se naš stalni odbor še ni izjavil. Zato prosim poročevalca tovari- 
ši co Vido Rudolf, da nas obvesti o mnenju odbora, glede teh amandmajev. 

Vida. Rudolf : Tovarišioe in tovariši poslanci! Kot je tovarišica pred- 
sednik povedala, naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov na 
svoji seji dne 25. januarja še ni bil seznanjen z amandmaji izvršnega sveta niti 
z amandmajem zakonoda.jno-pravne komisije. Zato, in ker je bil tudi danies 
predložen nov amandma v zvezi s tem zakonom, predlagam, 'da tovarišica 
predsednik odredi odmor, v katerem bi se lahko- odbor sestal in razpravljal 
o tem. 

Predsednik Vera Kolarič: Preden odredim odmor, prosim še pred- 
stavnika zakonodajno-pravne komisije, da pove mnenje te komisije. 

Marjan Jenko: Zakonodajno-prav>na komisija je dvakrat razpravljala 
o omenjenem zakonu. Obravnavala je celoten tekst zakona in tudi amandmaje, 
ki jih je dal kasneje izvršni svet. 

Komisija, meni, da je zakon v načelu in v podrobnostih v skladu z zako- 
nitimi predpisi in tudi z ustavnimi določili in je tudi v celoti sprejela amand- 
maje izvršnega sveta. K 7. členu predloženega zakona pa je komisija predlo- 
žila amandma, in sicer tako-, da bi se 7. člen glasil: »-Delovni čas v vzgojnih in 
izobraževalnih zavodih urejajo posebni predpisi.-« 

Komisija je bila namreč mnenja, da ni umestno s posebnim zakonom urejati 
delovna čas v vzgojnoi4zobražeyalnih zavodih, predvsem zaradi tega, ker je 
razporeditev delovnega čaisa v vzgojno-izobraževalnih zavodih izrazito strokovna 
sadeva.. Zato, .sodim, da. bi bilo bolj smotrno, da se tp ne določa z zakonom, 
ampak s posebnimi predpisi, da se pa potem ugotovi, ali je to potrebno z odlo- 
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kom ali z internim aktom sekretarja za kulturo in prosveto, za kar ima že sedaj 
na podlagi zakona posebna, pooblastila. 

Predlagam v imenu komisije, da se ta amandma k 1. odstavku 7. člena 
da v razpravo in na glasovanje, seveda s tem, da naš stalni odbor razpravlja 
predhodno tudi o tem amandlnaju. 

Predsednik Vera Kolari č: Hvala lepa. Tovarišioe in. tovariši, odrejam 
15 minut odmora. V tem času pa naj se sestane naš stalni odbor in pregleda 
amandmaje, ki so bili dani k temu zakonu. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.15 in se je nadaljevala ob 15. uri.) 

Predsednik Vera K o 1 a r i č : Nadaljujemo z delom in prosim poroče- 
valca stalnega odbora, da poda poročilo. 

Vida Rudolf: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
se je sestal skupaj z zakonodajno-pravno komisijo, in predstavniki izvršnega 
sveta in se je odločil predlagati zboru, da sprejme amandma k 7. členu zakona, 
kot ga je predlagala zakonodajno-pravna komisija, ter amandmaje k 1., 2., 6. 
in 15. členu, ki jih je predlagal, izvršni svet. Prav tako- se je strinjal s prvo 
varianto predlaganega naslova. 

Predlagam zboru, da sklepa o tem predlogu skupno z omenjenimi amand- 
maji. 

Predsednik Vera K o 1 a r i č : Tovarišice in tovariši poslanci. Pričenjam 
razpravo. Prosim, želi kdo besedo-? Besedo ima poslanec Branko Furlan. 

Branko Furlan: Amandma k predlogu zakona o petdnevnem de- 
lovnem tednu v SR Sloveniji ima namen urediti popoldanski delovni čas v 
poletnih mesecih. Kot sem. navedel v obrazložitvi, bi morali poleti delati v popol- 
danskem času do1 pol petih oziroma do< pol štirih, kajti s premaknitvijo časa za 
1 uro naprej, bi se premaknil tudi ta. čas. Čeprav ugotavljam, da je glavni 
namen zakona, da z novo razporeditvijo delovnega časa dosežemo večjo sto- 
rilnost organov in organizacij, oziroma delavcev organov in organizacij, katerim 
je zakon namenjen, tega s takšno razporeditvijo delovnega časa v p-oletnem 
času na obalnem območju ne bomo diosegli. Tega ne morem trditi za druge 
občine, za, obalno območje pa vem iz lastne prakse, da. se v zgodnjih popol- 
danskih urah neha delati. Lahko- tudi trdim, da se stranke teh organov in orga- 
nizacij ravno v teh urah ne poslužujejo. Zato so občine že doslej, ko še ni 
veljal zakon o razporeditvi delovnega časa, razporejale delovni čas po potrebi 
in primerno lokalnim, razmeram. Tako so nekatere občine že prešle na pet- 
dnevni delovnik, s tem, da pričenjajo z delom pred sedmo uro oziroma ob 6. uri 
in .imajo v poletnem času daljše opoldanske prekinitve, to se pravi1 dalje od 
1 ure, in nadaljujejo' z delom v poznejših urah, ko je to mogoče. 

Četrti člen zakona daje določenim organizacijam nekatere možnosti, da dru- 
gačs razporedijo delovni čas svojih delavcev, vendar bi se mi glede na, situacijo, 
ki je pari. nas v poletnem času, ne mogli sklicevati na te določbe, to- se pravi 
na posebne potrebe službe oziroma na naravo dela. 
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Premaknitev časa za eno uro naprej, bi to vprašanje nekoliko ublažilo, 
to se pravi, da bi namesto od pol enih do pol petih, delali 4 dni na teden od pol 
dvanajstih do pol štirih. Tudi če bi odmor skrajšali od ene na pol ure, bi delali 
še vedno do treh popoldne, vendar pripominjam, da ni mogoče poleti prisiliti 
ljudi, da delajo od dvanajste do tretje ure, čeprav hočemo urediti enoten 
sistem delovnega časa, ga s tako togo ureditvijo ne bomio dosegli. Zato pred- 
lagam amandma, ki naj omenjeno togost odpravi. 

Predsednik Vera Kolarič: Ali želi predstavnik predlagatelja besedo 
k amandmaju? 

Viktor Repič: Predvsem želim obvestiti zbor, da so bili odbori in 
zakonodajmo-pravna komisija obveščeni o stališču obalnih občin, oziroma, da 
smo v tem času že prejeli pismo občinske skupščine Izola s pripombami k pred- 
loženemu zakonskemu predlogu. Tako sta odbora in komisija tudi O' tenu stališču 
že razpravljala in dala k temu -svojte mnenje. Pri tem so vsi, ki so se udeležili 
razprave, izhajali si stališča, da je eden izmed osnovnih ciljev nove ureditve 
delovnega časa brez dvoma ta, da se doseže enotna ureditev za vso> republiko 
oziroma, da se s tem ukine dosedanja neenotnost, ki nima nobenih razlogov, 
in ki je postala že nevzdržna. 

Prav tako je treba predvsem vztrajati pri sistemu vezanega, to' se pravi 
neprekinjenega delovnega časa. V obrazložitvi so razlogi za to navedeni. 

Vsi, ki so razpravljali o teh mnenjih, so zastopali stališče, da. Slovenija 
glede klimatskih pogojev ne predstavlja tako različnega področja, da bi bilo 
treba delati izjeme in je možno z nedeljenim delovnim časom enotno urediti 
delovni čas za področje Slovenije v celoti. Razen tega najbrž tudi ni prepričljiv 
argument, da so tiste popoldanske ure po storilnosti toliko na slabšem, kot 
če se delovni čas prekine in pridejo ljudje na delo kasneje. Vsi pa so priznali, 
da bi bilo treba omogočiti to, kar je predlagatelj predvidel, da se premakne ura 
v poletnem delovnem času. 

Će upoštevamo razliko za 1 uro iin če k temu prištejemo še premaknitev 
časa, ki pa si ga seveda ne moremo zamisliti drugače kot za območje vse Jugo- 
slavije ter če upoštevamo še možnost, da se odmor skrajša v tem primeru za 
pol ure, potem dosežemo dejansko premaknitev za dve in pol ure v jutranjih 
urah. To pa je najbrž dovolj, če se odločimo za sistem, in za enotno ureditev 
dovolj, da se problemi, na katere so tovariši opozorili, vsaj v večji meri omilijo, 
če že ne odpravijo. 

Predsednik Vera Kolarič: O amandmaju se mora izjaviti tudi naš 
stalni odbor. Prosim poročevalca odbora, da pojasni stališče odbora. 

Vida Rudolf: Tovarišica predsednica, tovariši poslanci, tudi mi smo 
razpravljali o amandmaju in se odločili, da ga ne moremo sprejeti iz podobnih 
razlogov, kakor jih je navadel predstavnik izvršnega sveta. Sprejeti ga ne 
moremo predvsem zaradi tega, ker bi amandma pomenil odstop od enotne 
ureditve in tudi odstop od nedeljenega delovnega časa. Vendar pa priporočamo 
zboru, da naroči izvršnemu svetu, da pripravi predlog, da se za poletje uredi 
premik ure tudi na območju vse Jugoslavije. Hvala lepa. 
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Predsednik Vera Kolarič: Prav tako se mora to amandmaju izjaviti 
zakonodajno-pravma komisija. Prosim poročevalca tovariša Jenka, da pojasni 
stališče komisije. 

Marjan Jenko: V imenu zakonodajnio-pravne komisije se pridru- 
žujem obrazloženemu stališču odbora, ki je odklonil amandma tovariša Fur- 
lana. Ce bi ta amandma sprejeli, bi odstopili od Celotne pravne konstrukcije 
zakona, ker bi s tem porušili dve bistveni načeli, to se pravi enotnost ureditve 
in nedeljen delovni čas. Bazen tega pa se ne bi mogli več ravnati po 59. členu 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih, ki govori o polnem delovnem času in 
o. odmoru, ki ga šteje za, čas, prebit na delu. Če ga tako delimo, potem to ni več 
polni delovni čas, ampak je deljen delovni čas in se ta zakon tako kot je pred- 
ložen ne more več uskladiti z našim zakonskim sistemom, ki je urejen. Zato 
predlagam, da se v imenu komisije ta amandma odkloni. 

Predsednik Vera K od ari č: Hvala. Prosim, želi še kdo razpravljati? 
Tovariš Vanek Šiftar, prosim! 

Dr. Vanek Šiftar : Tovarišica predsednica, tovarišioe in tovariši. Uvo- 
doma naj povem, da prihajam iz delovne organizacije, v kateri je delovni čas 
posebej urejen, tako da 'se včasih dan zaključi zvečer ob osmih in po potrebi 
so za izredne študente uporabljene tudi sobote in nedelje. Toliko za uvod. 

Želim predvsem spregovoriti o dveh mislih, ki sta izraženi v obrazložitvi in 
je o njih že deloma govoril tudi tovariš Viktor Repič. Prvič je namen zakona, 
o katerem danes razpravljamo, da bi dosegli večjo storilnost oziroma boljše 
delovne učinke in da bi bilo delo državnih organov namenjeno delovnim lju- 
dem. Ta namen nam je že davno potreben, toda ob dosedanjih izkušnjah, kolikor 
sem jih lahko spremljal, dvomim, da bo ta zakon kaj takega sploh dosegel. Pri 
tem opozarjam deloma na neučinkovitost naših razpravljanj. Spomnimo se samo 
tega, kolikokrat smo zahtevali, da nam uprava predloži svoje programe. Pro- 
račune smo sprejemali brez programov, čeprav naj bi temeljili na njih. S tem 
smo hoteli pritisniti na upravo, da postane učinkovitejša. Vendar tega nismo 
dosegli. Prav tako se spomnimo, da smo v našem zboru načeli vprašanja, kako 
je uprava reagirala na zahteve, da nam poroča O' svoji reorganizaciji in o tem, 
kakšna potrdila zahteva od občanov. Mi do danes še nimamo dokončnega poro- 
čila. o tem. 

" To' sta dva razloga, zaradi katerih dvomim, ali je res ta. zakon taka čarobna 
palica, da bo s tem premikom delovnega časa izvršeno to, kar mi s svojimi 
sklepi nismo mogli doseči doslej? Tovariš Repič je govoril o ukrepih, ki bi jih 
bilo treba podvzeti. Vendar ni povedal nič konkretnega. Mislimi, da bi bilo treba 
bolj poudariti ugotovitev, ki je deloma v obrazložitvi, da je storilnost v državni 
upravi in sploh pri delu odvisna od organizacije dela in strokovnih kadrov. 
Zaradi tega menim, da bi bilo umestno v zvezi z razpravami o tem zakonu tudi 
proučiti, ali recimo zakon o republiški upravi in drugi zakoni ustrezajo temu, 
kar sedaj hočemo doseči, ah ne? Mislim, če hočemo to doseči, s takim delov- 
nim časom, potem se moramo prav tako ustaviti ob teh zakonih. In najbrž ne 
bi bilo odveč, če začnemo razmišljati o tem, kar smo v našem zboru že mimo- 
grede razpravljali, in sicer da bi bilo treba reči, da je že dozorel čas, da sprej- 
memo svojevrsten republiški splošni zakon o občinski upravi. Ta zakon naj bi 
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bdi splošen po svoji vsebini iin bi potem lahko služil statutom občinskih 
skupščin. 

Mislim, da bi tako zagotovili lahko' določene ukrepe za večjo storilnost 
v upravi. 

Končno moram reči, da ne vidim razlogov za to, da je treba ta; zakon spre- 
jemati po skrajšanem postopku. Materiali, ki so nam na razpolago, nosijo datum 
27. decembra 1967. leta. Od takrat do danes nismo dobili nobenih bistveno 
novih materialov, čeprav so bili nekateri materiali novi. Ti materiali, ki so tu, 
pa v glavnemi zajemajo območje same Ljubljane. Menim pa, da bi bili dolžni 
skladno' z določili poslovnika, da se odgovori tudi na stališče, ki ga je zavzela 
občinska skupščina občine Lenart, ki ima svoje predloge. V ekspo<zeju je bilo 
rečeno, da je bil v razpravo; o tem zajet širok krog ljudi. Vendar mislim, da niso 
bila zavzeta stališča do vseh razprav. Spomnim naj vas samo na to>, kar je bilo 
objavljeno v Delu od 31. januarja doi 7, februarja 1968, kjer so dajali izjave 
zelo avtoritativni ljudje, od tovariša Mikliča do tovariša dr. Primoža Kurenta, 
dr. Jurkovičeve itd. Na ta vprašanja nismo> dobili odgovora. Niti nismo dobili 
odgovora na stališča, ki so jih zavzeli sociologi, psihologi in pravniki na svojem 
posvetu, ki ga je organiziralo Sociološko^ društvo SR Slovenije skupno z Našimi 
razgledi in je bil del teh stališč objavljen tudi v Naših razgledih. Mislim, da 
nas mora zaskrbeti reagiranje, ki ga je objavil v Naših razgledih 10. februarja 
letos tovariš dr. Jože Goričar, ki trdi, da je bil na tem sestanku sociološkega 
društva izražen ponoven a,pel, naj bi politični organi oziroma naj bi politična 
operativa bolj upoštevala in se bolj opirala na znanstvena in strokovna spo- 
znanja, kadar uvaja nove ukrepe. Zaključuje pa s tem, da se praktično; naha- 
jamo sedaj ob sprejemanju tega zakona v takšnem položaju, da mečemo ljudi 
v vodo, probleme pa na suho. To je njegov zaključek, in to je tudi naslov tega 
sestavka, ki so. ga Naši, razgledi objavili. 

Poleg tega je predstavnik predlagatelja izjavil, da. so v glavnem izvršene 
vse priprave za prehod na nov delovni čas. Pri tem želim opozoriti nas vse na 
to, da od principov, ki jih nekoč sprejemamo, ne smemo odstopati. Mi smo 
sklenili, da mora biti v primeru, kadar sprejemamo^ zakon, ki uvaja nove ukrepe, 
predložen tudi določen izračun, koliko sredstev bodo ti ukrepi zahtevali. To 
smo sklenili. Zato ne vem, zakaj odstopamo od tega, čeprav je bil rok od de- 
cembra pa do danes dovolj dolg, da bi nekaj takega lahko dobili. Da je to res 
problemi, opozarja izjava, ki jo je dal v »Delu« dr. Primož Kurent, ko pravi1, da 
rabijo v občini Ljubljana-Center za ureditev otroškega varstva, da bi zadostili 
sedanjim potrebam, 600 mio din, za katere pa ne vedo, kje jih bodo dobili. Izjava 
Toneta Florjančiča, ki je bila prav tako javno objavljena in dostopna vsem, 
pravi1, da bi rabili za zagotovitev osnovnega šolstva, če hočejo s tem petdnevnim 
delovnim tednom priti nekako v korak, 20 °/o več sredstev. 

To so torej problemi, o katerih bi najbrž morala razpravljati organizacijsko- 
politični zbor in skupščina. 

Na koncu naj rečem, da je vsakdo, ki je za socialistične družbene odnose, je 
zato, da se tudi v državni upravi dvigne storilnost 'dela, da se meri storilnost 
slehernega delavca in tudi poskuša uvajati delitev po delu, kolikor je to mogoče. 
Vendar mislim, da je treba, če hočemo to zagotoviti, predvideti še kaj več, kajti 
sami zakon, kakršen je, po mojem mnenju tega namena ne bo dosegel. Hvala 
za pozornost! 
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Predsednik Vera K o 1 a r i č : Prosim, želi še kdo besedo? Besedo' ima 
poslanec Mirto Žlender. 

Mirko Žlender: Bom kratek. Podpiram predlog izvršnega sveta za 
uvedbo petdnevnega delovnika v Sloveniji in to iz naslednjih razlogov. Mari- 
borska občina je v preteklem letu dala idejo o drugačni ureditvi delovnega 
časa prav zaradi tega, ker je bila na tem področju nevzdržna anarhija, Ce se 
zavzemam za ta zakon, se zavzemam zato, ker sodim, da je verjetno1 treba 
poslovanje državnih organov enotno urediti. Državna uprava je pO' svojem 
bistvu in po svoji funkciji enotna in je vseeno ali se ta opravlja na občinskem 
ali pa na republiškem nivoju. Mislim, da si je težko predstavljati, uspešno delo 
nekega upravnega organa v občini, ki rii povezano- z delom v republiki. Skratka, 
menim, da je treba to resi enovito obravnavati in postaviti takšno ureditev, ki 
bo do največje mere omogočila enotnost delovnega časa vseh državnih organov. 
In ta zakon to- urejuje. 

Poleg tega bi samo mimogrede rad vprašal oziroma mimogrede ugotovil 
naslednje: Tu so res odprti problemi, samo če natančneje pogledamo, koliko od- 
stotkov zaposlenih ta zakon zadene, bomo videli, da razmeroma: žeto, zelo malo. 
Gre v bistvu za državne organe in mislim, da so nevarna tista gesla,, ki pravijo, 
da ljudje v takem delovnem času ne bodo hoteli več delati. Vprašal bi samo, 
kdo je vprašal naše delavce v industriji, ki delajo pri plavžih pri temperaturi 
50° C, ali bodo delali ali ne. Mislim, da jih je sila okoliščin pripeljala do tega, 
da morajo delati včasih tudi v takšnih pogojih, ki niso v skladu z njihovim 
osebnim udobjem. Človek ne dela za to, da se nekje izživlja, ampak da opravlja 
neke javne funkcije, pri katerih se je treba včasih tudi kaj žrtvovati. 

Predsednik Vera K o 1 a r i č : Hvala, prosim, želi še kdo besedo? Besedo 
ima poslanec tovariš Ivan Rau. 

Ivan Rau: Cisto na kratko! Mislim, da srno* danes, ko smo dobili ta 
amandma, bili soočeni s predlogom, ki je vsekakor sprejemljiv. Amandma, ki 
ga je dal tovariš Branko Furlan, podpiram iz naslednjih razlogov: 

Mislim, da je izjema za mesec julij in avgust opravičljiva predvsem zaradi 
tega, ker je to čas skupščinskega letnega odmora, poleg tega pa je to sezona 
letnih dopustov, ki zajema; večino delovnih ljudi, zaposlenih na teh področjih 
in je zato frekvenca strank v državnih organih znatno manjša. In končno, kar 
je tudi smisel amandmaja, da opoldanska vročina prav gotovo onemogoča nor- 
malno delo-. 

Odklonitev amandmaja iz sistemskih razlogov za mene ni prepričljiva. Iz- 
jema potrjuje pravila in v tem primeru je predlagana izjema prav gotovo spre- 
jemljiva v taki obliki, kot jo amandma predlaga. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala. Prosim, želi še kdo besedo? Besedo 
ima poslanec Franc Svetina. 

Franc Svetina: Tovariši, rad bi povedal nekaj besed v zvezi z amand- 
majem, ki ga je predlagal dr. Furlan. 

Naš odbor je ta amandma odklonil iz razlogov, ki jih je že povedala, tova- 
rišica Rudolfova. Mislim, da moramo problem ocenjevati takšen kot je. Kaj je 
namen tega amandmaja? Namen je, da bi v obalnih občinah, četudi predla- 
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gatelj amandmaja šteje ta, amandma uporabljiv za vse občine v Sloveniji, začeli 
z delom zjutraj zelo rano1 in bi delali do 12. morda do 13. uire, potem bi delovni 
dan prekinili in začeli z delom zopet ob 17. ali oelo ob 18. uri. Kaj to pomeni? 
Da bi šli s tem na deljen delovni čas. 

Ko smo ocenjevali posledice tega amandmaja, smo ugotovili med drugim 
tudi to, da, verjetno vročina v kasnih popoldanskih urah ni bistveno manjša, kot 
je v zgodnjih popoldanskih urah, predvsem v obalnih občinah ne. Drugič je 
vprašanje, kako bi se ljudje v državni upravi popoldne počutili, če so delo' pre- 
kinili ob 12. ali pa ob 13., šli domov na kosilo ali pa morda še na kopanje in 
se vrnili ob 18. uri zopet na delo? To je drugi element, ki ga je treba upoštevati. 

Kaj pa nam daje predlog, ki ga zastopa izvršni svet. Ta predlog pomeni 
praktično dveurno premaknitev delovnega časa. Po sedanjem geografskem času 
bi bilo omogočeno občinski upravi pričeti z delom ob pol sedmih, tako da bi 
lahko končala ob sedanjem predlaganem režimu ob treh popoldne. To pomeni, 
da bi odpadlo kasnejše vračanje na delo in ker ne bi bilo prekinitev, bi verjetno 
uspeh bil v tistih dveh oziroma treh urah popoldne popolnoma enak onemu 
od 6. do 9. ure ali pa. na. primer od petih pa do osmih zvečer. Mislim, da zaradi 
tega predlaganega amandmaja ne moremo sprejeti. 

Še drugi razlog, o katerem smo že dovolj razpravljali na prejšnjih sejah, je 
vprašanje enotnosti delovnega časa. Če bi sprejeli amandma, ki ga predlaga 
dr. Furlan, to pomeni, da bodo naše slovenske občine julija in avgusta prak- 
tično lahko delale kakor se bo to kateri zljubilo in kakor bo to ugajalo njihovim 
delovnim skupnostim glede razporeditve dopustov in podobno. Tovariši, mislim, 
da je tovariš Zlender dobro povedal, ko je rekel, da je javna uprava v Sloveniji 
enotna in da moramo skrbeti za to enotnolsit. Mi ne moremo več tega drobiti, 
da si bo vsakdo lahko krojil svoj delovni čas, kakor bo hotel. Res pa je. tudi, 
da zakon glede storilnosti in uspešnosti dela sam po sebi ne bo ničesar dosegel. 
Vendar je priprava takega zakona verjetno eden izmed prvih korakov k nadalj- 
njim ukrepom na teh področjih, ki zajemajo tudi tisto, kar je dr. Šiftar prej 
govoril, toi je vprašanje enotnejše organizacije in podobno. 

Zato predlagam, da predloženega amandmaja ne sprejmete. Hvala lepa! 

Predsednik Vera Kolarič : Besedo ima ponovno poslanec dr. Furlan. 

Dr. Branko Furlan: Rad bi odgovoril na nekaj trditev,. Prvič, govo- 
rimo o premaknitvi delovnega časa. Za to naš zbor ni pristojen, niti naša. skup- 
ščina. S tem delamo račun brez krčmarja. Drugo, če gre za podaljšanje odmora, 
se moramo zavedati, da je treba delati pol ure več. V takem primeru ne pride 
več v poštey pravica do polurnega, odmora, ki se šteje v delo, čeprav mislimi, da 
je že to prekršek. 

Ni res, da je ob 17. uri enaka vročina kot ob 12. Tovariši, vabim vas v 
goste, pa boste videli. Menim, da pomeni zavrnitev takega predloga samo zaradi 
spoštovanja tega sistema, načel itd., obsoditi uslužbence, da bodo približno pol 
delovnega časa prebili v pisarnah ob največji vročini, in družbo, da jih bo pla- 
čevala za čas, ko ne bodo nič delali. 

Predsednik Vera Kolarič: Prosim, želi še kdo razpravljati? Besedo 
ima predstavnik izvršnega sveta Viktor Repič. 

27 
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Viktor Repič: Opravičujem se, da se ponovno oglašam, vendar iz- 
gleda, da bomo dobili izkušnje o novem delovnem času že kar na današnji seji. 
Rad bi predvsem odgovoril na nekatera vprašanja, ki so bila v razpravi ome- 
njena, pri čemer se tudi opravičujem, ker nisem že uvodoma govoril o teh 
stvareh,- Predvsem mislim na dve taki vprašanji. 

Prvo so sredstva, ki naj krijejo vse tiste izdatke, ki se bodo ob prehodu 
na nov delovni čas pokazali nedvomno kot nujni. Delno je že iz gradiva, še več 
pa iz razgovorov, ki smo jih imeli, mogoče razbrati, da gre v glavnem za dve 
vrsti izdatkov, oziroma stroškov, to je za prehrano na delovnem mestu in za 
otroško varstvo. Glede prehrane smo prišli do prepričanja, da to ni poseben 
problem. Vse večje delovne organizacije imajo že organizirano ali lastno pre- 
hrano ah pa imajo' dogovore z gostinskimi obrati, tako da sodimo, da to zanje 
ne bo predstavljalo kakšnih večjih materialnih izdatkov. Razen tega je treba 
seveda vedeti tudi to, da pomeni nova ureditev delovnega časa veliko več kot 
samo reguliranje delovnega časa. To vnaša v celotno naše življenje dokajšnje 
spremembe in med njimi tudi spremembe v načinu prehrane, saj opoldanski 
obrok ni kosilo, kot ga pojmujemo sedaj, ampak je to manjši obrok, ki se na 
lažje načine lahko uredi na delovnem mestu. 

V zakonu je določilo, da mora ta sredstva, kolikor bi nastala za republiško 
upravo, kriti izvršni svet, ki bo to kril iz republiške rezerve. Prav tako bodo 
tudi občine morale zagotoviti ta sredstva za svoje organe, kjer bi se taka po- 
treba pokazala. 

Glede otroškega varstva pa mislim, da to niso novi problemi. Mi smo že 
v dosedanjih dolgih razpravah o otroškem varstvu ugotovili in še posebej ob 
sprejemanju zakona decembra lani, da so to naloige, ki jih mara družba izvršiti. 
Zato smo mnenja, da bo ta zakon kljub temu, da ne posega na to področje, 
ampak ureja delovni čas, seveda močno pritisnil in prisilil vse odgovorne fak- 
torje, da naloge, ki smo jih že sprejeli, sedaj še hitreje uresničujemo. 

In tretjič, zakon predvideva postopno uvajanje, zato tudi določa ustano- 
vitev posebne komisije, ki bo v času prehoda na novo ureditev podrobno sledila 
tem procesom in sproti ugotavljala, kje in na kakšen način bi bile potrebne 
intervencije. 

Predsednik Vera Kolarič: Prosim, želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
Zaključujem razpravo o tem zakonu in prehajamo na glasovanje o amandmajih. 
Predlagam, da najprej glasujemo o najbolj spornem amandmaju, to je o> amand- 
maju, ki ga je predlagal poslanec dr. Furlan. Ta amandma se glasi, naj se v 
3. členu doda. nov 3. odstavek, in sicer: »Ne glede na določbe prejšnjega od- 
stavka se v mesecih juliju in avgustu začetek in trajanje delovnega odmora 
lahko razporedita tudi drugače, če to zahtevajo posebni delovni pogoji.« 

Prosim, kdor je za tak amandma, naj dvigne roko! (14 poslancev dvigne 
roko.) Kdo je proti? (22 poslancev.) Kdo se je vzdržal? (8 poslancev.) 

Ugotavljam, da je amandma dr. Furlana zavrnjen. 
Nadalje moramo glasovati še o amandmajih, ki jih je predložil izvršni svet. 

Te amandmaje ste že pismeno prejeli. Kdor je za amandmaje, ki jih je k 1., 2,, 
6., 7. in 16. členu predlagal izvršni svet, naj prosim dvigne roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Izgleda, da je večina. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? .(6 poslancev.) Hvala. 

Ugotavljam, da so amandmaji, ki jih je predložil izvršni svet, sprejeti. 
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Sedaj moramo še glasovati o amandmaju zakonodaj no-pr a vne komisije, in 
sicer k 7. členu, ki pravi, da se lv odstavek tega člena spremeni tako, da 
»delovni čas v vzgojnih in izobraževalnih zavodih urejajo posebni predpisi«. 

Prosim, kdor je za amandma zakonodajno-pravne komisije, naj dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? 
(6 poslancev.) 

Ugotavljam, da je amandma zakonodaj no-pr avne komisije sprejet. 
Po tem, ko smo izglasovali amandmaje, moramo1 glasovati še o zakonskem 

predlogu v celoti. Kdor je za predlog zakona o petdnevnem delovnem tednu 
v SR Sloveniji skupaj s sprejetimi amandmaji, naj prosim dvigne roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (11 poslancev.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o petdnevnem delovnem tednu v SR Slo- 
veniji v organizacijsko-političnem zboru sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 
Poslanec Franc Svetelj je zastavil poslansko vprašanje v zvezi z odgovor- 

nostjo pri pripravljanju zakonskih predpisov. Na vprašanje bo odgovoril pred- 
stavnik izvršnega sveta dr. Branko Premrou. 

Dr. Branko Premrou : Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Po- 
slanec tovariš Franc Svetelj postavlja vprašanje, kako je mogoče, da določbe 
nekaterih zakonov, ki jih je sprejela republiška skupščina, niso v skladu, kot 
ugotavlja ustavno* sodišče, z ustavo. Po njegovem mnenju spravljajo take ugo- 
tovitve ustavnega ,sodišča poslance, ki sprejemajo protiustavne določbe, v 
težaven položaj, posledica tega pa je nezaupanje do^ zakonov v celoti. 

Zato' naj bd proučili odgovornost zakonodajno^pravne komisije skupščine 
ter sekretariatov in strokovnih služb izvršnega sveta ter Skupščine SR Slove- 
nije, ki pripravljajo in zagovarjajo predloge takih predpisov. 

Pri odgovoru na to vprašanje moramo izhajati predvsem iz pomena in 
bistva ustavnega sodstva.. Ustavna sodišča so bila uvedena z now ustavo kot 
mehanizem, ki naj zlasti s presojanjem zakonitosti zakonov ter drugih splošnih 
aktov in Z' odločanjem O' varstvu temeljnih svoboščin in pravic občanov in orga- 
nizacij utrdi naš pravni red in v duhu temeljnih načel ustave skrbi za nadaljnji 
razvoj socialističnega družbenega reda. Ustavno sodstvo je dopolnitev skupščin- 
skega sistema. 

Skupščine in organi, ki sodelujejo v zakonodajnem procesu, se po sami 
naravi stvari ne spuščajo v problematiko zakonitosti, ampak so tudi zainte- 
resirani politični činitelj, kot je to poudaril tovariš Kardelj v svojem referatu, 
ko je v ustavni razpravi utemeljeval pomen uvedbe ustavnega sodstva. Ustavno 
sodstvo razbremenjuje skupščine, da se ne pojavljajo več kot sodniki v svojih 
stvareh, ko bi same odločale o ustavnosti in zakonitosti svojih aktov, kadar bi 
ti zadevali v interese občanov, delovnih skupnosti in družbeno-politične skup- 
nosti. Zato prispeva ustavno* sodstvo k naraščanju ugleda našega pravnega reda, 
naših zakonov in drugih predpisov, tako na znotraj, kot tudi v mednarodnem 
merilu, in je izraz višje ravni, do katere se je povzpela ustavnost naših zveznih 
i:n republiških zakonov. Tako nam že položaj našega ustavnega sodstva in nje^- 
gova vloga v zakonodajnem procesu pokažeta, da njegova dejavnost ne more 
negativno vplivati na ugled naše zakonodaje in to tudi ne v primerih, ko 
ustavno sodišče ugotavlja, da posamezne določbe zakona niso v skladu z ustavo. 
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Do takšnih ugotovitev ustavnega sodišča prihaja iz različnih razlogov. Za- 
konodaja je ustvarjalna uporaba in izvajanje ustavnih in drugih predpisov 
zaradi bolj ali manj popolnega urejanja posameznega pravnega področja in pri 
vsakem prilagajanju ustave življenju se dnevno pojavljajo različna stališča: in 
različna gledišča, ki zahtevajo zelo* tehtno strokovno utemeljitev. 

Prav zato je potrebno ustavno sodstvo:, da razsodi, katera stališča, so bližja 
ustavi, oziroma v skladu z duhom ustave. Nasprotujoča si stališča, ki povzročajo 
ustavne spore, so pogosto posledica stanja celotnega pravnega reda. Naj ome- 
nim, da kljub velikim naporom še doslej ni bilo mogoče v celoti, zlasti vse- 
binsko in smiselno uskladiti obstoječih zveznih in republiških predpisov z načeli 
in duhom nove ustave, da vedno znova ugotavljamo, da zlasti posamezni te- 
meljni zakoni posegajo v področje republiške zakonodaje in s temi nasprotujejo 
ustavno določenemu razmerju med zvezno in republiško zakonodajo, kar zelo 
ovira smotrno reševanje posameznih vprašanj z republiškim zakonom:. 

Ugotoviti moramo tudi, da ni -ustava v nekaterih določilih dovolj jasna in 
je včasih prepodrobno ali preveč razvlečena. Vse to poraja različna tolmačenja 
in nasprotna stališča. Zakonodajna dejavnost je v takih primerih zelo težavna 
in zato prihaja do razmeroma pogostih ustavnih sporov v Jugoslaviji in v vseh 
republikah, M na višji ravni razrešujejo ta nasprotja. 

To pa seveda, ne pomeni, da nas sedanje stanje zadovoljuje. Izvršni svet in 
republiški upravni organi se zavedajo, da zahteva kvalitetna rast naše zako- 
nodaje in tudi sam. obstoj ustavnega, sodstva, povečane napore za čim bolj 
skrbno redakcijo in pripravo predlogov zakonov, ki se obravnavajo v skup- 
ščini. Med ukrepe, ki naj bi to zagotovili, spada tudi uvedba tako imenovanega 
trifaznega, zakonodajnega, postopka, ki ga uvaja, nov skupščinski poslovnik. 
Tudi ustanovitev pravnega sveta pri izvršnem svetu, ki je že pričel z obrav- 
navanjem posameznih osnutkov in predlogov zakonov, sodi med take ukrepe. 

Vendar navedeni ukrepi in tudi še tako izboljšana kvaliteta zakonodajnega 
dela ne bodo nikoli mogli popolnoma izključiti možnosti, da bo tudi v bodoče 
prišlo do različnih stališč. Ustavno« sodišče bo; na ta način ostalo instrument, ki 
bo trajno prisotno tudi. pri presojanju, ali so posamezni pravni instituti in 
zakonske rešitve v skladu z duhom ustave. Prav tu pa se zagotavlja funkcija 
ustavnega sodišča, da kot vrhovni arbiter odloča O' skladnosti ali o neskladnosti 
zakonskega urejanja z ustavo, zlasti v naših razmerah, ko je še vse v razvoju 
samoupravljanja po vsebini in po obliki. 

Predsednik Vera K o 1 a r i č : Besedo ima poročevalec zakonodajno- 
pravne komisije, na katero je bilo prav tako naslovljeno vprašanje, 

Marjan Jenko: Tovarišice in. tovariši poslanca, razlogi, ki povzročajo 
ustavne spore, so zelo različni, številni in jih tukaj ni mogoče navajati. Naj 
na kratko omenim, da kljub velikim naporom doslej še ni bilo mogoče v celoti 
zlasti v podrobnostih uskladiti obstoječih zveznih in republiških predpisov z 
načeli nove ustave. Tako o zvezni temeljni zakonodaji vedno znova, ugotav- 
ljamo, da koncept posameznih zakonov nasprotuje ustavno določenemu raz- 
merju med zakonodajno funkcijo federacije in republike. Pri tem se postavljajo 
republiški zakonodajni dejavnosti včasih izredne ovire, ki onemogočajo smotrne 
in posebnim pogojem prilagojene rešitve posameznih vprašanj. 

V zadnjem primeru, ki ga je obravnavalo ustavno sodišče, se je ponovno 
pokazala neustreznost temeljnega zakona o zavodih. 
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Nadalje ugotavljamo, da ob sprejemanju ustave ni bilo mogoče predvideti 
niti v načelnih določbah ustave zajeti vseh konkretnih situacij, ki nastajajo 
v nadaljnjem razvoju. Zato je mogoče nekatere konkretne situacije tolmačiti le 
okvirno iz uvodnih temeljnih načel ustave. Ustava je ponekod nedognana. in 
za konkretno tolmačenje premalo jasna. V takih okoliščinah prihaja do raz- 
ličnih in nasprotujočih si tolmačenj pomena posameznih zakonskih določb ter 
njihovega medsebojnega odnosa.. V vse to pa je treba s predpisi ograjevati 
posamezne zelo občutljive' konkretne rešitve, ki morejo, ustrezati ne le prav- 
nemu redu v abstraktnem smislu, temveč tudi večjim življenjskim potrebam in 
dinamičnemu družbenemu razvoj ui. Ob vsem, tem je seveda zakonodajna dejav- 
nost zelo odgovorna in težavna. Ker se objektivno ne more izogniti posameznim 
nesoglasjem, dilem,am in sporom, zlasti kadar se zaradi širših družbenih koristi 
posega v ožje interese delovne skupnosti in posameznikov. 

Prav zaradi objektivnega predvidevanja takih situacij, zaradi učinkovite 
zaščite ustavnih pravic ter našega ustavnega in pravnega sistema smo z ustavo 
in zakonom uvedli institucijo ustavnega sodstva. S tem smo dali vsem zainte- 
resiranim široke možnosti, da dajo pobude oziroma predloge za oceno ustavnosti 
in "zakonitosti vseh normativnih , aktov. Do ustavnih sporov prihaja v vseh repu- 
blikah in v federaciji. Od sprejetja nove ustave in od uvedbe ustavnega sod- 
stva je bilo predmet ustavnega, spora 14 predpisov, ki jih je sprejela naša 
skupščina. Pri tem so bili nekateri zakoni napadeni tudi po večkrat in od več- 
jega števila predlagateljev. Sest zadev je bilo obravnavanih pri ustavnem 
sodišču Jugoslavije, ostale pa pri ustavnem sodišču SR Slovenije. Enajst obrav- 
navanih ustavnih sporov je bilo rešeno negativno za. predlagatelja spora, in sta 
le dva spora bila. rešena v korist predlagatelja. 

Po naših ugotovitvah prihaja do najtežjih ustavnih sporov v primerih, ko 
prizadete občine ali delovne in druge organizacije med pripravami posameznih 
predpisov niso bile ali soi bile le pomanjkljivo ali zgolj načelno konzultirane. 
Tako pomembna podrobna vprašanja predhodno niso vsestransko razčiščena. 
Prav tako> je značilno, da se ugovori proti posameznim zakonskim določbam 
praviloma niso pojavljali ob sprejemanju zakona, temveč med njegovim izva- 
janjem v praksi. Zaradi tega bi bilo potrebno v pripravah in sprejemanju za- 
kona podrobno dognati, kako se bo v praksi izvajal in kakšne bodo posledice 
uporabe njegovih določb. 

Temeljitejše in sploh boljše delo zagotavljajo v tem smislu določbe novega 
skupščinskega poslovnika. Zakonodaj,no-pravna komisija Skupščine SR Slove- 
nije si bo tudi v bodoče v okviru svoje funkcije prizadevala, da bo delo skup- 
ščine v skladu z ustavo in pravnim sistemom, pri čemer pa del odgovornosti 
nosijo predlagatelji in vsi drugi organi, ki sodelujejo v postopku. K boljšemu 
delu skupščine pa. lahko veliko prispevajo tudi poslanci, ki v stalnem stiku z 
volivci in občinskimi skupščinami pravočasno opozarjajo na neskladja in pro- 
bleme, ki jih je treba z novim predpisom urediti, ali, pa probleme, ki jih opažajo 
pri izvrševanju sprejetega zakona oziroma predpisa. 

Ce bo naše zakonodajno delo v bodoče še bolj temeljito, skrbno in skladno, 
lahko pričakujemo, da bo tudi razlogov za ustavne spore manj in da bodo zelo 
redke odločitve ustavnega sodišča o neskladnosti sprejetih predpisov z ustavo. 
Ob vsem povedanem pa neskladnosti seveda objektivno ne moremo povsem 
izključiti niti sedaj niti v bodoče. 
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Predsednik Vera Kolar i č : Vprašam poslanca Franca Svetel ja, če ima 
še kakšno dodatno vprašanje? (Nima.) 

Pasiansko vprašanje je postavil tudi poslanec Geza Bačič, Zanima ga, kako 
bo letos urejeno vprašanje regresov na prevoznih sredstvih za potovanja otrok 
in mladine v Sloveniji. O tem smo danes že nekaj slišali. Vendar prosim pred- 
stavnika izvršnega sveta, dr. Vladimira Bračiča, da odgovori na vprašanje. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovarišica predsednica, tovarišiee ih tovariši 
poslanci! Vprašanje poslanca Geze Bačiča ima dva dela. V prvem vprašuje, 
zakaj še vedno ni predvideno, kako bo letos urejeno vprašanje regresov, in 
drugič, ali so predvideni kakšni ukrepi, da bo to vprašanje rešeno čimprej. 

Pred seboj imam predlog zakona o popustih na oene za skupinska poto- 
vanja otrok in mladine, ki ga bomo v prihodnjih dneh poslali skupščini v 
obravnavo in sprejetje. Res je, da se je priprava zakona nekoliko zavlekla. 
Načelna stališča, na katerih temelji zakon, pa rešujejo stvari na naslednji način: 

Menimo, da bi popust, ki bi ga zagotovila republiška skupnost, znašal lahko 
20 % polne cene, republiška izobraževalna skupnost naj bi sklenila: z vsemi 
prevoznimi podjetji, torej z železnico in avtobusnimi podjetji predhodne po- 
godbe, vendar bi pri tem morala vztrajati, da bo sklenila take pogodbe le s 
tistimi, ki bodo pogodbeno zagotovili tako imenovani komercialni popust, ki 
bi naj znašal po dosedanjih ocenah najmanj 35 % polne lastne cene. Tako bi 
torej dobili najmanj 55% regresa na polno lastno ceno. Ostale stroške pa naj 
nosijo uporabniki sami ali drugi dejavniki, ki neposredno sodelujejo pri tem. 
To pa so lahko šolske skupnosti, organizacija mladine, temeljne izobraževalne 
skupnosti in drugi. 

Dalje je predvideno, ne sioer v zakonu, ampak v praksi, da bo temeljna 
izobraževalna skupnost zahtevala od vsakega učnega zavoda, da predloži pro- 
gram svojega dela. V program dela pa spadajo tudi šolske ekskurzije in izleti. 
Tako bo lahko temeljna izobraževalna Skupnost vplivala na takšne dejavnosti, 
kajti oestokrat se je dogajalo, da so bili učni izleti oziroma ekskurzije vse prej 
kot to, ampak le daljša zabavna potovanja, ki so šla deloma tudi na račun 
družbe. 

Menimo, da bo s predloženim zakonom zagotovljeno, da bodo imeli učenci 
šol ter člani pionirske organizacije, zveze mladine, zveze študentov, zveze za 
telesno kulturo, počitniške zveze, zveze tabornikov in planinske zveze določene 
možnosti za potovanja, ekskurzije. in obiske kulturnih institucij. Hvala. 

Predsednik Vera Kolari č : Ali ima poslanec Bačič še dodatno vpra- 
šanje? Izgleda, da ima. 

Geza Bačič: Dodatnega vprašanja sicer nimam, in se z odgovorom za- 
enkrat strinjam. Vendar, ker je bilo o regresih že danes dovolj govora, bi po- 
novil samo še tole. 

Najprej menim, da je 55 °/o regresa v današnjih pogojih še vedno premalo. 
O tem bomo verjetno lahko razpravljali takrat, ko bo ta akt temeljito pri- 
pravljen oziroma dan v razpravo. Dalje menim, da je bilo lani dano za regrese 
210 milijonov premalo. Takšni so vsaj podatki. Vprašanje pa je, če so ti po- 
datki točni? Letos pa postajamo, po mojem mnenju malo neresni, ko menimo, 
da bo dovolj samo 105 milijonov S dinarjev. Strinjam se sicer s tem, kar je 
bilo v odgovoru povedano, da bo treba iskati ustrezne rešitve predvsem v 
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pogodbah z zainteresiranimi prevoznimi podjetji, ki naj bi dajala komercialni 
popust. Zal pa so to le predvidevanja, ki mi zaenkrat ne zbujajo dovolj opti- 
mizma. Omenjenih 35 °/o se mi zdi le račun brez krčmarja. Sicer pa bomo o tem 
vprašanju kmalu odločali in bomo lahko takrat dali pripombe in predloge. 
Vendar ponovno poudarjam, da bi bilo nujno pripraviti predloge za ureditev 
regresa pred sprejetjem proračuna oziroma vsaj do takrat. Hvala! 

Predsednik Vera K o 1 a r i č : Poslansko vprašanje je postavil tudi po- 
slanec dr. Vanek Šiftar, in sicer, zakaj ni bil zakon o delu na domu usklajen 
z ustavo in temeljnim zakonom o delovnih razmerjih oziroma zakaj še ni bil 
predložen skupščini osnutek ustreznega zakona? Na vprašanje bo odgovoril 
Rado Miklič, pomočnik republiškega sekretarja za delo. 

Rado Miklič: Tovarišioa predsednica, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanec dr: Vanek Šiftar vprašuje, kaj je z napovedanim zakonom o- delu na 
podlagi proizvodnega sodelovanja? Gre namreč za zakon, ki naj uredi položaj, 
ko razmerja nastala na podlagi proizvodnega sodelovanja prerastejo v redna 
delovna razmerja. 

Ker so že uvodna obravnavanja tega vprašanja pokazala, kako je ta naloga 
zamotana, je republiški sekretariat za delo začel v maju leta 1967 s sistema- 
tičnim zbiranjem gradiva, ki bi mu omogočilo spoznati dejanske razmere in jih 
proučiti. V ta namen je organiziral tudi razgovore z nekaterimi organizacijami, 
kot so: kmetijski kombinat Žalec, kmetijska zadruga Brda, trgovsko podjetje 
»Dom«, agrokombinat »Emona« in drugi, se pravi s tistimi, ki imajo najbolj 
razvite oblike proizvodnega sodelovanja in najbolj razvite oblike dela na, domu. 

Zbrano gradivo je odkrilo zelo veliko pestrost glede vsebine1 in oblik raz- 
merij, ki nastajajo na podlagi takega sodelovanja, zlasti pa mnoiga nova vpra- 
šanja, ki so ponovno potrdila, kako je ureditev teh razmerij izredno občutljiva 
zadeva. Po številnih razpravah, na katerih so sodelovali tudi predstavniki repu- 
bliškega sekretariata za gospodarstvo in republiške gospodarske zbornice,, so 
bile konec septembra izdelane prve teze za zakon o delu na domu na podlagi 
trajnega proizvodnega sodelovanja. Ta zakon naj bi zajel tudi delovna razmerja 
pri delu na domu. 

Omenjene teze smo v oktobru razposlali v proučitev najbolj zainteresi- 
ranim delovnim organizacijam, republiškemu svetu zveze sindikatov, republi- 
škim upravnim organom, pravni fakulteti, vrhovnemu sodišču, gospodarski 
zbornici in še nekaterim. 

Razprava, ki je bila končana v decembru, je teze sicer v načelu podprla, 
hkrati pa je med drugim zastavila tudi tole načelno vprašanje: Ali so že dozo- 
reli pogoji, da bi se lahko tako občutljivo materijo, kot so ta razmerja, nasta- 
jajoča na podlagi proizvodnega sodelovanja, uredila z zakonom na način, ki bi 
bil spodbuden za nadaljnji razvoj teh razmerij? 

Velja namreč pripomniti, da se v novih pogojih gospodarjenja uveljavlja- 
v teh razmerjih vrsta novih, zelo pozitivnih elementov, v katerih se začenja 
interes kooperantov vedno bolj povezovati z interesi delovnih organizacij. Pri 
tem prevladuje poslovno obeležje, ki je v prid obema stranema. Zato je v raz- 
pravah prevladalo stališče, da bi kazalo predvsem nadaljevati s proučevanjem 
raznih odprtih vprašanj, da bi tako lahko' našli najboljše rešitve. 

O samih tezah, zlasti pa o izidu razprave in o stališčih ter- problemih, ki 
jih je razprava nakazala, pa je pripravljena posebna informacija, na podlagi 
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katere bo izvršni svet odločil o smeri nadaljnjega dela na tem področju. Hvala 
lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Vprašam tovariša poslanca, če ima morda 
še dodatno- vprašanje? 

Dr. Vanek Šiftar: Nimam dodatnega vprašanja, pač pa moram izja- 
viti, da nisem v celoti zadovoljen z odgovorom tovariša Mikliča. Gre namreč 
za dve osnovni vprašanji, ki jih ne moremo povezovati. Prvič gre za proizvodno 
sodelovanje in tako imenovane kooperantske odnose, ki jih sedaj deloma že 
ureja 135. člen temeljnega zakona o delovnih razmerjih. Drugič pa gre za delo 
na domu, ki je lahko včasih kooperantski odnos, včasih pa se lahko pojavlja 
kot čisto drugačno delovno razmerje. Zaradi tega menim, da bi bilo morda 
zaradi položaja, ki sem ga tudi navedel, v svojem vprašanju oziroma v obraz- 
ložitvi k vprašanju, umestno, da ti dve stvari ločeno urejamo, kajti pogoji za 
ureditev dela na domu so' po' mojem mnenju zreli. 

Za utemeljitev tega navajam dve stvari: prvič, v informaciji o davčnih 
obremenitvah občanov v letu 1967 po zakonu o prispevkih in davkih občanov, 
to je informacija z dne 3. 11. 1967, je ugotovitev, ki nas mora zaskrbeti. Pri 
tem opozarjam, da je ni do sedaj nihče zanikal. Ta ugotovitev glasi!, da dela 
pri posameznem privatnemi obrtniku tudi do 50 ljudi, ki delajo na domu. Tako 
pravi informacija, pa tudi osebno poznam take primere, ko pritegujejo posa- 
mezni zavezanci k sodelovanju vrsto ljudi, poudarjam vrsto ljudi, ki na svojem 
domu delajo za njih. 

V informaciji, ki jo izdaja Skupščina SR Slovenije št. 4/68, je na 44. strani 
napisano, da je .izvrsni svet obravnaval predlog zakona o dodatnem prispevku 
za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo- zavarovanci od dopolnilnih do- 
hodkov. Tam je predvideno, da bodo dodatni prispevek plačevali tudi tisti, ki 
opravljajo delo- na domu. To se pravi, da predvidevamo, da je to družbeni pro- 
blem in hočemo to zavezati s prispevkom, vendar dela na domu nismo definirali. 

S temi v zvezi želim opozoriti na položaj, za katerega mislim, da ni v skladu 
z našo ustavo. Gre za primer referenduma. Mi referendum na, veliko uporab- 
ljamo, o njem veliko govorimo-, vendar zvezna, ustava v četrtem odstavku 89. 
člena napoveduje, da bo izdan zakon o referendumu. Toda mi referendum 
uporabljamo in z njim odločamo, -čeprav še nimamo- temeljnega zakona o tem. 
Podobno je z omenjenim osnutkom zakona, ko bomo nekoga, obremenjevali 
s prispevki za delo na domu, kaj pa je delo- na domu, pa nismo natančno dolo- 
čili. Zaradi tega menim, kar sem v zadnjem odstavku utemeljitve k svojemu 
poslanskemu vprašanju tudi napisal, -da s-o- zreli pogoji za to, da, res odpravimo 
izkoriščanje človeka po človeku. Sodim, da če ni mogoče izdati kompleksnega 
zakona, p-otem izdajmo vsaj tak zakon, s katerim bomo uredili delo na domu. 
To je v interesu družbenih socialističnih odnosov. Hvala vam. 

Predsednik Vera Kolarič: Menim, da je to dodatno vprašanje. 

Di]. Vanek Šiftar: Ne, dodatnega vprašanja ne zastavljam. 

Predsednik Vera Kolarič: To se pravi, da ni potreben odgovor pred- 
stavnika izvršnega sveta. 
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Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne javi se nihče.) Izgleda, da 
nihče. S tem je dnevni red današnje seje izčrpan, vendar vas moram, preden 
zaključim sejo, obvestiti v smislu 312. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, 
da so bili zakonski predlogi, ki smo jih obravnavali na zadnji seji našega zbora, 
v enakem besedilu izglasovani tudi v republiškem zboru in sicer: 

zakon o pravicah funkcionarjev in drugih delavcev SR Slovenije, ki so za- 
posleni v organih federacije; zakon o dopolnitvi/ zakona o financiranju druž- 
benopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji; odlok o začasnem financiranju repu- 
bliških potreb v prvem trimesečju leta 1968; odlok o finančnem programu za 
financiranje ureditve bolnišničnega objekta v Crni za zavod za usposabljanje 
mladine v Grani na Koroškem. 

Prav tako lahko ugotovim, da je republiški zbor sprejel v enakem besedilu 
tudi zakon o petdnevnem delovnem času v SR Sloveniji, o katerem smo danes 
glasovali. 

Zaključujem 47. sejo arganizacijsko^-političnega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 16. uri.) 



PRILOGE 

Poročila odborov in komisij, ki k temeljnemu aktu ne predlagajo sprememb 
ali dopolnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vsebinsko novih argumentov, 
so v prilogah označena samo z navedbo odbora ali komisije, ki je poročilo pri- 
pravil, ter z datumom in opravilno številko poročila. 

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV 

Rado Pušenjak, 
poslanec republiškega zbora 

Po časopisnih objavah je tudi v Sloveniji 76 delovnih organizacij od skup- 
nega števila 128, ki so prišla pod udar zveznega zakona glede začasne prepovedi 
zvišanja osebnih dohodkov, izplačalo v času od 22. do 31. 12. 1967, torej v dneh 
razprave o tem zakonu v zvezni skupščini, zvišane osebne dohodke. 

Kolektivi dotičnih delovnih organizacij so si s tem močno zvišali lanske 
prejemke, sočasno pa zagotovili še večje osebne dohodke tudi v letošnjem letu. 

To so napravili navzlic temu, da so anomalije na področju nagrajevanja 
ostro obsodili v jesenskih mesecih 1967 republiški in politični forumi, zlasti 
plenum CK ZKS, nadalje naša skupščina in da se je tudi zvezna skupščina lotila 
tega vse bolj zaostrenega gospodarskega, socialnega in političnega vprašanja. 
To dodatno izplačilo se je izvršilo nadalje v času, ko so bile v zvezni skupščini 
razprave, da se zavoljo pomanjkanja sredstev in zaščite gospodarstva znižajo 
limiti prispevkov na osebne dohodke na 26 %, kar lahko pomeni za Slovenijo 
zamrznjenje nevzdržnega stanja na področju strokovnega šolstva in pokojnin- 
skega zavarovanja. 

Kolektivov teh organizacij ni brigalo dejstvo, da je po bilanci za III. tri- 
mesečje 1967 poslovalo v Sloveniji 89 podjetij z izgubo in 452 delovnih organi- 
zacij — to je 22lo/o vseh delovnih organizacij — na meji rentabilnosti. Kljub 
temu, da so osebni dohodki v večini teh organizacij nizki, je vendarle poslovno 
sodelovanje oziroma dohodek, ki so ga zadevne delovne organizacije ustvarile 
tudi s temi organizacijami, omogočil marsikje povsem neupravičeno dodatno 
zviševanje osebnih dohodkov. 

Tovariš predsednik. Naprošam vas, da pozovete republiški sekretariat za 
delo, da da na naslednji seji republiškega zbora pismeno poročilo o rezultatih 
pregledov zadevnih delovnih organizacij po centrali službe družbenega knjigo- 
vodstva za Slovenijo v Ljubljani. Zanima me zlasti: 

1. Katere od teh delovnih organizacij, ki imajo sedaj zamrznjene osebne 
dohodke, so v času od 22. do 31. 12. 1967 izplačale in kakšne zneske za dodatne 
osebne dohodke? 

2. Kakšni so bili v letu 1967 v teh organizacijah najnižji, najvišji in poprečni 
osebni dohodki — vključno z doplačili v mesecu decembru 1967? 
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3. Kakšno je bilančno stanje teh organizacij pred 30. 9. 1967 v najbolj 
skopih kazalcih, to je celotni dohodek in ostanek dohodka? 

4. Ker domnevam, da mnoge delovne organizacije sploh ne bi zviševale 
osebnih dohodkov, če bi ne bilo napovedanega zveznega zakona, naprošam, da 
služba družbenega knjigovodstva oceni, koliko je šlo sredstev prek plačnega 
sklada več, kot bi jih bilo izplačanih v primeru, da bi ne bilo nobenih omejitev. 

5. Če se opaža eventualni strah pred blokado osebnega dohodka tudi pri 
kakšnih drugih delovnih organizacij in katerega posledice bi bile nadaljnje 
neupravičeno zviševanje osebnih dohodkov? 

6. Kako so gospodarile z dohodkom za nagrajevanje v IV. četrletju 1967 
tiste zdravstvene organizacije, ki so se morale po republiškem zakonu do 
31. 12. 1967 integrirati. Pričakovati je bilo namreč, da bodo te delovne orga- 
nizacije, kolikor je pač to mogoče, svoje sklade pred integracijo izpraznile. 

Ivan Kreft, 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

Vljudno prosim, da posredujete izvršnemu svetu oziroma republiškemu 
sekretariatu za prosveto in kulturo naslednji poslanski vprašanji: 

1. Glede na pestrost spontanih predlogov v slovenskem tisku o tem, kako 
naj bi uredili dopolnilno šolanje oziroma izobraževanje kmetijskih proizvajalcev, 
prosim republiški sekretariat za prosveto in kulturo, da odgovori na vprašanje 
ali je skupno z drugimi zainteresiranimi ustanovami morda že pripravil predlog, 
kako bi s temeljito strokovno proučitvijo sistematično rešili problem izobraže- 
vanja podeželskih ljudi, predvsem mladine za tak poklic kmetovalca kot ga 
zahteva sodobno mehanizirano in elektrificirano kmetijstvo. 

2. Dalje prosim za odgovor na vprašanje v zvezi s sofinanciranjem filma 
»Neretva«: 

— ali je res, », .. da so nam znatno finančno pomoč prispevali izvršni 
sveti vseh republik«. . . kot je izjavil Veljko Bulajić, režiser filma »Neretva« v 
Nedeljskem dnevniku z dne 14. januarja 1968, torej tudi izvršni svet SR Slo- 
venije? Ker gre v celoti za sredstva od dveh milijard tristo milijonov S din po 
eni verziji, do kar 14 milijard S din v drugi verziji (Ekonomska politika z 
dne 30. 12. 1967), je to izdatek, ki ga je v reformskem času težko zagovarjati. 

Drugo vprašanje 

Prosim, posredujte sekretariatu za pravosodje in občo upravo naslednje 
poslansko vprašanje: 

Od novega leta 1968 veljajo tudi glede gospodarskega kriminala poostrena 
določila zakonika o kazenskem postopku. Tako se 137. člen zakonika o kazen- 
skem postopku sedaj glasi takole: 

»Vsi državni organi ter delovne in druge organizacije (kar 
je razprto, je novo, op. I. K.) so dolžni nazniti kazniva dejanja, za katera se 
storilec preganja po uradni dolžnosti, če se o njih obveščeni ali če kako drugače 
izvedo zanje. 
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Obenem z ovadbo morajo državni organi ter delovne in druge 
organizacije (kar je razprto, je novo, op. I. K.) navesti dokaze, za katere 
vedo, in poskrbeti, da se ohranijo sledovi kaznivega dejanja in predmeti, na 
katerih ali s katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno, ter druga dokazila.« 
(Po prečiščenem besedilu v Uradnem listu SFRJ 50/1967.) 

Taka poostritev določil zakonika o kazenskem postopku je v času družbene 
in gospodarske reforme in posebej še po brionskem plenumu nujna glede na 
doslej pomanjkljivo odkrivanje gospodarskega kriminala, glede na nezadostno 
učinkovitost organov pregona pred brionskim plenumom in končno glede na 
preveliko tolerantnost ali zaradi drugih vzrokov (intervencij itd.), zato prosim 
za odgovor na vprašanje: 

Kakšne ukrepe sta pripravila sekretariat za pravosodje in občo upravo 
oziroma javno tožilstvo SR Slovenije z namenom učinkovitejšega pregona sto- 
rilcev omenjenih kaznivih dejanj ob osebnem okoriščanju posameznikov, da 
ne bi morali pozneje zopet ugotavljati, da smo premalo storili pri zatiranju 
gospodarskega in drugega kriminala kljub možnostim, ki nam jih daje zakohik 
o kazenskem postopku. 

Prosim, da bi dobil ustni odgovor na drugi letošnji seji republiškega 
zbora dne 12. februarja 1968. 

Marija I v k o v i č , 
poslanec republiškega zbora 

Zaposlovanje mladih je v obdobju zadnjih dveh let izrazito pereče vpra- 
šanje. Tudi v skupščini se odraža zadevna skrb. 

V pretekli mandatni dobi je bilo na tem mestu postavljeno vprašanje, 
kaj je mogoče storiti, da bi se tudi mladini, ki ni dokončala osemletke, omogočilo 
vključevanje v poklice in delovni proces. 

V razpravah na terenu se je to vprašnje prav v zadnjem času postavilo v 
ospredje, posebno v odnosu zaposlovanja in sprejemanju v uk v obrti. Niso 
osamljeni primeri, da obrtniki manj zahtevnih poklicev žele sprejeti vajence, 
pa jih ne morejo dobiti — namreč tisti, ki bi želeli v uk v te poklice, nimajo 
dokončane osemletke. 

Prosim vas, tovariš predsednik, da posredujete izvršnemu svetu naslednji 
poslanski vprašanji: 

1. Ali je bilo kaj storjenega in kakšno stališče zavzema izvršni svet v 
pogledu omogočanja vključitve v uk mladine, ki ni dokončala osemletke, v 
manj zahtevne poklice? 

2. Ali je res, da učni (teoretični) čas poklicnih šol ni prilagojen potrebam 
dela? (Na primer: čas teoretičnega pouka pleskarskih vajencev je v letnem času, 
to je v času sezone, ko pa je znano, da bi bil umestnejši v zimskem času.) 

Na podlagi 25. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije vlagam vpra- 
nje pravočasno in prosim za odgovor na prvi naslednji seji republiškega zbora. 

Inž. Miloš Polič, 
poslanec republiškega zbora 

1. 2e nekaj let smo priče zelo čestih drastičnih omejitev električne energije. 
Temeljni vzroki so nizka akumulativnost naših voda, bodisi zaradi količine 
vodnega dotoka, bodisi zaradi zelo naglega poslabšanja stanja naših akumu- 
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lacijskih bazenov zaradi njihovega naglega polnjenja z erozijskim materialom, 
ki ga prinašajo neurejeni hudourniki. 

2. Znano nam je, da imamo zaradi tega stalno škodo v gospodarstvu in 
občutno dviganje cen električnemu toku, kar pa ima za verižno posledico, dvig 
cen vseh storitev in blaga, ki so s tem v zvezi, od kruha do mestnega prometa. 
Z druge strani pa nam je znano, da je s strani vodnega sklada SR Slovenije 
bilo zelo malo napravljenega na pravilnem saniranju in ureditvi hudourniških 
območij preprosto zato, ker to vprašanje ni niti zakonsko niti finančno zado- 
voljivo rešeno. Hotel bi opozoriti, da je že republiški sekretariat za urbanizem 
v svojih tezah za sestavo zakona o vodnem prispevku za leto 1968 nakazal 
nekaj najbolj perečih problemov, ki jih tudi v letošnjem letu ne bomo mogli 
reševati ter napisal: »Finančni plan vodnega sklada ne zagotavlja niti sredstev 
za redno vzdrževanje obstoječih gradbenih hudourniških objektov. Popolnoma 
pa je zanemarjena skrb za biotehnične ukrepe v povodjih hudournikov in 
sanacije teh področij. Zaradi zanemarjanja teh problemov nastajajo vedno 
večje katastrofe . . 

Seveda s tem in takšnim delom dovoljujemo nadaljevanje polnjenja naših 
akumalacijskih bazenov z vse večjimi količinami naplavinskega in erozijskega 
materiala, s tem pa še naprej zmanjšujemo v znatni meri kapacitete naših 
hidroelektrarn. 

3. Na drugi strani pa nas dnevno časopisje obvešča o tem, da je za gradnjo 
hidroelektrarne Srednja Drava I potrebno še 90 milijonov N din. 

Hidroelektrarna Srednja Drava I se gradi od 1964. leta in bi po osnovnih 
programih in načrtih morala začeti s poskusnim obratovanjem že pred zimo 
1966. leta. Nato je bil ta rok z novimi dodatnimi finančnimi sredstvi podaljšan 
do konca 1967. leta. Sedaj pa smo priče ponovnemu podaljšanju do avgusta 
1968. leta z novim zahtevkom po novih 90 000 000 N din, katere bo v višini 
25 000 000 N din krila zvezna investicijska banka, iz zaostalih kreditov 
65 000 000 N din pa naj bi zagotovila republiška gospodarska banka. 

4. Zadnja poročila jugoslovanske televizije v oddaji o Đerdapski hidro- 
centrali govorijo, da bo kW električne energije stal okoli 3 pare, za HE SD I 
pa »Delo« poroča, da bo stal zaradi takšne »maratonske« gradnje 13 par. 

5. Predstavniki SGP »Tehnogradnje« so po svojem nekdanjem direktorju 
dipl. inž. Pipanu, izjavili na sestanku spomladi 1964, na katerem so sodelovali 
predstavniki: »ELES« iz Ljubljane, dravskih elektrarn iz Maribora, zavoda 
za raziskavo materiala in konstrukcij iz Ljubljane in univerze iz Ljubljane, da 
so vsi gradbeni problemi za HE SD I natančno obdelani s tehnologijo materialov 
in gradnje, kakor tudi vsa gradbena mehanizacija. 

Zaradi takšne situacije v našem elektrogospodarstvu ter dokaj težke gospo- 
darske in finančne situacije, v kateri se nahaja naša republika, prosim, da mi 
izvršni svet odgovori ustno na naslednja vprašanja: 

1. Kako to, da ne najdemo tehnične in finančne pomoči za nujno ureditev 
vsaj tistih hudourniških območij, ki tako brez milosti zasipavajo akumulacijske 
bazene naših hidroelektrarn ter s tem slabšajo naše elektroenergetske sposob- 
nosti, posebno v kritičnih obdobjih. Ali 1 270 000 N din za 1968 planiranih za 
vzdrževanje gradbenih hudourniških objektov, za stanje v kakršnem so-, ni 
Tsajblažje rečeno, neresna vsota glede na posledice? Kako se nameravajo ta 
vprašanja reševati v bodoče? 
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2. Kakšno stališče ima republiški izvršni svet do tako neresne gradnje 
»HE SD I«, kaj so osnovni vzroki takšne »maratonske« gradnje ter kdo odgo- 
varja za tako nesmotrno trošenje družbenih finančnih sredstev? Ali ima repu- 
bliški izvršni svet izračun dosedanjih izgub, ki so nastale zato, ker HE SD I 
ne obratuje že od konca 1966. leta? Kolikšna je škoda, ki jo je do sedaj zaradi 
tega utrpela tovarna aluminija in glinice »Boris Kidrič« iz Kidričevega? Ali 
je nekdo pri investitorju ali pri izvajalcu del kriv za takšno stanje? 

3. Ali je pri tej finančni situaciji republiška gospodarska banka v stanju 
posoditi investitorju še zahtevanih 65 000 000 N din ter pod kakšnimi pogoji? 
Ali imamo sedaj garancije, da bo HE SD I res začela z obratovanjem v napo- 
vedanem roku tj. avgustu 1968 glede na stanje gradbenih in montažnih del? 

Inž. Zvone Pelikan, 
poslanec republiškega zbora 

Zakon o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v 
letih 1966 do 1970 (Ur. 1. SRS 4/67) predvideva usmeritev republiških sredstev 
za investicije v kmetijstvo do leta 1970 znesek 40 milijonov dinarjev. 

Znano je, da so naložbe v kmetijstvo naše republike zadnjih nekaj let 
v stalnem in znatnem upadanju. Konkurenčnost kmetijskih Organizacij na 
domačem in tujem tržišču pa zahteva povečanje naložb za izboljšanje tehno- 
logije, dokončanje začetih investicij, ureditev zemljiškega fonda itd. Vsako 
zamujanje in odlaganje teh naložb lahko izredno negativno vpliva na gospo- 
darsko moč kmetijskih gospodarskih organizacij, torej na celoten gospodarski 
potencial republike. 

Kar nisem' doslej zasledil v nobenem materialu, koliko teh sredstev in 
v kakšne namene bo na razpolago za naložbe v kmetijstvo v letu 1968, prosim, 
da mi na to republiški sekretar za gospodarstvo ustno odgovori. 

Cene Matičič, 
poslanec republiškega zbora 

Tako kot vsaka, je tudi naša družba sestavljena iz neštetih ekonomskih 
celic, ki vsaka zase in vse skupaj po svojih močeh, možnostih in sposobnostih 
v okviru slovenskega, jugoslovanskega ali pa celo svetovnega gospodarskega 
prostora, na temelju družbenih, pa tudi osebnih sredstev za delo prispevajo 
k rasti družbenega proizvoda in nacionalnega dohodka naše družbe. Jasno 
je, da se celotna družba ne le zanima, kaj in kako se upravlja s sredstvi, ki 
so v končni konsekvenci njena last, pač pa, da tudi pomaga pri oblikovanju, 
formiranju in tudi poslovanju teh ekonomskih celic. Takšna pomoč najde svojo 
konkretno obliko tudi v institutu garancij in supergarancij, ki jih podpisujejo 
ne le občinske skupščine, pač pa tudi izvršni svet v imenu naše republiške 
skupščine. 

Iz materiala o pripravi proračuna za leto 1968 je razvidno, da je Sociali- 
sti čna republika Slovenija supergarant za 1,716 milijarde N din oziroma 171,6 
milijarde S din. Plastično povedano to pomeni, da je vsak aktivni Slovenec, če 
jih štejem, da nas je 500 000, obremenjen z bianco menico v višini nekaj nad 
3400 S din. Popolnoma je razumljivo, da mora družba postaviti tak konkretni 
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in varstveni mehanizem, ki bo sposoben ne samo spremljati, pač pa tudi opo- 
zarjati in vnaprej povedati, kaj se s sredstvi dogaja in kako se z njimi posluje. 
To varnostno službo opravlja SDK. Ta naj bi podobno kot vgrajene signalne 
naprave pri tehničnih aparatih ali pa popolnoma navadne varovalke pri elek- 
tričnih potrošnikih, pravočasno z »rdečo lučjo« signalizirala descendenčne in 
grozeče pojave, v določenem trenutku pa tako kot varovalka, tudi prekinila 
njih anormalno poslovanje. Praksa, ki jo poznamo iz dosedanjih let, pa kaže, 
da naša varnostna služba SDK teh nalog večkrat ni zmožna zadovoljivo opraviti. 
Izgleda, da ni bila sposobna pravočasne intervencije v primerih Fruktus, Inis, 
Ladjedelnice itd., delno pa tudi EKK, da ne štejem še tistih primerov, s katerimi 
ni obremenjen supergarant izvršni svet, pač pa posamezne občinske skupščine. 
Zadnja praksa okoli Adria-avioprometa kaže, da se utrjena praksa, kljub 
kritičnim besedam, ki jih je SDK v preteklem letu doživel, ni izboljšala niti 
spremenila. 

Razumljivo je, da nas takšno poslovanje naše SDK dokaj stane, saj bo 
samo v tem letu treba plačati 10 milijonov N din oziroma eno dobro milijardo 
S din obveznosti na naslov garancij za Fruktus, Inis, Ladjedelnico itd. ter 
69 milijonov N din oziroma 6,94 milijard S din na naslov obveznosti za EKK. 
To pomeni, da mora Socialistična republika Slovenija samo v letošnjem letu 
plačati na račun teh obveznosti 4,64 % celotnih republiških supergarancij. Pri 
tem seveda ne gre mimoiti 650 milijonov S din, kolikor bo morala republika 
v letu 1968 primakniti za redno poslovanje SDK. V sklopu vsega povedanega 
je več, kot razumljivo, da naša SDK verjetno ne opravlja naloženih nalog 
v splošno družbeno zadovoljstvo, in da je splošna kritika na njen naslov 
upravičena. 

Glede na to prosim izvršni svet, da mi na prihodnji seji našega zbora 
odgovori na naslednji vprašanji: 

1. kakšno je stališče izvršnega sveta do sedanjega načina poslovanja in 
organizacije SDK, kot varovalnega mehanizma poslovanja našega celotnega 
gospodarstva, 

2. ali ima izvršni svet namen pristopiti k reorganizaciji te službe in kakšne 
oziroma katere temelje si je v zvezi s tem zastavil? 

Stane Simšič, 
poslanec gospodarskega zbora 

S 1. februarjem 1968. leta bo na železniški progi Ljubljana—Šiška—Kamnik 
ustavljen javni potniški in blagovni promet. Soglasje k ukinitvi te proge je 
dal tudi izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Ukinitev proge bo močno prizadela gospodarstvo kamniško-domžalskega 
bazena, kar so dokazale razprave že v začetku 1967. leta. Enako je bilo ugo- 
tovljeno na sestanku gospodarstvenikov tega področja 13. 1. 1968. 

Ce bo proga ukinjena, je potrebno računati tudi na znatno manjši promet 
na drugih progah. Nelogično je misliti, da bo ves dosedanji tovorni promet 
usmerjen po železnici do Ljubljane in nato s pretovarjanjem dostavljen naslov- 
nikom. Tak način prevoza bi znatno podražil stroške, zato se bodo koristniki 
prav gotovo preusmerili na avtomobilski promet od izhodne do končne postaje 
povsod tam, kjer je to mogoče. 
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Zaradi tega smatram, da so izračuni 0 rentabilnosti proge enostranski, 
nepopolni in problematični. 

Po oceni gospodarstvenikov tudi železnica sama do sedaj ni izkoristila 
vseh možnosti za rentabilno poslovanje te proge. Z boljšo organizacijo dela, 
ekspeditivnostjo in prilagajanjem potrebam gospodarstva bi bilo mogoče doseči 
rentabilnost proge. 

Nekateri podatki dokazujejo, da je bila ta proga pred nekaj leti zelo 
rentabilna ob znatno manjšem gospodarskem potencialu tega področja, zato 
sem prepričan, da bi bilo mogoče to doseči tudi sedaj, če bi obstajala priprav- 
ljenost vseh faktorjev. 

Samo začasna rešitev proge ne bi bila smotrna, zato predlagam, da se 
ponovno pretehtajo vse možnosti za normalno obratovanje proge Ljubljana— 
Kamnik. Preusmeritev transporta bo v gospodarskem smislu zahtevala znatno 
večja sredstva, kakor pa znaša navidezen prihranek, če1 se proga ukine. 

Zaradi prej navedenih razlogov se pred gospodarske faktorje prizadetega 
področja postavljajo mnogi zelo težko rešljivi problemi, zato postavljam izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednje vprašanje: 

1. kako organizirati blagovni promet na to področje, ker so možnosti avto- 
mobilskega prometa omejene; 

2. kdo bo regresiral večje stroške prevoza za dijake, študente in zaposlene; 
3. cesta Ljubljana—Kamnik, predvsem na odseku Trzin—Kamnik, že do- 

slej s stalnimi popravili, komaj vzdrži avtobusni in avtomobilski promet ter 
bi vsako dodatno obremenjevanje resno škodovalo prevoznosti ceste. Zanima 
me, ali je pri sprejemanju sklepa o ukinitvi proge izvršni svet upošteval pove- 
čane izdatke za nujno rekonstrukcijo te ceste in ali je predvidena oziroma bo 
dovoljena večja osna obremenitev kot je sedaj — 8 t; 

4. zakaj se izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred sprejemom tako 
pomembnega sklepa ni predhodno posvetoval s prizadetimi občinskimi skup- 
ščinami. 

Vlado Golob, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

V časopisu »Delo« je bilo objavljeno kratko poročilo o tiskovni konferenci, 
ki jo je sklical 8. 1. direktor Slovenske filharmonije v predlogih za reorgani- 
zacijo dela glasbenega življenja v zvezi z nekaterimi ljubljanskimi ustanovami. 
Smatram, da je to vprašanje, ki ne zadeva samo prizadetih ustanov in ljubljan- 
ske občine, ampak sodi to vprašanje v sklop celotne slovenske kulturne poli- 
tike, saj se financirata orkester Slovenske filharmonije in ljubljanska opera 
polovico iz republiških sredstev, orkester RTV pa v celoti iz sredstev, nabranih 
v SR Sloveniji. Znano je tudi, da preti mariborskemu glasbenemu življenju 
prav zato, ker je vezano samo na občinska sredstva, da pade na raven pred 
prvo svetovno vojno, čeprav bi morala biti danes njegova vloga izrazito 
močnejša. 

Zato postavljam naslednje poslansko vprašanje: 
— Ali ima sekretariat za prosveto in kulturo SR Slovenije že izdelan idejni 

koncept za slovensko kulturno politiko na glasbenem področju? 
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— Ali izhajajo stališča, ki jih na razgovorih o reorganizaciji delovanja na- 
vedenih ustanov zastopa republiški sekretariat za prosveto in kulturo, iz celot- 
nega koncepta glasbene kulture v Sloveniji? 

— Kdaj bo odbor za kulturo prosvetno-kul tur nega zbora, ki se je v tej 
mandatni dobi sestal komaj enkrat, razpravljal o zgoraj navedeni problematiki? 
Kdaj bo o tem razpravljal prosvetno-kulturni zbor? 

— Ali je govora tudi o rešitvi perečega vprašanja mariborske opere oziroma 
orkestra ter ali se razpravlja tudi o združitvi ljubljanske in mariborske opere? 

Slavko Belak, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

Republiški sklad SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti je — 
po podatkih, ki jih je posredoval — v letu 1967 razpolagal s 14 409 307 N din, 
od tega za subvencioniranje kulturnih akcij 3 862 577 N din ali 26,6 "/o. 

Iz te postavke za financiranje kulturnih akcij so zavodi iz območja celjske 
občine prejeli 108 703 N din ali 2,8 %>. Ce pa odštejemo akcije spomeniškega 
varstva in izkopavanj, ki so bile izvajane na območju drugih občin, pa znaša 
delež le 1,9'%> (72 703 N din). 

Svet za znanost in kulturo skupščine občine Celje ugotovlja, da je udeležba 
občine Celje na sredstvih, ki se v okviru subvencioniranja kulturnih akcij 
prelijejo na teren, odločno prenizka, saj Celje kot tretji slovenski kulturni 
center ne zmore samo rešiti problema financiranja kulturnih zavodov regio- 
nalnega pomena. Svet za znanost in kulturo skupščine občine Celje je že v letu 
1966 poslal republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo podroben opis 
nevzdržnega stanja, v katerem se je znašlo Celje kot pokrajinsko središče, 
vezano le na celjski proračun, vendar se sekretariat ni odzval. 

V tej zvezi postavljam naslednje poslansko vprašanje: 
1. Zakaj celjska občinska skupščin^ ni bila seznanjena s postopkom imeno- 

vanja novega upravnega odbora sklada (tako ni mogla imenovati svojega 
predstavnika) in je za imenovanje novega upravnega odbora sklada zvedela 
šele iz Uradnega lista? 

2. Ali je od upravnega odbora sklada v novi sestavi upati na pravičnejšo 
delitev sredstev v odnosu na Celje? 

3. Ali lahko republiški sekretariat za prosveto in kulturo zanika mnenje, 
da lahko nepoznavanje našega (celjskega) območja' predstavlja izvor za pri- 
stransko obravnavanje in nepravično delitev sredstev? 

Lojzka Gostenčnik-Zmavc, 
poslanka prosvetno-kulturnega zbora 

V skladu z zakonom o srednjih šolah, ki smo ga sprejeli 20. 4. 1967, morajo 
vsi vzgojitelji v domovih pridobiti višjo izobrazbo, ki je pogoj za opravljanje 
vzgojnega dela. Vzgojitelji, ki višje izobrazbe nimajo, morajo le-to pridobiti 
v roku petih let od izida zakona. 

Ker v republiki SR Sloveniji nimamo v ta namen organiziranih višjih šol, 
naše višje šole, ki izobražujejo učiteljski kader za razredni in predmetni pouk, 
pa prav tako niso imele posebnih programov za vzgojo in izobrazbo vzgojnega 

28 
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kadra v domovih, se mnogi vzgojitelji upravičeno vprašujejo, kaj naj študirajo, 
da bodo zadovoljili zahtevam zakona. 

Zato vprašujem, kaj so odgovorne institucije že ukrenile, da bi rešile ta 
problem in kakšne možnosti oziroma smeri so eventualno nakazane za rešitev 
tega problema. 

Dr. Miro Stiplovšek, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

V sklepih za nadaljnji razvoj visokega šolstva v SR Sloveniji, ki sta jih 
20. aprila 1967 sprejela republiški in prosvetno-kulturni zbor, je tudi rečeno, 
naj pristojni republiški organi začno s pripravami za spremembo oziroma spre- 
jem potrebnih zakonskih predpisov, predvsem zakona o visokem šolstvu, ki naj 
bi ga Skupščina SR Slovenije sprejela še v letu 1967. Od sprejema tega zakona 
je odvisno potrjevanje statutov, ki bodo omogočili visokošolskim zavodom 
normalno delovanje. 

Glede na to, da je rešitev tega vprašanja zelo nujna in bi jo bilo treba 
doseči do prihodnjega študijskega leta, prosim republiškega sekretarja za pro- 
sveto in kulturo, da mi odgovori na naslednje vprašanje: 

Kako daleč so pristojni republiški organi s pripravami za novi zakon o 
visokem šolstvu. 

Zvone Cajnko, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

Svet za šolstvo Ljudske republike Slovenije je s svojim dopisom št. 
61/B-2/62-2 od 12. 3. 1962 poslal vsem za šolstvo pristojnim upravnim organom 
takratnih okrajnih in občinskih ljudskih odborov elaborat »Pouk tujih jezikov 
v šolah LR Slovenije«, hkrati s predlogom, kako naj se v prihodnje organizira 
pouk tujih jezikov na osnovnih šolah, gimnazijah in šolah za vzgojo učnih 
kadrov. 

Omenjeni predlog predvideva in predlaga med drugim: 
»da se od šolskega leta 1962/63 dalje na osnovnih šolah LRS poučujeta 

kot obvezna tuja jezika ruščina ali angleščina. Nemščina se poučuje tam, kjer 
še ni ustreznih učnih kadrov za pouk ruščine in angleščine.« 

»Na gimnazijah, kjer se poučujeta dva tuja jezika, naj bo prvi tuji jezik 
tisti, ki so se ga učenci učili v osnovni šoli, torej praviloma ruščina in angle- 
ščina.« 

Kolikor mi je znano, sekretariat za šolstvo po izdaji tega dokumenta ni 
več aktivneje vplival na uresničevanje izdanih navodil. 

Po letu 1962/63 se je na nekaterih šolah, tako osnovnih in srednjih pričel 
uvajati ruski jezik, vendar je bil z leti skoraj popolnoma opuščen. Šole in 
občine so precej svojevoljno urejale to vprašanje. Tako npr. v Mariboru obstoja 
v letu 1967/68 ruščina samo še na eni osnovni šoli (šola Draga Kobala), med 
šolami II. stopnje pa ima ruščino kot drugi tuji jezik samo gimnazija Tabor in 
srednja fizkulturna šola. Na PA Maribor obstoja študijska skupina slovenščina- 
ruščina, katere nadaljnji obstoj pa je, ob skoraj popolni odpravi ruščine, postal 
vprašljiv. 
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Glede na vsebino zgoraj omenjene okrožnice sveta za šolstvo LRS in glede 
na sedanje stanje v tem pogledu vprašujem naslednje: 

1. Ali sekretariat za prosveto in kulturo SR Slovenije še nadalje zastopa 
stališče, formulirano z omenjenim predlogom za organizacijo tujih jezikov na 
osnovnih in srednjih šolah iz leta 1962? 

2. Kako presoja in ocenjuje današnje stanje v pogledu učenja tujih jezikov 
na osnovnih in srednjih šolah, in 

3. Kaj smatra sekretariat za prosveto in kulturo, da bi bilo potrebno 
ukreniti, da se v tem pogledu doseže večja jasnost in vzpostavi večja enotnost 
v organizaciji pouka tujih jezikov na osnovnih in srednjih šolah. 

Božidar Ravnikar, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

Vrednost dela na šoli, strokovno razvijanje in utrjevanje pedagoškega 
kadra je v nemali odvisnosti od prosvetno-pedagoške službe in njenega delo- 
vanja. V zadnjem času smo ob razpravah o osnovni šoli (zakoske spremembe) 
v našem zboru večkrat slišali kritične pripombe tudi na račun prosvetno-peda- 
goške službe, kar opozarja, da tako postavljena in delujoča ne zmore uveljaviti 
tistega družbenega in strokovnega vpliva, ki ji nedvomno gre. 

Zato postavljam naslednja vprašanja: 
— ali današnji status prosvetno-pedagoške službe zadovoljuje — kolikor 

ne, kakšen nov status se predvideva; 
— v čem bo vsebinska razlika in 
— katere osnovne cilje naj bi prosvetno-pedagoška služba v prihodnje 

uveljavila? 

Slavko Malgaj, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

Dne 31. 12. 1967 je prenehal veljati republiški zakon o voznih olajšavah 
za skupinska potovanja otrok in mladine. 

Vprašanje popusta za skupinska potovanja otrok in mladine v letošnjem 
letu še ni rešeno, čeprav so pred nami zimske šolske počitnice. 

Zato vprašujem: 
Kakšna zakonska ureditev se predvideva v zvezi z voznimi olajšavami za 

skupinska potovanja otrok in mladine in kaj je bilo v zvezi s tem že storjenega? 

Vlado Uršič, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

Z zakonom o revalorizaciji osnovnih sredstev v delovnih organizacijah 
(Ur. list SFRJ 29-66) je predpisano, da delovne organizacije s področja vzgoje 
in izobraževanja, znanosti, kulture in športa izvršijo revalorizacijo osnovnih 
sredstev. Prav tako je predpisana revalorizacija kulturnih spomenikov in pri- 
rodnih redkosti, predmetov, razstavljenih v muzejih in umetniških galerijah, 
arhivskega materiala ter knjižnega zaklada v javnih knjižnicah (5. in 4. člena 
cit. zakona). 

28» 
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Ker so vse delovne organizacije pred sestavo zaključnih računov in ker 
smo dobili navodila, naj pripravimo vse potrebno za tehnično izpeljavo revalo- 
rizacije, postavljam naslednje poslansko vprašanje: 

— Ali bodo izšli predpisi za plačevanje amortizacije osnovnih sredstev 
(nepremičnin) v šolah vseh stopenj? 

— Kdaj bodo republiški organi predpisali koeficiente in druga merila za 
revalorizacijo? 

— Ali bo RIS, upoštevajoč drugo vprašanje, izločila sredstva za kritje 
razlik med sedanjo in revalorizirano vrednostjo osnovnih sredstev, če bi prišlo 
do revalorizacije med letom? 

Lojze Filipič, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

Zastavljam naslednji poslanski vprašanji: 
1. Potem, ko na prvih dražbah imovine Film-servisa ni bilo kupcev, ki bi 

mogli in hoteli kupiti vso tehniško bazo slovenskega filma, bodo baje na nasled- 
njih dražbah prodajali imovino odpravljenega podjetja na drobno. Na dražbah 
na drobno bo verjetno kupcev dovolj: razkosali, razdrobili in raznesli bodo 
dragoceno tehniško opremo za snemanje filmov, slovenski film bo ostal brez 
tehniške baze in filme, ki jih bomo v bodoče še snemali, bomo morali snemati 
v filmskih središčih zunaj republike ali celo države, kar bo že tako drago 
proizvodnjo še občutno podražilo. 

Vprašujem: 
a) ali po sodbi izvršnega sveta z dražbo na drobno, na kateri bodo zelo 

verjetno prodajali globoko pod ceno, ne bo storjena nova gospodarska škoda 
in to zelo velika? Izkupiček te dražbe bo, tako je moč utemeljeno domnevati, 
zelo majhen in bo pokril le skromen del izgube. Dolg bo ostal in ga bodo morali 
tisti, ki so jamčili za posojila, upnikom vseeno povrniti. Ali potemtakem dražba 
ne le ne bo prinesla sanacije in kritja, marveč s tem, da bo likvidirala tehniško 
bazo slovenskega filma, izgubo silovito povečala in povzročila škodo — in to 
novo, dodatno škodo, ki jo bomo, če se ne bomo odrekli nacionalni filmski 
ustvarjalnosti, čutili in plačevali še dolgo vrsto let? 

b) ali ni moč najti poti, ki bi, če izgube že ni moč pokriti, vsaj ne povzro- 
čila nove škode? 

c) ali sta izvršni svet ali sekretariat za prosveto in kulturo zahtevala od 
filmskih delavcev in filmskih podjetij kalkulacije, za koliko se bo snemanje 
slovenskih filmov podražilo, ko in če jih bomo v bodoče snemali v Beogradu 
ali Zagrebu? 

č) kaj sodi sekretariat za prosveto in kulturo o kulturno-političnem aspektu 
razkosanja in razprodaje ter s tem v bistvu likvidacije tehniške baze sloven- 
skega filma? 

2. Razpis filmskega sklada za leto 1968 je bil objavljen zelo pozno. Ne le 
vsa proizvodnja, marveč tudi priprave na proizvodnjo zato stoje. Po sodbi 
filmskih delavcev so glede na to prvi trije meseci leta za proizvodnjo izgub- 
ljeni, filmski ustvarjalci so brez dela, medtem ko bodo morali v času, ki do 
puljskega festivala še ostane, delati v naglici. Naglica utegne filmske ekipe 
potisniti v organizacijsko-delovno improvizacijo, kar lahko negativno vpliva na 
kvaliteto in razen tega podraži proizvodnjo. 
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Vprašujem: 
a) zakaj je bil razpis objavljen tako pozno? 
b) zakaj je bil novi upravi odbor sklada imenovan tako pozno? (Ob tem: 

zakaj so bili tako pozno imenovani tudi UO drugih skladov?) 
c) kdo je odgovoren za posledice poznega razpisa filmskega sklada? 

Dr. Stjepan Bunta, 
poslanec socialno-zdravstvenega zbora 

V uradnih obvestilih, ki se nanašaj d na prijavo davka na osebni dohodek, 
dosežen v 1967. letu, so naštete vse vrste dohodkov, ki se štejejo v osnovo za 
obdavčenje. Med drugim so zajete tudi pokojnine. Neobdavčena osnova je ostala 
nespremenjena v višini 2. milij. S din, kljub temu, da so življenjski stroški 
naraščali. V obvestilih ni sledu o kakršnikoli spremembi sistema obdavčenja, 
ki bi upošteval vzdrževanje nezaposlenih, ali za delo nesposobnih članov družine. 
Očitno je, da sistem vleče s seboj že v marsičem zastarele in preživele oblike 
obdavčevanja, ki jih je težko uskladiti z našimi hotenji na drugih področjih. 

Kot razumljiva reakcija na tak sistem sledijo ustna negodovanja, v 
zadnjem času pa tudi dva tehtna pomisleka, napisana in objavljena v rubriki 
»pisma bralcev« v »Delu«. 

Pridružujem se stališčem prav teh dveh piscev, posebno v ocenjevanju 
sistema obdavčitve in skrbi za otroke. Očitno je namreč, da v družinah z dvemi, 
tremi ali več otroci, ki jih vzdržuje en sam član (mati ali oče), mora le-ta ob 
redni zaposlitvi iskati še vse mogoče druge vire dohodkov, da bi lahko članom 
družine, ki so nepridobitni, zagotovil, nič več, kot življenjski minimum. Ker 
mu članov družine nihče ne šteje pri odmeri davkov, kaj hitro pride med 
davkoplačevalce. Na drugi strani so družine brez otrok, tiste, v katerih sta 
oba starša, pa tudi odrasli otroci že zaposleni, uživajo neprimerno višji stan- 
dard in če vsak posameznik ne presega predvidenega minimuma dohodkov, ne 
sodi med davkoplačevalce. Družbi, ki si na vseh mogočih področjih prizadeva 
čimprej izgraditi socialistične družbene odnose, ki postavlja skrb za otroke 
med primarne družbene obveznosti, prinaša obstoječi sistem obdavčitve oseb- 
nega dohodka neprimerno več škode, kot ji na drugi strani prinaša materialnih 
dobrin skozi davek. Saj je v omenjenih primerih pobran na škodo otrok. 

V zvezi s tem, prositn izvršni svet za odgovor na naslednji poslanski vpra- 
šanji: 

1. kako ocenjuje omenjene nepravilnosti v zakonu? in 
2. kaj je izvršni svet podvzel ali namerava podvzeti, da bi se še v tem letu 

zakonska določila spremenila? 

Prane Svetelj, 
poslanec organizacijsko-političnega zbora 

V zadnjem času smo se poslanci republiške skupščine nekajkrat srečali 
z dejstvom, da ob sklepanju o posameznih zakonih na predlog sekretariatov in 
strokovnih služb izvršnega sveta sprejemamo zakonska določila, ki niso v skladu 
z ustavo Socialistične republike Slovenije. S tem v zvezi bi opozoril samo na 
zadnja dva primera, to je na republiški zakon o prenosu obveznosti bivših 
okrajev na občine in zakon o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji. 
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Menim, da ni treba posebej utemeljevati, v kakšnem položaju se znajdemo 
poslanci, ki na terenu spremljamo razprave o zakonih, za katere smo glasovali 
v skupščini, pa se kasneje izkaže, da smo sprejeli tudi nekatera določila, ki so 
v nasprotju z našo ustavo. Največ težav pa povzroča dejstvo, da se zaradi 
posameznega takega določila, ki je v nasprotju z ustavo, glede z nezaupanjem 
na celotni zakon oziroma na njegovo vsebino. 

Mnenja sem, da bi bilo treba vprašanje o odgovornosti pred skupščino 
glede usklajenosti predloženih zakonskih predlogov z ustavo SR Slovenije 
nasloviti tako na ustrezne sekretariate oziroma strokovne službe izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, ki pripravljajo in zagovarjajo te predpise, kot 
tudi na zakonodajno-pravno komisijo republiške skupščine. 

Zanima me, kje so vzroki za te pojave in kaj mislijo navedeni organi 
ukreniti, da se taki primeri ne bodo več ponavljali. 

Dr. Vanek Šiftar, 
poslanec organizacij sko-političnega zbora 

Zakaj ni bil zakon o delu na domu (Ur. 1. LRS, št. 30/61) usklajen z ustavo 
in TZDR oziroma, zakaj še ni bil predložen skupščini osnutek ustreznega 
zakona? 

V uradnem listu LRS, št. 30/61 je bil objavljen zakon o delu na domu in 
v Ur. 1. LRS, št. 1—2/62 pa so bili objavljeni izvršilni predpisi in s tem je bilo 
urejeno področje specifičnih delovnih razmerij. 

V našem nadaljnjem družbenoekonomskem razvoju so vprašanja uporabe 
tujega dela na domu postajala vse pogostejša in aktualnejša. Na tej osnovi 
so nastajali odnosi, ki so zaradi pravne neurejenosti bili vedno bolj možna 
oblika izkoriščanja. 

Na problem uskladitve zakona o delu na domu z ustavo in drugimi zakoni 
je bilo že večkrat opozorjeno tudi v tisku (npr. dr. V. Rozman — v Pravniku 
št, 7—8/66). Ureditev tega vprašanja postaja aktualno, kar lahko sklepamo tudi 
iz tega, da se takega dela poslužujejo privatni obrtniki in niso več tako redke 
objave delovnih organizacij v dnevnem tisku, da iščejo delavce za delo na 
domu. 

Vsekakor to ni samo problem v Sloveniji, saj so npr. v SR Hrvatski to 
uredili že z zakonom o radnim odnosima radnika na radu kod kuće, oziroma 
v SR Srbiji z zakonom o radnim odnosima (čl. 64-71). 

Naš republiški sekretariat za delo se je v poročilu o svojem delu v letu 
1966 zavedal pomembnosti ureditve dela na domu, ko je zapisal, da »bo po- 
sebno težavna naloga sekretariata, da pripravi predlog republiškega zakona 
o delovnih razmerjih, sklenjenih na podlagi trajnejšega gospodarskega sodelo- 
vanja. Zakon naj bi zajel vse oblike proizvodnega sodelovanja, ki lahko po- 
stanejo podlaga za tovrstna delovna ražmerja (npr. delo na domu, delo v kme- 
tijstvu na podlagi proizvodnega sodelovanja . . .)« — stran 17 poročila republi- 
škega sekretariata za delo v letu 1967. 

Do danes še nimamo, kot je meni znano, predloga, ki je bil napovedan. 
Menim, če že ni mogoče v celoti urediti kompleksa zastavljenih vprašanj, bi bilo 
prav, če jih v interesu. razvijanja socialističnih družbenih odnosov urejamo 
parcialno. 
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Geza Babič, 
poslanec organizacijsko-političnega zbora 

Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije pošiljam naslednji poslanski 
vprašanji: 

1. Zakaj doslej za leto 1968 še vedno ni predvideno (ali pa vsaj poslancem 
ni znano, kljub temu, da bomo že 12. februarja sprejemali proračun SR Slove- 
nije), kako bo letos urejeno vprašanje regresov na prevoznih sredstvih za 
potovanja otrok in mladine v Sloveniji? 

2. Ali so predvideni kakšni ukrepi, da bi to vprašanje uredili na trajen 
način in kako, da bi popusti pod enakimi pogoji bili dosegljivi vsem mladim 
v naši republiki? 

V zadnjem času o problemu popustov za prevoze otrok in mladine v jav- 
nosti slišimo vse več širokih razprav in neredko upravičenih kritik, da to vpra- 
šanje v Sloveniji tako mačehovsko rešujemo. Na mnogih šolah, na mnogih 
konferencah organizacij Zveze mladine in sestankih raznih specializiranih orga- 
nizacij, ki združujejo mladino (Počitniška zveza, Zveza tabornikov, Planinska 
zveza in druge), postavljajo mladi odločne in upravičene zahteve po trajni, 
dosledni, enakopravni in čimhitrejši ureditvi tega vprašanja. 

Popustov za potovanje otrok in mladine v Sloveniji letos zaenkrat sploh 
ni. V lanskem letu smo sprejeli zakon, ki je dajal šolskim ekskurzijam, članom 
ZMS, Počitniške zveze, Zveze tabornikov in drugim organizacijam 70 "/o popust 
samo na železnici. 

Čeprav smo že takrat nekateri poslanci našega zbora opozarjali, da takšna 
rešitev ni povsem v redu, da diskriminira velik del slovenske mladine, ki ne 
živi ob železniških progah, v teh prizadevanjih nismo uspeli. Prej omenjeni 
začasni zakon je z 31. 12. 1967 prenehal veljati. Zakonodajalec pa še ni prišel 
na dan z novim predlogom. Brez dvoma takšno neurejeno stanje negativno 
deluje na šolsko mladino, ki tako (če se v kratkem času ne reši) ne bo imela 
možnosti udeleževati se poučnih ekskurzij in izletov, kar je povezano z izva- 
janjem predmetnika in učnega načrta v šolah; prav tako pa omejuje dejavnost 
nekaterih organizacij (PZ, ZT in druge, kjer že močno pada članstvo) — in tako 
tudi zmanjšuje vpliv organiziranih družbenih sil na socialistično vzgojo mladine. 

Republiški proračun bomo v kratkem sprejeli, regresov pa ne upoštevamo. 
Ostale jugoslovanske republike so to vprašanje v glavnem bolje in trajno 
rešile že v lanskem letu. 

Menim, da se kljub zaostrenim pogojem gospodarjenja to vprašanje tudi 
v Sloveniji lahko uredi dolgoročneje, saj prav prek izletov, potovanj, ekskur- 
zij in spoznavanja naše domovine mladi rod uspešno vzgajamo. 
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PREDLOG ZAKONA 
o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 

razvoju 

I. Temeljne določbe 

1. člen 

S tem zakonom se ureja usposabljanje otrok ter mladoletnikov in mlajših 
polnoletnih oseb (v nadaljnjem besedilu: mladostnikov) z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju od predšolske vzgoje do vključitve v delo. 

2. člen 

Za otroke in mladostnike iz prejšnjega člena se štejejo duševno prizadeti, 
slušno prizadeti otroci in mladostniki z govornimi motnjami, slepi, slabovidni, 
telesno prizadeti, dolgotrajno bolni ter otroci in mladostniki na okrevanju, 
vedenjsko in osebnostno moteni ter otroci in mladostniki s kombiniranimi 
motnjami (v nadaljnjem besedilu: otroci). 

3. člen 

Otroci se usposabljajo v zavodih za usposabljanje. 
Zavodi za usposabljanje se ustanavljajo po vrstah moten otrok, navedenih 

v prejšnjem členu. 
Zavodi za usposabljanje se lahko organizirajo za več vrst usposabljanja, 

njihova dejavnost pa se lahko organizira kot organizacijska enota v sestavi 
ustreznega vzgojnega izobraževalnega, zdravstvenega ali socialnega zavoda. 

Vključevanje otrok v zavode za usposabljanje ter premeščanje in odpust iz 
teh zavodov urejajo posebni predpisi. 

Občinska skupščina je dolžna zagotoviti, da se šoloobvezni otroci z njenega 
območja vključujejo v ustrezne zavode za usposabljanje. 

4. člen 

Zavodi za usposabljanje so samostojne in samoupravne delovne organiza- 
cije, katerih dejavnost je posebnega družbenega pomena. 

5. člen 

Zavodi za usposabljanje zlasti: 
— skrbijo, da se pri otrocih ublažijo ali odpravijo motnje oziroma posledice 

motenj v razvoju ter razvijajo nagnjenja in sposobnosti; 
— usmerjajo, pripravljajo in usposabljajo otroke za tista dela in poklice, 

ki najbolj ustrezajo njihovim nagnjenjem in sposobnostim; 
— pripravljajo otroke, da se bodo lahko koristno in aktivno vključili v 

življenje; 
— skrbijo v sodelovanju z delovnimi in drugimi organizacijami ter organi 

za pravilen odnos družbenega okolja do otrok in za njihovo smotrno vključe- 
vanje v življenje in delo; 
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— sodelujejo s starši oziroma skrbniki pri pravilni negi in vzgoji otrok. 
Za opravljanje svojih nalog organizirajo zavodi za usposabljanje vzgojno 

izobraževalno delo ter delo zdravstvene, socialne, psihološke in drugih strokov- 
nih služb. 

6. člen 

Zavod za usposabljanje ima statut. 
S statutom zavoda za usposabljanje se poleg vprašanj, ki jih določata ustava 

in zakon, uredijo tudi način sprejemanja in odpuščanja otrok, njihove pravice in 
dolžnosti, organizacija življenja in dela zavoda ter druga vprašanja, pomembna 
za položaj zavoda in za usposabljanje otrok. 

Statute zavodov za usposabljanje, ki jih je ustanovila Skupščina SR Slo- 
venije, potrdi izvršni svet Skupščine SR Slovenije, statute drugih zavodov za 
usposabljanje pa potrdijo pristojne občinske skupščine. 

7. člen 

Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za zavode za usposabljanje pri- 
merno uporabljajo določbe temeljnega zakona o zavodih (Uradni list SFRJ, 
št. 5-33/65) ter predpisi o posameznih vrstah vzgojnih izobraževalnih, zdrav- 
stvenih in socialnih zavodov. 

8. člen 

Ugotavljanje, odpravljanje in ublaževanje motenj v telesnem in duševnem 
razvoju opravljajo tudi vzgojne posvetovalnice, logopedske in avdiopedagoške 
ambulante, ambulante za urjenje motorike ter drugi zdravstveni in socialni 
zavodi. 

Dejavnosti zavodov iz prejšnjega odstavka se lahko organizirajo tudi kot 
organizacijske enote zavodov za usposabljanje. 

II. Vrste zavodov za usposabljanje 

9. člen 

Zavodi za usposabljanje so posebni vzgojni varstveni zavodi za predšolske 
otroke, posebne osnovne šole, posebne poklicne šole, zavodi za razvrščanje 
otrok, vzgojni zavodi za vedenjsko in osebnostno motene otroke, zavodi za 
delovno usposabljanje duševno in telesno prizadetih otrok ter domovi za otroke 
(v nadaljnjem besedilu: zavodi za usposabljanje). 

10. člen 

V posebne vzgojne varstvene zavode za predšolske otroke se sprejemajo 
otroci praviloma od dopolnjenega tretjega leta starosti dalje, izjemoma pa tudi 
mlajši. 

11. člen 

Šolanje otrok v posebnih osnovnih šolah je obvezno. 
Posebne osnovne šole organizirajo celodnevno varstvo za otroke, ki nimajo 

zagotovljenega primernega varstva in vzgoje v družini. 
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12. člen 

Poklicno usposabljanje se opravlja v srednjih šolah, v posebnih poklicnih 
šolah ter s priučevanjem na delovnih mestih v zavodih za usposabljanje ter 
v gospodarskih in drugih delovnih organizacijah. 

V posebni poklicni šoli lahko traja usposabljanje dalj časa kot pouk v 
ustrezni vrsti poklicne šole. 

13. člen 

Zavodi za razvrščanje otrok ugotavljajo motnje v duševnem in telesnem 
razvoju otrok ter predlagajo način usposabljanja teh otrok. 

Odločbo o tem, da se vedenjsko oziroma osebnostno moteni otrok pošlje 
v zavod iz prejšnjega odstavka, izda pristojni organ občinske skupščine. 

V zavodu iz prvega odstavka tega člena je lahko otrok največ tri mesece, 
dalj pa le s privoljenjem tistega, ki je otroka oddal v zavod. 

14. člen 

"Vzgojni zavodi za vedenjsko in osebnostno motene otroke s prevzgojo in 
vzgojo usposabljajo te otroke za življenje in delo ter jim dajejo varstvo in 
oskrbo. Otroci so v zavodu, dokler se ne usposobijo za redno izobraževanje 
oziroma za življenje in delo, toda ne dalj kakor do dopolnjenega 21. leta 
starosti. 

Odločbo o tem, da se vedenjsko oziroma osebnostno moteni otrok pošlje 
v vzgojni zavod za vedenjsko in osebnostno motene otroke, izda pristojni organ 
občinske skupščine na podlagi izvida in mnenja strokovne komisije. 

Republiški sekretar za prosveto in kulturo določi v soglasju z republiškim 
sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo način imenovanja in sestava ko- 
misije iz prejšnjega odstavka ter postopek za pošiljanje vedenjsko in osebnostno 
motenih otrok v zavode iz prvega odstavka tega člena. 

15. člen 

Otroci, ki zaradi duševne in telesne prizadetosti niso sposobni za šolanje, 
se vzgajajo in privajajo na delo v zavodih za delovno usposabljanje. 

Podrobnejše določbe o programu usposabljanja v zavodih za delovno uspo- 
sabljanje predpiše republiški sekretar za prosveto in kulturo v soglasju z 
republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo. 

16. člen 

V domove za otroke se sprejemajo tisti otroci, ki morajo biti oskrbovani 
v domu zaradi posebnega usposabljanja ali zaradi oddaljenosti zavoda za uspo- 
sabljanje otrokovega doma. 

Domovi dajejo otrokom vzgojo, oskrbo, zdravstveno nego oziroma zdrav- 
ljenje, skrbijo za njihovo kulturno življenje ter sodelujejo s šolami pri vzgojnem 
izobraževalnem delu. 

17. člen 

Če ni s posebnimi predpisi drugače določeno, plača stroške oskrbe otroka 
v domu za otroka tisti, ki je otroka oddal. 
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Ce odda otroka v dom občina, ji starši oziroma osebe, ki so po zakonu 
dolžne vzdrževati otroke (zavezanci), povrnejo stroške oskrbe v domu. 

O dolžnostih povračila stroškov oskrbe otroka določi skrbstveni organ 
občine z odločbo. Z odločbo lahko izreče, da se stroški za oskrbo otroka glede 
na zavezančevo premoženjsko stanje povrnejo občini v celoti ali deloma ali 
pa da se zavezanec povračila stroškov oprosti, če bi bilo zaradi plačila stroškov 
ogroženo preživljanje zavezanca ali drugih oseb, ki jih je zavezanec dolžan 
vzdrževati. Ce se v času, ko je otrok v domu, spremeni zavezančevo premoženj- 
sko stanje, lahko skrbstveni organ spremeni svojo odločbo. 

Za otroke, ki obiskujejo posebne osnovne šole, veljajo glede plačila stroškov 
•oskrbe v. domovih določbe zakona o osnovni šoli. 

III. Organizacija usposabljanja 

18. člen 

Predmetnike in učne načrte za posebne osnovne šole za duševno prizadete, 
za slušno prizadete ter za slepe in za slabovidne določi pedagoški svet SR 
Slovenije. 

Posebne osnovne šole za telesno prizadete, za dolgotrajno bolne otroke in za 
otroke na okrevanju prilagodijo predmetnik in učne načrte osnovne šole po 
navodilu, ki ga izda republiški sekretar za prosveto in kulturo v soglasju z 
republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo. 

Posebne poklicne šole prilagodijo predmetnike in učne načrte poklicnih 
šol po navodilu, ki ga izda republiški sekretar za prosveto in kulturo v soglasju 
z republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo. 

19. člen 

Zavodi za usposabljanje organizirajo enote, skupine ali oddelke, tako da 
se omogoči individualno delo z otroki. 

Program usposabljanja za posameznega otroka določi strokovna skupina. 
Strokovno skupino sestavljajo pedagoški, in zdravstveni delavci, socialni delavci 
in psiholog. 

Normative o številu otrok v enotah, skupinah ali v oddelkih zavodov za 
usposabljanje določi republiški sekretar za prosveto in kulturo v soglasju z 
republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo. 

20. člen 

Zavodi za usposabljanje organizirajo vzgojno delo po programu (program 
vzgojnega dela) v skladu z navodilom, ki ga izda republiški sekretar za prosveto 
in kulturo v soglasju z republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno 
varstvo. 

21. člen 

Usposabljanje otrok opravljajo pedagoški in zdravstveni delavci, socialni 
delavci ter psihologi (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci). 
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Pogoj glede vrste in stopnje izobrazbe ter glede osebnostnih in moralno- 
političnih kvalitet, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci zavodov za 
usposabljanje, predpiše republiški sekretar za prosveto in kulturo v soglasju 
z republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo. 

IV. Ustanavljanje, združevanje in prenehanje 

22. člen 

Zavode za usposabljanje lahko ustanavljajo skupščine družbeno-političnih 
skupnosti ter delovne in druge organizacije. 

K ustanovitvi zavoda za usposabljanje daje soglasje izobraževalna skupnost, 
iz katere sredstev naj bi se financirala njegova dejavnost. 

23. člen 

Zavod za usposabljanje lahko ustanovi v soglasju z ustanoviteljem oddelek 
za usposabljanje tudi zunaj svojega sedeža (dislocirani oddelek). 

24. člen 

Zavodi za usposabljanje se ustanavljajo v skladu s programom za razvoj 
teh zavodov, ki ga sprejme Skupščina SR Slovenije. 

Zavod za usposabljanje se lahko ustanovi, če so zagotovljeni strokovni de- 
lavci, finančna sredstva za vzdrževanje in delo ter ustrezni prostori in oprema 
za izvajanje programa za usposabljanje otrok. 

Republiški sekretar za prosveto in kulturo v soglasju z republiškim sekre- 
tarjem za zdravstvo in socialno varstvo predpiše posebne normative za graditev 
in opremo zavodov za usposabljanje. 

25. člen 

Zavod za usposabljanje sme začeti delo, ko ugotovi komisija, ki jo imenuje 
republiški sekretar za prosveto in kulturo v soglasju z republiškim sekretarjem 
za zdravstvo in socialno varstvo, da so izpolnjeni pogoji, predpisani po prejš- 
njem členu. 

26. člen 

Nadzorstvo nad strokovnim delom zavodov za usposabljanje opravlja zavod 
za šolstvo SR Slovenije v sodelovanju z ustreznimi zdravstvenimi in socialnimi 
službami ter z zavodi za prosvetno pedagoško službo. 

27. člen 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo v sodelovanju z republiškim 
sekretariatom za zdravstvo in socialno varstvo spremlja delo zavodov za 
usposabljanje. Ce ugotovi, da zavod za usposabljanje ne izpolnjuje pogojev, 
predpisanih po 24. členu tega zakona, ali če pristojni nadzorni organ ugotovi 
pomanjkljivosti glede vsebine in organizacije usposabljanja ter glede medse- 
bojnih odnosov, predlaga zavodu in ustanovitelju, naj ukreneta, kar je potrehno. 
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da se ugotovljene pomanjkljivosti v določenem roku odpravijo. Ta rok ne sme 
biti daljši od enega leta. 

Če zavod za usposabljanje v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, 
lahko republiški sekretar za prosveto in kulturo v soglasju z republiškim se- 
kretarjem za zdravstvo in socialno varstvo odloči, da zavod za usposabljanje 
preneha delo, dokler niso odpravljene pomanjkljivosti. 

28. člen 

Zavodi za usposabljanje se lahko spojijo, pripojijo ali razdelijo le v soglasju 
z ustanoviteljem. 

29. člen 

Za obravnavanje vprašanj skupnega pomena in za razvijanje vzajemnega 
sodelovanja in medsebojne pomoči se lahko zavodi za usposabljanje združujejo 
v skupnosti. 

Ce skupnost zavodov za usposabljanje deluje za vse območje SR Slovenije, 
je treba statut skupnosti, preden je dokončno sprejet, predložiti v obravnavo 
Skupščini SR Slovenije. 

30. člen 

Če zavod za usposabljanje stalno ali začasno preneha delo, mora ustano- 
vitelj zagotoviti otrokom usposabljanje v drugem ustreznem zavodu. 

V. Upravljanje 

31. člen 

Organizacija in organi, ki delegirajo predstavnike družbene skupnosti pri 
upravljanju zavodov za usposabljanje, se določijo z aktom o ustanovitvi zavoda 
za usposabljanje. 

Predstavniki iz prejšnjega odstavka soodločajo pri vseh vprašanjih iz 
pristojnosti sveta zavoda, ki zadevajo usposabljanje otrok. Splošni akti, s ka- 
terimi se odloča o delitvi dohodka ter o organizaciji delovnega procesa (pra- 
vilnik o oblikovanju in delitvi dohodka, finančni načrt, zaključni račun in 
delovni načrt), so sprejeti, če je zanje glasovala tudi večina predstavnikov iz 
prejšnjega odstavka. 

32. člen 

Ravnatelj zavoda za usposabljanje mora izpolnjevati pogoje za strokovnega 
delavca zavoda za usposabljanje in mora imeti najmanj pet let ustrezne prakse. 
Ravnatelj zavoda za usposabljanje, ki vključuje posebno šolo, mora izpolnjevati 
tudi pogoje za učitelja te šole. 

Ravnatelja zavoda za usposabljanje imenuje in razrešuje svet zavoda za 
usposabljanje v soglasju z ustanoviteljem. 

Soglasje k imenovanju in razrešitvi ravnatelja zavoda za usposabljanje, 
do katerega ima ustanoviteljske pravice in obveznosti SR Slovenija, daje 
izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Ravnatelj je imenovan za štiri leta; po preteku te dobe je lahko ponovno 
imenovan. 
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33. člen 

Zavod za usposabljanje ima strokovni zbor, ki ga sestavljajo vsi strokovni 
delavci zavoda. 

Strokovni zbor skrbi za organizacijo usposabljanja in samostojno odloča 
o strokovnih vprašanjih v zvezi z usposabljanjem. 

Seje strokovnega zbora vodi ravnatelj v skladu s statutom zavoda za 
usposabljanje. 

S statutom zavoda za usposabljanje se lahko ustanovijo tudi drugi strokovni 
organi. 

VI. Prehodne in končne določbe 

34. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo izvrševal ustanoviteljske pravice 
do obstoječih zavodov za usposabljanje slušno prizadetih, slepih, slabovidnih, 
telesno prizadetih, vedenjsko in osebnostno motenih otrok, otrok s kombinira- 
nimi motnjami ter zavodov za delovno usposabljanje otrok. 

35. člen 

Ustanovitelji zavodov za usposabljanje morajo v šestih mesecih po uvelja- 
vitvi tega zakona izdati akte o ustanovitvi oziroma obstoječe akte uskladiti z 
določbami tega zakona. 

36. člen 

Zavodi za usposabljanje morajo uskladiti statute in druge splošne akte z 
določbami tega zakona v enem letu po njegovi uveljavitvi. 

37. člen 

Strokovni delavci zavodov za usposabljanje, ki ne izpolnjujejo pogojev 
giede izobrazbe, določenih po tem zakonu, si morajo najpozneje v petih letih 
od uveljavitve tega zakona pridobiti predpisano izobrazbo. Ce si strokovni de- 
lavci v tem roku ne pridobijo predpisane izobrazbe, se razporedijo na drugo 
ustrezno delovno mesto; če pa v zavodu ni takega delovnega mesta, jim preneha 
delovno razmerje. 

38. člen 

Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o posebnem šolstvu (Urad- 
ni list LRS, št. 34-203/60). 

Dokler ne bodo izdani predpisi v skladu z določbami tega zakona, ostaneta 
še naprej v veljavi odredba o številu otrok v učnih vzgojnih in drugih enotah 
posebnih šol in drugih posebnih vzgojnih izobraževalnih zavodov (Uradni list 
SRS, št. 21-178/63) ter pravilnik o normativih za gradnjo posebnih šol in drugih 
posebnih vzgojnih in izobraževalnih zavodov (Uradni list SRS, št. 36-289/63). 

39. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS.« 
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OBRAZLOŽITEV 

Usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju ureja zakon o posebnem šolstvu (Uradni list LRS, št. 34-203/60). Po 
sprejetju nove ustave je republiški sekretariat za prosveto in kulturo v letu 
1964 pripravil osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem 
šolstvu. Spremembe in dopolnitve v tem osnutku so vsebovale le terminološke 
uskladitve z ustavo, zato je bila komisija za usklajevanje republiških predpisov 
z ustavo mnenja, da ni potrebno sprejeti samo zaradi teh sprememb in dopol- 
nitev novele zakona. Vendar pa so že takrat strokovni delavci za usposabljanje 
prizadetih otrok predlagali, naj se sprejme nov zakon, ki bi v celoti uredil 
usposabljanje prizadete mladine. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je skupaj z republiškim se- 
kretariatom za zdravstvo in socialno varstvo ugotovil, da sedanji zakon ne 
ustreza več razvoju usposabljanja prizadetih otrok iz naslednjih razlogov: 

— ta zakon se omejuje le na posebne šolske zavode, čeprav se z usposablja- 
njem prizadete mladine ukvarjajo tudi drugi zavodi s področja zdravstva in 
socialnega varstva; 

— v sedanjem zakonu niso naštete kategorije prizadetih otrok v skladu 
s pravilnikom o kategorizaciji in evidenci otrok z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju (Uradni list FLRJ, št. 27-387/60); 

— v tem zakonu je bilo naštevanje prizadetih otrok namenoma opuščeno, 
ker je drugi odstavek 65. člena takratnega splošnega zakona o šolstvu (Uradni 
list FLRJ, št. 28-535/58) izključeval vedenjsko in osebnostno motene otroke iz 
sistema posebne vzgoje in izobraževanja ter jih obravnaval kot posebno ka- 
tegorijo, za katero naj bi veljali posebni zvezni predpisi. Strokovni delavci, ki 
se ukvarjajo z usposabljanjem prizadete mladine, so že tedaj opozarjali, da je 
treba tudi vedenjsko in osebnostno moteno mladino vključiti v sistem uspo- 
sabljanja prizadetih otrok. Novi splošni zakon o šolstvu — prečiščeno besedilo 
(Ur. list SFRJ, št. 4-48/64) je upošteval te predloge v 45. in 46. členu in vključil 
tudi vedenjsko in osebnostno motene otroke v sistem, ki velja za druge pri- 
zadete otroke; 

— zaradi omejevanja na šolske zavode sedanji zakon ne upošteva drugih 
služb (zdravstvena, socialna, psihološka in druge službe), ki so poleg oprav- 
ljanja vzgojno-izobraževalnega dela nujno potrebne pri usposabljanju prizadete 
mladine; 

— čeprav je dejavnost vseh vzgojno-izobraževalnih zavodov posebnega druž- 
benega pomena in po splošnih predpisih pri upravljanju teh zavodov sodelujejo 
predstavniki družbene skupnosti, je treba pri zavodih za usposabljanje otrok 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju zagotoviti z novim zakonom od- 
ločilnejšo vlogo širše družbene skupnosti in njenih predstavnikov pri uprav- 
ljanju teh zavodov, kar je v skladu z drugim odstavkom 39. člena temeljnega 
zakona o zavodih (Uradni list SFRJ, št. 5-33/65). 

Iz navedenih razlogov sta republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
in republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo mnenja, da je treba 
sprejeti nov zakon, ker sprememb in dopolnitev ni mogoče uzakoniti le z novelo 
sedanjega zakona. 
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Republiški sekretariat za prosveto in kulturo ter republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo sta že lani v avgustu pripravila osnutek zakona 
in ga dala v javno razpravo, ki je trajala do konca meseca oktobra. V razpravi 
so sodelovale občinske skupščine, družbeno-politične organizacije, društvo de- 
fektologov Slovenije in druge zainteresirane strokovne organizacije in zavodi, 
zavodi za prosvetno pedagoško službo, vsi zavodi s področja posebnega šolstva 
in sekretariat izvršnega sveta za zakonodajo. 

Na podlagi pripomb in predlogov javne razprave je republiški sekretariat 
za prosveto in kulturo v sodelovanju z republiškim sekretariatom za zdravstvo 
in socialno varstvo ter z ustreznimi strokovnimi zavodi in organizacijami pri- 
pravil osnutek zakona o usposabljanju otrok in mladoletnikov z motnjami v te- 
lesnem in duševnem razvoju in ga predložil izvršnemu svetu Skupščine SRS. 

Na seji dne 24/3-1967 je izvršni svet sprejel predlog zakona o usposabljanju 
otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Predlog 
sta obravnavali zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije na seji 
dne 3/4-1967 in začasni odbor za posebno šolstvo prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije na seji dne 11/4-1967. Zaradi prevelikega števila zadev 
za zadnjo sejo republiškega zbora Skupščine SRS v prejšnji sestavi je bilo 
med drugim preloženo obravnavanje in sklepanje o predlogu zakona o uspo- 
sabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
na seje pristojnih zborov Skupščine SRS v novi sestavi. Medtem pa naj bi 
izkoristili razpoložljiv čas za ponovno obravnavanje predloga zakona z zavodi 
in strokovnimi društvi s področja posebnega šolstva. Republiški sekretariat za 
prosveto in kulturo je organiziral več sestankov s predstavniki zavodov in stro- 
kovnih društev s področja posebnega šolstva ter s predstavniki republiškega 
sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo. Na podlagi amandmajev, pripomb 
in predlogov, ki so jih dali k predlogu zakona (z dne 31/3-1967) zakonodajno- 
pravna komisija Skupščine SR Slovenije, začasni odbor za posebno šolstvo 
prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SRS, republiški sekretariat za zdravstvo 
in socialno varstvo ter zavodi in strokovna društva, ki se ukvarjajo s problemi 
prizadete mladine, je republiški sekretariat za prosveto in kulturo pripravil 
prečiščeno besedilo predloga zakona, ki ima naslednje značilnosti: 

1. v predlogu so predvidene vse kategorije prizadetih otrok in mladost- 
nikov vključno s kategorijo vedenjsko in osebnostno motenih otrok ter otrok 
s kombiniranimi motnjami (2. člen); 

2. predlog obsega celotno usposabljanje prizadetih otrok in mladostnikov, 
ki obsega vzgojno izobraževalno deio, ublaževanje in odpravljanje motenj, 
zdravljenje ter poklicno in delovno usposabljanje (5. člen); 

3. v predlogu je predviden celoten sistem usposabljanja prizadetih otrok 
in mladostnikov tako glede vrste motenj kakor glede starostnih stopenj (9. člen); 

4. poudarjena je obveznost občinske skupščine, da skrbi za to, da se 
šoloobvezni otroci vključijo v ustrezni zavod za usposabljanje (peti odstavek 
3. člena); 

5. predlog predvideva, da morajo posebne osnovne šole zagotoviti celo- 
dnevno varstvo za otroke, ki nimajo primernega varstva in vzgoje v družini 
(11. člen); 

6. poleg zavodov v smislu prej navedene 2. točke so vključeni v sistem 
usposabljanja tudi: 
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— zavodi za razvrščanje, ki naj bi opravljali observacijo, diagnosticiranje 
in triažiranje prizadetih otrok in mladostnikov, preden se napotijo v ustrezni 
zavod za usposabljanje (13. člen); 

— zavodi za delovno usposabljanje, ki so namenjeni za usposabljanje tistih 
otrok in mladostnikov, ki zaradi duševne in telesne prizadetosti niso sposobni 
za usposabljanje v drugih zavodih za usposabljanje (15. člen); 

7. v predlogu so predvidene določbe o predpisovanju predmetnikov in 
učnih načrtov ter o organizaciji in programu vzgojnega dela v zavodih za 
usposabljanje (18., 19. in 20. člen); 

8. republiški skupščini je v skladu z 8. alineo 123. člena ustave SR Slo- 
venije naložena skrb za razvoj posebnega šolstva tako, da sprejema program 
razvoja mreže zavodov za usposabljanje (24. člen). Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije naj bi izvrševal ustanoviteljske pravice do tistih obstoječih zavodov, 
ki sprejemajo prizadete otroke in mladostnike z območja vse Slovenije, to so 
zavodi za usposabljanje slušno prizadetih, slepih, slabovidnih, telesno prizadetih, 
vedenjsko in osebnostno motenih otrok, otrok s kombiniranimi motnjami ter 
zavodi za delovno usposabljanje otrok (34. člen); 

9. republiški sekretariat za prosveto in kulturo mora v sodelovanju z 
republiškim sekretariatom za zdravstvo in socialno varstvo spremljati delo 
zavodov za usposabljanje ter ustrezno ukrepati; kadar je to potrebno, lahko od- 
loči, da zavod za usposabljanje začasno preneha delo (27. člen); 

10. predvidena je povečana vloga družbene skupnosti in njenih predstavni- 
kov pri upravljanju zavodov za usposabljanje v skladu s tretjim odstavkom 
80. člena in četrtim odstavkom 83. člena ustave SR Slovenije ter v zvezi z 
drugim odstavkom 39. člena in s 120. členom temeljnega zakona o zavodih, in 
sicer glede: 

— soodločanja predstavnikov družbene skupnosti (drugi odstavek 31. člena); 
— soglasja ustanovitelja pri spojitvi, pripojitvi ali razdelitvi zavoda za 

usposabljanje (28. člen); 
— imenovanja in razrešitve ravnatelja zavoda za usposabljanje (drugi in 

tretji odstavek 32. člena); 
11. predlog predvideva določbe o strokovnem zboru kot strokovnem organu 

zavoda za usposabljanje (33. člen); 
. 12. predvidene so tudi prehodne in končne določbe glede: 

— izdaje, dopolnitve in spremembe aktov o ustanovitvi zavodov za uspo- 
sabljanje (35. člen); 

— roka za uskladitev statutov in drugih splošnih aktov zavodov za uspo- 
sabljanje (36. člen); 

— roka za pridobitev predpisane izobrazbe strokovnih delavcev, ki ne iz- 
polnjujejo v predlogu predvidenih pogojev (37. člen); 

— prenehanje veljavnosti zakona o posebnem šolstvu (38. člen) in uvelja- 
vitve novega zakona (39. člen); 

13. v predlogu so predvideni izvršilni predpisi, ki naj bi jih izdal republiški 
sekretar za prosveto in kulturo v soglasju z republiškim sekretarjem za zdrav- 
stvo in socialno varstvo, in sicer: 

— način imenovanja in sestava komisije ter postopek za pošiljanje vedenj- 
sko in osebnostno motenih otrok v zavode za usposabljanje (tretji odstavek 
14. člena); 
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— podrobnejše določbe o programu usposabljanja v zavodih za delovno 
usposabljanje (drugi odstavek 15. člena); 

— navodilo za prilagoditev predmetnika in učnega načrta osnovne šole za 
posebne osnovne šole (drugi odstavek 18. člena); 

— navodilo za prilagoditev predmetnikov in učnih načrtov posebnih po- 
klicnih šol (tretji odstavek 18. člena); 

— normativi o številu otrok v enotah, skupinah ali oddelkih, zavodov za 
usposabljanje (tretji odstavek 19. člena); 

— navodilo za izdelavo programa vzgojnega dela v zavodih za usposablja- 
nje (20. člen); 

— pogoji glede vrste in stopnje izobrazbe ter glede osebnostnih in moralno- 
političnih kvalitet, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci zavodov za 
usposabljanje (drugi odstavek 21. člena); 

— normativi za graditev in opremo zavodov za usposabljanje (tretji od- 
stavek 24. člena). 

Z navedenimi izvršilnimi predpisi, katerih določb ni mogoče vključiti v sam 
zakon, bosta podrobneje urejena delo in organizacija zavodov za usposabljanje. 

Terminologija za poimenovanje prizadetih otrok še ni ustaljena, zato se 
je republiški sekretariat za prosveto in kulturo sporazumel s prizadetimi zdrav- 
stvenimi službami, strokovnimi društvi in republiškim sekretariatom za zdrav- 
stvo in socialno varstvo, da bo v naslovu in v besedilu zakona, kjer je potrebno, 
uporabljal termin »otroci in mladostniki z motnjami v telesnem, in duševnem 
razvoju«. 

Po sprejetju zakona republika ne bo prevzela novih obveznosti glede finan- 
ciranja dejavnosti zavodov za usposabljanje. 

V letu 1965 oziroma 1966 je sklad SRS za šolstvo prevzel financiranje 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti naslednjih zavodov za usposabljanje, ki spre- 
jemajo gojence z območja republike: 

1. Vzgojni zavod Veržej; 
2. Vzgojni zavod Planina pri Rakeku; 
3. Vzgojni zavod F. Milčinskega, Smlednik; 
4. Vzgojni zavod Preddvor pri Kranju; 
5. Vzgojni zavod Gorenji Logatec; 
6. Vzgojni zavod Višnja gora; 
7. Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru; 
8. Prehodni mladinski dom Jarše, Ljubljana; 
9. Zavod za usposabljanje slušno in govorno prizadetih, Ljubljana; 

10. Zavod za gluho mladino, Portorož; 
11. Posebna osnovna šola pri centru za korekcijo sluha in govora, Maribor; 
12. Zavod za slepo mladino, Ljubljana; 
13. Center za rehabilitacijo in varstvo slepih, Stara Loka pri Skofji Loki; 
14. Zavod za usposabljanje invalidne mladine, Kamnik; 
15. Vzgojni zavod Janka Premrla-Vojka, Vipava; 
16. Osnovna šola Valdoltra; 
17. Osnovna šola Šentvid pri Stični; 
18. Vzgojna posvetovalnica Ljubljana; 
19. Vzgojna posvetovalnica Maribor. 
S I. julijem 1967 je na podlagi 44. člena zakona o izobraževalnih skup- 

nostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji (Uradni list 
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SRS, št. 16-115/67) prevzela republiška izobraževalna skupnost financiranje 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti navedenih zavodov, razen vzgojnih posveto- 
valnic v Ljubljani in v Mariboru, ki jih financirajo temeljne izobraževalne 
skupnosti v skladu s sedmo alineo drugega odstavka 40. člena cit. zakona. 

Pri zavodih za usposabljanje, katerih dejavnost financira republiška izo- 
braževalna skupnost, ni večjih potreb po novih investicijah, ker so bili v ta 
namen v zadnjem obdobju zgrajeni naslednji objekti: 

— zavod za usposabljanje invalidne mladine v Kamniku, 
— osnovna šola zavoda za slepo mladino v Ljubljani, 
— zavod za usposabljanje slušno in govorno prizadetih v Ljubljani, 
— prehodni mladinski dom v Ljubljani, 
— adaptacija zavoda za težje duševno in telesno prizadeto mladino v Vipavi, 
— adaptacija centra za korekcijo sluha in govora v Mariboru, 
— adaptacija vzgojnega zavoda v Logatcu. 
Nujno potrebne pa so še adaptacije objektov drugih vzgojnih zavodov za 

usposabljanje vedenjsko in osebnostno motenih otrok in mladostnikov. Investi- 
cije v to področje so že predvidene v programu, ki ga vsebuje predlog material- 
nih in kadrovskih potreb ter ukrepov glede družbeno negativnih pojavov v 
SR Sloveniji v letih 1966—1970, ki ga je sprejel izvršni svet Skupščine SRS na 
40. seji dne 22. maja 1966. 

Temeljne izobraževalne skupnosti v skladu z zakonom o izobraževalnih 
skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljajo obvezno po- 
sebno osnovno šolanje duševno prizadetih otrok. Mreža posebnih osnovnih šol 
je še šibko razvita in bodo na tem področju potrebna znatna investicijska 
sredstva. V skladu s prvim odstavkom 24. člena tega predloga bo treba pripra- 
viti zlasti program za razvoj mreže posebnih osnovnih šol za duševno prizadete 
otroke. Investicije v to področje pa bo treba reševati skupno s programom in- 
vesticijske graditve celotnega osnovnega šolstva. Z zgraditvijo novih osnovnih 
šol se bo namreč del sedanjih šolskih poslopij sprostil in jih bo mogoče upora- 
biti za potrebe posameznih osnovnih šol. 

Predlog zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v te- 
lesnem in duševnem razvoju, ki kompleksno ureja usposabljanje prizadete mla- 
dine ter medsebojne odnose in obveznosti zavodov za usposabljanje, družbeno- 
političnih skupnosti in drugih, daje osnovo ža smotrn razvoj tega področja 
v prihodnosti in za postopno uresničevanje nalog v skladu z družbenimi potre- 
bami in z materialnimi možnostmi družbe. 

POROČILA 

Z akonod a j no-p r avna komisija Skupščine SR Slovenije je predlog zakona o 
usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem raz- 
voju obravnavala na dveh sejah in sicer najprej dne 3. aprila 1967 v prvotnem 
besedilu z dne 24. marca 1967 ter na seji dne 26. oktobra 1967 v končnem be- 
sedilu z dne 16. oktobra 1967. 

V načelni obravnavi prvotnega zakonskega predloga je komisija ugotovila, 
da je usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem 
razvoju v SR Sloveniji doslej delno urejeno z zakonom o posebnem šolstvu 
(Ur. 1. SRS, št. 34/60). Ta zakon pa je za današnje razmere že zastarel in po- 
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manjkljiv ter več ne ustreza potrebam usposabljanja prizadetih otrok in mla- 
dostnikov. Ne zajema vedenjsko in osebnostno motenih otrok in mladostnikov, 
pa tudi glede zavodov s tega področja se omejuje le na posebne šolske zavode. 
Glede na to je ponovna, sodobnejša in komplesna ureditev teh vprašanj s 
predlaganim zakonom potrebna. 

Komisija je zakonski predlog tudi konfrontirala z določbami splošnega 
zakona o šolstvu (Ur. 1. SFRJ, št. 4/64) ter ugotovila, da zvezni splošni zakon 
v ničemer ne ovira takšne ureditve usposabljanja prizadete mladine, kakršno 
predvideva predlagani republiški zakon. 

Po navedenih ugotovitvah komisija k zakonskemu predlogu ni imela na- 
čelnih pripomb. 

Na seji dne 3. aprila 1967 je komisija predlagala spremembe in dopolnitve 
oziroma izrazila pripombe k 1., 3., 7., 9., 10., 11., 12., 16., 19., 26., 27., 28. in 32. 
členu prvotnega besedila zakonskega predloga. 

Pri drugi obravnavi zakonskega predloga na seji dne 26. oktobra 1967 je 
komisija ugotovila, da so v besedilu zakonskega predloga z dne 16. 10. 1967 
upoštevane vse pripombe komisije oziroma predlogi za spremembe in dopolnitve 
prvotnega besedila zakonskega predloga. V tem smislu zakonski predlog z dne 
16. 10. 1967 predstavlja izboljšano in prečiščeno besedilo prvotnega zakonskega 
predloga. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga z dne 16. 10. 1967 je 
komisija k njegovim posameznim določbam predlagala še naslednje spremembe 
in dopolnitve: 

K 2. členu: V drugi vrsti se Za besedilom »slušno prizadeti« postavi 
vejica, v četrti vrsti pa se med besedama »bolni« in »otroci« črta beseda »ter« in 
nadomesti z vejico. 

Spremembi sta redakcijskega značaja in sta potrebni zaradi jasnosti besedila. 
K 3. členu: V drugi vrsti tretjega odstavka se med besedi »organizira« 

in »kot« vstavi beseda »tudi«. 
Prvotno besedilo bi bilo mogoče razumeti tako, da se dejavnost zavodov 

za usposabljanje organizira le v organizacijskih enotah ustreznih zavodov 
vzgojno-izobraževalnega, zdravstvenega ali socialnega značaja. Ker pa je pravi 
smisel določbe v tem, da se zavodi za usposabljanje praviloma organizirajo kot 
samostbjni zavodi, poleg tega pa se lahko njihova dejavnost organizira tudi kot 
organizacijska enota v drugih zavodih, je potrebno besedilo tretjega odstavka 
v tem smislu dopolniti. 

K 9. členu: V peti in šesti vrsti se črta besedilo »(v nadaljnjem besedilu: 
zavodi za usposabljanje)«. 

Besedilo, navedeno v oklepaju na koncu tega člena je nepotrebno. O zavodih 
za usposabljanje se govori že v predhodnih členih, poleg tega pa 9. člen še 
posebej našteva vrste zavodov za usposabljanje. Glede na to na tem mestu in 
tudi sicer v zakonu ni potrebno posebej poenotiti pojma »zavod za uspo- 
sabljanje«. 

K 12. členu: V tretji vrsta prvega odstavka se med besedama »za« in 
»usposabljanje« vstavi beseda »delovno«. 

Iz ostalega besedila tega člena izhaja, da v tretji vrsti prvega odstavka 
niso mišljeni zavodi za usposabljanje na splošno, temveč gre za poklicno uspo- 
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sabljanje v zavodih za delovno usposabljanje ter v drugih šolah in organizacijah, 
ki so v tej določbi naštete. 

K 19. členu: V drugi vrsti prvega odstavka se vejica, ki stoji pred 
besedo »tako« premakne za to besedo. 

Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi preciznosti in 
jasnosti določbe. 

K 31. členu: V prvi vrsti prvega odstavka se beseda »Organizacija« 
nadomesti z besedo »Organizacije«, s čimer se popravlja očitna tiskovna napaka. 

K 37. členu: V drugi vrsti se besedilo »določenih po tem zakonu« nado- 
mesti z besedilom »predpisanih na podlagi 21. člena tega zakona«. 

Pogoji glede izbrazbe strokovnih delavcev zavodov za usposabljanje niso 
v zakonu neposredno nikjer določeni, temveč jih bo na podlagi drugega odstavka 
21. člena predlaganega zakona predpisal republiški sekretar za prosveto in kul- 
turo v soglasju z republiškim sekretarjem, za zdravstvo in socialno varstvo. 
Glede na to je treba določbo 37. člena spremeniti tako kot je predlagano. 

Predstavnik izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopol- 
nitvami strinjal in so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s 
pravnim sistemom. 

5t.: 56-5/67 
Ljubljana, dne 2. 11. 1967 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora in odbor prosvetno-kul- 
turnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov sta na ločenih sejah 
dne 15. in 7. novembra 1967 in na skupni seji dne 12. decembra 1967 obravna- 
vala predlog zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v teles- 
nem in duševnem razvoju, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni 
svet. 

Odbora sta bila seznanjena z mnenjem odbora organizacijsko-političnega 
zbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, ki ga je sprejel k pred- 
logu zakona na seji dne 26. oktobra 1967. 

Poleg predstavnikov predlagatelja zakonskega predloga so sejam priso- 
stvovali še predstavniki izobraževalne skupnosti SR Slovenije, Društvo psiho- 
logov Slovenije, Društva defektologov Slovenije in oddelka za psihologijo na 
filozofski fakulteti v Ljubljani. Predstavniki navedenih organov in organizacij 
so sodelovali v razpravi in s svojimi stališči ter predlogi prispevali k razčišče- 
vanju strokovnih in drugih vprašanj, ki zadevajo predlog zakona. 

V načelni obravnavi odbora k predlogu zakona nista imela pripomb. Po- 
treba po novi zakonski ureditvi usposabljanja za vse kategorije prizadetih 
otrok in mladostnikov je v celoti utemeljena. Sedanji zakon ne ustreza več 
potrebam in razvoju sodobnega usposabljanja. Ne zajema vedenjsko in oseb- 
nostno motenih otrok in mladostnikov, pa tudi glede zavodov s tega področja 
se omejuje le na posebne šolske zavode. Zakonski predlog kompleksno ureja 
področje usposabljanja, njegova vrednost pa je zlasti v tem, ker bo pospešil dvig 
strokovnega dela v zavodih na raven, ki ustreza normam socialistične družbe 
ter sodobnim znanstvenim in strokovnim kriterijem. 
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Odbora sta v načelni obravnavi posvetila posebno pozonost vlogi izobraže- 
valnih skupnosti, ki naj bi kot družbeni organ na področju šolstva in nepo- 
sredni financer zavodov za usposabljanje v večji meri prispevale k uresniče- 
vanju temeljnih interesov družbe na tem področju. Ugotovljeno je bilo, da že 
zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja 
v SR Sloveniji daje izobraževalnim skupnostim določene pravice, ki pa jih je 
potrebno upoštevati tudi v tem zakonu. 

V podrobni obravnavi zakonskega predloga sta odbora sprejela naslednje 
spreminjevalne in dopolnilne predloge: 

K 3. členu: V drugi vrsti tretjega odstavka se za besedo »usposabljanja« 
doda besedilo »iz drugega odstavka tega člena«, namesto vejice pa postavi pika. 

Dopolnitev je potrebna zaradi preciznosti in jasnosti določbe. 
K 4. in 5. členu: Zamenjata se 4. in 5. člen. 
Zamenjava vrstnega reda členov izboljšuje sistematiko temeljnih določb 

predloga zakona. 
K novemu 4. členu: V prvi in drugi alinei se zamenjata besedi »na- 

gnjenja« in »sposobnosti« oziroma »nagnjenjem« in »sposobnostim«. 
Zamenjava vrstnega reda navedenih besed je smotrna, ker se morajo z 

usposabljanjem razvijati zlasti sposobnosti prizadetih otrok. 
K 6. členu : Tretji odstavek se dopolni s stavkom, ki se glasi: »Pred 

potrditvijo je treba dobiti mnenje prizadetih izobraževalnih skupnosti.« 
Statut zavoda za usposabljanje med drugim podrobneje ureja vsebino in 

organizacijo usposabljanja otrok, kar financirajo ustrezne izobraževalne skup- 
nosti. Glede na to je potrebno, da tudi izobraževalne skupnosti sodelujejo pri 
potrjevanju statutov. S tem jim bo dana možnost za temeljitejše opravljanje 
nalog, zlasti tistih, ki zadevajo usklajevanje pogojev za delo teh zavodov. 

K 10. členu: Na koncu stavka se pika nadomesti z vejico in doda bese- 
dilo »v skladu s predpisi iz četrtega odstavka 3. člena tega zakona«. 

Dopolnitev je potrebna zaradi večje preciznosti določbe. 
Kil. členu: Drugi odstavek se dopolni s stavkom: 
»O sporih glede sprejetja otrok v celodnevno varstvo odloča pristojni 

samoupravni organ otroškega varstva.« 
V razpravi o vključevanju prizadetih otrok v celodnevno varstvo je bilo 

opozorjeno, da bi lahko nastali spori v primerih, ko posebna osnovna šola vsem 
otrokom, ki nimajo zagotovljenega varstva in vzgoje v družini, ne bi mogla 
nuditi celodnevnega varstva. Da bi zagotovili čim večjo pravičnost pri spreje- 
manju otrok, naj zakon predvidi družbeni organ, ki bo dokončno odločal o 
morebitnih sporih. 

K 13. členu: V drugi vrsti prvega odstavka se med besedi »predlagajo« 
in »način« vstavi besedilo »tistemu, ki je otroka napotil v zavod«. 

Potrebno je določiti, kateremu zavodu za razvrščanje otrok predlagajo 
način usposabljanja, da v praksi ne bi prišlo do nesporazumov. 

K 14. členu : V drugi vrsti drugega odstavka se beseda »pošlje« nado- 
mesti z besedo »napoti«; v četrti vrsti tretjega odstavka se beseda »pošiljanje« 
nadomesti z besedo napotitev«. 

Spremembe so redakcijskega značaja. 
K 17. členu: V drugi vrsti prvega odstavka se beseda »oddal« nado- 

mesti z besedo »napotil«; v prvi vrsti drugega odstavka se beseda »odda« nado- 
mesti z besedo »napoti«. 
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V tretji vrsti drugega odstavka se besedi »stroške oskrbe« nadomeste z 
besedama »oskrbne stroške«; v tretji vrsti tretjega odstavka se besede »stroški 
za oskrbo« nadomeste z besedama »oskrbni stroški«; v četrtem odstavku se 
besedi »stroškov oskrbe« nadomeste z besedama »oskrbnih stroškov«. 

Spremebe so redakcijskega značaja. 
K 22. členu : Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi: 
»Zavodi za usposabljanje se ustanavljajo v skladu s programom za razvoj 

teh zavodov, ki ga sprejme Skupščina SR Slovenije v sodelovanju z izobraže- 
valno skupnostjo SR Slovenije.« 

Sedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek. 
K 24. členu: Prvi odstavek se črta glede na novi prvi odstavek 22. člena. 
S prenosom prvega odstavka 24. člena v 22. člen se izboljšuje sistematika 

tega poglavja zakonskega predloga. 
Dopolnitev novega prvega odstavka 22. člena je potrebna glede na naloge 

izobraževalne skupnosti SR Slovenije. Na podlagi šeste alinee 44. člena zakona 
o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR 
Sloveniji zagotavlja republiška izobraževalna skupnost sredstva za financiranje 
vzgojno izobraževalne dejavnosti posebnih zavodov za usposabljanje otrok z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter vedenju, ki opravljajo to dejav- 
nost na celotno območje SR Slovenije. 

Na podlagi te določbe financira republiška izobraževalna skupnost vzgojno 
izobraževalno dejavnost 19 zavodov, ki sprejemajo gojence z območja vse 
republike. Hkrati s sprejemom programov za razvoj zavodov za usposabljanje 
je treba predvideti tudi potrebne materialne izdatke. Zato je potrebno, da so- 
deluje pri sprejemanju programov izobraževalna skupnost SR Slovenije. Dopol- 
nitev 24. člena pa je obenem v skladu z drugo alineo 12. člena zakona o izo- 
braževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, 
po kateri izobraževalne skupnosti sodelujejo z družbeno-političnimi skupnostmi 
in delovnimi organizacijami pri sprejemanju načrtov in programov o razvoju 
izobraževanja. 

K 27. členu : Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Pristojne izobraževalne skupnosti in republiški sekretariat za prosveto in 

kulturo v sodelovanju z republiškim sekretariatom za zdravstvo in socialno 
varstvo spremljajo delo zavodov za usposabljanje. 

Ce republiški sekretariat za prosveto in kulturo ali pristojni nadzorni 
organ ugotovi, da zavod za usposabljanje zaradi pomanjkljive vsebine in orga- 
nizacije usposabljanja ter neurejenih medsebojnih odnosov ne opravlja nalog, 
zahteva od organa upravljanja, da v določenem roku odpravi pomanjkljivosti. 
Ta rok ne sme biti daljši od šest mesecev. 

Če organi upravljanja zavoda za usposabljanje v določenem roku ne od- 
pravijo pomanjkljivosti, se uvede prisilna oziroma začasna uprava; glede po- 
stopka se primerno uporabljajo predpisi, ki veljajo za gospodarske organizacije.« 

Z določbami 27. člena predvideva predlagatelj zakonskega predloga situ- 
acijo, da organi upravljanja zavoda za usposabljanje tudi po preteku določenega 
roka ne bodo odpravili pomanjkljivosti v delu zavoda, na katere je opozoril 
republiški sekretariat za prosveto in kulturo. V takšnih primerih ima republiški 
sekretariat za prosveto in kulturo pravico odločati, da zavod za usposabljanje 
preneha z delom, dokler niso odpravljene pomanjkljivosti, oziroma precizneje 
povedano, da zavod preneha z delom za nedoločen čas. Ta določba torej ne 
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zagotavlja takojšnje odprave pomanjkljivosti, temveč odlaga rešitev samo po- 
novno za nedoločen čas. Nadalje bi imela uresničitev te določbe za posledico, 
da odreče družba za nedoločen čas otrokom potrebno skrb, čeprav že samo 
krajša prekinitev dela zavoda lahko povzroči otrokom nepopravljivo škodo. 
Preseljevanje otrok v drug zavod, kar bi povečalo materialne izdatke, ne pride 
v poštev, ker imamo v republiki samo po en zavod za usposabljanje različnih 
kategorij prizadetih otrok in mladostnikov. 

V nadaljnji razpravi je bilo ocenjeno, da je predlagana rešitev neustrezna 
ne samo iz praktičnih, temveč tudi iz načelnih vidikov. Zavodi za usposabljanje 
opravljajo dejavnosti, ki imajo poseben pomen za vso republiko. Te zavode 
so družbeno-politične skupnosti dolžne ustanavljati in jih ni mogoče, dokler 
traja potreba po dejavnosti, s katero se ukvarjajo, enostavno odpraviti. Druž- 
beno-politične skupnosti in drugi ustanovitelji so zlasti zainteresirani, da 
zavodi opravljajo svojo dejavnost neprekinjeno na ustrezni strokovni ravni. 
Da bi se družbeni interesi čim bolj kakovostno uresničevali v organih uprav- 
ljanja zavodov za usposabljanje, sodelujejo tudi predstavniki družbe, ki jim 
daje 31. člen predloga zakona določene pristojnosti. Tako sestavljeni organi 
upravljanja bodo lahko učinkoviteje posegali v reševanje strokovnih, materialnih 
in drugih vprašanj v zvezi z delom zavoda, s čimer so po mnenju odborov 
bistveno zmanjšane možnosti za nastajanje pomanjkljivosti v delu zavoda. Ker 
pa jih 27. člen kljub temu predvideva, pomeni, da tudi prizadevanje predstav- 
nikov družbene skupnosti v organih upravljanja za ostvarite v nalog zavoda ne 
bo vedno uspešno. S sankcijo, 'da zavod začasno preneha z delom, je sicer 
izrečena nezaupnica organom upravljanja zavoda, ni pa prav, da ta sankcija 
prizadene otroke in še bolj poslabša njihov položaj. 

S tem v zvezi je predstavnik predlagatelja zakonskega predloga pojasnil, 
da pristojne družbeno-politične skupnosti in njihovi organi ne morejo v vseh 
primerih, kot je pokazala sedanja praksa, preprečiti nepravilnosti v delu zavo- 
dov oz. jih odpraviti zgolj na podlagi sedaj veljavnih določb temeljnega zakona 
o zavodih o kontroli zakonitosti v zavodih in o sodelovanju predstavnikov za- 
interesiranih organizacij in občanov v zavodih. V primerih, ko bi zavod močno 
ogrožal družbene interese, začasno prenehanje dela v zavodu pa ne bi prišlo 
v poštev, naj bi pristojni organi izdali akt o prenehanju zavoda v smislu 104. 
in 105. člena temeljnega zakona o zavodih, da bi po njegovi odpravi ustanovili 
nov zavod z istim poslovnim predmetom, vendar z novim vodstvom. Odbora 
sta ocenila, da bi bila odprava zavoda s tem namenom nesmotrna in ekonomsko 
ter družbeno škodljiva, ker se mora izvrševanje dejavnosti zavoda na novo orga- 
nizirati, kar gre seveda na račun družbenih sredstev. 

Odbora sta zavzela stališče, da je treba pri reševanju problemov, ki jih 
nakazuje 27. člen, v prvi vrsti upoštevati, da zavod za usposabljanje ne sme 
niti za krajši čas prenehati z delom. Ce družbeni organi in organi upravljanja 
v zavodu niso sposobni rešiti nesoglasij ali nepravilnosti v delu zavoda, nastaja 
pa zaradi tega za otroke in za družbo občutna škoda, je treba organe uprav- 
ljanja začasno nadomestiti z drugim organom s takšnimi pooblastili, da bo 
mogel najhitreje uveljaviti v zavodu normalno poslovanje. 

Pravice samoupravljanja bi bile sicer začasno omejene, vendar bi se delovne 
skupnosti zavodov lahko zavarovale pred samovoljnimi posegi v njihove samo- 
upravne pravice s tem, da sprožijo upravni spor pred pristojnim vrhovnim 
sodiščem. 
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Amandma odborov odstopa od splošne ureditve položaja, ki nastane, kadar 
zavod v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti oziroma ne izpolni za- 
htevanih pogojev (108. člen temeljnega zakona o zavodih). Po mnenju odborov 
je drugačna ureditev tega vprašanja mogoča glede na določbo 120. člena 
temeljnega zakona, v kateri ji med določbami tega temeljnega zakona, od 
katerih se lahko odstopi z republiškim zakonom, našteta tudi določba 108. člena. 

Možnost uvedbe prisilne oziroma začasne uprave v zdravstvenih zavodih, 
ki so prav tako zavodi posebnega družbenega pomena, predvideva 28. člen za- 
kona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji. Odbora sta bila sezna- 
njena, da je ustavno sodišče SR Slovenije sklenilo, da po lastni pobudi začne 
postopek za ocenitev ustavnosti. Če bo ustavno sodišče ugotovilo, da ta določba 
ni v skladu z ustavo, predlagata odbora, naj se sproži iniciativa za dopolnitev 
18. člena zvezne ustave ob njeni bodoči spremembi v tem smislu, da se lahko 
zavod postavi začasno pod prisilno upravo, če je ali če bi utegnil s svojim po- 
slovanjem hudo oškodovati družbene interese. 

K 29. člen: Člen se v celoti črta. 
Po mnenju odborov 29. člen ni potreben, ker omogoča združevanje zavodov 

že temeljni zakon o zavodih; po drugi strani pa predlog zakona ne izraža po- 
sebnega interesa republike, naj se zavodi združujejo. Glede na to tudi ni po- 
trebno statute morebitnih skupnosti zavodov za usposabljanje predložiti v 
obravnavo Skupščini SR Slovenije. 

K 31. členu : Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Pri upravljanju zavodov za usposabljanje sodelujejo predstavniki izobra- 

ževalnih skupnosti in samoupravnih organov otroškega varstva ter predstavniki 
drugih organov in organizacij, ki se določijo z aktom o ustanovitvi zavoda za 
usposabljanje. 

Predstavniki iz prejšnjega odstavka soodločajo pri vseh vprašanjih iz 
pristojnosti sveta zavoda, ki zadevajo usposabljanje otrok; splošni akti o delitvi 
dohodka ter o organizaciji delovnega procesa (pravilnik o oblikovanju in delitvi 
dohodka, finančni načrt, zaključni račun in delovni načrt) so sprejeti, če je 
zanje glasovala tudi večina teh predstavnikov.« 

Odbora menita, da je potrebno že v zakonu naglasiti, da sodelujejo pri 
upravljanju predstavniki izobraževalnih skupnosti in samoupravnih organov 
otroškega varstva. S to dopolnitvijo je zagotovljeno neposredne j še in tesnejše 
sodelovanje med zavodi in ustreznimi družbenimi organi pri obravnavi in reše- 
vanju vprašanj, ki zadevajo obe stranki. Druge spremembe člena so redakcij- 
skega značaja. 

K 32. členu: Besedilo prvega odstavka tega člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

»Ravnatelj zavoda za usposabljanje mora izpolnjevati pogoje za strokov- 
nega delavca zavoda za usposabljanje in mora imeti najmanj pet let ustrezne 
prakse. 

Pedagoški vodja posebne šole mora izpolnjevati pogoje za učitelja te šole.« 
Na podlagi določbe prvega odstavka tega člena je lahko izvoljen za direk- 

torja zavoda pedagoški, zdravstveni, socialni delavec ali psiholog (21. člen). Ta 
določba povsem ustreza, ker zagotavlja najširšo izbiro kandidatov za ravnatelja 
zavoda, ki je strokovni vodja zavoda in še posebej vodja strokovnega zbora 
(člen 33). Določba drugega stavka prvega odstavka 32. člena pa se odmika od 
tega načela in ne daje možnosti, da bi bili izvoljeni za ravnatelja psihologi, 
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zdravstveni ali socialni delavci, ki so se specializirali za delo na tem področju 
in imajo več kot pet let ustrezne prakse. Skoraj vsi zavodi za usposabljanje 
namreč vključujejo posebne šole, drugi stavek prvega odstavka pa zahteva, 
da mora ravnatelj izpolnjevati tudi pogoje za učitelja te šole; to se pravi, da 
mora biti defektolog. Odbora menita, da takšno zoževanje izbora ni smotrno, 
zlasti še zato, ker tudi defektolog po svoji izobrazbi ne obvlada vse dejavnosti 
zavoda; po drugi strani pa imata diplomirana psiholog ali čisti pedagog dovolj 
teoretskega znanja, da bi ustrezala zahtevam tega delovnega mesta. 

Odbora sta se strinjala s stališčem predstavnika predlagatelja zakonskega 
predloga, da pa mora imeti vodja posebne šole, ki je vključena v zavod, ustrezno 
pedagoško izobrazbo in zato predlagata ustrezno dopolnitev tega člena. 

K 37. členu : Doda se nov 37. a člen, ki se glasi: 
»Preden izda republiški sekretar za prosveto in kulturo v soglasju z repu- 

bliškim sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo predpise iz tretjega od- 
stavka 14. člena, drugega odstavka 15. člena, drugega in tretjega odstavka 18. 
člena, tretjega odstavka 19. člena, 20. člena, drugega odstavka 21. člena in dru- 
gega odstavka 24. člena, mora dobiti mnenje izobraževalne skupnosti SR 
Slovenije.« 

Bilo je ugotovljeno, da uresničitev vseh v predlogu zakona navedenih 
izvršilnih predpisov zahteva določene materialne izdatke, ki jih bodo morale 
kriti ustrezne izobraževalne skupnosti. Da bi bili v tem pogledu izvršilni predpisi 
čimbolj usklajeni z materialnimi možnostmi izobraževalnih skupnosti, je po- 
trebno, da tudi one sodelujejo v njihovi pripravi. 

Odbora sta se strinjala z amandmaji, ki jih je sprejela k predlogu zakona, 
zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 

Predstavnik predlagatelja zakonskega predloga si je pridržal izjavo glede 
amandmaja k 27. členu predloga zakona. 

Odbora predlagata republiškemu in prosvetno-kulturnemu zboru, da 
sprejmeta predlog zakona z navedenimi spreminjevalnimi in dopolnilnimi 
predlogi. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je odbor za prosveto in kulturo 
določil poslanca Ceneta Matičiča. 

Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov določil poslanca dr. Mira Stiplovška. 

St. 56-5/67 
Ljubljana, 13. 12. 1967 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
8. novembra 1967 obravnavala amandmaje, ki so bili na seji odbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov prosvetno-kulturnega zbora Skupščine 
SR Slovenije dne 7. novembra 1967 sprejeti k 2., 3., 9., 12., 13., 14., 17. in 19. 
členu predloga zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju. 

Komisija k navedenim amandmajem ni imela pripomb. 
Na svoji seji dne 16. januarja 1968 je komisija obravnavala še amandmaje, 

ki so bili naknadno sprejeti na skupni seji odbora za prosveto in kulturo repu- 
bliškega zbora ter odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov pro- 
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svetno-kulturnega zbora dne 12. decembra 1967. V obravnavi je bilo uvodoma 
ugotovljeno, da skupno poročilo navedenih dveh odborov z dne 13. 12. 1967 
obsega tudi amandmaje, ki jih je že 7. novembra 1967 posebej sprejel odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov prosvetno-kulturnega zbora ter je 
o njih komisija zavzela stališče na seji 8. novembra 1967. V skupnem poročilu 
odborov se le ne omenja prvotni amandma odbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov prosvetno-kulturnega zbora k 12. členu zakonskega predloga, 
s katerim se vzpostavlja prvotno besedilo te določbe. Zakonodajno-pravna 
komisija je namreč na svoji seji dne 26. oktobra 1967 predlagala spremembo 
določbe 12. člena, kasneje na seji dne 8. novembra 1967 pa je komisija sprejela 
razloge odbora za ponovno vzpostavitev prvotnega besedila te določbe. 

Komisija k amandmajem omenjenih dveh odborov na seji dne 16. januarja 
1968 ni imela pripomb, razen glede amandmajev k 22., 27. in 31. členu zakon- 
skega predloga, s katerimi se ni strinjala. 

Glede amandmaja k 22. členu zakonskega predloga je bila komisija 
mnenja, da je formulacija amandmaja neprecizna in bi sprejem takega besedila 
lahko povzročil težave in nejasnosti pri praktični uporabi določbe 22. člena. 
Sprejem programa je namreč enkratni akt oziroma odločitev, sodelovanje pri 
tem pa lahko obsega enakopravno soodločanje pri samem sprejemanju pro- 
grama, dajanje soglasja ali potrditve k sprejeti odločitvi, pri čemer pa Skup- 
ščina SR Slovenije kot najvišji organ oblasti in družbenega samoupravljanja 
v republiki (člen 134. ustave SR Slovenije) ne more biti omejena. Možno pa je 
tudi, da bi to sodelovanje razumeli širše, namreč kot udeležbo v celotnem 
procesu pripravljanja in obravnavanja programa pred samim sprejemom, pri 
čemer bi izobraževalna skupnost dajala svoje predloge, stališča in mnenja. 

Ker v tem primeru smisel amandmaja ni v tem, da izobraževalna skupnost 
neposredno soodloča pri samem aktu sprejetja programa v Skupščini SR Slo- 
venije, ker tudi ne more, temveč gre za zagotovitev njene udeležbe pri obrav- 
navanju programa za razvoj zavodov za usposabljanje, je komisija predlagala 
spremembo besedila amandmaja tako, da se ta glasi: 

»Zavodi za usposabljanje se ustanavljajo v skladu s programom za razvoj 
teh zavodov, ki ga sprejme Skupščina SR Slovenije. Pri obravnavanju programa 
sodeluje izobraževalna skupnost SR Slovenije.« 

Komisija se strinja z odboroma, da bi bilo potrebno omogočiti uvedbo pri- 
silne uprave v zavodih za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju, vendar pa hkrati ugotavlja, da obstoječa 
ustavna ureditev tega ne dopušča. V 22. členu ustave SR Slovenije, kot tudi 
v ustrezni določbi zvezne ustave, se dopušča uvedba prisilne uprave le v go- 
spodarskih organizacijah, ne pa tudi v zavodih. V zvezi s tem je ustavno sodišče 
SR Slovenije z odločbo z dne 14. 12. 1967 ugotovilo, da določba drugega od- 
stavka 28. člena zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji (Ur. 1. 
SRS, št. 16/67), ki je predvidevala uvedbo prisilne uprave v zdravstvenih 
zavodih, ni v skladu z ustavo SR Slovenije. Glede na to meni komisija, da do- 
ločba tretjega odstavka amandmaja k 27. členu ni sprejemljiva. 

Pri obravnavi navedenega amandmaja je komisija nadalje ugotovila, da 
drugi odstavek besedila amandmaja ne vsebuje neizpolnjevanje pogojev, pred- 
pisanih za ustanavljanje zavodov po 24. členu zakonskega predloga, kar pa 
obsega prvotno besedilo prvega odstavka 27. člena. Komisija ni našla uteme- 
ljenih razlogov za izpustitev navedenega elementa kot bistvene pomanjkljivosti 
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ter meni, da je potrebno tudi v tem členu sankcionirati zagotavljanje pogojev, 
ki jih mora zavod izpolnjevati, da se lahko ustanovi oziroma deluje. 

Ker k besedilu prvega odstavka amandmaja k 27. členu zakonskega pred- 
loga komisija ni imela pripomb, je predlagala, da se besedilo 27. člena sprejme 
v naslednjem besedilu: 

»Pristojne izobraževalne skupnosti in republiški sekretariat za prosveto in 
kulturo v sodelovanju z republiškim sekretariatom za zdravstvo in socialno 
varstvo spremljajo delo zavodov za usposabljanje. 

Če republiški sekretariat za prosveto in kulturo ugotovi, da zavod za 
usposabljanje ne izpolnjuje pogojev, predpisanih po 24. členu tega zakona, ali 
če pristojni nadzorni organ ugotovi pomanjkljivosti glede vsebine in organi- 
zacije usposabljanja ter glede medsebojnih odnosov predlaga zavodu in usta- 
novitelju, naj ukreneta, kar je potrebno, da se ugotovljene pomanjkljivosti v 
določenem roku odpravijo. Ta rok ne sme biti daljši od 6 mesecev. 

Ce zavod za usposabljanje v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, 
lahko republiški sekretar za prosveto in kulturo v soglasju z republiškim sekre- 
tarjem za zdravstvo in socialno varstvo odloči, da zavod za usposabljanje 
preneha delo, dokler niso odpravljene pomanjkljivosti.« 

Amandma k 31. členu je bil dan še pred sprejemom zakona o skupno- 
stih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR 
Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 43/67), zaradi česar ni bilo mogoče v njem določno 
opredeliti samoupravnih organov otroškega varstva, ki naj po svojem pred- 
stavniku sodelujejo pri upravljanju zavodov za usposabljanje poleg predstavni- 
kov izobraževalnih skupnosti ter drugih organov in organizacij. Ker je bil 

-navedeni zakon kasneje sprejet ter na tem področju uvaja skupnosti otroškega 
varstva, je komisija predlagala, da se v novem besedilu 31. člena besede »samo- 
upravnih organov otroškega varstva« nadomestijo z besedilom »skupnosti 
otroškega varstva«! 

Predstavnik izvršnega sveta se je s predlogi komisije za spremembo besedila 
amandmajev k 22., 27. in 31. členu zakonskega predloga strinjal in so tako 
postali sestavni del zakonskega predloga. 

Št.: 56-5/68 
Ljubljana, 17. 1. 1968 

PREDLOG ZAKONA 
o petdnevnem delovnem tednu v SR Sloveniji 

1. Splošne določbe 

1. člen 

S tem zakonom se v SR Sloveniji uvaja petdnevni delovni čas v okviru 
42-urnega delovnega tedna. 

Delovni dnevi so: ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek. Sobota je 
prost dan. 

2. člen 

Petdnevni teden po tem zakonu velja za vse državne organe v SR Sloveniji. 
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3. člen 

Dnevni delovni čas se v okviru petdnevnega delovnega tedna začenja: 
— od 1. oktobra do 30. aprila — ob 8. uri 30 minut; 
— od 1. maja do 30. septembra — ob 7. uri 30 minut. 
Med delovnim časom je po štirih urah dela delovni odmor, ki traja največ 

eno uro; pri tem se v delovni čas šteje samo pol ure delovnega odmora. 
Delovni čas v posameznih državnih organih določijo organi, ki so za to 

pristojni po zakonu oziroma statutu, v skladu z določbami prvega in drugega 
odstavka tega člena. 

4. člen 

Posamezni državni organi lahko svoj delovni čas razporedijo drugače, kot 
je določeno v prejšnjem členu tega zakona, če to terjajo posebne potrebe 
službe in narave dela v organu. 

Republiški državni organi in organizacije, ki opravljajo zadeve, ki imajo 
pomen za republiko, si morajo za drugačno razporeditev delovnega časa pri- 
skrbeti poprejšnje soglasje izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, občinski 
organi pa soglasje občinske skupščine. 

5. člen 

Prehod na petdnevni delovni teden se izvede postopoma, in sicer v skladu 
z razmerami v posameznih državnih organih. 

Državni organi morajo poprej opraviti potrebne priprave, pregledati za- 
hteve, ki se pojavljajo v zvezi z novo razporeditvijo delovnega časa, preučiti 
način njihovega reševanja ter za začetek zagotoviti minimalne pogoje za prehod 
na petdnevni delovni teden in na nov delovni čas, zlasti glede organizacije 
opoldanske prehrane svojih delavcev ter varstva njihovih otrok. 

6. člen 

Občinske skupščine s svojimi predpisi prilagodijo delovnemu času državnih 
organov poslovni čas delovnih organizacij, katerih dejavnost ima javen pomen 
(50. člen temeljnega zakona o delovnih razmerjih — Uradni list SFRJ, št. 
43-516/66 in št. 52-617/66). 

7. člen 

Delovni čas v vzgojnih izobraževalnih zavodih bo urejen s posebnim za- 
konom. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo v sodelovanju z zavodi iz 
prejšnjega odstavka in z drugimi strokovnimi organi in organizacijami opravi 
potrebne priprave za prehod na petdnevni pouk v vzgojnih izobraževalnih 
zavodih. 

2. Posebne določbe za republiško upravo in druge republiške organe 

8. člen 

Delovni čas v republiških upravnih in drugih organih ter organizacijah, 
ki opravljajo zadeve, ki imajo pomen za republiko (v nadaljnjem besedilu: 
republiški organi), traja: 
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a) od 1. oktobra do 30. aprila: 
— v ponedeljek, torek, sredo in četrtek — od 8. ure 30 minut do 17. ure 

30 minut; 
— v petek — od 8. ure 30 minut do 17. ure; 
b) od 1. maja do 30. septembra: 
— v ponedeljek, torek, sredo in četrtek — od 7. ure 30 minut do 16. ure 

30 minut; 
— v petek — od 7. ure 30 minut do 16. ure. 

9. člen 

Dokler ne bo v celoti izveden splošen premik delovnega časa po določbah 
tega zakona, morajo republiški organi v soboto zagotoviti ustrezno dežurno 
službo, če to terjajo potrebe službe in narava dela v teh organih. O potrebi in 
obsegu dežurstva odloča predstojnik organa. 

10. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zagotovi sredstva, ki so potrebna za 
organizacijo opoldanske prehrane delavcev v republiških organih. 

11. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določi dan, s katerim se v republiški 
upravi vpelje novi delovni čas, ter dan, s katerim se ta vpelje v drugih 
republiških organih. 

3. Prehodne in končne določbe 

12. člen 

Občinske skupščine določijo dan, s katerim se v skladu s tem zakonom 
vpelje nov delovni čas v občinskih organih. 

13. člen 

Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo v sodelovanju z 
ustreznimi organi in organizacijami izdela program razvoja otroškega varstva 
v SR Sloveniji s posebnim ozirom na nov delovni čas. 

14. člen 

Organi iz 2. člena tega zakona morajo svoj delovni čas prilagoditi določbam 
tega zakona čimprej, najpozneje pa do 1. septembra 1968. 

15. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije imenuje komisijo, ki bo spremljala 
priprave za prehod na petdnevni delovni teden in na nov delovni čas ter pred- 
lagala pristojnim organom potrebne ukrepe. 

16. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Mnenje, da sedanja razporeditev delovnega časa v upravnih in drugih 
organih in organizacijah, ki opravljajo javno službo, ne ustreza več, čedalje 
bolj prevladuje. 2e dalj časa se javljajo težnje po prilagoditvi delovnega časa 
sodobnim potrebam in dobivajo tudi konkretne oblike. Pri tem pa so mnogi 
organi in organizacije vsak po svoje urejali to vprašanje, kar ima za posledico 
veliko raznolikost, ki povzroča v občanih negotovost o tem, kdaj lahko svoje 
zadeve urejajo pri teh organih. 

Težnje po drugačni razporeditvi delovnega časa so se doslej javljale in 
uresničevale zelo enostransko, tj. le v smeri uvajanja prostih sobot, bodisi tako, 
da so vse sobote proste, ali da so proste dve oziroma tri sobote v mesecu. Pri 
tem so se v soboto izpadle ure nadomeščale navadno tako, da so se dodajale 
delovnemu času v ostalih delovnih dneh ne glede na znano dejstvo, da delovna 
storilnost proti koncu delovnega časa že itak močno upada in da se z njegovim 
podaljševanjem produktivnost dela še bolj zmanjšuje. O kakšnem enakovred- 
nem nadomeščanju v soboto izpadlih ur pri sedanjem začetku delovnega časa 
torej ne more biti govora. Zato se je sporedno z zelo močnimi težnjami po 
uvajanju petdnevnega delovnega tedna nujno pojavila tudi zahteva po drugačni 
razporeditvi dnevnega delovnega časa. Ta razporeditev naj bi bila takšna, da 
bi zagotavljala v petdnevnem delovnem tednu vsaj enake delovne učinke kot 
v sedanjih šestih delovnih dneh. 

Petdnevni delovni teden je torej na eni strani sodobna potreba delovnega 
človeka, na drugi strani pa objektivna zahteva dela, tj. vprašanje, ki ga ni moč 
obravnavati zgolj z vidika subjektivnih potreb, ampak tudi z vidika produk- 
tivnosti dela. Ce torej vprašanje delovnega časa soočimo s potrebami in zahte- 
vami sodobnega življenja in dela, prihajamo do sklepa, da je treba delovni čas 
organizirati tako, da bo omogočal največje delovne učinke in hkrati zagotavljal 
delovnemu človeku maksimalne možnosti za oddih in razvedrilo. Obe ti zahtevi 
pa zadovoljuje v okviru petdnevnega delovnega tedna tak delovni čas, katerega 
začetek se pomakne na poznejše ure, ki so že po naravnem biološkem ritmu 
primernejše za delo kot zgodnje jutranje ure. 

Petdnevni delovni teden je proces, ki smo ga sprožili s prehodom od 
48-urnega na 42-urni delovni teden, proces, ki je v polnem zamahu tudi že 
v javnih službah. V Jugoslaviji je že okoli 6000 delovnih organizacij prešlo na 
petdnevni delovni teden, uvedli pa so ga tudi že mnogi zvezni organi in orga- 
nizacije, da ne omenjamo posebej zvezne uprave in zvezne gospodarske zbor- 
nice, ki gresta z novim letom s petdnevnim delovnim tednom hkrati tudi na 
sodobnejši delovni čas. V Sloveniji so proste sobote (v celoti ali deloma) uvedle 
že mnoge občine za svoje upravne organe, nekatera sodišča, gospodarska 
zbornica, inštitut Jožef Štefan, strokovne službe republiške skupščine, nekatere 
banke, SDK in drugi. Tega procesa v smeri uvajanja petdnevnega delovnega 
tedna torej ni več mogoče zaustaviti, zato ga je treba pravilno usmeriti in 
zagotoviti poleg uresničevanja subjektivnih prizadevanj in interesov tudi ures- 
ničevanje splošnega družbenega interesa, ki je v tem, da se v skrajšanem 
delovnem tedhu zagotovi enaka ali večja produktivnost, kot je sedaj. 

Pri uvedbi skrajšanega delovnega tedna pa se je treba nujno odločiti tudi 
za povsem drugačen delovni čas, tj. za njegoVo jutranjo premaknitev in za 
raztegnitev na celodnevno delo z vmesnim opoldanskim odmorom. S tem pa 
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bomo iz dosedanje ene konice delovne produktivnosti, ki se doseže okoli 10. do 
11. ure in nato naglo upada, dosegli dve, dopoldansko in popoldansko, in tako 
zmanjšali čas neproduktivnega oziroma manj produktivnega dela. 

Pri nas imamo sicer številne analize posameznih delovnih organizacij ob 
njihovem prehodu iz 48-urnega na 42-urni delovni teden, ki nam lahko koristno 
služijo kot primerjalno gradivo, ne moremo pa jih neposredno aplicirati na naš 
primer, ker so, prvič, prirejene na konkretne razmere posamezne delovne orga- 
nizacije in na sedanji delovni čas, tj. zgodnji začetek, in drugič, ker sedaj ne 
gre za zmanjševanje števila delovnih ur v tednu, ampak za njihovo drugačno 
razporeditev. Glede tega se moramo zato opreti na izkušnje drugih naprednih 
in visoko produktivnih dežel, ki so že uvedle petdnevni delovni teden. V vseh 
dosedanjih razpravah pa je tudi močno prevladovalo mnenje, da kakšne izvirne 
fundamentalne raziskave v tej smeri sploh niso potrebne in da se je glede tega 
treba zanesti na tuje izkušnje; saj že skoraj ves industrijsko razviti svet 
(vključno z nekaterimi socialističnimi državami) dela pet dni v tednu in z 
delovnim časom, ki se začne ob poldeveti oziroma 9. uri, ker je ugotovil in s 
prakso potrdil, da tak delovni čas prinaša največje delovne učinke. 

Te raziskave in izkušnje pa slonijo v glavnem na tehle dejstvih: Dnevni 
delovni in življenjski ritem človeka mora biti čimbolj v skladu z njegovim 
naravnim biološkim ritmom, da daje njegovo delo na delovnem mestu najboljše 
delovne rezultate. Delovni človek potrebuje normalno 7 do 8 ur spanja, da 
si obnovi svoje delovne moči in postane spet popolnoma sposoben za delo. 
Ce odhaja k počitku med 23. in 24. uro in začenja okoli 9. ure z delom, je spočit, 
njegova delovna sposobnost je optimalna. Približno po 4 urah dela zaužije 
lažji opoldanski obrok hrane, ki ga usposobi za nadaljnje 4 ure dela. Po večerji, 
ki naj velja kot najmočnejši dnevni obrok, pa svoj prosti čas uporabi bodisi 
za večerno kulturno in zabavno življenje bodisi kako drugače. To je normalni 
biološki ritem, ki daje najboljše, delovne rezultate in ki seveda zahteva, zlasti 
za zaposlene žene in matere, ustrezne življenjske pogoje. Temu nasproti zahteva 
zgodnji začetek delovnega časa, da se delovni človek na silo prebudi v zgodnjih 
jutranjih urah, se v naglici opravi in najčešče brez ustrezne jutranje prehrane 
odide na delo. Pri tem trpi njegovo telesno počutje, delati pa začne največkrat 
nespočit in nerazpoložen za delo. Zato so prve delovne ure navadno namenjene 
temu fizičnemu in duševnemu pripravljanju na delo, kamor sodi tudi zaužitje 
jutranjega obroka med delovnim časom (oz. pitje kave ipd.). V razdobju 4—5 ur 
sledita dva močna obroka hrane (kosilo in večerja) in nato 19—20 ur minimalna 
prehrana in to v času, ki zahteva največje delovne napore in seveda ustrezne 
količine kalorij. Jasno je, da tak ritem ne prinaša najboljših rezultatov. 

Razvoj znanosti in tehnike in s tem v zvezi spremenjene življenjske navade 
ljudi so premaknili težišče njihovega kulturnega življenja in rekreacije na 
večerni čas (televizija, kino, gledališče, koncerti itd.) in se večina oblik takega 
izživljanja odvija oziroma konča v poznih večernih oziroma nočnih urah. Delov- 
nemu človeku, ki mora zgodaj na delo, preostaja dvoje: da se udeležuje tega 
večernega življenja, ki je pridobitev in potreba sodobnega časa, na škodo 
nočnemu počitku in svoji delovni sposobnosti, ali pa se temu odpove in odhaja 
zgoda;j k počitku. Ne eno ne drugo ni njemu in družbi v prid. V prvem primeru 
je v škodo produktivnosti dela, v drugem primeru pa ta sicer manj trpi, zato 
pa narekuje) zgodnje leganje k počitku in prikrajšuje delovnega človeka za 
pridobitve sodobnega sveta in življenja. 
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Iz vsega navedenega torej sledi: prvič, da je proces uvajanja petdnevnega 
delovnega tedna praktično neustavljiv in ga je zato treba sprejeti kot dejstvo, 
ga pravilno usmeriti ter mu dati tudi ustrezno družbeno afirmacijo in družbeni 
okvir; drugič, da sedanji delovni čas vse bolj posega v naravni biološki ritem 
sodobnega človeka in ne daje želenih delovnih in drugih rezultatov; tretjič, 
da daje najboljše delovne učinke delovni čas, ki se začne v času, ko je človek 
telesno in duševno popolnoma pripravljen za delo, tj. med 8. in 9. uro (razen 
v času najhujše letne vročine), in da je tak delovni čas fiziološko najbolj pri- 
meren, logičen in racionalen. 

Ne more biti torej več dileme, ali petdnevni delovni teden in nov delovni 
čas ali ne, ampak gre za to, kako pristopiti k temu in kaj storiti, da se prehod 
izvrši brez večjih pretresov, s čim manjšimi težavami in problemi, da se ti 
problemi in težave ugotovijo ter postopoma in sistematično odpravljajo in s 
tem postopoma in pospešeno ustvarjajo pogoji za ta prehod. 

Uvedbo petdnevnega delovnega tedna in novo razporeditev delovnega 
časa načelno zavračati z motivacijo, da niso zreli pogoji, je neprimerno in 
pomeni v bistvu tradicionalen odpor proti novemu. Ugotovitev, da je tak delovni 
čas bolj sodoben, koristen in logičen, je eno, pogoji zanj pa drugo, zato jih 
bo treba pripraviti oziroma sporedno ustvarjati. Ce bi čakali, da bodo dozoreli 
vsi pogoji, bi čakali še dolgo, ker se bodo glavni problemi, zlasti na področju 
otroškega varstva in prehrane, promet, preusmeritev gostinstva, trgovine in 
drugih uslužnostnih dejavnosti intenzivno začeli reševati v novih razmerah, 
ker bo prav drugačen dnevni življenjski in delovni ritem tisti vzvod, ki bo 
sprožil in uravnaval splošne družbene akcije v tej smeri. Seveda pa je treba 
pripraviti, kar se da pripraviti vnaprej, zazreti probleme in posledice in jih 
načrtno reševati. 

Pri tem je treba poudariti še to: Ko govorimo o novem delovnem času, 
si moramo biti na jasnem, da ne gre za deljen delovni čas, ampak za njegovo 
premaknitev, ki ima za posledico celodnevno delo. O deljenem delovnem času 
lahko govorimo tedaj, če je med obema polovicama dela najmanj 2 do 3-urni 
odmor, v katerem odhaja delavec domov na izdatno kosilo in krajši počitek, 
v novem delovnem času pa je njegov opoldanski obrok tako rekoč na delovnem 
mestu in ima značaj dopolnilne prehrane med delom in ne klasične opoldanske 
prehrane in prekinitve dela. 

Ni dvoma, da je prehod na petdnevni delovni teden in smotrno organiziran 
delovni čas izrednega -pomena za družbo in da ima daljnosežne posledice. 
Bistveno se spreminjajo življenjske navade in mentaliteta ljudi, način in oblike 
ljudske prehrane, način razpolaganja s prostim časom, ustvarjajo pa se tudi 
problemi, ki so deloma novi, deloma pa stari akutneje udarjajo na dan, zlasti 
na področju predšolskega in šolskega varstva otrok, opoldanske prehrane delov- 
nih ljudi in njihovih družin, prometa, prilaganja gostinstva in trgovine na nove 
razmere, prilagoditev šolskega pouka petdnevnemu delovnemu tednu, če naj 
ta v celoti doseže svoj namen, itd. 

Posledice novega delovnega časa pa se ne kažejo samo glede prehrane 
in produktivnosti dela, temveč vplivajo tudi na organizacije, ki so namenjene 
zadovoljevanju potreb občanov (promet, gostinstvo, trgovina, servisi itd.), ki 
bodo morale svojo organizacijo in poslovanje prilagoditi novim potrebam 
delovnih ljudi. Enoten delovni čas v javnih službah bo odpravil sedanjo razno- 
likost in občanom prinesel javnost glede njihovega obratovalnega časa. Zmanjšal 
bo možnost dopolnilnega dela, kar bo za nekatere neugodno, na splošno pa bo 
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vplivalo pozitivno, saj je znano, da v mnogih primerih dopolnilno delo, ki 
delovni dan raztegne na 10—12 ur, zmanjšuje delovno produktivnost na rednem 
delovnem mestu; mimo tega pa se bo ugoden vpliv tega kazal tudi pri odpiranju 
novih delovnih mest in zmanjševanju števila nezaposlenih. Iz družbeno varstve- 
nega in socialno političnega stališča pa njegove glavne pozitivne učinke lahko 
pričakujemo v tem, da se bodo vprašanja otroškega varstva, ki predstavlja 
enega poglavitnih problemov socialistične družbe in hkrati največji problem 
ob prehodu na nov delovni čas, mnogo intenzivneje in učinkoviteje reševala 
kot doslej, ker nas bodo razmere in neposredne potrebe naravnost silile v to. 
Z novim delovnim časom se tudi javna uprava neposredno vključuje v celo- 
dnevni delovni proces, kar je brez dvoma tudi v skladu z nameni in prizadevanji 
družbene in gospodarske reforme. S tem pa se nov delovni proces v javni 
upravi in v drugih intelektualnih sferah neposredno vključuje v mednarodni 
delovni in življenjski ritem, kar ima prav tako svoje pozitivne posledice. Veli- 
kega pomena je tudi dejstvo, da se bo lahko delovni človek v večernih urah 
resnično sprostil in se brez bojazni za potrebni počitek udeleževal večernega 
kulturno-zabavnega življenja, kar bo brez dvoma vplivalo na njegovo telesno 
in duševno počutje in s tem na delovno sposobnost in produktivnost; na drugi 
strani pa bo ob koncu tedna lahko deležen temeljite dvodnevne ali vsaj eno- 
dnevne rekreacije. Poznejši začetek delovnega časa bo tudi močno omejil zamu- 
janje na delo, ki je zelo pogost pojav. Pozitivne posledice premika delovnega 
časa, ki so samo deloma navedene, se kažejo torej na številnih področjih in 
v najrazličnejših smereh. 

Uvodoma smo omenili, da imamo o vplivih delovnega časa razne analize 
posameznih delovnih organizacij ob prehodu iz 48-urnega na 42-urni delovni 
teden, prirejene za njihove specifične potrebe. Iz teh analiz lahko povzamemo 
nekatere splošne ugotovitve. Tako je npr. analiza podjetja TAM iz Maribora 
pokazala, kako narašča oziroma pada delovni učinek v posameznih urah dela. 
Diagram pokaže takole sliko: 
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V vseh kategorijah dela (lažje delo, srednje delo, težko delo) je najmanjši 
delovni učinek v prvih in v zadnjih urah dela. Čim lažje je delo, tem manjši 
je začetni učinek, čim težje je delo, tembolj rapidno učinek pada proti koncu 
delovnega časa. Največji delovni učinek je v vseh primerih v četrti uri dela. 
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Pri tem je analiza opozorila na vpliv utrujenosti zaradi zgodnjega začetka 
dela. Druga splošna ugotovitev iz te analize, ki jo lahko s pridom uporabimo, 
pa splošna ugotovitev iz te analize, ki jo lahko s pridom uporabimo, pa je ta, 
da zahteva prehod na petdnevni delovni teden posebne ukrepe mimo same 
organizacije oziroma razporeditve delovnega časa, in to: ukrepe za racionalno 
izrabo delovnega časa, znižanje izgub delovnega časa na najnižjo možno mero 
in odkrivanje rezerv delovnega časa (izostanki z dela, nepravočasno prihajanje 
na delo, predčasni odhodi z dela, razni zasebni opravki med delom, sestanki 
znotraj in zunaj delovne skupnosti, privatni razgovori itd.); ukrepe za zboljšanje 
organizacije dela in delovnega mesta; zaostritev delovne discipline, zlasti 
glede zamujanja na delo; ukrepe za povečanje strokovnosti in zboljšanje kadrov- 
ske strukture ter za boljšo politiko sprejemanja na delo; učinkovitejše in 
doslednejše nagrajevanje po delu itd. V javni upravi pa bo med ukrepi za 
zboljšanje prodiiktivnosti brez dvoma tudi ta, da bo treba prizadevanjem za 
večjo mehanizacijo dela dati pomembnejše mesto kot doslej. 

Do enakih ugotovitev kot v podjetju TAM so prišli tudi v tovarni PEKO: 
da krivulja produktivnosti kaže, da je proizvodnja največja v 3., 4. in 5. uri dela, 
medtem ko v 6., 7. in 8. uri močno pada in je v zadnjih urah učinek dela za 
45% nižji kot v najmočnejših urah; da je treba za povečanje produktivnosti 
iskati neizkoriščene rezerve, zboljšati organizacijo dela in bolje izkoriščati 
delovni čas. — Podobne kot pri podjetjih TAM in PEKO pa so tudi ugotovitve 
in zaključki analiz številnih drugih delovnih organizacij. 

Glede same organizacije novega delovnega časa, zlasti njegovega začetka, 
odmorov med delovnim časom in porazdelitve prehrambenih obrokov sta dala 
republiški zavod za zdravstveno varstvo in zavod za zdravstveno varstvo 
Ljubljana mnenje, ki ga navajamo kot primer gledanja zdravstvene službe na 
ta vprašanja: 

»Najprimernejši fiziološki začetek dela ne sme biti pred 8.30 zjutraj. Vsak 
zgodnejši začetek pa je po mnenju fiziologov dela slabši in ne bi pomenil 
bistvenega povečanja produktivnosti dela v primerjavi z začetkom ob 7. uri 
zjutraj. 

Fiziologi dela in prehrane menijo, da so najprimernejši trije odmori, in 
sicer en dopoldanski in en popoldanski po 10 minut, ki si ga pa uslužbenci 
itak vzamejo sami na delovnem mestu, ker to pogojuje utrujenost, ki nastopa 
med delom. V tem odmoru dobijo zaposleni v tovarnah v nekaterih državah 
lažji obrok (npr. sadje, tekočino, čaj, mleko, kavo itd.). Glede glavnega odmora 
velja sledeče: glavni odmor naj bo obvezno po 4 urah dela, torej v sredini 
delovnega časa, v nobenem primeru pa ne v prvi tretjini delovnega časa, 
ker bi preteklo premalo časa od zajtrka. Seveda zahteva tak delovni čas obilen 
zajtrk (okoli 25% potrebnih dnevnih kalorij, tj. pri uslužbencih 400 do 
500 kalorij), na katerega se bodo naši delovni ljudje morali privaditi, da bo 
prehrana pravilna. Glavni odmor je predviden za uživanje toplega obroka 
in delno rekreacijo, kar naj bi delovalo kot pozitivni stimulans pri nadaljnjih 
4 urah dela. Zato smatramo, da naj bo dolžina glavnega odmora 1 ura. Kolikor 
je odmor med delom združen z uživanjem toplega obroka, mora od zaključka 
malice pa do pričetka dela preteči vsaj 20 minut, kar zahteva v bistvu vsaj 
54-minutni odmor. 30-minutni odmori, ki so pri nas običajno združeni s toplo 
malico, so v fiziološkem in higienskem pogledu neprimerni, ker so prekratki 
in znižujejo zmogljivost, namesto da bi jo povečali. Za to, da dosežemo večjo 

30* 
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zmogljivost in s tem večjo storilnost, je potrebno, da čas po količkaj obilnejšem 
obroku prebijemo prijetno in brez notranjih napetosti.« 

Omenjena zavoda predlagata, da bi moral zajtrk pri sedežnih poklicih 
vsebovati 500—600 kalorij, kosilo 800—900 in večerja 1150—1300 kalorij, vmes 
pa ev. po potrebi še dva manjša obroka po 25—50 kalorij. 

Republiški zavod za zdravstveno varstvo in Zavod za zdravstveno varstvo 
Ljubljana bosta izdelala obširnejši elaborat o prehrani zaposlenih v novem 
delovnem času. 

O novem delovnem času je dal mnenje tudi inštitut za javno upravo in 
delovna razmerja pri pravni fakulteti univerze v Ljubljani (univ. prof. dr. L. Vav- 
petič), ki ga v bistvenih povzetkih posredujemo: 

— Gre za premaknitev delovnega časa tako, da traja ves dan, in ne za 
deljen delovni čas. 

— Tak premik delovnega časa ima svoj smisel, če naj bo splošen, tj. da 
se nov delovni čas vpelje v celotni javni upravi kakor tudi v vseh drugih 
intelektualnih službah, pa tudi v proizvodnji, kjer je bil dosedanji delavnik 
od 6. oz. 7. ure do 14. ure. Ker gre za bistvene spremembe v načinu življenja, 
take spremembe niso upravičene, če so samo delne, tj. da zajamejo samo 
določene kategorije delovnih ljudi. Pri tem so dopustne manjše razlike, ki so 
potrebne zaradi prometnih in drugih težav, vendar te razlike ne smejo biti 
takšne, da bi spremenile celotno bistvo novega delovnega časa. 

— Ni države na svetu, ki bi imela uvedena oba sistema, tj. zgodnji delavnik 
in celodnevno delo. Na splošno velja povsod sistem delovnega časa, ki traja 
čez ves dan, in je daleč pretežna večina bolj razvitih držav uvedla tak delavnik, 
kar dopušča povsem utemeljeno domnevo, da so v njegovem okviru zagotov- 
ljeni najboljši delovni rezultati. 

— Zgodnji delavnik zahteva od človeka več napora kot celodnevni delavnik. 
Pri tem je upoštevati jutranjo utrujenost kot posledico zgodnjega vstajanja, 
naglico pri pripravljanju za odhod na delo, mnogo ostane doma neopravljenega, 
kar povzroča zaskrbljenost ter zmanjšuje zbranost pri delu, delovni interes 
in delovno storilnost. 

— Mnogo je ljudi, ki zgodaj zjutraj ne prenesejo hrane, ki pa je nujno 
potrebna za delovne napore. 

— Zgodnji delavnik (zlasti če začenja ob 6. uri) onemogoča, da bi v redu 
funkcionirale službe, ki so namenjene rednemu zadovoljevanju osebnih dnevnih 
potreb (mlekarne, zajtrkovalnice, trafike, prodajalne časopisov itd.), zaradi 
česar normalno delovni ljudje svojih dnevnih potreb pred službo ne morejo 
zadovoljiti in mnogo tega opravijo med delovnim časom. 

— Zgodnji delavnik dopušča, da lahko delovni človek še popoldne opravlja 
razna opravila in lahko dela še vsaj 4 ure. To seveda močno razširi njegov 
delavnik, kar ne prinaša objektivnih koristi, pa tudi ni trajno subjektivno 
koristno. Zgodnji delavnik omogoča razne oblike dodatne zaposlitve, zaradi 
česar intenziteta dela na delovnem mestu pada in povzroča izčrpanost, zlasti 
pa še v primerih, ko tempo dela narekujejo stroji. Pri tem pa imamo opraviti 
z dodatnimi zaposlitvami zaradi povečanja družinskega standarda, neredki pa 
so tudi primeri dodatnih zaposlitev zaradi zagotovitve sredstev, ki so družini 
nujno potrebna za življenje, zlasti pri večjih družinah hranilca z manjšimi 
osebnimi dohodki. V teh primerih pa se bodo družinski dohodki v novem delov- 
nem času bistveno zmanjšali. 
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— Zagotovitev potrebnega prostega časa nikakor ne zahteva zgodnjega 
delavnika. Nasprotno, zgodnji delavnik normalno podaljšuje delovni čas in 
skrajšuje prosti čas. Potrebo človeka po rekreaciji, oddihu, počitku in po skrbi 
za ohranitev zdravja je možno očitno mnogo primerneje zadovoljevati v delav- 
niku, ki je raztegnjen prek vsega delovnega dne. Pri tem pa je upoštevati tudi 
prosto soboto, ki daje velike ugodnosti. 

— Letni delovni čas (3 mesece) mora biti drugačen kot zimski, da se čas 
dela v hudi vročini čimbolj skrajša. 

— Težiti je treba za tem, da bi bil delovni čas v celotni javni upravi čimbolj 
enotno urejen, zlasti tudi čas, ki je namenjen delu s strankami. Ker je javna 
uprava namenjena predvsem občanom (sodelovanje z ljudmi je bistvena sesta- 
vina vsega upravnega dela), celodnevno delo značaju upravnega dela tudi 
mnogo bolj ustreza kot zgodnji delavnik. Najbolj naravno in splošno izvedljivo 
bi bilo, če se dopoldanski čas uporabi za stranke, popoldanski pa za interno 
delo. Seveda pa bi na določen dan v tednu moralo biti obratno, da bi lahko 
ugodili tudi tistim interesentom, ki so dopoldne zadržani. 

— Proti novemu delavniku se pojavljajo številni ugovori. Vprašljivo pa je, 
ali stanje, v katerem se nahajamo, dopušča, da bi bil premik delovnega časa 
odložen tako dolgo, da bi bila na zadovoljiv način rešena odprta socialna 
vprašanja. Ta vprašanja bo treba verjetno sproti reševati. Edina rešitev je 
najbrž v tem, da moramo končno ta težka vprašanja začeti obravnavati kot 
najbolj pomembno in aktualno politično in splošno družbeno vprašanje. 

— Interesi službe doslej niso bili odločilni za vsebino določenih ukrepov 
v zvezi z delovnimi razmerji. Dosedanja zakonodaja je upoštevala predvsem 
koristi delovnih ljudi. Protislovje med zakonskimi določbami, ki varujejo delov- 
nega človeka, in tistimi, ki so potrebne, da bi dosegli večjo učinkovitost dela, 
utegne razvrednotiti napore za dosego čim večjih in zanesljivih delovnih 
uspehov. 

— S stališča ekonomike bo novi delavnik verjetno povzročil drugačno 
strukturo družinskih izdatkov. Manj bo šlo v investicije in več za neposredno 
potrebne dobrine. Ta strukturalna sprememba pa utegne vplivati tudi na trg. 

Na podlagi teh ugotovitev in mnenj prihaja inštitut za javno upravo in 
delovna razmerja do sklepov: da zahtevajo nov delovni čas predvsem interesi 
službe; da ga je dopustno uvesti, če je zagotovljeno, da si more delovni človek 
iz rednih dohodkov zagotoviti dostojno preživljanje; da se z njegovo uvedbo 
sproži proces, ki ga je treba stalno spremljati in ugotavljati, kaj je treba 
storiti, da bi bili uresničeni cilji, zaradi katerih je bil nov delavnik uveden. 
V ta namen bi bilo treba ustanoviti komisijo, ki bi vodila politiko prilagajanja 
dejanskih razmer novemu delovnemu času in spremljala celoten proces. Ko- 
misija naj bi bila sestavljena iz najuglednejših znanstvenikov in strokovnjakov 
iz najrazličnejših področij (ekonomisti, sociologi, pedagogi, Zdravniki, pravniki 
itd.). Sporedno z njo pa naj bi delovala skupina (ali komisija) upravnih delavcev, 
ki bi skrbeli za izvajanje sklepov komisije. 

Ce ne upoštevamo subjektivnih mnenj nasprotnikov novega delovnega 
časa, ki pa izhajajo predvsem iz vrst tistih, ki menijo, da bodo tako ali drugače 
z njim prizadeti (zlasti na področju otroškega varstva, zaradi manjših možnosti 
za dodatno delo ipd.), so vse dosedanje razprave o tem skoraj soglasno potrdile 
načelno utemeljenost prehoda na nov delovni čas. To je prišlo do izraza tako 
v posameznih ožjih in širših posvetovanjih, v tisku, pa tudi sindikati delavcev 
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družbenih dejavnosti so to vprašanje obravnavali in se izrekli načelno za ta 
prehod. Pri tem pa so opozorili na številne probleme, ki jih je treba proučiti 
in reševati s tem v zvezi, in na to, da je možno prehod opraviti postopoma, 
sporedno z dozorevanjem pogojev v posameznih dejavnostih oziroma organih 
in organizacijah. 

O vprašanju je razpravljal predhodno na podlagi posebne informacije tudi 
izvršni svet na svoji seji 22/11-1967. V njegovi razpravi so bile dane tele 
pripombe in predlogi: 

Izvršni svet se v načelu strinja z uvedbo novega delovnega časa; v pri- 
pravah za prehod na nov delovni čas pa je proučiti še naslednje: 

— nov delovni čas naj bi postopoma sprejeli vsi organi in organizacije 
v republiki, ki opravljajo javno službo, enotno pa je urediti in uskladiti tudi 
delovni čas občinske uprave z delovnim časom republiških organov in organi- 
zacij. Delovnim organizacijam pa bi priporočili, da uvedejo nov delovni čas v 
njihovi administraciji. Vsekakor je možnost uvedbe novega delovnega časa 
najprej podana za republiško upravo; 

— rok prehoda na nov delovni čas je prekratek. Temeljito je analizirati 
nekatere ukrepe, ki bodo potrebni v prometu, v organizaciji prehrane, v 
šolskem pouku ipd.; pri tem je uporabiti tudi študije, ki o tem že obstajajo; 

— začetek delovnega dne naj se čimbolj krije z letnim časom; odmor naj 
bi ne bil krajši od 1 ure; predvideti je zimski in letni delovni čas; 

— proučiti je možnosti, da se v šolah preide na podaljšano dnevno bivanje 
učencev v šoli. 

Z republiškimi sindikati, ki v celoti podpirajo predlog za prehod na nov 
delovni čas, je; še nadalje sodelovati ter upoštevati njihove pripombe glede 
priprave na predvidene ukrepe. 

Na podlagi teh pripomb in predlogov, danih v razpravi, je izvršni svet 
sprejel tale sklep: 

1. Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo izdela v skladu 
s pripombami na tej razpravi predlog zakona v več variantah; predlog zakona 
bi predložili v mnenje Skupščini SR Slovenije in občinskim skupščinam. 

2. Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo opravi anketo, s 
katero ugotovi število zaposlenih žena v republiški upravi ter število in starost 
otrok zaposlenih žena. 

Na podlagi razprave in sklepa izvršnega sveta so se začele intenzivne 
priprave, ki so v sedanji fazi zajele naslednje: 

1. Priskrbljene in proučene so bile številne analize delovnih organizacij ob 
njihovem prehodu na 42-urni delovni teden, ki je v mnogih organizacijah imel 
za posledico tudi uvedbo petdnevnega delovnega tedna (vendar z istim začetkom 
delovnega časa kot prej). V tej obrazložitvi so povzete nekatere ugotovitve 
v podjetjih TAM in PEKO., 

2. Priskrbljene so bile nekatere analize ,o obratih družbene prehrane, 
otroškem varstvu in prehrani otrok, ki ,jih je opravil Centralni zavod za na- 
predek, gospodinjstva, v Ljubljani in so nekatere pomembne ugotovitve povzete 
v prilogah k tej obrazložitvi. 

3. Oskrbljeno je bilo skupno mnenje republiškega zavoda za zdravstveno 
varstvo in zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, ki je bilo zaradi aktual- 
nosti v, celoti, citirano, in obširnejše mnenje inštituta za javno upravo in delovna 
razmerja, katerega bistvene ugotovitve smo prav tako že omenili. 
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4. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je pripravil informacijo 
o problemih v zvezi z uvedbo petdnevnega delovnega tedna na šolah in o 
ukrepih v zvezi s postopnim uvajanjem novega delovnega časa. 

5. Organizirano je bilo posvetovanje predstavnikov republiških sekreta- 
riatov, nekaterih ljubljanskih občin, mestnega sveta, sindikata delavcev družbe- 
nih dejavnosti, SZDL, centralnega zavoda za napredek gospodinjstva, repu- 
bliškega zdravstvenega centra, republiškega zavoda za zaposlovanje, podjetja 
Ljubljana-transport in tiska, ki je bilo 7. 12. 1967. 

6. Organiziran je bil posvet predstavnikov republiških sekretariatov za 
prosveto in kulturo, za zdravstvo in socialno varstvo ter za pravosodje in 
občo upravo, predstavnikov ljubljanskih občin, pedagoškega inštituta, zavoda 
za prosvetno-pedagoško službo in nekaterih drugih organizacij o prilagajanju 
šol in pouka novemu delovnemu času. 

7. Zbrani so bili podatki o zaposlenih v javni upravi in posebej podatki 
(na podlagi posebnega vprašalnika) o številu zaposlenih v republiški upravi, 
številu družin, ki imajo zagotovljeno otroško varstvo in takih, ki varstva nimajo 
zagotovljenega ter skupnem številu otrok teh družin. 

Poleg navedenih analiz, ki jih je pripravil centralni zavod za napredek 
gospodinjstva, so bile doslej na področju otroškega varstva izdelane še številne 
druge analize:v okviru republiškega sekretariata, pristojnega za socialno var- 
stvo in drugih ustreznih organov in organizacij. Pri tem opozarjamo zlasti 
na obširno »Informacijo o pripravljanju novega sistema financiranja nekaterih 
oblik otroškega varstva« z dne 21. 8. 1967 in na analize oziroma teze v zvezi 
z ustanavljanjem in financiranjem skupnosti otroškega varstva. Vprašanje 
otroškega varstva je tako kompleksno in obsežno, da ga v zvezi z novim delov- 
nim časom v tej obrazložitvi ni mogoče v celoti zajeti. Dejstvo je, da je 
otroško varstvo poglavitni problem prehoda na nov delovni čas, ki pa ga nikakor 
ni moč v celoti rešiti pred prehodom in bo šele ta sprožil resnično intenzivne 
in združene družbene akcije v tej smeri. 

V zvezi s preusmeritvijo mestnega javnega prevoza v Ljubljani je krajšo 
analizo oziroma poročilo pripravilo podjetje Ljubljana-transport. (Pre- 
miki delovnega časa z vidika mestnega prometa.) Iz te analize izhaja, da bo 
šlo predvsem za premik jutranjih prometnih konic, ki ne bi delal novih pro- 
blemov, kolikor bi bil začetek delovnega časa v različnih dejavnostih sorazmerno 
urejen med 8. in 9. uro. Podrobnejši podatki so v prilogi. 

Zanimive in izredno aktualne so tudi ugotovitve in zaključki, do katerih 
je prišel republiški sekretariat za prosveto in kulturo v zvezi z uvajanjem 
petdnevnega pouka v šolah in jih prikazal v posebni informaciji, ki jo zaradi 
njene jedrnatosti in pomembnosti (podaljšano bivanje in prehrana otrok .v šoli 
je prav tako eden poglavitnih problemov prehoda na nov delovni čas) prav 
tako v celoti povzemamo (Informacija o problemih v zvezi z uvedbo petdnev- 
nega delovnega tedna v šolah in o ukrepih v zvezi s postopnim uvajanjem 
delovnega časa od 8.30 do 17. ure). 

Kar je navedeno za šole v tej Informaciji (petdnevni učni teden, podaljšanje 
bivanja otrok v šoli in njihova opoldanska prehrana) velja v celoti tudi za 
predšolske ustanove, le da je tu problem manjši: prvič, ker gre (opirajoč se 
na analizo CZNG o varstvu in prehrani otrok v Ljubljani) za precej manjše 
število otrok, in drugič, ker ta problem (če ne upoštevamo premajhnih kapacitet, 
ki so problem že sedaj) obstaja v bistvu le zaradi postopnega prehajanja na 
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nov delovni čas. Ce bi namreč vsi delovni ljudje hkrati začeli delati s celo- 
dnevnim delavnikom (tudi otroško-varstveni domovi), bi se zaradi novega delov- 
nega časa poseben problem najbrž sploh ne bi pojavil, ker bi bili glede varstva 
predšolskih otrok v ustanovah pravzaprav na istem, kot smo sedaj. Ze to pa 
tudi dokazuje, da rokov za dokončen prehod vseh administrativnih služb (v 
javni in poslovni upravi) ne kaže preveč zavlačevati. Čim prej bo delovni čas 
sinhroniziran v vseh dejavnostih, ki ne delajo v izmenah oz. katerih narava 
ne zahteva specifičen delovni čas, tem prej in tem lažje bo rešen problem 
varstva predšolskih otrok. 

V republiški upravi, ki naj bi šla prva na nov delovni čas, je bila oprav- 
ljena anketa, ki je zajela vse republiške sekretariate, republiško geodetsko 
upravo in republiške zavode: za planiranje, za statistiko, za cene, za rezerve, 
za mednarodno tehnično sodelovanje in Hidrometeorološki zavod ter strokovne 
službe izvršnega sveta in Skupščine SRS. Anketa je pokazala, da je v širši repu- 
bliški upravi (vključno strokovne službe izvršnega sveta in Skupščine SRS): 

— 1686 vseh zaposlenih delavcev, od tega 
— 830 žensk, 
— 846 je skupno število vseh družin z nepreskrbljenimi otroki, ki so 

potrebni varstva; 
— 1527 je vseh nepreskrbljenih otrok v teh družinah, od tega 
— 604 otroci stari nad 15 let, 
— 509 otrok v starosti od 7 do 15 let, 
— 414 otrok v starosti do 7 let; 
— 703 družin (od skupnega števila 846) že ima zagotovljeno varstvo ali pa 

ga bodo lahko same organizirale, in sicer za 
— 1273 otrok (z ustreznim varstvom) 
— 143 družin nima zagotovljenega varstva za 
—: 254 otrok — od tega 
— 103 družine, v katerih je mati zaposlena v republiški upravi s skupno 
— 180 otrok, od tega 116 osnovnošolskih in 64 predšolskih. 

Iz teh podatkov je razvidno, da od skupnega števila 1686 zaposlenih oziroma 
od 830 žensk, ki so zaposlene v širši republiški upravi, samo 103 zaposlene 
ženske nimajo zagotovljenega otroškega varstva za skupno 180 otrok. Od tega 
pa odpade samo na strokovne službe izvršnega sveta in skupščine ter na 
republiška sekretariata za notranje zadeve in za gospodarstvo približno polovica 
zaposlenih žensk in nad polovico otrok, druga polovica žensk oziroma otrok 
pa odpade na vseh ostalih 12 organov in organizacij. 

Zakonski predlog usvaja tale temeljna načela: 
1. Petdnevni delovni teden in nov delovni čas naj bi se načeloma uvedel 

v vsej Sloveniji in v vseh službah, razen v tistih, ki zahtevajo nepretrgano delo 
oziroma delo v izmenah. Vendar pa predlog sam ta vprašanje ureja le za 
državne organe; delovni čas v šolah prepušča posebnemu zakonu s področja 
šolstva, za druge delovne organizacije, katerih dejavnost ima javen pomen, 
pa predpisom, ki jih izdajo občinske skupščine in s katerimi prilagodijo njihov 
poslovni čas delovnemu času državnih organov. O delovnem času poslovne 
uprave zakon sicer ne določa ničesar, pričakovati pa je, da se bo tudi tu izvršil 
ustrezen premik v smeri prilagajanja delovnega časa poslovne uprave delov- 
nemu času državnih organov. 
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2. Prehod na nov delovnik naj se izvede postopoma s tem, da se najprej 
uvede v republiški upravi, kjer so pogoji za to najbolj zreli. 

3. Pred prehodom je treba izvršiti določene priprave in za začetek zagotoviti 
minimalne pogoje. 

4. Priprave naj bi bile končane in prehod v vsej Sloveniji vsaj v glavnem 
opravljen do začetka šolskega leta 1968/69, tj. do 1. septembra 1968. 

5. Imenuje se komisija, ki bo spremljala priprave in proces prehajanja 
na nov delavnik ter dajala pristojnim organom ustrezne predloge. 

6. Delitev na zimski in letni delovni čas. 
Za pripravo in opremo prostorov ter za druge najnujnejše izdatke v zvezi 

z organizacijo opoldanske prehrane delavcev v republiški upravi bi bilo treba 
za začetek zagotoviti sredstva, ki jih po navedbah posameznih organov (5 orga- 
nov nima možnosti za lastno organizacijo prehrane in zato niso navedli potrebe 
po sredstvih) ocenjujemo na znesek v višini okoli 186 304 dinarjev. 

AMANDMAJI IZVRŠNEGA SVETA 

Naslov zakona se glasi: 

1. varianta: ZAKON O PETDNEVNEM DELOVNEM TEDNU V SR SLO- 
VENIJI 

2. varianta: ZAKON O RAZPOREDITVI DELOVNEGA ČASA ZA DRŽAV- 
NE IN DRUGE ORGANIZACIJE V SR SLOVENIJI 

KI. členu : Zadnji stavek drugega odstavka 1. člena se spremeni tako, 
da se glasi: »Sobota in nedelja sta dela prosta dneva«. 

K 2. členu: Drugi člen se spremeni tako, da se glasi: »Petdnevni delovni 
teden po tem zakonu velja za vse državne organe in organizacije v SR Sloveniji, 
ki opravljajo zadeve javnega pomena«. 

K 6. členu: Ta člen se modificira tako, da se glasi: »Občinske skupščine 
izdajo predpise po 50. členu temeljnega zakona o delovnih razmerjih glede 
obratovalnega časa delovnih organizacij, v katerih imajo razporeditev ter zače- 
tek in konec delovnega časa med dnevom javen pomen, v skladu z določbami 
tega zakona. Predpise iz prejšnjega odstavka izdajo občinske skupščine v 
šestih mesecih od dneva uveljavitve tega zakona«. 

K 7. členu: V prvi vrsti prvega odstavka in v zadnji vrsti drugega 
odstavka se med besedama »vzgojnih izobraževalnih« vstavi beseda »in« tako, 
da se ustrezni del besedila glasi: »v vzgojnih in izobraževalnih zavodih«. 

Za 15. členom se doda nov 16. člen, ki se glasi: 
»Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati določba 84. člena zakona 

o republiški upravi SR Slovenije«. 
Sedanji 16. člen postane 17. člen. 
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POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SK Slovenije je na svoji seji dne 
16. januarja 1968 obravnavala predlog zakona o petdnevnem delovnem tednu 
v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Ker je bil zakonski predlog predložen, ne da bi pristojna zbora predhodno 
odloča o tem, ali je zakon potreben in tudi nista obravnavala zakonskega 
osnutka — je komisija glede na določbo 269. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije predloženi zakonski predlog obravnavala kot predlog za izdajo zakona. 

Komisija je najprej razpravljala o vprašanju, ali je zakon potreben. V 
tej zvezi ni bilo pomislekov zoper uvedbo petdnevnega delovnega časa v 
okviru 42-urnega delovnega tedna ter je komisija sprejela razloge, s katerimi 
je predstavnik izvršnega sveta utemeljeval potrebo po novi razporeditvi delov- 
nega časa. Vendar pa v razpravi člani komisije niso bili enotni glede vprašanja, 
ali je za uvedbo spremenjenega delovnega časa potreben zakon. Tako je bilo 
izraženo mnenje, da predlagani zakon normativno ureja spremenjen delovni 
čas le za državne organe, medtem ko imajo posamezna širša določila, ki se 
nanašajo na delovne organizacije z drugih področij (1., 6. in 7. člen) predvsem 
deklarativni in instruktivni značaj. Navedena določila, ki nimajo neposrednega 
normativnega učinka, bi lahko odpadla, zlasti še, ker si delovne organizacije 
izven področja državnih organov svoj delovni čas sicer samostojno urejajo v 
skladu z določbami temeljnega zakona o delovnih razmerjih ter predpisov, 
izdanih na njegovi podlagi. Ob tem pa se izkaže, da zakon, ki bi reguliral 
zgolj delovni čas v državnih organih, ob možnostih, ki jih sicer v tej zvezi 
že dajeta temeljni zakon o delovnih razmerjih (Ur. 1. SFRJ, št. 43/66 in 
št. 52/66) ter zakon o republiški upravi SR Slovenije (Ur. 1. SRS, št. 14/65) ni 
potreben. Sicer pa vse širše uvajanje novega delovnega časa v številnih delov- 
nih organizacijah na raznih področjih, tudi v nekaterih državnih organih v 
naši' republiki, praktično dokazuje, da je možno uvajati nov delovni čas tudi 
brez posebnega republiškega zakona. 

Navedeno mnenje pa ni dobilo podpore večine članov komisije ter je 
prevladalo stališče, da je zakon potreben predvsem zaradi večje skladnosti 
pri splošni uvedbi novega delovnega časa in nekaterih načel, ki naj enotno 
veljajo za vse državne organe v SR Sloveniji, ne le za republiško upravo. V 
obstoječi pravni ureditvi ne bi bilo mogoče zagotoviti potrebne skladnosti brez 
enotnega reguliranja nekaterih temeljnih vprašanj v republiškem zakonu. Poleg 
tega naj bi zakon mobilizacijsko vplival tudi na delovne in druge organizacije 
izven organov državne uprave, da bi čimbolj skladno in organizirano prešle 
na nov delovni čas, ki ima po utemeljitvah v obrazložitvi zakonskega predloga 
nedvomne prednosti za doseganje večjih poslovnih rezultatov ter za ustreznejši 
način prehrane ter rekreacije delovnih ljudi. Predvsem naj bi temu sledile tiste 
delovne organizacije, katerih dejavnost je splošnega pomena za občane in orga- 
nizacije oziroma katerih delovni čas naj bi bil predvsem prilagojen širšim druž- 
benim potrebam. Tudi nekaterih posebnosti oziroma odstopanj od siceršnje ure- 
ditve v temeljnem zakonu o delovnih razmerjih v tej zvezi ne bi bilo mogoče 
urejati s splošnimi akti delovnih skupnosti, pač pa je to omogočeno republi- 
škemu zakonu na podlagi določbe 17. člena temeljnega zakona o delovnih raz- 
merjih (npr. določba drugega odstavka 3. člena ter določba drugega odstavka 
4. člena zakonskega predloga). 
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Komisija je tudi sicer presojala vprašanje skladnosti predlaganega zakona 
z načeli temeljnega zakona o delovnih razmerjih. Pri tem je ugotovila, da 
predlagani republiški zakon, kolikor zadeva državne organe v SR Sloveniji, 
dejansko odstopa od ureditve v 49. in 59. členu temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih. Vendar so ti odstopi predlagani zaradi enotne in specifične ureditve 
-vprašanj delovnega časa pri državnih organih ter so taki odstopi, kot je bilo že 
ugotovljeno, možni na podlagi določbe 17. člena navedenega temeljnega zakona. 

K posameznim določbam zakonskega predloga pa so bile v razpravi iz- 
ražene naslednje pripombe, mnenja in predlogi: 

K 3. členu: prouči naj se možnost splošne avtomatične premaknitve 
delovnega časa v poletnih mesecih tako, da bi se premaknila ura za 1 uro nazaj. 
Ta rešitev bi bila seveda mogoča le ob pogoju, da se enotno uveljavi za vso 
državo. 

K 6. členu : k tej določbi je imela komisija več pomislekov. 
Ugotovljeno je bilo, da se z navedeno določbo zakonskega predloga daje 

občinskim skupščinam pooblastilo, ki ga sicer imajo že po določbi 50. člena 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih, vendar pa je v predlaganem republi- 
škem zakonu odnos med občinsko skupščino in delovno organizacijo postavljen 
drugače kot v temeljnem zakonu in to tako, da smiselno nasprotuje temeljnemu 
zakonu in samoupravnim pravicam delovnih ljudi v delovnih organizacijah. 
V določbi 50. člena temeljnega zakona je namreč varovano načelo iz 9. člena 
zvezne ustave, da delovni ljudje v skladu s splošnimi delovnimi pogoji sami 
določajo delovni čas v delovni organizaciji, ker je razmerje med občinsko skup- 
ščino in delovno organizacijo postavila tako, da delovna organizacija določa de- 
lovni čas skladno s predpisi občinske skupščine in tako ona usklajuje svoje 
odločitve s predpisi občinske skupščine. V 6. členu predlaganega zakona pa je 
to načelo obrnjeno in se nalaga občinskim skupščinam, da one s svojimi pred- 
pisi prilagodijo delovni čas delovnih organizacij delovnemu času državnih 
organov. 

Nadalje je bilo opozorjeno, da določba 6. člena zakonskega predloga vse- 
binsko izhaja iz napačnega izhodišča, ker terja prilagajanje poslovnega časa 
delovnih organizacij razporeditvi delovnega časa državnih organov. Po tem 
mnenju razporeditev delovnega časa v državnih organih ne bi mogla služiti kot 
temelj in orientacija za razporeditev delovnega časa v delovnih organizacijah, 
ker delovanje državnih organov le ni določilna ter najpomembnejša družbena 
dejavnost, kateri bi bilo treba časovno podrejati poslovanje delovnih organi- 
zacij. Pri tem je treba upoštevati, da se ob širokem tolmačenju delovnih orga- 
nizacij, katerih dejavnost ima javen pomen, lahko zajame v ta krog velik del 
delovnih organizacij. 

V tej zvezi je bilo tudi ugotovljeno, da kljub temu, da se določba 6. člena 
izrecno sklicuje na določbo 50. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih, 
samo besedilo 6. člena nasprotuje besedilu, pa tudi smislu določbe 50. člena 
temeljnega zakona. Slednji namreč govori o delovnih organizacijah, v katerih 
imajo razporeditev ter začetek in konec delovnega časa med dnevom javen 
pomen, medtem ko se v 6. členu zakonskega predloga govori o delovnih orga- 
nizacijah, katerih »dejavnost-« ima javen pomen in je torej njegovo izhodišče 
nekoliko drugačno ter se tudi smiselno povsem ne sklada z ureditvijo v temelj- 
nem zakonu. 
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K 7. členu: Razporeditev delovnega časa v vzgojnih izobraževalnih 
zavodih je izrazito strokovne narave in naj se zato prouči možnost, da se 
delovni čas na tem področju spremeni s šolskim koledarjem, ki ga izda repu- 
bliški sekretar za prosveto in kulturo že na podlagi dosedanjih pooblastil. V 
tem primeru bi odpadla potreba po izdaji posebnega zakona, ki ga predvideva 
določba prvega odstavka 7. člena predloženega zakona. 

K prehodnim in končnim določbam: določba 84. člena za- 
kona o republiški upravi SR Slovenije, v kateri je urejeno vprašanje delovnega 
časa v republiških upravnih organih, se s predloženim zakonom smiselno raz- 
veljavlja. Zato naj bi se, zaradi jasnosti, zakonskemu predlogu dodala določba 
o tem, da z uveljavitvijo predlaganega zakona preneha veljati določba 84. člena 
zakona o republiški upravi SR Slovenije. 

Ob zaključku razprave je bila komisija mnenja, da ne bi bilo ovire za 
obravnavanje predloga zakona po skrajšanem postopku v smislu določb 294. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. Predlog je pripravljen in formuliran 
kot zakonski predlog z vsemi podrobnimi določbami ter je pravno-tehnično 
izdelan kot zakonski predlog in ne kot predlog za izdajo zakona. Predlog je 
obsežno in temljito utemeljen oziroma obrazložen ter vsebuje tudi potrebne 
analize. Novo ureditev delovnega časa pa se poleg tega v praksi že uvaja, ne 
le v organih federacije in v drugih republikah, temveč tudi v nekaterih orga- 
nizacijah in organih v SR Sloveniji. 

Glede na to komisija predlaga pristojnima zboroma Skupščine SR Slo- 
venije, da predloženi zakon obravnavata po skrajšanem postopku za izdajo 
zakona v smislu določbe drugega odstavka 294. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. 

Št.: 14-9/68 
Ljubljana, 18. 1. 1968 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora je na seji 
dne 19. januarja 1968 obravnaval predlog zakona o petdnevnem delovnem 
tednu v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Odbor je na podlagi določbe 269. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
obravnaval ta predlog kot predlog za izdajo zakona. 

V obravnavi je odbor najprej razpravljal o tem, ali je zakon potreben, 
oziroma katera vprašanja in po kakšnih načelih naj bodo z njimi urejena. V tej 
razpravi so poleg članov odbora sodelovali še povabljeni strokovnjaki in pred- 
stavniki raziskovalnih organizacij in strokovnih služb s področja javne uprave, 
organizacije dela, sociologije, šolstva, prometa in zdravstva. Ugotovljeno je bilo, 
da so stremljenja za racionalnejšo razporeditev delovnega časa del prizadevanj 
za uveljavitev ciljev družbene in gospodarske reforme. Pri tem pa ne sme biti 
urejanje vprašanj obratovalnega časa ustanov in delovnih organizacij, katerih 
dejavnost ima javen pomen, prepuščeno stihiji. Odbor je ugotovil, da so šte- 
vilne organizacije predvsem v gospodarstvu že prilagodile ali pa prilagajajo 
svoj obratovalni čas skladno z določbami zakona o 42-urnem delovnem tednu, 
sodobnim potrebam organizacije dela in načinu življenja. Ugotovil je tudi, da 
je uvedba petdnevnega delovnega tedna v zvezni upravi spodbudila tudi števil- 
ne organizacije, ki opravljajo dejavnost javnega pomena v SR Sloveniji k 
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uvedbi takšnega časa. Ker je potrebno urediti razporeditev delovnega časa po 
splošnih načelih, ki naj zagotove poleg drugega, da bodo državljani in orga- 
nizacije vedeli, kdaj lahko pri organih in organizacijah, ki opravljajo dejav- 
nost javnega pomena, urejajo svoja vprašanja, je odbor sodil, da mora biti do 
vprašanje urejeno z zakonom. 

Pri tem pa je odbor ugotovil, da je smotrno z republiškim zakonom o raz- 
poreditvi delovnega časa v državnih organih urediti samo tista vprašanja, ki 
zadevajo državne organe, vprašanja razporeditve delovnega časa v družbenih 
službah in v'delovnih organizacijah pa naj se uredijo z drugimi predpisi ozi- 
roma naj se smotrno vpliva na tovrstno usklajevanje z drugimi sredstvi. Zato 
je odbor sodil, da naslov zakona ne ustreza, tako po vsebini gradiva, ker ureja 
v bistvu razporeditev delovnega časa, niti po obsegu, ker ne ureja razpore- 
ditev delovnega časa v vseh dejavnostih v SR Sloveniji nasploh, ampak samo 
v državnih organih. 

Odbor je proučil številna vprašanja, ki so že ali pa nastopajo z uvedbo 
novega delovnega časa, predvsem pa vprašanja prehrane delavcev, otroškega 
varstva, celodnevnega šolanja in prevoza na delo. Posebno pozornost pa je po- 
svetil tudi temu, da terja nov delovni čas resno delovno disciplino ter odnos 
do dela, sicer osnovnih smotrov, ki so narekovali njegove spremembe ne bomo 
dosegli. V zvezi s tem je sodil, da bo z njegovo uveljavitvijo vse manj možnosti 
za dopolnilno delo, pri tem pa bo treba stremeti k temu, da bi potreba po 
dopolnilnem delu kot načinu za uravnovešenje dohodkov zaposlenih, z njihovimi 
izdatki, slabela, ter bi vse dohodke lahko zadovoljevali v rednem delovnem 
razmerju. 

Odbor je menil, da so našteti problemi odprti za vse kategorije delavcev 
in ne samo za delavce v organih uprave in javnih služb, ki tvorijo v strukturi 
zaposlenih v SR Sloveniji manjši del. Te probleme je treba reševati ne glede 
na drugačno razporeditev delovnega časa, vendar naj bi določbe predpisov, ki 
urejajo nov delovni čas, nalagale pristojnim organom, da sprejmejo program 
ukrepov za ureditev vprašanj predvsem prehrane ter varstva in določile roke 
za izvedbo teh minimalnih programov. 

Odbor je bil mnenja, da se zakon o razporeditvi delovnega časa v državnih 
organih in drugih organizacijah v SR Sloveniji sprejme čimprej, da pa se v 
njem določijo obveznosti glede že omenjenih programov za ureditev določenih 
vprašanj in roki, v katerih morajo biti ti programi izvedeni. 

K posameznim členom zakonskega predloga je imel odbor naslednje 
pripombe: 

K naslovu: odbor je sodil, da je smotrnejše in skladno z vsebino zakona 
dati naslov: »Zakon o razporeditvi delovnega časa za državne organe in druge 
organizacije v SR Sloveniji«. 

K 1. členu : določba drugega odstavka, da je sobota prost dan, naj se 
dopolni, da sta nedelja in sobota dela prosta dneva. 

Čeprav je z ustavo določeno, da je nedelja dela prost dan, je prav, da se 
v posebnem zakonu, v katerem je to določeno tudi za soboto, ta določba ponovi. 
Poleg tega mora biti jasno določeno, da gre za dela prost dan. 

K 2. členu : določbe tega člena naj natančneje opredele, da velja pet- 
dnevni delovni teden tudi za organizacije, ki opravljajo zadeve, ki imajo 
javni pomen. 
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K 3. členu : različen obratovalni čas za zimsko in poletno obdobje ni 
smotrn, ker vnaša nesigurnost in zmedo v sistem poslovanja in spreminja ritem 
dela. Zato naj se prouči možnost avtomatične premaknitve časa v poletnih me- 
secih za eno uro nazaj, kar naj se enotno uveljavi za vso državo. 

K 5. členu : določbe glede tega, kaj je postopen prehod na petdnevni 
delovni teden, so nejasne. Zato naj besedilo tega člena določa, da državni organi 
in organizacije, katerih dejavnosti ima javen pomen, sprejmejo v določenem 
roku program ukrepov, ki naj zagotove skladno izvajanje petdnevnega delov- 
nega tedna. 

K 6. č 1 e n u : izraz »poslovni čas« je strokovno nejasen in naj se nadomesti 
z izrazom »obratovalni čas«, kot ga pozna domača in svetovna strokovna li- 
teratura. 

K 7. č 1 e n u : ker gre očitno za delovni čas v vzgojnih in izobraževalnih 
zavodih in ne v vzgojnih izobraževalnih zavodih, naj se v prvem odstavku 
določb tega člena vstavi med besedi »vzgojnih« in »izobraževalnih« veznik »in«. 

Odbor je tudi razpravljal o predlogu zakonodajno-pravne komisije Skup- 
ščine SR Slovenije, da bi pristojna zbora Skupščine SR Slovenije obravnavala 
predloženi zakon po skrajšanem postopku za izdajo zakona v smislu določb 
drugega odstavka 294. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. Člani odbora 
so menili, da je potrebno sprejeti zakon čimprej, vendar so sodili, da je zaradi 
številnih pripomb k posameznim določbam njegovega besedila in k vsebini za- 
kona v načelu smotrneje obravnavati predlog za izdajo zakona ter njegov osnu- 
tek in predlog v rednem postopku. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Mirka Remca. 

St.: 14-9/68 
Ljubljana, 20. 1. 1968 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov organizačijsko-poli- 
tičnega zbora je na seji dne 25. januarja 1968 obravnaval in sklepal o petdnev- 
nem delovnem tednu v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet. 

Izvršni svet je sicer predložil predlog zakona o petdnevnem delovnem tednu 
v SR Sloveniji, ker pa pristojna zbora še nista odločala o tem ali je zakon 
potreben in tudi nista obravnavala zakonskega osnutka, je bilo treba ravnati, 
v smislu 269. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, s predlogom zakona kot 
s predlogom za izdajo zakona. 

Odbor je v načelu soglašal z ugotovitvijo predlagatelja, da je zakon, ki bo 
urejal petdnevni delovni teden, potrebno sprejeti, ker bo le na ta način možno 
zagotoviti uveljavitev tistih načel, ki morajo enotno veljati za vse državne 
organe v SR Sloveniji ob uvedbi novega delovnega časa. Odbor je bil enotnega 
mnenja, da bo z novim delovnim časom zagotovljen eden od poglavitnih po- 
gojev za večjo produktivnost, pri čemer pa je posebej poudaril, da je treba 
zagotoviti še druge pogoje. Medtem ko so bili člani odbora mnenja, da problem 
prehrane, glede na nov delovni čas, ne bo najbistvenejši, ker ga je relativno 
najlažje rešiti, pa je resno dvomil v ustrezno rešitev otroškega varstva in pri- 
merno organizacijo šolstva, posebno tam, kjer so še sedaj težave z večizmen- 
skim poukom. 
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Odbor je bil tudi mnenja, da bi se bilo treba zavzeti za čim širšo uvedbo 
predvidenega delovnega časa, ne samo v državni upravi, temveč tudi v upravah 
gospodarskih organizacij, pa tudi v neposredni proizvodnji, kjer to organizacija 
dela dopušča. Delovni čas, kot ga predvideva predlog, bo učinkovit le ob ustrez- 
ni notranji reorganizaciji dela v posameznih delovnih skupnostih in delovnih 
organizacijah in še to le tedaj, če bo urejen enotno po vsej Sloveniji. Spričo 
tega se odbor tudi ni strinjal z mnenjem nekaterih občin, ki so predlagale, da 
bi se prepustila odločitev o začetku delovnega časa državnih organov v občini 
njej sami, glede na zahteve in potrebe občanov. 

Odbor je obravnaval tudi posamezne člene predloga ter v zvezi s tretjim 
členom, ki ureja obratovalni čas v zimskem in poletnem obdobju j menil, da 
bi bilo najsmotrneje, če bi predlagana sprememba ostala, ob tem pa bi se 
spremenil na vsem območju Jugoslavije tudi poletni čas za eno uro nazaj. 

Končno je bil odbor mnenja, da naj se zakon o razporeditvi delovnega časa 
v državnih organih in drugih organizacijah v SR Sloveniji čimprej sprejme, 
čeprav v rednem postopku kot ga predvideva poslovnik Skupščine SR Slovenije. 
Zakon, pa tudi morebitni drugi predpisi v zvezi z novim delovnim časom pa 
bi po mnenju odbora moral naložiti pristojnim organom, da sprejmejo program 
ukrepov za ureditev nerešenih vprašanj in tudi določil roke za njihovo izvedbo. 

Za poročevalca je odbor določil poslanko Vido Rudolf. 

Št.: 14-9/68 
Ljubljana, 25. 1. 1968 

PREDLOG ODLOKA 

o ustanovitvi, sestavi in nalogah odbora prosvetno-kulturnega zbora za šolstvo 

Na podlagi 173. člena ustave SR Slovenije in 156. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije je prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije na seji 
dne 31. januarja 1968 sprejel 

ODLOK 

o ustanovitvi, sestavi in nalogah odbora prosvetno-kulturnega zbora za šolstvo 

I. 

Ustanovi se odbor prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije za 
šolstvo. 

II. 

Odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik in sedem članov. 

III. 

Odbor bo v skladu z delovnim programom zbora proučeval razvoj in iz- 
popolnjevanje sistema osnovnega in srednjega šolstva ter usposabljanje in 
strokovno izpopolnjevanje učnih kadrov za potrebe tega šolstva. Posebno po- 
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zornost bo odbor posvetil uveljavljanju novega sistema financiranja šolstva, 
skrb za razvoj materialne osnove in za napredek samoupravnih odnosov v 
vzgo j no-izobr aževalnih organizacij ah. 

PREDLOG ODLOKA 

o ustanovitvi, sestavi in nalogah odbora prosvetno-kulturnega zbora 
za kulturne dejavnosti 

Na podlagi 173. člena ustave SR Slovenije in 156. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije je prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije na seji 
dne 31. januarja 1968 sprejel 

ODLOK 

o ustanovitvi, sestavi in nalogah odbora prosvetno-kulturnega zbora 
za kulturne dejavnosti 

I. 

Ustanovi se odbor prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije za 
kulturne dejavnosti. 

II. 

Odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik in sedem članov. 

III. 

Odbor bo v skladu s programom dela prosvetno-kulturnega zbora prouče- 
val vsa vprašanja, ki zadevajo posamezne zvrsti kulturne dejavnosti, predvsem 
njihovo materialno osnovo in program razvoja ter oblikovanje koncepta nacio- 
nalne kulturne politike. O svojih ugotovitvah bo poročal zboru in mu predlagal 
ustrezne ukrepe. 

PREDLOG ODLOKA 

o ustanovitvi, sestavi in nalogah odbora prosvetno-kulturnega zbora 
za raziskovalno delo in visoko šolstvo 

Na podlagi 173. člena ustave SR Slovenije in 156. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije je prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije na seji 
dne 31. januarja 1968 sprejel 

ODLOK 

o ustanovitvi, sestavi in nalogah odbora prosvetno-kulturnega zbora 
za raziskovalno delo in visoko šolstvo 

I. 

Ustanovi se odbor prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije za 
raziskovalno delo in visoko šolstvo. 
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II. 

Odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik in sedem članov. 

III. 

Odbor bo skladno z delovnim programom zbora aktivno sodeloval pri izo- 
blikovanju koncepta nacionalne politike na področju znanstveno-raziskovalnega 
dela, pri dolgoročnem programiranju znanstvenih raziskovanj in pri določitvi 
načina financiranja raziskovalne dejavnosti. Zato bo obravnaval in sprejel po- 
trebne zakonske predpise, zlasti pa zakona o raziskovalni dejavnosti in o viso- 
kem šolstvu. 

PREDLOG ODLOKA 

o ustanovitvi, sestavi in nalogah odbora prosvetno-kulturnega zbora 
za telesno kulturo 

Na podlagi 173. člena ustave SR Slovenije in 156. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije je prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije na seji 
dne 31. januarja 1968 sprejel 

ODLOK 

o ustanovitvi, sestavi in nalogah odbora prosvetno-kulturnega zbora 
za telesno kulturo 

I. 

Ustanovi se odbor prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije za 
telesno kulturo. 

II. 

Odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik in pet članov. 

III. 

Odbor bo glede na delovni program prosvetno-kulturnega zbora obravnaval 
kompleksno problematiko telesne kulture in športa v republiki. 

PREDLOG ODLOKA 

o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije 
za ustavna vprašanja 

Na podlagi prvega odstavka 160. člena in tretjega odstavka 161. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije je Skupščina SR Slovenije na seji republi- 
škega zbora, na seji gospodarskega zbora dne 12 februarja 1968, na seji pro- 
svetno-kulturnega zbora in na seji socialno-zdravstvenega zbora dne 26. marca 
1968, ter na seji organizacijsko-političnega zbora dne 12. februarja 1968 sprejela 
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ODLOK 

o ustanovitvi komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije 
za ustavna vprašanja 

1. 

Ustanovi se skupna komisija vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustav- 
na vprašanja (komisija za ustavna vprašanja) z nalogo, da prouči vprašanja, 
pomembna za uresničevanje ustave SR Slovenije ter pripravi gradivo in pred- 
loge za nadaljnji razvoj ustavnega sistema. 

2. 

Komisijo za ustavna vprašanja sestavljajo predsednik, podpredsednik, se- 
kretar in določeno število članov. 

Predsednik in podpredsednik se izvolita izmed republiških poslancev, člani 
komisije se izvolijo oziroma imenujejo izmed republiških poslancev in javnih, 
znanstvenih in strokovnih delavcev, sekretar komisije pa se imenuje iz vrst 
strokovnih delavcev. 

3. 

Komisija1 za ustavna vprašanja pri svojem delu obravnava tudi mnenja 
in predloge občinskih skupščin ter družbeno-političnih, delovnih in drugih 
organizacij o vprašanjih v zvezi z ustavo. 

4. 

Komisija za ustavna vprašanja sestavi po obravnavi in proučitvi dosedanjih 
izkušenj pri uresničevanju ustave poročilo o svojem delu, ki ga predloži Skup- 
ščini SR Slovenije; v poročilu da pobudo, da skupščina obravnava posamezna 
vprašanja, ki so pomembna za uresničevanje ustave in pripravi predloge, da se 
sproži postopek za spremembo ali dopolnitev posameznih določb ustave. 

5. 

Strokovno službo za potrebe komisije za ustavna vprašanja opravlja sekre- 
tariat izvršnega sveta za zakonodajo. 

6. 

Ta odlok prične veljati dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

1. 2e ko je Skupščina SR Slovenije obravnavala predloge amandmajev 
k ustavi SR Slovenije, so bile v izvršnem svetu in v skupščini sprožene številne 
pobude o potrebi po spremembah in dopolnitvah ustavnih določb v tem smislu, 
da bi se čimbolj dosledno in popolno realizirala ustavna načela. 

O posameznih vprašanjih je razpravljalo pozneje tudi predsedstvo skup- 
ščine in telesa skupščine, pa tudi vodstva družbeno-političnih in drugih orga- 
nizacij. Ugotovljeno je bilo, da uresničevanje ustave predstavlja dolgoročen 
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proces, ki terja nenehno razvijanje in poglabljanje ustavnih načel ter njihovo 
prilagajanje družbenemu razvoju. Ustavni sistem je treba čimbolj dejansko ures- 
ničiti in utrditi in po proučitvi sedanje stopnje družbenega razvoja razpravljati 
o potrebi morebitnih sprememb in dopolnitev ustavnih določb. 

Predsedstvo Skupščine SR Slovenije zato predlaga, da zbori skupščine usta- 
novijo komisijo za ustavna vprašanja, ki naj prouči dosedanje izkušnje pri 
uresničevanju ustave SR Slovenije. 

Pri opravljanju svoje naloge bo morala komisija predvsem analizirati do- 
sedanje izkušnje pri uresničevanju ustave in proučiti stanje na posameznih 
področjih, pa tudi oceniti, kakšni ukrepi so potrebni, da se bodo načela ustave 
v celoti realizirala. Prav tako bo komisija morala proučiti in obravnavati vpra- 
šanja, ki so bila sprožena v razpravah o ustavnih amandmajih ali ki so bila 
sprožena v poznejših razpravah; zlasti pa bo morala komisija s stališča v ustavi 
določenih temeljnih načel družbeno-ekonomskega in političnega sistema prou- 
čiti in oceniti, ali obstajajo določena notranja protislovja in neusklajenost med 
posameznimi ustavnimi določbami, ki bi jih bilo treba odpraviti. 

2. Predsedstvo zvezne skupščine je 23. 6. 1967 ustanovilo interno komisijo 
za ustavna vprašanja in volilni sistem z nalogo, da pripravi gradivo o vpra- 
šanjih, ki se pojavljajo pri uresničevanju ustave, ki je delo že končala. V za- 
ključnem poročilu je dala pregled temeljnih problemov in predlagala, da zbori 
zvezne skupščine ustanovijo komisijo za ustavna vprašanja. Na skupni seji 
zveznega zbora in zbora narodov dne 31. januarja 1968 sta zbora že sprejela 
odlok o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov zvezne skupščine za ustavna 
vprašanja. 

Skupščina SR Srbije je sprejela odlok o ustanovitvi komisije za ustavna 
vprašanja na seji republiškega zbora dne 29. septembra 1967 in na isti seji tudi 
imenovala predsednika, podpredsednika, sekretarja in 30 članov komisije. 

3. Proučevanje ustavne problematike in izkušenj pri uresničevanju ustave 
spada v pristojnost vseh zborov skupščine. Zato komisija, ki naj bi proučevala 
ta vprašanja, ne more biti komisija enega zbora, npr. republiškega zbora, ampak 
mora biti to skupščinska komisija ali pa skupna komisija vseh zborov skupščine. 
Skupščinsko komisijo ustanovijo zbori skupščine na skupni seji vseh zborov 
ali na ločenih sejah posameznih zborov (114. člen poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije), na isti način pa se lahko ustanovi tudi skupna komisija vseh zborov 
skupščine (160. člen poslovnika Skupščine SR Slovenije). Osnutek odloka je 
sprejel drugo varianto, enako kot predlog zveznega odloka. Po poslovniku Skup- 
ščine SR Slovenije namreč predsedstvo skupščine lahko predlaga ustanovitev 
skupne komisije vseh zborov (161/III. člen poslovnika Skupščine SR Slovenije), 
predlagatelj za ustanovitev skupščinske komisije pa je lahko le pooblaščeni 
predlagatelj zakonskega predloga: vsak poslanec v svojem zboru oziroma sku- 
pina poslancev, izvršni svet, komisija, odbor in občinska skupščina (316. člen 
v zvezi z 267. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije). 

4. Po osnutku odloka naj bi bila komisija pooblaščena, da po obravnavi 
in proučitvi dosedanjih izkušenj pri uresničevanju ustave da Skupščini SR 
Slovenije pobudo za obravnavo posameznih vprašanj, ki so pomembna za ures- 
ničevanje ustave in za sprejem zakonodajnih in drugih ukrepov, ki naj zago- 
tovijo izvajanje načela ustave. 

Komisija naj bi tudi imela možnost, da po potrebi predlaga skupščini spro- 
žitev postopka za spremembo posameznih določb ustave, če bi na podlagi izčrpnih 

31* 
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razprav prišla do tega zaključka. V tem primeru bo v skladu z ustavo (166. člen 
ustave) moral republiški zbor odločiti, ali bo vzel predlog za spremembo ustave 
v obravnavo, pred odločitvijo republiškega zbora pa bodo morali dati svoje 
mnenje o predlagani spremembi zbori delovnih skupnosti. Osnutek odloka ne 
določa konkretno, katera so vprašanja, zaradi katerih naj bi komisija po 
potrebi predlagala spremembe in dopolnitve posameznih členov ustave; to naj 
komisija ugotovi in določi pri obravnavi in proučitvi celotnega sklopa vprašanj 
v zvezi z uveljavljanjem ustavnih načel. 

Osnutek odloka nadalje določa, da komisija pri svojem delu obravnava tudi 
mnenja in predloge občinskih skupščine ter družbeno-političnih, delovnih in 
drugih organizacij. S to določbo se želi zagotoviti čim širša razprava v javnosti 
o uresničevanju ustave in o vprašanjih, ki imajo pomen za ustavni sistem. 

Zaradi tega bi bilo treba zagotoviti, da bo delo komisije javno. 
5. Komisija bi naj imela predsednika, podpredsednika, sekretarja in člane, 

katerih število bo določal odlok o izvolitvi komisije. 
Predsednik in podpredsednik naj bosta republiška poslanca, člani komisije 

pa republiški poslanci ter javni, znanstveni in strokovni delavci; sekretar naj 
bi bil iz vrst strokovnih delavcev. 

Strokovno službo za potrebe komisije naj opravlja sekretariat izvršnega 
sveta za zakonodajo. 

6. Glede na to, da gre za skupno komisijo vseh zborov skupščine, je dan 
predlog, naj bi odlok o ustanovitvi komisije sprejela skupščina na sejah po- 
sameznih zborov, prav tako tudi odlok o izvolitvi članov komisije. 

PREDLOG ODLOKA 
o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov skupne komisije vseh zborov 

Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja 

V skupno komisijo vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vpra- 
šanja se izvolijo: 

za predsednika: Sergej Kraigher, predsednik Skupščine SR Slovenije, 
za podpredsednika: dr. Jože Brile j, podpredsednik Skupščine SR 

Slovenije, 
za člane: Janez Breznik, sekretar univerzitetnega odbora ZSJ, Ljub- 

ljana, 
dr. Darko Cer ne j , sodnik ustavnega sodišča SR Slovenije, 
Janko Cesnik, podpredsednik zakonodajno-pravne komisije Skupščine 

SR Slovenije, 
ing. Rado Dvoršak, direktor kmetijske zadruge Črnomelj, 
Lojze F i 1 i p i č, poslanec prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR 

Slovenije, 
dr. Josip Globevnik, predsednik pravnega sveta izvršnega sveta Skup- 

ščine SR Slovenije, 
Nerino G o b b o , direktor tovarne igrač in kovinskih izdelkov »Mehano- 

tehnika« Izola, 
dr. Jože Goričar, redni profesor pravne fakultete v Ljubljani, 
dr. France Hočevar, podpredsednik izvršnega sveta Skupščine SR 

Slovenije, 
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Albert Jakopič, predsednik predsedstva CK ZK Slovenije, 
Mirko Jamar, predsednik odbora za proizvodnjo in promet republi- 

škega zbora, 
Radoslav J o n a k , poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, 
Sveto K o b a 1, republiški sekretar za gospodarstvo, 
Boris Kočij ančič, predsednik zakonodajno-pravne komisije Skup- 

ščine SR Slovenije, 
Vera K o 1 a r i č , predsednica organizacij sko-poli ti čnega zbora Skupščine 

SR Slovenije, 
ing. Miha K o š a k , predsednik mestnega sveta Ljubljana, 
Martin Košir, politični sekretar občinskega komiteja ZKS Kranj, 
Leopold Krese, predsednik gospodarske zbornice SR Slovenije, 
dr. Ivan Kristan, docent pravne fakultete v Ljubljani, 
Vladimir Krivic, predsednik ustavnega sodišča SR Slovenije, 
Tone Kropušek, član IK CK ZK Slovenije, 
Ermin Kržičnik, pomočnik direktorja inštituta za ekonomska razisko- 

vanja, Ljubljana, 
Milan Kučan, član predsedstva CK ZM Jugoslavije, 
Franc Kuhar, predsednik skupščine občine Novo mesto, 
dr. Gorazd Kušej , redni profesor pravne fakultete v Ljubljani, 
Andrej Levičnik, predsednik skupščine občine Ljubljana-Center, 
Vlado Logar, generalni direktor združenega podjetja »Iskra« Kranj, 
Boštjan Markič, profesor na visoki šoli za politične vede, Ljubljana, 
Stane Markič, predsednik volilne komisije pri republiški konferenci 

SZDL Slovenije, 
dr. Rastko Močnik, samostojni pravni svetovalec Skupščine SR Slo- 

venije, 
Jože P e r n u š , predsednik višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani, 
dr. Ernest Petrič, član izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
Lojze Piškur, predsednik vrhovnega sodišča SR Slovenije, 
Zoran Polič, zvezni poslanec in član predsedstva republiške konference 

SZDL Slovenije, 
Ivan Ros, predsednik odbora za organizacijsko-politična vprašanja re- 

publiškega zbora Skupščine SR Slovenije, 
inž. Jože S z a b o , poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, 
Lidija Šentjurc, član predsedstva CK ZKJ in član sveta federacije, 
dr. Makso Snu deri, redni profesor pravne fakultete v Ljubljani, 
Jožko Štrukelj, član izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
Štefan T o t h , predsednik skupščine občine Murska Sobota, 
dr. Joža Vilfan, predsednik republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, 
Janez Vipotnik, predsednik republiške konference SZDL Slovenije, 
Milan Vižintin, predsednik skupščine občine Nova Gorica, 
Vlado Vodopivec, samostojni svetovalec pri republiškem svetu Zveze 

sindikatov Slovenije, 
Olga V r a b i č , predsednica skupščine občine Celje, 
Mirko Z 1 e n d e r , predsednik skupščine občine Maribor, 
sekretar: dr. Branko P r e m r o u , sekretar sekretariata za zakonodajo 

izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
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OBRAZLOŽITEV 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je na sejah dne 
19. 1. in dne 6. 2. 1968 razpravljala o kandidatih za sestav skupne komisije vseh 
zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

V razpravi o kandidatih za člane skupne komisije je komisija za volitve 
in imenovanja imela pred očmi naloge, ki jih naj opravi skupna komisija. Te 
naloge izhajajo iz osnovnega izhodišča, da je uresničevanje ustave dolgoročen 
proces, ki nujno terja nenehna, razvijanje in poglabljanje ustavnih načel ter 
njihovo prilagajanje družbenemu razvoju. Zato bo skupna komisija obravnavala 
in proučevala vprašanja, pomembna za uresničevanje ustave in v poročilu, ki 
ga bo pripravila za skupščino, opozorila na tista vprašanja, o katerih bo morala 
skupščina razpravljati in odločati ter s tem zagotoviti nadaljnje in poglobljeno 
uveljavljanje ustavnih načel. 

Skupna komisija bo morala tudi pripraviti predloge za spremembo oziroma 
dopolnitev posameznih določb ustave, ki bodisi niso več v skladu z doseženo 
stopnjo razvoja ali pa njihovo izvajanje v praksi pomeni slabitev ustavnih načel. 

Te pomembne in obsežne naloge seveda terjajo, da se v skupno komisijo 
vključi najvišje predstavnike družbeno-političnih in samoupravnih skupnosti 
ter družbeno-političnih organizacij v republiki in občinah, kakor tudi javne, 
znanstvene in strokovne delavce z univerze, znanstveno-raziskovalnih in drugih 
delovnih organizacij s področja gospodarstva ter uprave. 

Izhajajoč iz teh stališč komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR 
Slovenije predlaga vsem zborom Skupščine SR Slovenije v izvolitev predložene 
kandidate za predsednika, podpredsednika in člane skupne komisije vseh 
zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na seji dne 6. fe- 
bruarja 1968 obravnavala predlog odloka o ustanovitvi skupne komisije vseh 
zborov .Skupščine SR Slovenije za. ustavna vprašanja. 

Komisija k predlaganemu odloku ni imela načelnih pripomb. Ugotovila je, 
da je; ustanovitev ^predlagane komisije potrebna, da prouči vprašanja, pomembna 
za uresničevanje Ustave SR Slovenije ter pripravi potrebno gradivo s predlogi 
za nadaljnji razvoj ustavnega sistema. Pri dosedanjem delu se je zakonodajno- 
pravna komisija pogostokrat srečavala s problemi, ki utemeljujejo potrebo po 
proučitvi vprašanj, ki se postavljajo med naloge navedene skupne komisije. 

V podrobni obravnavi besedila predlaganega odloka je bila komisija mne- 
nja, da bi bilo v določbi 2. točke potrebno precizirati število članov kpmisije. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da je predlog odloka v skladu z ustavo 
in s pravnim sistemom. 

St.: 111-54/68 
Ljubljana, dne 6. 2. 1968 
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MNENJA ZBOROV IN POROČILA ODBOROV 

k oceni razvoja v SR Sloveniji v letu 1968 

Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na 41. seji dne 9. 
februarja 1968 obravnaval oceno razvoja v SR Sloveniji v letu 1968 in osnutek 
resolucije o osnovah ekonomske politike za leto 1968. O tem je zbor na podlagi 
160. člena ustave SR Slovenije in 89. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel tole 

mnenje: 

Ocena razvoja povsem realno nakazuje možnosti za razvoj gospodarstva 
v letošnjem letu. Ta realizem kljub določenim-odprtim vprašanjem, ki so ostala 
nepojasnjena, predstavlja težnjo k utrjevanju gospodarstva. Zbor podpira to 
težnjo, ob tem pa opozarja, da to terja zadrževanje splošne potrošnje na lanskem 
nivoju in pomeni ostajanje materialne osnove področja prosvete, kulture in 
znanosti v sedanjih okvirih. 

Ob tem zbor ugotavlja, da sta razvoj šolstva, predvsem strokovnega in 
znanstvenega dela v oceni razvoja neustrezno obravnavana. Razvojne možnosti 
izobraževanja in raziskovalnega dela so namreč v predloženih gradivih prika- 
zane v okviru posameznih oblik potrošnje, ločeno od razvoja gospodarstva. 
Dosedanji procesi reforme nedvomno potrjujejo, da je takšno ločevanje škod- 
ljivo in nestimulativno za vsa omenjena področja, ki se bodisi posredno, neka- 
tera pa direktno pojavljajo kot pomemben dejavnik v uresničevanju reformnih 
ciljev. 

Čeprav reformna načela terjajo načrtno delo, se je tudi letos zgodilo, da 
je bilo gradivo o ekonomski politiki v letu 1968 predloženo prepozno, da bi 
bilo mogoče tehtno in odgovorno proučiti vsa pomembna vprašanja in k temu 
dati svoje pripombe in predloge. V prihodnje se ta praksa ne sme več ponoviti, 
saj druga vprašanja, ki mnogo manj vplivajo na naše delovanje, sprejemamo 
po normalnem postopku. 

V oceni ne ustrezajo ugotovitve, da je možno pričakovati materialno iz- 
boljšanje izobraževanja le z racionalizacijo šolstva, kar daje vtis, da je mogoče 
na tem področju računati s prihranki v smislu prelivanja na druga področja 
ali pa, da bi z njimi razbremenili gospodarstvo. Racionalizacija v smislu vzpo- 
stavljanja ustreznejše šolske mreže je brez dvoma utemeljena, vendar tak pro- 
ces ni cenejši, ampak je lahko celo dražji. Vprašanje racionalizacije, je. treba 
cjbravnavati celovito na vsem področju splošne potrošnje ter s konkretnimi, 
čeprav v mnogih primerih bolečimi posegi na vseh področjih. Ko obravnavamo 
ekstenzivnost na področju šolstva in v zvezi s tem njegovo materialno proble- 
matiko. pa sočasno ne smemo prezreti, da so vzroki sedanjih finančnih težav 
republike v precejšnji meri tudi v nekaterih dpsedapjih neustreznih gospo- 
darskih naložbah,, med katerimi lahko nekatefe gtejenjo za čiste izgube. 

V luči teh ugotovitev pa je materialna problematika zlasti strokovnega 
šolstva dejansko drugačna, kot je nakazana v oceni razvoja. V tej namreč sploh 
ni opozorjeno, da je za financiranje .strokovnega šolstva potrebnih več sredstev, 
kot jih bo zagotovila republika prek republiške izobraževalne skupnosti in 
da bodo morale občine pokriti razliko z lastnimi sredstvi. Financiranje stro- 
kovnega šolstva še vedno ni dosledno sistemsko urejeno, kljub temu, da je zbor 
že ob sprejemanju zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje 
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in izobraževanja v SR Sloveniji dobil od izvršnega sveta zagotovilo, da bo 
njegov materialni položaj v najkrajšem času urejen. Zlasti zaradi tega, ker 
niso določno opredeljene naloge nosilcev financiranja, obstaja bojazen, da bo 
materialni položaj strokovnega šolstva še nadalje neurejen in da se bo še 
poslabšal. 

V resoluciji je potrebno jasneje opredeliti naloge republike pri financiranju 
in organizaciji raziskovalnega dela, hkrati pa izdelati koncept politike financi- 
ranja in usmeritve raziskovalne dejavnosti. Organizacijo raziskovalnega dela je 
potrebno urediti tudi z zakonom. 

Resolucija zelo skopo in mimogrede govori o področju kulture. Skrb 
vzbuja dejstvo, da v oceni razvoja in v osnutku resolucije ni predviden večji 
delež osebne potrošnje za kulturne dejavnosti, kar je v nasprotju s težnjo, naj 
bi v prihodnje večji del za kulturo zajemali prav iz osebne potrošnje. V reso- 
luciji naj se poudari potreba, da republika na znanstveni osnovi prouči položaj 
slovenske kulture z namenom, da načrtneje podpre najpomembnejša kulturna 
prizadevanja in da izboljša materialni položaj kulturnih in umetniških delavcev. 
Nadalje naj resolucija tudi ugotovi, da bo kljub nominalnemu in realnemu 
povečanju osebnih dohodkov in kljub uvedbi novega delovnega časa padlo 
zanimanje občanov za kulturo, ker bodo zaradi večjih obveznih prispevkov iz 
osebnega dohodka opuščali nakup knjig, obiskovanje gledališč in udeležbo pri 
ostalih zvrsteh kulturne rekreacije. Zato se bo področje kulture kljub povečanju 
sredstev republiškega sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti znašlo v 
slabšem položaju, kot je bilo doslej. 

Zbor podpira prizadevanja izvršnega sveta, da bi se hitreje reševali sistem- 
ski problemi v odnosih med federacijo in republiko v tem smislu, da bi repu- 
blika oziroma same delovne organizacije samostojneje odločale o bistvenih 
vprašanjih gospodarstva. Poslanci bi morali biti s to problematiko seznanjeni 
bolj konkretno, prosvetno-kulturni zbor predvsem takrat, ko gre za vprašanje 
z njegovega delovnega področja. 

Št.: 30-34/68 
Ljubljana, 9. 2. 1968 

Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije je na seji dne 9. 2. 1968 
obravnaval oceno razvoja v SR Sloveniji v letu 1968, ki jo je Skupščini SR 
Slovenije predložil izvršni svet. 

V razpravi so poslanci pozitivno ocenili izhodišče, po katerem so možnosti 
nadaljnjega razvoja predvsem pogojena z gibanjem povpraševanja in potrošnje 
na jugoslovanskem in svetovnem tržišču. Osnovni kazalci nadaljnjega razvoja 
so realno planirani. Pri planiranju regionalnega razvoja pa je treba upoštevati 
specifičnosti na posameznih območjih, ki pogojujejo odstop od republiških po- 
prečij. V tej zvezi je bilo opozorjeno, da je treba še večjo pozornost posvetiti 
tistim kazalcem razvoja, ki vplivajo na splošno potrošnjo. Poslanci so poudarili, 
da bi morali vsi dejavniki, ki svoje odločitve opirajo na porast osebnega do- 
hodka, upoštevati, da se zaostreni pogoji gospodarjenja različno odražajo tako 
po posameznih območjih, kot tudi po gospodarskih panogah in celo delovnih 
organizacijah. 

Izraženo je bilo mnenje, da ni bojazni, da v republiškem merilu ne bi bil 
dosežen planirani porast osebnih dohodkov. Masa osebnih dohodkov se be 
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verjetno povečala na račun skladov skupne porabe (zaradi obdavčitve teh skla- 
dov) ter drugih skladov delovnih organizacij. 

Opozorjeno je bilo, da je treba v prihodnje še v večji meri stimulirati 
prodajo blaga na kredit in obenem zmanjševati bančne kredite za zaloge 
izdelkov. 

Pozitivno so bili ocenjeni ukrepi za povečanje zaposlenosti in izboljšanje 
kadrovske strukture v delovnih organizacijah. Izražen pa je bil pomislek, ali 
bo kljub tem ukrepom dosežen planirani porast zaposlenosti. V tej zvezi je 
bilo poudarjeno, naj delovne organizacije s samoupravnimi akti hitreje rešujejo 
vprašanje zaposlitve pripravnikov. Po potrebi pa naj republika na podlagi 
temeljne proučitve v skladu z zveznim zakonom določi ustrezne kriterije in 
merila glede zaposlitve pripravnikov. Upoštevati je namreč treba, da je izva- 
janje gospodarske reforme v številnih delovnih organizacijah spodbudilo po- 
zitivne procese v smeri modernizacije in racionalizacije proizvodnje. Proble- 
matiki zaposlovanja je treba v prihodnje posvetiti še večjo skrb. 

Zbor je posebno pozornost posvetil razvoju zdravstva in zdravstvenega 
zavarovanja. Ponovno je opozoril na nekatere pereče probleme na tem področju, 
med katerimi so predvsem: obseg zdravstvenega varstva; organizacija zdrav- 
stvene službe, predvsem bolnišnične; financiranje zdravstvenega varstva in 
organizacija zdravstvenega zavarovanja (komunalne skupnosti). V tej zvezi je 
poudaril, da je treba dosledno vztrajati na realizaciji že sprejetih ukrepov 
(akcijski program ukrepov na področju zdravstvenega varstva, zakon o organi- 
zaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji itd.). Na ta način bomo dosegli boljše 
efekte, kot s pogostim spreminjanjem določenih sistemov. Zagotoviti bi bilo 
treba take ekonomske instrumente, ki bi zdravstveno službo spodbujali k bolj 
smotrni potrošnji sredstev za zdravstveno varstvo, vendar ne na škodo zava- 
rovanca oziroma kvalitete zdravstvenega varstva. 

y pogledu teritorialne razdelitve Slovenije na področju zdravstva in zdrav- 
stvenega zavarovanja se je zbor zavzel za večje rizične skupnosti in zdravstvene 
regije, katerih območja naj bi se ujemala. 

Št.: 30-34/68 
Ljubljana. 9. 2. 1968 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora ter občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora sta kot 
pristojna odbora skupaj z začasnim odborom za proračunski sistem in finance 
organizacijsko-političnega zbora na skupni; sejii dne 5. februarja 1968 razprav- 
ljala o oceni razvoja SR Slovenije v letu 1968, na osnovi gradiva »Ocena razvoja 
SR Slovenije v letu 1968«, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal v obravnavo 
izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Poleg navedenih pristojnih odborov so o oceni razvoja SR Slovenije v letu 
1968 razpravljali še naslednji odbori: 

republiškega zbora: 

— odbor za proizvodnjo in promet; 
— odbor za organizacijsko-politična vprašanja; 
— odbor za trgovino, gostinstvo in turizem; 
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— odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve; 
— odbor za prosveto in kulturo; 
— odbor za delo in socialno zavarovanje in 
— odbor za zdravstvo in socialno politiko; 

gospodarskega zbora: 

— občasni odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje; 
— občasni odbor za družbenoekonomske odnose in 
— občasni odbor za trgovino, turizem in druge storitvene dejavnosti; 

prosvetno-kulturnega zbora: 

— odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov; 

socialno-zdravstvenega zbora: 

— odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. 

Pristojna odbora sta v uvodni razpravi o oceni razvoja v SR Sloveniji 
v letu 1968 ugotovila, da bo razprava o zakonskih predlogih, ki so v neposredni 
zvezi z ekonomsko politiko, v letu 1968 prispevala k izčiščevanju in konkreti- 
ziranju posameznih vprašanj in problemov, ki zadevajo razvoj SR Slovenije 
v letu 1968. 

Zato sta odbora določila posebno skupino poslancev z nalogo, da v razpravi 
o posameznih točkah dnevnega reda ugotavlja morebitna nova stališča, mnenja 
in predloge ter z njimi dopolnjuje predlagani osnutek resolucije. Ta skupina, 
ki jo sestavljajo poslanci: Janez Vidmar, Miran Cvenk, Karel Forte, Stane 
Pungerčar, Ivan Kranjčič, Franc Kolar in Tone Brumen, je zadolžena, da na 
osnovi razprave v odborih in zboru in ob upoštevanju mnenj ostalih odborov 
poskrbi za končno redakcijo resolucije, ki bo zaključni del razprave o razvoju 
v SR Sloveniji v letu 1968 na sejah zborov konec februarja. 

Odbora sta sodila, da je analiza doseženih rezultatov v letu 1967 realna, 
da so izhodišča, iz katerih izhaja ocena razvoja za leto 1968, pravilna in da je 
treba zastaviti vse sile na vseh nivojih gospodarskega in družbenega življenja, 
da bi povečali proizvodnjo, in izvoz ter stabilizirali gospodarstvo kot tudi odnose 
med proizvodnjo in potrošnjo. 

Gospodarski rajsvoj v letu 1968 bo odvisen predvsem , od gibanja povpraše- 
vanja in vseh vrst potrošnje, tako na domačem kot tujem tržišču. Tako izho- 
dišče za oceno razvoja v letu 1968 je pravilno, pomeni v naši metodologiji korak 
naprej in povsem ustreza tržni usmerjenosti našega gospodarstva. Razvoj v zad- 
njih letih namreč jasno kaže, da razpoložljive kapacitete niso edine merodajne 
za večji ali manjši razvoj, ampak da je treba z vso resnostjo upoštevati tudi 
sposobnost tržišča, da absorbira večjo ali manjšo proizvodnjo. 

Zaradi dokaj nejasnih perspektiv tako domačega kot inozemskega tržišča 
pa so bili izraženi tudi dvomi, če bomo mogli doseči predvideno stopnjo gospo- 
darske rasti. Ocena povečanja proizvodnje bazira predvsem na nadaljnjem 
povečanju izvoza, katerega pa so gospodarske organizacije že v letu 1967 dosegle 
s skrajnimi napori ob dokajšnjem zmanjšanju rentabilnosti poslovanja. V za- 
četku leta 1968 uveljavljene spremembe v deviznem režimu pa prav gotovo 
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se otežujejo uspešnejše nastopanje našega gospodarstva na tujih tržiščih. Upo- 
števati namreč moramo poslabšanje konjunkture na mednarodnih tržiščih, vedno 
močnejše zapiranje raznih mednarodnih grupacij v svoje meje in morajo zato 
naši izvozniki premagovati zelo visoke carinske bariere in druge uvozne dav- 
ščine. Tako je ocena, da se bo izvoz blaga in storitev v letu 1968 dvignil po 
vrednosti za 9—11'% morda preoptimistična. 

Celotno zunanjetrgovinsko poslovanje je enotno regulirano z zveznimi 
predpisi in zato ni možno teh vprašanj urejati z raznimi republiškimi regula- 
tivi. Potrebno pa je, da se za večjo ekspeditivnost in prilagodljivost zunanje- 
trgovinskega režima zavzame tudi republika, predvsem še, ker je gospodarjenje 
v naši republiki dokaj odvisno od bolj ali manj uspešnega izvoza. 

Jasno je, da je ena naših glavnih teženj v tem pogledu doseči tako razvojno 
stopnjo gospodarjenja, da bodo delovne organizacije izvažale predvsem na 
osnovi njihove lastne usposobljenosti in gospodarske moči, vendar je ob tem 
le treba preučiti pogoje, pod katerimi mora nastopati na tujih trgih naše 
gospodarstvo. Carina je drugod na svetu sredstvo za podpiranje in spodbujanje 
izvoza, pri nas pa ima še vedno predvsem fiskalen značaj. Naši predpisi in ukrepi 
r>.a tem področju še ne ustrezajo, so še nedodelani in zato hromijo napore gospo- 
darstva, da bi nastopali kot enakopravni na mednarodnih trgih. Predvsem pa 
je škodljivo pogosto spreminjanje zunanjetrgovinskega režima, ki onemogoča 
vsakršen dolgoročnejši koncept in orientacijo našega gospodarstva za nastopanje 
na mednarodnem tržišču. Na drugi strani pa bi morali postati ekspeditivni, da 
onemogočimo vsakršno nenormalno in škodljivo izjemno nastopanje tujih iz- 
voznikov na našem trgu — podobno kot imajo to urejeno v drugih državah. 

Poživitev investicijske potrošnje v letu 1968 je nujna, saj brez moderni- 
zacije ne moremo pričakovati uspešnega uveljavljanja in nadaljnjega razvoja 
našega gospodarstva. Investicijska stagnacija v Sloveniji v zadnjih letih je za- 
bela postajati že ovira za nadaljnji razvoj. Povečanje investicij je potrebno tudi 
za odpiranje novih delovnih mest in s tem za reševanje vprašanja večje zapo- 
slenosti. Povečana investicijska potrošnja bo pozitivno vplivala tudi na ostalo 
potrošnjo. Realni pogoji za to obstojajo, vendar je kljub temu potrebno, da tudi 
z ustreznimi ukrepi spodbudimo v gospodarskih organizacijah povečanje in- 
teresa za investiranje, ne pa za potrošno usmerjenost razpoložljivih sredstev. 

Stopnja rasti industrijske proizvodnje v Sloveniji je bila v letu 1967 prvič 
po letu 1954 za malenkost večja kot v celotni Jugoslaviji. Ob tem pa je stopnja 
izrabljenosti slovenske industrije dokaj nad jugoslovanskim poprečjem.. Nujno 
je načrtneje pristopiti k modernizaciji gospodarstva in z ustreznimi ukrepi 
podpreti pozitivne razvojne plane. Razvijati je treba integracijska gibanja v 
gospodarstvu, ne samo v proizvodnji, ampak tudi v bančništvu, trgovini, tu- 
rizmu itd. Le na ta način bomo mogli zagotoviti najučinkoviteje delovanje 
ukrepov za nadaljnji razvoj in uveljavljanje gospodarstva v SR Sloveniji. 
V tem pogledu bi bilo treba pripraviti čim konkretnejše predloge, za katerih 
uresničitev bi bilo treba zagotoviti vso moralno in finančno podporo. 

V letu 1967 je večina gospodarskih organizacij zaradi zaostritve pogojev 
gospodarjenja namenila večji del sredstev po zaključnem računu za obratna 
sredstva. Po splošni oceni to v letu 1968 ne bo več potrebno v toliki meri in 
bodo zato za investicije razpoložljiva večja sredstva. Seveda pa to ne bi smelo 
iti na račun poslabšanja likvidnosti poslovanja gospodarskih organizacij. Banke 
bodo morale realno ocenjevati, katerim gospodarskim organizacijam bodo odo- 
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bravale obratne kredite in za katere namene. Usmerjenost bančnih kreditov naj 
bi bila predvsem v kreditiranju prodaje, ne pa za kreditiranje zalog. Od ustrezne 
kreditne politike poslovnih bank bo v veliki meri odvisna stopnja rasti proiz- 
vodnje in s tem tudi celotnega gospodarstva. 

Delitev neto produkta je eden najvažnejših elementov, ki vplivajo na 
hitrejši ali počasnejši razvoj gospodarstva. Razmerja delitve, kakor so bila 
postavljena ob uveljavitvi gospodarske reforme, so se v letu 1967 za gospodarske 
organizacije poslabšala in dokaj izboljšala v korist federacije. Prispevki v korist 
federacije so se v letu 1967 nasproti letu 1966 povečali od 9,7 na 12,6 *Vo. Pri 
tem se je bistveno povečal priliv iz naslova prispevka iz osebnega dohodka. 
Prav ta prispevek pa ni odvisen toliko od večje ali manjše uspešnosti gospo- 
darjenja, ampak je bolj fiksnega značaja. Tako so se prispevki ob dokajšnjem 
zmanjšanju rentabilnosti poslovanja celo povečali in to prav na račun akumu- 
lacije. Ta pojav prav gotovo ne prispeva k poživitvi gospodarjenja in intenziv- 
nejšemu razvoju. Zato je treba stremeti za čim prejšnjo uskladitev predpisov 
in določil z osnovnimi intencijami reforme in zagotoviti čim hitrejši gospo- 
darski razvoj. 

Da bi zagotovili čim ugodnejše pogoje za nadaljnji razvoj gospodarstva, 
bi bilo treba zadolžiti pristojne republiške organe, da bodo tekoče spremljali 
pogoje gospodarjenja in storili vse, da se bodo sproti odstranjevali negativni 
pojavi, obenem pa zagotovili tisti, ki omogočajo optimalno rast gospodarstva in 
celotnega našega družbenoekonomskega življenja. 

Prizadevanja za večjo učikovitost gospodarstva so vse bolj odvisna od 
ustrezne kadrovske strukture zaposlenih. Sposoben kader predstavlja največjo 
garancijo za uspešno izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti, za uveljavljanje 
sodobne organizacije dela in za širšo uporabo izsledkov raziskovalnega dela 
v praksi. Zaradi pomembnosti in vzajemne odvisnosti družbenih služb in gospo- 
darstva moramo te dejavnosti obravnavati kot enakopraven sestavni del druž- 
benoekonomskega razvoja in ne le kot sfero potrošnje. Zato ni mogoče pri 
ocenjevanju deleža narodnega dohodka, ki se uporablja za razvoj družbenih 
služb, izhajati le iz staleža večje ali manjše obremenitve gospodarstva, marveč 
tudi iz potreb gospodarstva po storitvah teh dejavnosti. Pri tem pa so tako kot 
v gospodarstvu nujna prizadevanja za smotrno racionalizacijo in učinkovitejše 
delovanje pri teh dejavnostih. 

Resolucija o razvoju v Sloveniji v letu 1968 naj čim konkretneje nakaže vse 
naloge, ki jih želimo realizirati v letu 1968, obenem pa naj se po možnosti naka- 
žejo tudi elementi dolgoročne razvojne orientacije, kar vse je potrebno za jasno 
poslovno usmeritev našega gospodarstva. 

St.: 30-34/68 
Ljubljana, 8. 2. 1968 

PREDLOG ZAKONA 

o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe 

1. člen 

Vpelje se republiški prispevek od sredstev skupne porabe, ki jih delovne 
in druge organizacije ter državni organi Uporabljajo v skladu z veljavnimi 
predpisi in s svojimi splošnimi akti. 
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Prispevek iz prvega odstavka tega člena se plačuje od sredstev in ob po- 
gojih, ki so določeni v temeljnem zakonu o prispevku od sredstev skupne po- 
rabe (Uradni list SFRJ, št. 54/67). 

Prispevek po tem zakonu je dohodek republiškega proračuna; plača se ob 
vsakem izplačilu iz sredstev skupne porabe. 

2. člen 

Republiški prispevek od sredstev skupne porabe se plačuje po stopnji 8,2 °/o. 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se plačuje prispevek od sredstev 

skupne porabe po višji stopnji, če znašajo uporabljena sredstva skupne porabe 
v koledarskem letu več kot 500 din na delavca, in sicer po naslednjih stopnjah: 

Če znaša znesek 
uporabljenih sredstev znaša prispevek 

skupne porabe 
na delavca 

nad do 

500 din 600 din 41,00 din + 15% od presežka 
nad 500 do 600 din 

600 din 800 din  56,00 din 4- 20% od presežka 
nad 600 do 800 din 

800 din 1000 din  96,00 din + 30% od presežka 
nad 800 do 1000 din 

1000 din   156,00 din 4- 50% od presežka 
nad 1000 din 

Natančnejše določbe o načinu izračunavanja in plačevanja tega prispevka 
predpiše republiški sekretar za finance. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, uporablja pa 
se od 1. januarja 1968. 

OBRAZLOŽITEV 

Po temeljnem zakonu o prispevku od sredstev skupne porabe (Uradni list 
SFRJ, št. 54/67) lahko republika vpelje prispevek od sredstev skupne porabe, 
ki jih delovne in druge organizacije ter državni organi uporabljajo v skladu 
z veljavnimi predpisi in svojimi splošnimi akti. Občine lahko vpeljejo prispevek 
na ta sredstva le, če je v republiškem zakonu tako določeno. 

V letu 1967 so znašala sredstva skladov skupne porabe, vključno s sredstvi 
za stanovanjsko izgradnjo, ca. 581 milijonov. Za leto 1968 ocenjujemo, da bodo 
sredstva teh skladov, po izločitvi sredstev prenesenih v poslovni in rezervni 
sklad in sredstev uporabljenih za stanovanjsko izgradnjo, znašala ca. 240 mili- 
jonov, kar predstavlja okoli 500 dinarjev na delavca za to leto. 
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Ze po temeljnem zakonu se prispevek od sredstev skupne porabe ne plačuje 
od sredstev, od katerih je bil plačan prispevek iz delovnega razmerja, od sred- 
stev, prenesenih v poslovni sklad in v rezervni sklad in ne od sredstev upo- 
rabljenih za stanovanjsko izgradnjo. Republiški zakon bi lahko predpisal še 
nadaljnje oprostitve. V predlogu zakona niso predvidene nikake nove opro- 
stitve, čeprav so bile predlagane. Predlogi so se nanašali na oprostitev plačila 
prispevka, če se sredstva uporabijo za: štipendije, socialne podpore in socialne 
namene sploh, za gradnjo objektov otroškega varstva, zdravstva, športnih 
objektov in slično. Pri presoji vsakega posameznega predloga za oprostitve je 
sicer nemogoče oporekati splošni koristnosti uporabe sredstev za te namene. 
Prav tako je skoro nemogoče dati prednost za oprostitev samo za določen namen. 
Osvojitev vseh predlogov pa praktično pomeni, da je bolje, če prispevka sploh 
ne uvedemo. Ravnovejse republiškega proračuna pa je pri predlagani stopnji 
prispevka iz OD 27,5 lo/o pogojeno z dohodki od teh prispevkov v predlagani 
višini. Ce bi se vendarle odločili za uvedbo novih oprostitev, potem bi morali 
za ustrezni znesek povečati druge dohodke oziroma znižati predvidene izdatke 
republiškega proračuna. 

Po 4. členu temeljnega zakona o prispevku od sredstev skupne porabe sme 
stopnja prispevka dosegati največ seštevek stopenj prispevka iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja in prispevka za izobraževanje, kar znaša v SR Sloveniji 
skupaj 8,2 »/o. Ce pa republika določi merila, je lahko stopnja prispevka višja. 

Predlog zakona ima merila na osnovi višine poprečne porabe sredstev 
skupne porabe na delavca, ki se lahko obdavčijo. Osnovni prispevek 8,2 o/o se 
plačuje do višine 500 dinarjev uporabljenih sredstev na delavca v koledarskem 
letu, za višjo poprečno porabo na delavca pa po progresivni lestvici tako, da npr. 
pri poprečni porabi na delavca 800 dinarjev znaša stopnja 12 % in pri poprečni 
porabi 1000 dinarjev znaša stopnja 15,6 °/o. Vsa izplačila nad poprečno porabo 
1000 dinarjev na delavca so obdavčena s 50 %>. 

Uvedbo progresivne lestvice narekujejo velike razlike v porabi sredstev 
skupne porabe, ki se obdavčujejo, med posameznimi področji, panogami in 
podjetji. Ta poraba v nekaterih podjetjih že prehaja v posebno obliko osebnega 
dohodka, zato je uvedba progresivnih stopenj nujna tudi zaradi uskladitve z 
zakonom o začasni ustavitvi naraščanja osebnih dohodkov pri delovnih orga- 
nizacijah nekaterih dejavnosti (Uradni list SFRJ, št. 54/57). 

Efekt predlaganega zakona bo predvidoma znašal v letu 1968 okoli 20 mili- 
jonov dinarjev ter se pri tem računa, da bodo delovne organizacije zaradi pro- 
gresivne lestvice uporabile več sredstev v namene, kjer poraba ni obdavčena. 

Po predlogu se uvaja le republiški prispevek od sredstev skupne porabe. 
Občinam se zaenkrat ne daje možnosti vpeljave tega prispevka, ker bi bilo 
težko ocenjevati višino proračunskih dohodkov občin iz tega naslova. Pač pa se 
bo vključitev teh prispevkov med republiške dohodke upoštevala pri delitvenih 
razmerjih. 

Če pa bi v republiškem zakonu predvideli udeležbo občin na prispevku od 
skladov skupne porabe, oz. če bi prispevek v celoti prepustili občinam, bi morali 
ustrezno povečati druge vire dohodkov za republiški proračun. 

Uvedba prispevka od sredstev skupne porabe kot novega vira proračunskih 
dohodkov se bo zelo različno odražala po posameznih občinah. Iz evidence po- 
trošnje sklada v preteklih letih izhaja, da bi bil takšen dohodek pretežno reali- 
ziran v središčih z velikim številom zaposlenih, zlasti v akumulativnejših pa- 
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nogah (trgovina). Delitev tega prispevka po načelu bivališča zaposlenih ni 
možna, ker gre za neindividualizirani osebni dohodek, zato je tehnično izvedljivo 
zajemanje tega prispevka le po načelu sedeža podjetja. 

Ob pripravah predloga zakona so organi izvršnega sveta proučevali tudi 
možnost prepustitve tega prispevka občinam oz. prepustitev občinam določanja 
osnov in stopenj v okviru pooblastil iz zveznega in republiškega zakona. Ugo- 
tovljeni so nekateri pozitivni razlogi, ki govorijo za prepustitev dohodka iz tega 
prispevka občinskim proračunom. Hkrati pa je ugotovljeno da iz bilančnih raz- 
logov ni smotrno prepuščati občinam ta vir dohodkov in v zameno zmanjševati 
proračunske dohodke občin iz drugih virov, še posebej zato, ker praktično pri- 
hajajo v poštev edino le prispevki iz osebnega dohodka. 

Večje zajemanje republiških dohodkov iz prispevkov od osebnih dohodkov 
bi namreč zmanjšalo dohodke praktično pri vseh občinah in to zaradi načela, 
da pripadajo ti prispevki občinam po bivališču zaposlenega, pa tudi zato, ker 
so ti dohodki v občinskih proračunih najpomembnejši in stalni vir. Obratno 
bi, kot je že navedeno, prepustitev prispevka od sredstev skupne porabe delo- 
valo le v korist nekaterih občin. 

V sorazmerno napetih bilančnih odnosih, tako med republiko in občinami 
kakor tudi med občinami samimi, ne bi bilo smotrno prepustiti prispevkov od 
sredstev skupne porabe občinam kljub nekaterim načelnim razlogom, ki govo- 
rijo za prepustitev. 

MNENJE 

s oci a 1no - z dra vs tveneg a zbora 

Socialno-zdravstveni zbor je na seji dne 9. februarja 1968 obravnaval 
predlog zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe. Zbor je 
bil seznanjen: 

— z amandmaji, ki sta jih k predlogu zakona sprejela odbor republiškega 
zbora za družbeni plan, finance in proračun ter odbor gospodarskega zbora za 
gospodarsko programiranje in finance; 

— s stališči Zveze prijateljev mladine Slovenije; 
— s stališči Zveze prijateljev mladine mesta Ljubljane, in 
— s stališči občinske zveze prijateljev mladine, konference za družbeno 

aktivnost žensk in krajevne skupnosti Murska Sobota. 
Mnenja o umetnosti predloga zakona so bila deljena. Nekateri poslanci 

so se strinjali s predlogom zakona. Poudarili so, da predlog zakona poleg druž- 
benoekonomskih utemeljujejo predvsem fiskalni razlogi. Pri teto so opozarjali 
na težave pri oblikovanju potrebnih proračunskih dohodkov in na nesmotrno 
potrošnjo sredstev skladov skupne porabe s strani nekaterih delovnih organi- 
zacij. Nasprotno pa so drugi menili, da predlog zakona v sedanjih pogojih ni 
umesten, ker bi občutno prizadel financiranje določenih družbenih dejavnosti. 
Delovne organizacije so namreč iz teh sredstev sofinancirale varstvo in vzgojo 
otrok, investicije na področju šolstva in socialnega varstva, komunalno dejav- 
nost itd. Ta sredstva pa so bila uporabljena tudi za letne dopuste in rekreacijo, 
prehrano, za zdraviliško zdravljenje, ža kritje dela izrednega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje itd. Uvajanje novega delovnega časa zahteva po mnenju 
poslancev zagotovitev boljših pogojev predvsem za varstvo otrok in prehrano 
delavcev. Spričo pomanjkanja proračunskih in drugih sredstev perečih pro- 
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blemov na tem področju ne bo mogoče uspešno reševati brez znatne finančne 
soudeležbe delovnih organizacij. 

Poslanci so poudarili, da je odločanje o umestnosti predloga zakona težavno, 
ker v republiškem merilu niso dovolj temeljito proučeni razlogi, ki terjajo 
obdavčitev sredstev skupne porabe oziroma posledice, ki bodo nastale zaradi 
take obdavčitve. Kritično je bilo ocenjeno dejstvo, da iz obrazložitve predloga 
zakona ni razvidno, kakšna je bila doslej struktura in višina porabe teh 
sredstev. 

Pri glasovanju o umestnosti predloga zakona se je od 59 prisotnih poslancev 
za predlog zakona izreklo 21 poslancev, 28 je bilo proti, 10 poslancev se je gla- 
sovanja vzdržalo. 

Poslanci, ki so podprli predlog zakona, so bili mnenja, naj bi bil prispevek 
od sredstev skupne porabe dohodek občinskih proračunov. Menili pa so, naj 
bi se prispevek ne plačeval od sredstev, uporabljenih za vzgojo in varstvo otrok* 
za zdraviliško zdravljenje in za pomoč prizadetim ob elementarnih nesrečah. 

Izraženo je bilo mnenje, naj bi republiški zakon pooblastil občine, da same 
določijo, v katerih primerih se ne plačuje prispevek od sredstev skupne porabe. 

Izraženo je bilo tudi mnenje, da je cenzus 500 din na delavca prenizek. 
Podan pa ni bil konkreten predlog, od katerega zneska dalje naj se prispevek 
plačuje po progresivni lestvici. 

Št.: 420-19/68 
Ljubljana, 9. 2. 1968 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
6. februarja 1968 obravnavala predlog zakona o republiškem prispevku od sred- 
stev skupne porabe, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da za uvedbo prispevka od sred- 
stev skupne porabe daje pravno podlago temeljni zakon o prispevku od sred- 
stev skupne porabe (Ur. 1. SFRJ, št. 54/63). Predlagani republiški zakon je 
pripravljen v okviru načel temeljnega zakona ter je z njim skladen. 

V razpravi so nekateri člani komisije izražali mnenje, da bo učinek pred- 
laganega zakona negativen in bo občutno zavrl združevanje sredstev skladov 
skupne porabe delovnih organizacij na območju posameznih občin za nekatere 
pereče splošne potrebe na posameznih območjih, npr. za investicije v šolstvu, 
za kulturno dejavnost, telesno vzgojo, otroško varstvo ipd. Vendar je v komisiji 
prevladalo stališče, da tudi vsebinski razlogi, s katerimi se utemeljuje zakonski 
predlog, utemeljujejo potrebo po sprejetju predlaganega zakona ter obreme- 
nitvi sredstev skupne porabe z družbenim prispevkom. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija obravna- 
vala tudi amandmaje, ki sta jih odbor za družbeni plan, finance in proračun 
republiškega zbora ter občasni odbor za gospodarsko programiranje in finance 
gospodarskega zbora na svoji seji dne 5. in 6. februarja 1968 predlagala k bese- 
dilu naslova, k 1. in 2. členu zakonskega predloga. Komisija k predlaganim 
spremembam ni imela pripomb. 

Komisija je nadalje obravnavala že amandmaje, ki so jih k zakonskemu 
predlogu predložili: inž. Zvone Pelikan, poslanec republiškega zbora, Rudi Gro- 
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sar, poslanec republiškega zbora in Boris Feldin, poslanec prosvetno-kulturnega 
zbora. 

Glede amandmaja inž. Zvoneta Pelikana, ki predlaga uporabo zakona šele 
od dneva njegove uveljavitve in ne od 1. januarja 1968, je bila komisija mnenja, 
da je v tem primeru možno uporabiti zakon že s 1. januarjem 1968 glede na 
določbo 217. člena ustave SR Slovenije, po kateri se družbeni plan in proračun 
ter predpisi, ki so izdani za njuno izvrševanje, uporabljajo za čas, za katerega 
sta izdana družbeni plan oziroma proračun. Poleg tega pa tudi zakon o spre- 
membah in dopolnitvah temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov 
(Ur. 1. SFRJ, št. 54/67) določa, da bo višina prispevkov oziroma davkov za leto 
1968 določena po predpisih o osnovah in stopnjah, ki jih družbeno-politične 
skupnosti izdajo do 29. februarja 1968, uporabljajo pa se od 1. januarja 1968. 

Rudi Grosar v svojem amandmaju predlaga oprostitev prispevka od sred- 
stev skupne porabe, ki se namenijo za investicije v šolstvu, otroškem varstvu 
in zdravstvu; Boris Feldin pa predlaga oprostitev prispevka od sredstev skupne 
porabe, namenjenih za lastno šolstvo, splošno šolstvo ter za investicije v šolstvu. 

Po določbi 2. odstavka 1. člena lahko republika predpiše oprostitve pri- 
spevka od sredstev skupne porabe poleg oprostitev, ki jih uvaja že temeljni 
zakon. Obseg oprostitev je tedaj odvisen od politične odločitve, z vidika pravne 
skladnosti pa take ali drugačne oprostitve prispevka niso sporne. Ob tem so 
bili člani komisije mnenja, da bi bilo eventualno vsako nadaljnjo oprostitev 
potrebno temeljito proučiti, ker bi sicer vsaka nadaljnja oprostitev sprožila 
zahtevke za oprostitve za številne druge namene in je nato smisel predpisanega 
prispevka lahko vprašljiv. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da je predlog zakona v skladu z ustavo 
in s pravnim sistemom. 

Št.: 420-19/68 
Ljubljana, dne 6. 2. 1968 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora sta na seji 
dne 5. in 6. februarja 1968 obravnavala predlog zakona o republiškem prispevku 
od sredstev skupne porabe, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet 
s predlogom, da se obravnava po skrajšanem postopku na podlagi 294. in 296. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

V načelni razpravi sta odbora ugotovila, da je sprejem zakona utemeljen, 
ker po temeljnem zakonu o prispevku skupne porabe lahko republika vpelje 
prispevek od sredstev skupne porabe, ki jih delovne in druge organizacije ter 
državni organi uporabljajo v skladu z veljavnimi predpisi. Uvedba prispevka 
pa bo prispevala tudi k racionalnejšemu trošenju sredstev. 

V razpravi so močno prišle do izraza težnje, da bi bil prispevek iz sredstev 
sklada skupne porabe dohodek občinskih proračunov in da bi se odločanje o tem 
prispevku prepustilo občinam. Po mnenju odborov bi bila taka rešitev spre- 
jemljiva, ker se je v okviru občin že v precejšnji meri združevalo sredstva 
skladov skupne porabe delovnih organizacij za financiranje skupnih potreb. 
Z uvedbo republiškega prispevka od sredstev skupne porabe bi se spremenil 
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tudi karakter teh sredstev. Dogovarjanje med občinami in gospodarstvom o 
višini in namenu teh sredstev bi bilo zamenjano s fiskalno dajatvijo, kar bi 
negativno vplivalo na združevanje sredstev v okviru občin posebno še, če bi 
bil to republiški prispevek. Kolikor pa je občinski prispevek, se občine še 
vedno lahko dogovarjajo z delovnimi organizacijami za financiranje skupnih 
potreb. 

Bil pa je izražen tudi pomislek, koliko je umestno, da bi bil ta prispevek 
vir občinskih proračunov, ker je sklad skupne porabe rezultat večje ali manjše 
uspešnosti poslovanja gospodarskih organizacij in zato predpisovanje tega pri- 
spevka ne more biti odvisno od krajevnih potreb. Razen tega pa so sredstva 
skupne porabe različno razporejena po občinah. Pridobile bi občine, kjer je 
sedež gospodarske organizacije, prizadete pa bi bile tiste, na katerem področju 
ni sedeža gospodarske organizacije oziroma obrata s samostojnim obračunom. 

Izraženo je bilo stališče, da kolikor bi bil prispevek od sredstev skupne 
porabe občinski dohodek, bi moral pripadati občinam, v katerih so locirane 
enote delovne organizacije, v sorazmerju s številom zaposlenih v teh občinah. 

Odbora sta predlog zakona v načelu sprejela, v podrobni obravnavi pa sta 
odbora predlagala tele spremembe in dopolnitve: 

k naslovu : Naslov zakona se spremeni tako, da se glasi: 
»Zakon o prispevku iz sredstev skupne porabe«. 
K 1. členu: — v prvi vrsti prvega odstavka se črta beseda »republiški«; 
— tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Prispevek po tera zakonu je dohodek občinskih proračunov; plača se eb 

vsakem izplačilu iz sredstev skupne porabe.« 
Spremembe so potrebne zato, ker se spremeni pripadnost prispevka od 

sredstev skupne porabe. 
— Na koncu 1. člena se dodasta dva nova odstavka, ki se glasita: 
»Prispevek od sredstev skupne porabe plačujejo delovne in druge organi- 

zacije ter državni organi občini, v kateri imajo sedež. 
Ne glede na določila prejšnjega odstavka pripada občinam, v katerih so 

locirane enote delovnih organizacij, prispevek v sorazmerju s številom zapo- 
slenih v teh enotah.« 

S to dopolnitvijo se omogoča, da so na prispevku udeležene tudi tiste občine, 
na območju katerih ni sedež podjetja, temveč so locirane le obratne enote. 

K 2. členu: V prvi vrsti se beseda »Republiški. . .« nadomesti z besedo 
»Občinski...«. 

Odbora sta obravnavala tudi amandma poslanca inž. Zvoneta Pelikana, 
ki predlaga, da naj se v 3. členu omenjenega zakona črta besedilo, ki sledi za 
vejico »uporablja pa se od 1. januarja 1968«. 

Odbora amandmaja nista sprejela, ker zakon o spremembah in dopolnitvah 
temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov (Ur. 1. SFRJ, št. 54-687/67) 
določa, da bo višina prispevkov oziroma davkov za leto 1968 določena po pred- 
pisih o osnovah in stopnjah, ki jih družbeno-politične skupnosti izdajo do 29. 
februarja 1968, uporabljajo pa se od 1. 1. 1968. 

Predsednik izvršnega sveta se o predlaganih spremembah in dopolnitvah 
lii izjavil. 
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Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora je za 
svojega poročevalca določil poslanca Milana Ravbarja, občasni odbor za gospo- 
darsko programiranje in finance gospodarskega zbora pa poslanca Mihaela 
Savinka. 

Odbora predlagata svojima zboroma, da sprejmeta predlagani zakon skupaj 
s predloženimi spremembami in dopolnitvami po skrajšanem postopku. 

Št.: 420-19/68 
Ljubljana, dne 6. 2. 1968 

PREDLOG ZAKONA 

o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks 

1. člen 

Od dohodkov, ki pripadajo SR Sloveniji po zakonu o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti v SR Sloveniji, se uvaja obveznost plačevanja za tele vrste 
republiških dohodkov: 

1. republiški prispevek iz osebnega dohodka od delovnega razmerja; 
2. republiški prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti; 
3. republiški prispevek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja 

obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti; 
4. republiški prispevek iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, patentov 

in tehničnih izboljšav; 
5. republiški davek na dediščine in darila; 
6. republiški davek od prometa blaga na drobno; 

/ 
7. republiške upravne takse; 
8. republiške sodne takse. 

2. člen 

Republiški prispevek iz osebnega dohodka od delovnega razmerja se pla- 
čuje po stopnji 1,51%. 

3. člen 

Republiški prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti se 
plačuje po stopnji 8 o/o. S tem prispevkom nabrana sredstva se v celoti odstopijo 
skladu za zdravstveno zavarovanje kmetov tiste komunalne skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov, na katere območju je bil prispevek pobran. 

Republiški prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti se 
plačuje tudi po stopnji, ki jo določi zakon o vodnem prispevku. 

4. člen 

Republiški prispevek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja 
obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti se plačuje po stopnji 5 °/o. 

Pri določitvi prispevka iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja 
obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti v letnem znesku mora biti posebej 
določen znesek prispevka vsake družbeno-politične skupnosti, ki ga je vpeljala. 

32* 
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Letni zneski prispevkov iz prejšnjega odstavka morajo biti nasproti skup- 
nemu znesku v enakem razmerju, kot so stopnje prispevka posameznih druž- 
beno-političnih skupnostih nasproti seštevku stopenj vseh družbeno-političnih 
skupnosti. 

5. člen 

Republiški prispevek iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, patentov 
in tehničnih izboljšav se plačuje po stopnji 9 %>. 

6. člen 

Republiški davek na dediščine in darila se 
stopnjah: 

Od vrednosti 
dinarjev 

nad do 

Sorodstveno 
razmerje, ki ustre- 

za drugemu 
dednemu redu 
(starši, 'bratje, 

sestre ter njihovi 
potomci) 

«/o 

plačuje po tehle progresivnih 

Sorodstveno 
razmerje, ki 

ustreza tretjemu 
dednemu redu 

(dedi in babice) 

o/o 

Vsi 
drugi 

10 000 4 5 7 
10 000 20 000 6 7 10 
20 000 40 000 8 10 13 
40 000 60 000 10 13 17 
60 000 80 000 12 16 21 
80 000 14 18 23 

7. člen 

Republiški davek od prometa blaga na drobno se plačuje po stopnji, ki je 
določena v zakonu o republiškem davku od prometa blaga na drobno. 

8. člen 

Dohodki iz 5. in 7. točke 1. člena tega zakona se v celoti odstopijo občinam. 

9. člen 

Dohodki od republiških upravnih teles se odstopijo tistim občinam, na 
katerih območju so bile taksne vrednotnice prodane oziroma plačane takse. 

Če se republiška upravna taksa plača v gotovini, jo organ, pri katerem je 
bila plačana, preodkaže občini, na katere območju je sedež organa oziroma orga- 
nizacije. 

10. člen 

Dohodki od republiških sodnih taks, ki se po 3. členu zakona o republiških 
sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 20-224/65 in št. 24-269/65 plačajo v taksnih 
vrednotnicah enotne izdaje, se odstopijo tistim občinam, na katerih območju 
so bile te taksne vrednotnice prodane. 
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11. člen 

Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, preneha veljati zakon o uvedbi 
in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks (Uradni list SRS, št. 
36-364/65, št. 6-36/67 in št. 43-333/67). 

12. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, 
uporablja pa se od 1. januarja 1968. 

OBRAZLOŽITEV 

Po zakonu o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji 
so dohodki republike: 

1. prispevek od delovnega razmerja, 
2. prispevek od kmetijstva, 
3. prispevek od obrtnih dejavnosti, 
4. prispevek od intelektualnih storitev, 
5. prispevek od avtorskih pravic, 
6. prometni davek od proizvodov in storitev, 
7. davek na dediščine in darila, 
8. republiške upravne takse, 
9. republiške sodne takse. 
Od teh možnih virov dohodkov se predlaga, da bi republika uvedla v letu 

1968 tele prispevke, davke in takse kot svoj dohodek: 
— prispevek iz osebnega dohodka zaposlenih, 
— prispevek iz osebnega dohodka od obrti in drugih gospodarskih dejav- 

nosti v zasebnem sektorju, 
— prispevek iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, 
— republiški maloprodajni prometni davek, 
— sodne takse — gotovinski del. 
Druge možne dohodke republika prepušča drugim, kot npr. prispevek iz 

osebnega dohodka od kmetijstva — skladom zdravstvenega zavarovanja kmetov 
in vodnemu skladu, prispevke od intelektualnih storitev, davek na dediščine 
in darila in republiške upravne takse — občinskim proračunom. 

Predlagana stopnja za republiški prispevek iz osebnega dohodka od delov- 
nega razmerja v višini 1,51 % je rezultat predvidene skupne obremenitve 
osebnih dohodkov v naši republiki in delitve te skupne stopnje za potrebe 
socialnega in zdravstvenega zavarovanja, otroškega varstva, izobraževanja in 
proračunov. 

V 3. členu navedena 8-odstotna stopnja republiškega prispevka od kmetijske 
dejavnosti je bila uvedena že z zakonom o> dopolnitvah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških prispevkov in taks, ki je bil sprejet 29. decembra 1967. 
S tem prispevkom nabrana sredstva se v celoti odstopajo skladom za zdrav- 
stveno zavarovanje kmetov. Tudi republiški 1-odstotni vodni prispevek ne pri- 
pada dohodkom proračuna — odvaja se v korist republiškega vodnega sklada. 
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Republika obremenjuje s svojimi stopnjami katastrski dohodek z 9%. Dodatne 
obremenitve z republiškim prispevkom za proračun ne predlagamo v letu 1968. 

Po predlogu zakona se z letom 1968 na novo uvaja republiški prispevek 
od obrtnih dejavnosti. Doslej republika tega prispevka ni uvedla, ker je 
vodenje davčne politike na tem področju, vključno z določanjem višine pri- 
spevka, prepuščala občinam. Obseg poslovanja teh zavezancev je v stalnem po- 
rastu in se v tej zvezi' tudi obveznosti iz tega naslova vsako leto zvišujejo. 
Vendar so posamezne občine te dohodke zelo različno zajemale in je zato prišlo 
do neutemeljenih nesorazmerij v obremenitvah med zavezanci. Tako stanje 
terja večje sodelovanje republike pri vodenju davčne politike do obrtnikov, na 
kar bi med drugim vplivala tudi uvedba republiškega prispevka od obrtnih 
dejavnosti. Republiški prispevek od obrtnih dejavnosti torej ne zasleduje le 
fiskalnega cilja, temveč je njegov namen predvsem zagotoviti aktivnejšo vlogo 
republike pri uveljavljanju družbenoekonomskih ciljev, ki jih na tem, hitro 
razvijajočem se področju, želimo doseči. 

Republiška stopnja prispevka od obrtnih dejavnosti se predlaga v višini 
5»/». Po tej stopnji zbrana sredstva za republiški proračun se ocenjujejo na 
10 milijonov dinarjev. Zaradi že uvodoma navedenega naraščanja števila za- 
vezancev tega prispevka in povečanega obsega poslovanja ter doslednejšega 
ugotavljanja dohodkov se pričakuje, da bo v letu 1968 zbrano skupaj 74 mili- 
jonov dinarjev tega prispevka, kar predstavlja 23 i0/o povečane v* primerjavi 
s preteklim letom. Stopnja republiškega maloprodajnega davka je 2%, je torej 
nespremenjena in je v okviru zveznega limita. 

Republiški prispevek od osebnega dohodka od avtorskih pravic se predlaga 
v dosedanji višini (9%). 

Stopnje davka na dediščine in darila so spremenjene glede na zvišano 
vrednost nepremičnin. Stopnje tega davka so bile zadnjikrat spremenjene 
v letu 1965, ko so bile iz istega razloga znižane približno za polovico v primeri 
s prejšnjimi. Pri predlaganih davčnih stopnjah se predpostavlja, da so se cene 
nepremičnin od leta 1965 zvišale za približno 60%, zato so stopnje določene 
tako, da na tako zvišane osnove delujejo z dosedanjo ostrino. — Davek na dedi- 
ščine in darila je republiški dohodek in se kot tak odstopa občinskim prora- 
čunom. 

Določbe 8., 9. in 10. člena so v nespremenjeni obliki povzete iz dosedanjega 
zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks. 

S predlaganimi viri dohodkov in stopnjami ter s sredstvi, ki jih prejme 
republika kot udeležbo na zveznem prispevku iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja, udeležbo na zveznem prometnem davku, namenska sredstva zveze 
za financiranje nekaterih dejavnosti notranjih zadev ter manjšim delom drugih 
dohodkov bo republiški proračun za leto 1968 razpolagal s 491,3 milijona 
proračunskih sredstev. Povečanje sredstev za leto 1968 nasproti 1967 pomeni 
v indeksu 128 %. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da republika v letu 1968 
na novo prevzema izplačevanje invalidskega dodatka v višini 29,7 milijona 
ter republiškega dodatka v višini 3 milijone, vključuje v proračun del financi- 
ranja Kidričevega sklada, ki ga je v letu 1967 financiral iz kredita v višini 12,5 
milijona, pokriva že zapadle in neplačane obveznosti v letu 1967 v višini 27,7 
milijona in zapadle garancije v višini 10 milijonov. 

Ob izločitvi teh postavk, zaradi česar sicer ni primerljiva višina sredstev 
za leto 1968 z letom 1967, je dejansko porast republiškega proračuna le za 6,5 "/o. 
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POROČILA 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora sta na 
seji dne 5. in 6. februarja 1968 obravnavala predlog zakona o uvedbi in stop- 
njah republiških prispevkov, davkov in taks, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil izvršni svet s predlogom, da se obravnava po skrajšanem postopku 
na podlagi 294. in 296. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Odbora sta v načelni razpravi ugotovila, da je sprejem zakona potreben 
zato, da se lahko določijo viri dohodkov republiškega proračuna in da lahko 
občinske skupščine sprejmejo do 29. februarja 1968 svoje odloke o uvedbi in 
stopnjah občinskih prispevkov, davkov in taks. 

Odbora sta predlog zakona v načelu sprejela, v razpravi po členih pa sta 
predlagala naslednjo spremembo: 

k 2. členu : Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Posebna stopnja republiškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega 

razmerja v primerih iz 1. točke 42. a člena zakona o prispevkih in davkih ob- 
čanov znaša 19,31 %, v primerih iz 2. točke 42. a člena pa 15,81 ®/o,« 

Predlagana sprememba je potrebna v zvezi s predlogom odborov, da bi bil 
prispevek od sredstev skupne porabe dohodek občinskih proračunov. Ta vir 
dohodkov republiškega proračuna pa je potrebno v tem primeru nadomestiti 
z drugim virom. Zato sta predlagala, da bi bil prispevek iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja v primerih iz 1. in 2. točke 42. a člena zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov dohodek republiškega proračuna. 

Od prejemkov za delo, ki traja dalj kot poln delovni čas, se doslej ni pla- 
čevalo prispevkov za socialno zavarovanje. Po predlogu pa bodo v bodoče 
plačevali dodatni prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki bo lahko znašal od 
1,25 "/o do 5%, kar bodo določile komunalne skupnosti. Kot razliko je torej 
možno pri maksimalni 5 % stopnji predpisati še 14,3 "/o, kar da skupno z rednim 
republiškim prispevkom iz delovnega razmerja 15,81 %> (14,3 + 1,51 = 15,81). 

Predstavnik izvršnega sveta je izjavil, da se bo o amandmaju izjavil na- 
knadno. 

Za svojega poročevalca je odbor za družbeni plan, finance in proračun 
republiškega zbora določil poslanca Mirana Cvenka, občasni odbor za gospo- 
darsko programiranje in finance gospodarskega zbora pa poslanca Franca 
Sarba. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora predlagata 
svojima zboroma, da sprejmeta predlog zakona skupaj s predloženo spremembo 
po skrajšanem postopku. 

St.: 422-10/68 
Ljubljana, 6. 2. 1968 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
6. 2. 1968, št. 422-10/68. 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih taksah 

1. člen 

Za 4. členom zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS št. 29-301/65) 
se vstavi nov 4. a člen, ki se glasi: 

»4. a člen 

Občinske skupščine smejo predpisovati poleg taks iz prejšnjega člena tudi 
komunalno takso na cestna motorna vozila v zasebni lastnini. 

Komunalna taksa iz prejšnjega odstavka lahko znaša za 12 mesecev največ: 
1. za tovorna vozila: 
a) za tovorna vozila (tovornjaki in lahki tovornjaki) in specialna tovorna 

vozila, namenjena za prevažanje določenih tovorov, glede na nosilnost: 

od tone 
do 3 tone  400 din 
nad 3 do 4 tone  1725 din 
nad 4 do 5 ton  2300 din 
nad 5 do 6 ton  3000 din 
nad 6 do 7 ton  4000 din 
nad 7 do 8 ton  5500 din 
nad 8 do 9 ton  7000 din 
nad 9 do 10 ton  10 000 din 
nad 10 ton  10 000 din + 3000 din 

za vsako začeto tono nosilnosti 

b) za tovorne tricikle z nosilnostjo do 400 kg kot za motorna kolesa pod 
6. točko tega člena glede na delovno prostornino motorja, za tovorne tricikle 
z nosilnostjo nad 400 kg pa še 40 din več. 

2. za delovna vozila, razen vozil, ki se štejejo za kmetijske proizvajalne 
priprave (130. člen zakona o prispevkih in davkih občanov — Uradni list SRS, 
št. 7-59/67), ne glede na nosilnost in težo: 120 din. 

3. a) za tovorne priklopnike in specialne tovorne priklopnike, ki so name- 
njeni za prevažanje določenih tovorov, glede na nosilnost, kot za tovorna 
vozila navedena v 1. točki tega člena; 

b) za delovne priklopnike razen priklopnikov, ki se štejejo za kmetijske 
proizvajalne priprave, ne glede na nosilnost in težo: 60 din. 

4. za vlečna tovorna vozila, razen vozil, ki se štejejo za kmetijske proiz- 
vajalne priprave. 

a) za traktorje do 25 KM 120 din 
nad 25 do 40 KM   170 din 
nad 40 do 63 KM  220 din 
nad 63 KM  270 din 

b) za vlečna vozila s polpriklopnikom se plača taksa kot za tovorna vozila, 
navedena pod 1. točko. 
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5. za osebne avtomobile in kombinirana vozila (kombi), glede na delovno 
prostornino motorja in sicer: 

do 900 ccm     80 din 
nad 900 do 1350 ccm  120 din 
nad 1350 do 1800 ccm  300 din 
nad 1800 do 2500 ccm  600 din 
nad 2500 do 3100 ccm  1000 din 
nad 3100 ccm  1500 din 

6. za motorna kolesa: 

nad 125 do 250 ccm 30 din 
nad 250 do 500 ccm 40 din 
nad 500 do 1000 ccm 50 din 
nad 1000 ccm 60 din 

2. člen 

Za 6. členom se doda nov 6. a člen, ki se glasi: 

»6. a člen 

Taksa iz 4. a člena tega zakona se plačuje v času in na način, kot to pred- 
videva odlok o višini pristojbin, ki se plačujejo za cestna motorna vozila (Ur. 
1. SFRJ, št. 47-598/67). 

Za isto motorno vozilo se za isti čas ne more zahtevati plačilo komunalne 
takse v dveh ali več občinah.« 

3. člen 

Ta zakon začne veljati 8. dan od dneva objave v »Uradnem listu S RS«, 
uporablja pa se od 1. januarja 1968. 

Z občinskim odlokom se določi, kako se plača komunalna taksa za cestna 
motorna vozila za leto 1968. 

OBRAZLOŽI T EV 

V III. poglavju resolucije o temeljih gospodarske politike v letu 1968 
(Uradni list SFRJ, št. 54-677/67) zahteva zvezna skupščina, da je treba zaradi 
doseganja ravni proračunskih dohodkov, ki jih zagotavljajo instrumenti iz 
leta 1967, omogočiti poleg zajemanja prispevkov iz osebnih dohodkov tudi 
zajemanje takih oblik »dohodkov, ki bi jih socialistične republike same uvajale 
in same določale njihovo višino«. Glede na takšno zahtevo resolucije zvezne 
skupščine so bile proučene vse možnosti za dosego tega cilja v skladu s poobla- 
stili, ki jih ima republika že po obstoječem pravnem sistemu in v skladu z 
njeno politiko pri izvrševanju gospodarske reforme. 

Predlog zakona je eden izmed instrumentov, ki so predlagani zaradi izvrše- 
vanja prikazanih zahtev resolucije zvezne skupščine in ki naj v sklopu ostalih 
instrumentov zagotovi ustrezno raven proračunskih dohodkov v republiki. Z 
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njim se pooblaščajo občinske skupščine, da lahko predpisujejo tudi komunalno 
takso na cestna motorna vozila v zasebni lastnini, s čimer se jim daje možnost 
ustreznega povečanja svojih proračunskih dohodkov. Vendar predlog zakona 
ne zasleduje samo finančnega cilja doseganja ustrezne ravni dohodkov; obre- 
menitev zasebnih lastnikov motornih vozil s komunalno takso približuje obre- 
menitev zasebne lastnine na cestnih motornih vozilih — zlasti na kamionih — 
obremenitvi motornih vozil v družbenem sektorju. Cestna motorna vozila v 
družbenem sektorju so namreč del osnovnih sredstev delovnih organizacij, od 
katerih se plačujejo obresti na osnovna sredstva, ki jih zasebniki ne plačujejo. 
Komunalna taksa na cestna motorna vozila pomeni na ta način hkrati tudi 
enakomernejše in gospodarsko ustreznejše zajemanje davčnih virov. 

Temelj za republiški zakon, s katerim se pooblaščajo občinske skupščine, 
da vpeljejo komunalno takso na cestna motorna vozila, je v 3. členu temeljnega 
zakona o komunalnih taksah (Uradni list SFRJ, št. 52-722/64), po katerem so 
republike pooblaščene, da določajo s svojim predpisom pred- 
mete in storitve, za katere smejo občinske skupščine vpeljati komunalne 
takse. To pooblastilo omejuje 4. člen cit. temeljnega zakona z določbo, da 
komunalnih taks ni mogoče vpeljati za taksativno naštete predmete in storitve 
(za spise in dejanja v upravnem postopku; za predmete, od katerih se plačuje 
davek na premoženje; na promet stvari in storitev; na storitve, za katere se 
plačuje neposredno plačilo — dogovorjeno ali tarifirano; na predmete in sto- 
ritve, ki jih uporabljajo vojaške enote in zavodi). 

V skladu s temi določbami temeljnega zakona o komunalnih taksah je 
SR Slovenija izdala republiški zakon o komunalnih taksah (Uradni list SRS, 
št. 29-301/65), ki že daje možnost občinskim skupščinam, da predpisujejo komu- 
nalne takse za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori, za začasno 
prebivanje v turističnih krajih in za uporabo prostora za parkiranje avtomo- 
bilov. S predlogom zakona se možnost vpeljevanja komunalnih taks razširja 
še na takso za cestna motorna vozila v zasebni lastnini in je vpeljava takšne 
možnosti v skladu z omenjenimi pooblastili in določbami cit. temeljnega zakona 
o komunalnih taksah. 

V diskusiji o predlogu zakona so bili dani prigovori, da taksa na cestna 
motorna vozila ni v skladu z bistvom takse, ki je po pravni teoriji (zlasti 
nemški) v neke vrste plačilu za javne storitve ali za uporabo 
javnih sredstev. To stališče naj bi prevzemal tudi temeljni zakon o 
komunalnih taksah, ki v 2. členu pravi, da se komunalne takse plačujejo »za 
uporabo predmetov in storitev«. Zato se komunalne takse — in takse sploh — ne 
morejo: vpeljevati zgolj na. predmete, ki bi bili v lasti taksnega zavezanca, kot 
so v danem primeru cestna motorna vozila. Takšno stališče naj bi zavzela tudi 
Skupščina SR Slovenije pri sprejemanju republiškega zakona o komunalnih 
taksah leta 1965, ko je izrečno omejila možnost vpeljevanja komunalnih taks 
samo na uporabo določenih javnih predmetov ter zavrnila vpeljevanje komu- 
nalne takse na predmete v zasebni lasti taksnega zavezanca (npr. za igralna 
sredstva v javnih lokalih, na pse itd.). Vendar ta prigovor ni utemeljen v seda- 
njem stanju zvezne zakonodaje. Temeljni zakon o komunalnih taksah govori 
samo v 2. členu, da se komunalne takse plačujejo za »uporabo predmetov in 
storitev«, pri čemer besedi »uporaba« ni mogoče pripisovati takšnega pomena, 
kot ga daje ta prigovor že zato, ker se v vseh kasnejših določbah govori samo 
o komunalni taksi na predmete in storitve. Tako so po 3. členu temeljnega 
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zakona republike pooblaščene, da določajo predmete in storitve, 
na katere sme občinska skupščina vpeljati komunalne takse (ni 
rečeno »na uporabo katerih« sme občinska skupščina vpeljati komunalne takse). 
V 4. členu temeljnega zakona pa je v 2. točki izrečno določeno, da komunalne 
takse ni mogoče vpeljati »na predmete, za katere je predpisano, da se od njih 
plačuje davek na premoženje«. Očitno ne bi imelo smisla še izrecno izključevati 
možnosti vpeljevanja takse na določeno vrsto predmetov, če bi bila taksa na 
predmete v 2. členu res nasploh izključena, kot se misli v prigovorih k predlogu 
zakona. Da pooblašča temeljni zakon vpeljavo komunalne takse na predmete 
in ne samo na določeno uporabo javnih predmetov, so razumele skoraj vse 
republike, ki so uvedle značilne komunalne takse na predmete, kot npr. na 
razobešenje firme na poslovnih prostorih (vse republike razen Slovenije in 
Makedonije), na vitrine za izložbe blaga izven poslovnih prostorov (vse repu- 
blike razen Slovenije in Srbije), na igralna sredstva v javnih lokalih (biljard 
itd. — Crna gora BiH in Makedonija). Če v Sloveniji v zakonu o komunalnih 
taksah leta 1965 niso bile vpeljane te vrste komunalnih taks, to ni posledica 
omejitev v temeljnem zakonu, ki velja za vse republike v enakem obsegu, 
ampak izključno posledica takratnega stališča Skupščine SR Slovenije do teh 
taks in ne do zveznega zakona, kar ni pravna ovira, da bi ta Skupščina sedaj 
glede na uvodoma navedene nove okolnosti ne sprejela možnosti vpeljave 
takse na cestna motorna vozila. Da je komunalna taksa na predmet in zato 
taksa na cestna motorna vozila po svoji vsebini davščina na premoženje s 
podobnim učinkom, kot premoženjski davek, seveda nihče ne zanika. Vendar 
to ne spremeni njene formalne kvalitete, kot jo obravnava temeljni zakon o 
komunalnih taksah, tj. komunalne takse, ki jo lahko vpeljejo občine, zaradi 
povečanja svojih proračunskih dohodkov. S tem, da daje predlog zakona obči- 
nam možnost, da vpeljejo komunalno takso na cestna motorna vozila, občine 
ne morejo vpeljati komunalne takse na noben drug predmet, kot na cestna 
motorna vozila in zato predlog zakona ne more voditi v anarhičnost vpeljeva- 
nja komunalnih taks. Iz 2. člena predloga zakona tudi sledi, da bodo plačevali 
to takso samo tisti zasebni lastniki, ki bodo vozila uporabljali, saj bodo takso 
plačevali ob registraciji. Za vozila, ki ne bodo registrirana, se taksa ne bo 
pobirala. 

Komunalni taksi na cestna motorna vozila se tudi prigovarja, da pomeni 
dvojno obremenitev zasebnih lastnikov cestnih motornih vozil, ki so obreme- 
njeni s pristojbino po zveznem odloku o višini pristojbin, ki se plačujejo za 
cestna motorna vozila (Uradni list SFRJ, št. 47-598/67), kar naj bi bilo nezako- 
nito. To pripominjamo, da se v sodobnem sistemu davkov in davščin ni mogoče 
izogniti, da bi se isti viri davščin ne zajemali po večkrat (enkrat s prometnim 
davkom, drugič s takso ipd.). Možnost vpeljave komunalne takse na cestna 
motorna vozila zato ne more biti nezakonita zaradi vsake davščine, ki bi se 
v zvezi s temi vozili že pobirala. Nezakonita in izključena bi bila le v primeru, 
če bi bila izključena z že omenjenimi omejitvami iz 4. člena temeljnega zakona 
o komunalnih taksah. Pristojbine za cestna motorna vozila iz cit. zveznega 
odloka pa po 4. členu temeljnega zakona ne izključujejo možnosti vpeljave 
komunalne takse na ta vozila, ker te pristojbine niso davek na premoženjel niti 
na promet stvari ali storitev; prav tako te pristojbine ni mogoče šteti za dogo- 
vorjeno ali predpisano neposredno plačilo za kakršne koli storitve. Pristojbine 
za cestna motorna vozila so posebne vrste davščine, s katerimi se namensko 
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zbirajo sredstva; za uporabo cest, in so torej nekaj povsem drugega, kot je 
komunalna taksa, ki je eden izmed virov občinskega proračuna. 

Predlog zakona razčlenjuje komunalne takse, ki jih lahko vpeljejo občinske 
skupščine, po vrstah motornih vozil in določa maksimalne takse, ki jih lahko 
občinska skupščina predpisuje za posamezne vrste cestnih motornih vozil. 
Predlog je s tem v skladu z 2. odstavkom 3. člena temeljnega zakona o komu- 
nalnih taksah, ki določa, da lahko republika s svojim predpisom določi najvišje 
meje komunalnih taks. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih taksah 
je po prikazanem v skladu z zveznimi predpisi. Predvideva se, da bi lahko 
občine v primeru, če bi v polnem obsegu vpeljale takso na cestna motorna 
vozila, dosegle približno 19,9 milijona dinarjev letnega dohodka. Ta znesek 
je upoštevan v ravni dohodkov, ki jih bodo morale občine letos doseči, da bi 
lahko izpolnjevale predvidene naloge in obveznosti. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
6. februarja 1968 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o komunalnih taksah, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet. 

V načelni obravnavi je komisija najprej razpravljala o motivih za pred- 
lagani zakon. Pri tem se je strinjala s predlagateljem, da zasebni prevozniki 
v obstoječi davčni ureditvi niso ustrezno obremenjeni v primerjavi z družbe- 
nimi obveznostmi, ki bremenijo družbena avtoprevozniška podjetja. Prav tako 
je očitno, da višina pristojbin, ki se plačujejo za cestna motorna vozila po 
zveznem odloku (Ur. 1. SFRJ, št. 47/67), ne ustreza ter tudi z ostalimi rednimi 
viri dohodkov (delež od cene goriva) ne zagotavlja zadostnih sredstev za 
vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo cest. Interes, da se s povečanjem obre- 
menitve zasebnih lastnikov cestnih motornih vozil povečajo družbena sredstva 
za navedene potrebe, je zato po mnenju komisije povsem razumljiv in uteme- 
ljen — vendar se postavlja vprašanje zakonitosti davčne obremenitve, kakršna 
se predlaga v zakonskem predlogu. 

V komisiji je bilo v tej zvezi obravnavano vprašanje skladnosti predlože- 
nega zakona z obstoječo ustavno in pravno ureditvijo. Ugotovljeno je bilo, 
da iz obrazložitve zakonskega predloga izrecno izhaja, da se komunalna taksa 
na cestna motorna vozila uvaja kot posebna oblika davščine na določeno 
potrošnjo, pri čemer se omenja, da so v vseh drugih državah lastniki motornih 
vozil znatno višje obremenjeni. Postavljeno je bilo vprašanje, ali ima taka 
davščina lahko značaj komunalne takse oziroma ali je v skladu z določbo 2. člena 
temeljnega zakona o komunalnih taksah (Ur. 1. SFRJ, št. 52/64), po katerem se 
komunalne takse plačujejo »za uporabo predmetov in storite v«. 
Enako načelo oziroma definicijo komunalne takse vsebuje tudi 2. člen repu- 
bliškega zakona o komunalnih taksah. V tej definiciji se odraža tudi vsebinska 
razlika od prejšnje narave komunalnih taks, ki so bile uvedene po zvezni uredbi 
o občinskih taksah (Ur. 1. FLRJ, št. 3/60 in 6/61), v kateri so bili le našteti 
taksni predmeti, ne da bi bila občinska taksa sicer kakorkoli definirana. 
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Glede na že navedeno obrazložitev zakonskega predloga in na ostale okol- 
nosti, ki izhajajo iz samega besedila zakonskega predloga, je bila komisija 
mnenja, da v tem primeru predlagana davščina vsebinsko in formalno nima 
elementov komunalne takse, ki se plačuje za določeno uporabo predmetov in 
storitev, temveč gre smiselno za davek na premoženje, katerega pa bi bilo 
mogoče, glede na obstoječo ustavno in pravno ureditev, uvesti le na podlagi 
ustreznega zveznega zakona (125. člen zvezne ustave). 

V tej zvezi je bila v obravnavi izražena tudi bojazen, da bi se ob širokem 
tolmačenju možnosti uporabe komunalnih taks mimo definicije iz 2. člena 
zveznega in republiškega zakona o komunalnih taksah, lahko zaradi fiskalnih 
potreb taksa neomejeno in široko predpisovala na vse mogoče predmete ter 
bi s tem smiselno postala po dimenzijah neopredeljen davek na premoženje 
oziroma dohodek. Oba zakona o komunalnih taksah, tako zvezni kot repu- 
bliški pa očitno nista imela tega namena in je zato v skladu z značajem takse 
njen pojem tudi določno v zakonu opredeljen. 

Komisija je v tej zvezi tudi ugotovila, da je bil značaj komunalnih taks 
podrobno obravnavan že ob sprejemanju republiškega zakona o komunalnih tak- 
sah v letu 1965. Zakonski predlog o komunalnih taksah od 18. 6. 1965 je predvi- 
del komunalne takse tako, da je prevzel večino primerov iz dotedanje zvezne 
uredbe o občinskih taksah. Ob razpravah v pristojnih odborih in tudi v zako- 
nodaj no-pravni komisiji pa so bili izraženi pomisleki zoper nekatere predložene 
taksne postavke, češ da se določajo tudi za primere, ki nimajo elementov komu- 
nalne takse glede na načelo, izraženo v 2. členu zakonskega predloga, ki je 
skladno s temeljnim zakonom določal, da se komunalne takse plačujejo za 
uporabo predmetov in storitev. Upoštevaje pomisleke skupščinskih teles je 
izvršni svet nato predložil nov zakonski predlog z dne 21. 7. 1965. V njem 
je izločil vse nepomembne takse in take, za katere je smatral, da po svoji 
naravi ne sodijo med komunalne takse in predlagal le 4 primere, ob katerih se 
plačuje komunalna taksa (za uporabo pločnika pred poslovnimi prostori, turi- 
stična taksa, za izobešeno firmo in za uporabo prostora za parkiranje avto- 
mobilov). 

V obrazložitvi zakonskega predloga z dne 21. 7. 1965 je bilo med drugim 
povedano, da je do zmanjšanja števila taksnih predmetov moralo priti tudi zato, 
ker temeljni zakon o komunalnih taksah dopušča plačevanje komunalnih taks 
le za uporabo predmetov in storitev, medtem ko pri večini dotedanjih taks 
ne gre za »nikakršno uporabo javnih predmetov ali storitev«. Nadalje je 
obrazložitev izrecno navajala, da se predlaga taksa na firme, čeprav ne gre za 
uporabo predmetov in storitev, ker je ta taksa poleg turistične edini po- 
membnejši dohodek občin od komunalnih taks. V nadaljnji skupščinski razpravi 
pa so odbori dosledno vztrajali pri svojih stališčih in predložili amandma, da 
se črta taksa na firme, ker nima elementov komunalne takse po 2. členu zakon- 
skega predloga. Poleg pravnih pa so bili sicer zoper to takso tudi nekateri 
materialni pomisleki. Pristojna zbora sta sprejela stališča odborov. 

Ne glede na svoja že prej v načelni obravnavi izražena stališča, zakonodaj- 
no-pravna komisija tudi ni mogla mimo navedenih stališč, ki so bila določno 
izražena in sprejeta v skupščinski razpravi ob sprejemanju republiškega zakona 
o komunalnih taksah. 

V razpravi je bilo nadalje postavljeno vprašanje, ali vendarle ne bi bilo 
mogoče uveljaviti predlaganega zakona glede na besedilo v III. poglavju zvezne 
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resolucije o temeljih gospodarske politike v letu 1968 (Ur. 1. SFRJ, št. 54/67), 
kjer se navaja, da je treba poleg instrumentov iz leta 1967 omogočiti take 
oblike dohodkov, ki bi jih socialistične republike same uvajale in same določale 
njihovo višino. Zvezni izvršni svet naj bi do 15. marca 1968 dal zveznemu zboru 
in gospodarskemu zboru zvezne skupščine poročilo, kaj je bilo storjenega v 
zvezi s tem stališčem resolucije. V tej zvezi je bila komisija mnenja, da navedeno 
stališče resolucije še ne daje neposrednega pooblastila za spreminjanje obsto- 
ječega davčnega sistema, pač pa napoveduje njegove spremembe, ki bodo sledile 
po ustreznih preučitvah. 

Po vseh navedenih ugotovitvah in stališčih je bila komisija soglasno mne- 
nja, da predlagani zakon ni v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

St.; 423-4/68 
Ljubljana, 7. 2. 1968 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora sta na seji 
dne 5. februarja 1968 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o komunalnih taksah, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni 
svet s predlogom, da se obravnava po skrajšanem postopku na podlagi 294. in 
296. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

V načelni razpravi sta odbora ugotovila, da je sprejem zakona umesten, 
ker bo omogočil večjo izenačenost zasebnih prevoznikov z obremenitvami v 
družbenih prevozniških podjetjih. 

V nadaljevanju razprave sta odbora menila, da bodo morale občinske 
skupščine doseči večjo enotnost pri uvajanju komunalnih taks na novo uvedene 
taksne predmete. Ne bi bilo namreč primerno, da bi občine medsebojno kon- 
kurirale in z eventualnimi nižjimi tarifami privabljale zavezance. Da bi se 
preprečilo prehajanje zasebnih prevoznikov iz ene občine v drugo zaradi nižjih 
obremenitev, sta odbora predlagala, da bi se predlog zakona dopolnil tako, da 
naj se jim dovoli registrirati obrt le' v tisti občini, v kateri imajo stalno pre- 
bivališče in da tam plačujejo tudi takso. V razpravi je bilo izraženo mnenje, 
da. bi se v predlogu zakona predpisala tudi oprostitev, po kateri bi bili vojaški 
vojni invalidi oproščeni plačila takse na motorna vozila. 

Odbora sta v načelu predlog zakona sprejela, v podrobni obravnavi pa 
sta predlagala naslednjo spremembo: 

K 1. členu : V drugem odstavku 4. a člena naj se črta beseda »največ«. 
Odbora sta menila, da se zagotavlja večja enotnost pri uvajanju komu- 

nalnih taks, če imajo občine možnost, da predpišejo takso v določeni višini, 
kakor pa v razponu. 

K 6. a č l e n u : Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Taksa pripada občini, kjer ima lastnik cestnega motornega vozila stalno 

prebivališče.« 
Dopolnitev je potrebna zato, da bi se preprečilo prehajanje zasebnih pre- 

voznikov iz ene občine v drugo zaradi nižjih obremenitev. 
Predstavnik izvršnega sveta se je s predloženim amandmajem strinjal. 
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Za svojega poročevalca je odbor za družbeni plan, finance in proračun 
republiškega zbora določil poslanca Mirana Cvenka, občasni odbor za gospodar- 
sko programiranje in finance gospodarskega zbora pa poslanca Hermana Vouka. 

Oba odbora predlagata zboroma, da predlog zakona s predlaganimi spre- 
membami in dopolnitvami sprejmeta po skrajšanem postopku. 

Št.: 423-4/68 
Ljubljana, dne 6. 2. 1968 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov 

1. člen 

V prvem odstavku 1. člena zakona o prispevkih in davkih občanov (Uradni 
list SRS, št. 7-59/67 in št. 36-290/67) se besedilo v oklepaju spremeni tako, da 
se glasi: »(Uradni list SFRJ, 32-452/64, št. 52-613/66, št. 15-226/67, št. 31-457/67 
in št. 54-687/67)«. 

2. člen 

27. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Poslovne knjige morajo voditi: 
1. zavezanci prispevka od obrtnih dejavnosti (64. in 75. člen), ki se jim 

odmerjai prispevek po dejanskem osebnem dohodku, če so v preteklem letu 
imeli več kot 15 000 din celotnega dohodka po odbitku stroškov, ki so bili zanj 
potrebni, oziroma če se predvideva, da bodo v tekočem letu dosegli tak 
dohodek; 

2. zavezanci prispevka od intelektualnih storitev, če so v preteklem letu 
imeli več kot 25 000 din prispevne osnove. 

Zavezanci iz prejšnjega odstavka morajo voditi knjigo dohodkov in iz- 
datkov, zavezanci iz 1. točke prejšnjega odstavka pa tudi knjigo o opravljenem 
prometu, knjigo upnikov in dolžnikov in seznam osnovnih sredstev. Samostojni 
gostinci vodijo namesto knjige o opravljenem prometu knjigo evidence o nabavi 
in prodaji alkoholnih pijač. 

Ne glede na določbe prejšnjih dveh odstavkov morajo vsi samostojni gostinci 
voditi knjigo evidence o nabavi in prodaji alkoholnih pijač, vsi prevozniki s 
tovornimi avtomobili pa knjigo o opravljenem prometu. 

Dolžnost vodenja poslovnih knjig po prvem in drugem odstavku tega 
člena ugotovi za zavezance, ki doslej teh knjig niso vodili, za dohodke pristojni 
občinski upravni organ s posebno odločbo. V odločbi je treba navesti dan, s 
katerim mora zavezanec pričeti voditi knjige. 

Poslovne knjige je treba voditi v redu in tekoče. 
Republiški sekretar za finance izda podrobnejše predpise o tem, kako se 

vodijo poslovne knjige in kako se ugotavlja njihova verodostojnost.« 

3. člen 

Za 42. členom se doda nov 42. a člen, ki se glasi: 
»Republiški in občinski prispevek od delovnega razmerja se plačujeta po 

posebnih stopnjah od naslednjih prejemkov iz delovnega razmerja: 
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1. od prejemkov iz delovnega razmerja upokojencev, ki iz takega dela 
nimajo lastnosti zavarovanca; 

2. od prejemkov za delo, ki traja dalj kot poln delovni čas, razen od pre- 
jemkov za tako delo, opravljeno po 44. členu temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih.« 

4. člen 

V prvem odstavku 43. člena se 1. točka črta, dosedanje 2., 3., 4. in 5. točka 
pa postanejo 1., 2., 3. in 4. točka. 

5. člen 

V prvem odstavku 44. člena se na koncu 13. točke pika nadomesti z vejico, 
nato pa se dodasta dve novi točki, ki se glasita: 

»14. iz osebnih dohodkov delavcev, ki se po končani šoli druge stopnje, 
višji ali visoki šoli oziroma fakulteti prvič zaposlijo in so v skladu s splošnim 
aktom delovne organizacije sprejeti za pripravnike, in sicer toliko časa, kolikor 
traja pripravniška doba, vendar največ eno leto; 

15. iz osebnih dohodkov odvetniških pripravnikov, ki se po končani šoli 
prvič zaposlijo, in sicer toliko časa, kolikor traja pripravniška doba, vendar 
največ eno leto.« 

6. člen 

V 50. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Če je občinska skupščina predpisala različne stopnje občinskega prispevka 

od kmetijstva za posamezne skupine katastrskih občin ali za posamezne kata- 
strske občine, se prispevek odmeri po stopnji, ki velja za katastrsko občino, v 
kateri ima zavezanec prebivališče, če občinska skupščina ne določi drugače.« 

7. člen 

V prvem odstavku 54. člena se na koncu 3. točke podpičje nadomesti s 
piko, 4. točka pa se črta. 

V drugem odstavku se črta besedilo: »zemljišča navedena pod 4 pa za 
največ 20 let.« 

8. člen 

56. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Ce je bil donos na posamezni parceli ali na več zemljiških parcelah manjši 

zaradi elementarnih nezgod, rastlinskih bolezni in škodljivcev ali zaradi drugih 
izrednih dogodkov, ki jih zavezanec ni mogel preprečiti, se na zavezančevo 
prošnjo lahko prizna posebna olajšava. 

Olajšava se prizna tako, da se katastrski dohodek od vsake take parcele 
posebej zmanjša za toliko odstotkov, za kolikor se je na njej zmanjšal donos. 
Ce znaša skupno zmanjšanje katastrskega dohodka po prejšnjem stavku v pri- 
merjavi s celotnim katastrskim dohodkom prispevnega zavezanca od negozdnih 
površin več kot 20%, se zmanjša katastrski dohodek negozdnih površin za 
znesek, ki ustreza ugotovljenemu odstotku. Razlika med prej odmerjenim 
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prispevkom in prispevkom, odmerjenim od katastrskega dohodka, zmanjšanega 
na tej podlagi, se odpiše. 

Prošnjo za priznanje olajšave mora zavezanec vložiti v 15 dneh po nastanku 
škode. O prošnji odloča za dohodke pristojen občinski upravni organ na podlagi 
ocenjene škode. Škodo oceni posebna cenilna komisija. Cenilno komisijo imenuje 
občinska skupščina ali organ, ki ga ona določi.« 

9. člen 

58. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Zavezancem, ki preživljajo več kot dva mladoletna otroka ali za delo 

nezmožna družinska člana in katerih osebni dohodek ne presega 1200 dinarjev 
letno na družinskega člana, se za tretjega in za vsakega nadaljnjega mladolet- 
nega otroka ali za delo nezmožnega družinskega člana odmerjeni prispevek 
od kmetijstva zniža za 10%, vendar pa skupno znižanje prispevka ne sme 
znašati več kot 50®/». 

Zavezancem, ki nimajo za delo zmožnih družbenih članov in pri katerih 
osebni dohodek vseh članov gospodinjstva ne presega 3000 dinarjev letno, 
se odmerjeni prispevek od kmetijstva zniža za 50 %. 

V osebni dohodek po prejšnjih dveh odstavkih se vštevajo dohodki za- 
vezanca in vseh članov gospodinjstva, od katerih se odmerjajo prispevki 
oziroma davki po letnih osnovah, ter dohodki iz delovnega razmerja, od pokoj- 
nin in od invalidnin. 

Olajšave po prvem in drugem odstavku tega člena se priznajo praviloma 
ob letni odmeri prispevka, lahko pa tudi pozneje, ko se ugotovijo okoliščine 
oziroma ko to zavezanec posebej uveljavlja. Priznanje olajšave lahko zavezanec 
uveljavlja le do konca koledarskega leta, v katerem se prispevek odmerja. 

Zavezancem se odmerjeni prispevek od kmetijstva ustrezno zniža, če so 
imeli v letu, za katero se prispevek odmerja, več kot 500 dinarjev izdatkov za 
zdravljenje družinskih članov ali če so imeli izdatke za pogreb družinskih 
članov. Prispevek se zniža za znesek prispevka, ki bi se sorazmerno plačal od 
izdatkov take vrste. Olajšava za pogreb družinskega člana se lahko prizna 
največ do višine zneska, ki ga za stroške pogreba prizna komunalni zavod za 
socialno zavarovanje, vendar le zavezancu, ki ni upravičen do povračila teh 
stroškov od komunalnega zavoda za socialno zavarovanje. 

Za mladoletne otroke po tem členu se štejejo otroci do 15. leta starosti ter 
vajenci in otroci na rednem šolanju, vendar največ do 24. leta starosti. 

Za nezmožne za delo po tem členu se štejejo ženske stare nad 60 let in 
moški stari nad 65 let ter druge odrasle osebe, glede katerih je nezmožnost za 
delo ugotovljena z odločbo pristojnega organa ali z zdravniškim spričevalom 
javne zdravstvene službe.« 

10. člen 

V 62. členu se na koncu drugega odstavka pika nadomesti z vejico in se 
doda besedilo: »za zavezance iz krajev nad 800 metrov nadmorske višine pa 
tudi, če skupni letni katastrski dohodek teh zavezancev od negozdnih površin 
ne presega 3000 din«. 

33 
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11. člen 

V 69. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Občinska skupščina lahko določi, da se po pogojih in merilih, ki jih sama 

predpiše, za posamezne zavezance iz dejavnosti, za katere se prispevek določa 
po pavšalni letni osnovi po prejšnjih dveh odstavkih, prispevek plačuje po 
dejanskem dohodku.« 

12. člen 

V 72. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Določbe prejšnjega odstavke ne veljajo za zavezance, katerim se določa 

prispevek po tretjem odstavku 69. člena tega zakona, temveč se za te zavezance 
lahko določijo posebne stopnje.« 

13. člen 

Prvi odstavek 74. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Prispevek od obrtnih dejavnosti v odstotku od vsakega posameznega 

kosmatega dohodka (v nadaljnjem besedilu: prispevek po odbitku) plačujejo 
občani, ki priložnostno opravljajo storitve državnim organom ali delovnim 
in drugim organizacijam ali opravljajo pri njih delo po pogodbi o delu po 
predpisih o delovnih razmerjih ali pa imajo pri njih dohodke od postranskih 
kmetijskih dejavnosti, ki niso zajeti v katastrskem dohodku, če taki dohodki 
ne izvirajo iz delovnega razmerja ali od obrtnih in drugih dejavnosti, od katerih 
se plačuje prispevek na kakšen drug način iz 68. člena tega zakona.« 

14. člen 

V 77. členu se na koncu 8. točke pika nadomesti s podpičjem, nato pa se 
doda nova 9. točka, ki se glasi: 

»9. prispevki za socialno zavarovanje zavezanca in njegovih družinskih 
članov, ki niso v delovnem razmerju z zavezancem.« 

15. člen 

V 82. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Poleg olajšav po prejšnjem odstavku se pri odmeri prispevkov od obrtnih 

dejavnosti priznajo še olajšave za vajence. Za vsakega vajenca se zavezancem 
odmerjen prispevek zniža za 10'°/», vendar pa skupno znižanje prispevka ne 
sme znašati več kot 50 %.« 

16. člen 

88. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Stopnje prispevka od intelektualnih storitev za zavezance, ki plačujejo 

prispevke po letnih osnovah (86. in 87. člen), so za posamezne vire dohodkov 
lahko različne.« 

17. člen 

V 90. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Glede zmanjšanja letnega zneska prispevka zaradi nepredvidene prekinitve 

dela se smiselno uporabljajo določbe 71. člena tega zakona.« 
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18. člen 

101. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Stopnje prispevka od avtorskih pravic so proporcionalne in so za posa- 

mezne vrste avtorskih pravic lahko različne.« 

19. člen 

V 104. členu se za drugim odstavkom vstavi nov tretji odstavek, ki se 
glasi: 

»Pri zavezancih, katerim se prispevki določajo po pavšalni letni osnovi ali 
v pavšalnem letnem znesku, in pri zavezancih, ki se jim prispevki določajo po 
sporazumno ugotovljeni letni osnovi ali v sporazumno ugotovljenem letnem 
znesku, se za skupen čisti dohodek šteje dohodek, ki ga je zavezanec dejansko 
dosegel, po odbitku vseh prispevkov.« 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

20. člen 

Ne glede na določbe 18. člena zakona o prispevkih in davkih občanov bo 
lahko višina prispevkov oziroma davkov za leto 1968 določena po predpisih 
o osnovah in stopnjah, ki jih družbeno-politične skupnosti izdajo do 29. fe- 
bruarja 1968. 

Prispevek iz osebnih dohodkov, od katerih se obračunavajo in plačujejo 
prispevki ob njihovem izplačilu (prispevki po odbitku) in ki so bili izplačani 
pred začetkom uporabe predpisov iz prejšnjega odstavka, se bo obračunaval 
in plačeval po stopnjah, ki so veljale 1. januarja 1968. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa se bodo uporabljale stopnje 
republiškega in občinskega prispevka iz osebnega dohodka od delovnega 
razmerja ter republiškega in občinskega prispevka za izobraževanje, ki se 
plačujeta od teh osebnih dohodkov, predpisane do 29. februarja 1968, za vse 
osebne dohodke, izplačane od 1. januarja 1968 naprej; pri tem se bodo dotlej, 
dokler ne bodo predpisane omenjene stopnje, začasno plačevale akontacije po 
stopnjah, ki so veljale 31. decembra 1967. 

Roki za odmero prispevkov in davkov iz 160. člena zakona o prispevkih in 
davkih občanov, ki bodo odmerjeni v letu 1968, se podaljšajo za trideset dni. 

21. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, 
uporablja pa se od 1. januarja 1968. 

OBRAZLOŽITEV 

Republiški zakon o prispevkih in davkih občanov je začel veljati 1. ja- 
nuarja 1965. Republiški zakon je kot dopolnilni zakon k temeljnemu zakonu 
o prispevkih in davkih občanov (Uradni list SFRJ, št. 32-452/64) prevzel tudi 
vse določbe temeljnega zakona, razen določb v zvezi z odmero in pobiranjem 
obveznosti tujim državljanom. Republiški zakon nima kazenskih sankcij in se 
tudi za kršitve republiškega zakona uporabljajo le sankcije iz temeljnega 
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zakona. Ker republiški zakon povzema tudi vse določbe temeljnega zakona, je 
treba pri vsaki spremembi temeljnega zakona spremeniti oziroma dopolniti tudi 
republiški zakon o prispevkih in davkih občanov. Večja sprememba temeljnega 
zakona je bila uveljavljena že za leto 1967 (Uradni list SFRJ, št. 52-613/66), 
ki je bila vnesena v republiški zakon s spremembo zakona, ki je bila objavljena 
v Uradnem listu SRS, št. 6-35/67. 

Vsa zakonska ureditev obdavčenja občanov, kot je bila vpeljana z začetkom 
leta 1965 s temeljnim in posebno še republiškim zakonom o prispevkih in davkih 
občanov, je težila za tem, da občinske skupščine čim bolj samostojno vodijo 
davčno politiko v kmetijstvu, do obrti in sploh do vseh zasebnih dejavnosti s 
tem, da samostojno določajo višino davčnih stopenj in samostojno predpisujejo 
davčne olajšave. Z zveznim zakonom so bile le maksimirane stopnje prispevka 
iz delovnega razmerja, stopnje prispevka od storitvene obrti, stopnje prispevka 
od intelektualnih storitev in prispevka od avtorskih pravic. Stopnje za vse 
te prispevke so občine lahko predpisovale največ do višine stopnje prispevka 
iz delovnega razmerja. Ker je bila pri tem še osnova za prispevek od storitvenih 
obrtnih dejavnosti maksimirana do višine poprečnega oziroma v letu 1967 do 
najvišjega zaslužka delavca podobne stroke v gospodarskih organizacijah, sploh 
ni bilo mogoče s prispevki zajemati visokih dohodkov nekaterih storitvenih 
obrtnikov, ki poslujejo v večjem obsegu (avtomehaniki, avtokleparji, zidarji, 
krovci, pleskarji, inštalaterji itd.). 

V opisanih okoliščinah je prišlo do velikih in večkrat povsem neutemeljenih 
razlik v višini obdavčenja enakih dohodkov v različnih občinah. Zakon o fi- 
nanciranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji sicer v 3. členu določa, 
da morajo občine in republika med seboj sodelovati pri izdajanju predpisov, 
s katerimi se nalagajo obveznosti občanom, vendar je iz pregleda obremenitev 
po občinah za vse vrste prispevkov in davkov razvidno, da so le maloštevilne 
občine upoštevale navedeno določbo zakona in da niso sodelovale pri določanju 
stopenj, razporejanju svojih teritorijev v okoliše oziroma skupine katastrskih 
občin v zvezi z obdavčenjem kmetijstva, posebno pa so povsem samostojno in ne 
oziraje se na sosednje občine predpisovale oprostitve in olajšave. Po temeljnem 
zakonu o prispevkih in davkih občanov ima sicer republika pravico, da z zako- 
nom določi meje, v katerih smejo občine določati višino prispevkov in davkov, 
če je to potrebno, da se zagotovi občanom enakopraven položaj, vendar repu- 
blika tega sredstva do sedaj ni uporabila. Tudi za bodoče ne predlagamo tega 
sredstva, ker ne bi bilo primerno v toliki meri omejevati občin v vodenju 
davčne politike na njih območju in ker menimo, da bi se večja enakost 
obremenitve občanov v merilu Slovenije le dala doseči s potrebnim sodelo- 
vanjem v smislu že omenjenega 3. člena zakona o financiranju družbeno-poli- 
tičnih skupnosti v SR Sloveniji. V tej zvezi naj se izda posebno priporočilo 
občinam s konkretnimi navodili za vodenje davčne politike (priporočilo za 
višino stopenj v kmetijstvu po posameznih skupinah, merila za uvrščanje ka- 
tastrskih občin v te skupine, priporočilo za višino stopenj v obrti in drugo). 
Organizacija in vodenje usklajevanja na podlagi takega priporočila naj se 
poveri republiškemu sekretariatu za finance. Pač pa se predlaga enotna ure- 
ditev nekaterih oprostitev in olajšav z republiškim zakonom, ker sedanja 
različnost med občinami, predvsem glede socialno-političnih olajšav, ni stvarno 
utemeljena. Tako nekatere občine priznavajo olajšavo že za drugega otroka 
oziroma za delo nezmožnega družinskega člana, nekatere šele za četrtega otroka, 
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v nekaterih občinah je največji na družinskega člana odpadajoči dohodek, ki 
je pogoj za priznanje olajšave, 500 din, v drugih občinah tudi 1200 din, kar 
nikakor ne more biti utemeljeno s tako različnimi ekonomskimi in socialnimi 
pogoji v poedinih predelih Slovenije. Takšne neskladnosti vse bolj kažejo na 
to, da so tudi na pogoje za prizadevanje socialnih olajšav v posameznih občinah 
vse bolj vplivali fiskalni razlogi kot pa socialni. 

V razpravah o davčni obremenitvi občanov sta bila med drugim dana 
tudi predloga: 

1. naj se opusti dosedanje pooblastilo zakona, da občinske skupščine lahko 
oproščajo prispevka od kmetijstva zavezance, katerih skupni letni katastrski 
dohodek znaša nad 200 do 500 din; 

2. naj se investicije v zasebni obrti in drugih gospodarskih dejavnostih 
priznavajo med stroške pri ugotavljanju prispevne osnove. 

Predlagani zakon teh predlogov ne upošteva. Menimo, da oprostitev pod 
1. ne bi bilo primerno ožiti, ker je to pooblastilo izkoristila dobra polovica 
občin in bi to pomenilo ukinitev oprostitev, ki so že nekaj let v veljavi, 
fiskalno pa to ne bi bila pomembnejša pridobitev za proračunske dohodke. 
Predlog pod 2. bi bil v nasprotju s temeljnim zakonom, po katerem se pri 
ugotavljanju odmerne osnove odšteva od celotnega dohodka poleg drugih 
stroškov le enoletni znesek amortizacije osnovnih sredstev. 

Ne glede na navedeno pa menimo, da bi bilo neprimerno priznavati med 
stroške tudi vložene investicije, saj se zavezancu že po zakonu priznava amor- 
tizacija osnovnih sredstev, višja priznavanja pa bi pomenila, da družba z od- 
stopanjem svojih sredstev v obliki znižanja davščin sofinancira gradnjo oziroma 
izboljšavo zasebnih sredstev. Tak sistem bi postavil zasebnika v ugodnejši po- 
ložaj kot družbeni sektor. Razširitev in izboljšava poslovnih prostorov zaseb- 
nikov naj se podpira le s krediti. 

Obrazložitev k posameznim členom predloga zakona: 
1. člen je spremenjen le glede dodatnih številk zveznega uradnega lista, 

v katerih so bile objavljene dopolnitve in spremembe TZPDO. 
2. člen: Predpisovanje pogojev za vodenje poslovnih knjig prepušča 

temeljni zakon republiškim predpisom. Po sedanjem zakonu so morali poslovne 
knjige voditi le tisti zavezanci prispevka od obrtnih dejavnosti, ki se jim je 
odmerjal prispevek po dejanskem dohodku (proizvodna obrt in druge gospo- 
darske dejavnosti, razen gostincev, če jih je občina uvrstila med pavšaliste), če 
so v preteklem letu imeli več kot 200 000 din celotnega dohodka. Pri tako 
visoko določenem prometu je v vsej Sloveniji le kakih 120 obrtnikov vodilo 
knjige. Odmerni organi zato praktično niso imeli nobene dokumentacije, na 
katero bi se lahko oslonili pri ugotavljanju odmernih osnov, razen na primer- 
javo z osebnimi dohodki delavcev sorodnih strok v gospodarskih organizacijah, 
katere so občine določile kot osnovo, na podlagi katere se določa pavšalna 
oziroma dejanska osnova za odmero prispevkov od obrtnih dejavnosti. Posebno 
pa se je pomanjkanje evidence o poslovanju zavezanca kazalo pri ugotavljanju 
osnov za prometni davek in je ravno pomanjkanje evidenc glavni razlog, da 
so si zasebni proizvajalci, pa tudi drugi zavezanci, zlasti gostilničarji, lahko 
ustvarjali visoke dohodke na račun neplačanega prometnega davka. Zato je bilo 
nujno, da se vsi zavezanci, ki poslujejo v večjem obsegu in ustvarjajo višje 
dohodke, z zakonom obvežejo k vodstvu evidence o svojem poslovanju. Ker 
se bodo na podlagi spremembe temeljnega zakona (10. člen predloga) tudi večji 
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storitveni obrtniki lahko obdavčevali po dejanskem dohodku, bodo tudi ti 
morali voditi poslovne knjige. 

Dosedaj je bil cenzus za vodenje poslovnih knjig za zavezance prispevka 
od obrtnih dejavnosti celotni dohodek 200 000 din (bruto promet). Ker je pa 
v posameznih strokah zelo različno razmerje med bruto prometom in čistim 
dohodkom, kar je predvsem odvisno od porabe materiala, je bil v predlog 
sprejet kot cenzus čisti dohodek v višini 15 000 din. Znesek 15 000 din se pred- 
laga zato, ker se ta znesek šteje nekako za mejo med povprečnimi in višjimi 
dohodki. 

Ker se je v dosedanji praksi izkazalo, da je brez evidence skoro nemogoče 
pravilno odmerjati prometni davek od alkoholnih pijač zasebnim gostincem, 
se predlaga, da bodo morali tudi tisti gostinci, ki sicer ne dosežejo čistega do- 
hodka 15 000 din letno, voditi evidenco o nabavljenih in prodanih alkoholnih 
pijačah. Prometni davek od alkoholnih pijač je namreč precej visok (od umet- 
nih alkoholnih pijač tudi do 550/0 na prodajno ceno) in ima zato tudi pomanj- 
kanje evidence pri manjših gostiščih lahko za posledico1 znaten izpad dohodkov 
od prometnega davka. 

Isto velja tudi za prevoznike s tovornimi avtomobili, katerih število v 
zadnjem času zelo narašča, celo prek potreb, ker je tudi pri njih skoro nemo- 
goča kontrola nad plačevanjem prometnega davka, in to še posebej, ker poslu- 
jejo tako rekoč na območju vse Jugoslavije. 

Pripominjamo, da so knjige, ki se uvajajo, in da predpisani postopek knji- 
ženja ni kompliciran, zato ni potrebna posebna strokovna usposobljenost za 
vodenje teh knjig. 

3. člen temelji na zvezni določbi, s katero je temeljni zakon omogočil 
določanje posebnih prispevnih stopenj od prejemkov, ki jih prejemajo upoko- 
jenci, če se še nadalje zaposlijo. Namen te določbe je, da zmanjša interes delov- 
nih organizacij na zaposlovanju upokojencev, od katerih prejemkov ni bilo treba 
plačevati vseh prispevkov za socialno zavarovanje in so bili tedaj taki delavci 
za delodajalca cenejši. V drugi točki tega člena je isto določilo za nadurno delo. 

V predlogu zakona se dopušča tako republiška kot občinska posebna stopnja 
prispevka od teh prejemkov, vendar republika zaenkrat svoje stopnje ne na- 
merava uvesti, tako da bi se po posebni stopnji plačeval le občinski prispevek. 
Z zakonom o limitiranju stopenj občinskih prispevkov od delovnega razmerja 
za leto 1968 bo pa tudi za ta prispevek določena gornja meja, in to do take 
višine, ki bo omogočala enako obremenitev teh prejemkov, kot so skupno s 
prispevki za socialno zavarovanje in otroško varstvo obremenjeni prejemki iz 
rednega delovnega razmerja. 

4. č 1 e n : Ker so po temeljnem zakonu tudi odvetniški pripravniki v prvem 
letu v celoti oproščeni prispevkov iz delovnega razmerja, je bilo treba od- 
vetniške pripravnike črtati v 43. členu, v katerem je republiški zakon določil 
poklice, od katerih se prispevki plačujejo po pavšalnih osnovah. 

5. člen je zvezna določba, po kateri se oproščajo prispevka iz osebnega 
dohodka diplomanti druge, višje ali visoke stopnje, če so sprejeti za pripravnike, 
vendar največ do enega leta. 

6. člen : Temeljni zakon določa, da plačuje zavezanec prispevka od kme- 
tijstva prispevek po stopnjah, ki jih predpiše občina, kjer ima stalno prebiva- 
lišče. Ker je večina občin predpisala različne stopnja za posamezne skupine 
katastrskih občin, je ostalo nerešeno vprašanje, po kateri stopnji naj se odmeri 
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prispevek od kmetijstva tistemu zavezancu, ki ima svoja zemljišča v raznih 
skupinah katastrskih občinah. Po predlagani določbi naj bi se tudi v teh pri- 
merih uporabila enotna stopnja po domicilnem načelu. Prepušča pa se tudi 
občinam, da zadevo v svojem odloku urede drugače. 

7. člen: Ker se od gozdov plačuje! prispevek le tedaj, ko je dohodek 
stvarno presežen (ob sečnji), nima več smisla oprostitev zemljišč, ki se pogozde, 
od tega prispevka, ker dokler gozd ni goden za sečnjo, tudi ni obdavčen. Zato 
je bilo treba v 54. členu črtati določbe o oprostitvi prispevka od kmetijstva 
zemljišč, ki se pogozde. 

8. člen: Kot je bilo že v uvodu povedano, so posamezne občine zelo 
različno predpisovale oprostitve prispevkov od kmetijstva, med drugim tudi 
oprostitve zaradi elementarnih nesreč. S predlaganim novim besedilom 56. člena 
naj bi se enotno uredili pogoji in postopek za uveljavitev oprostitve zaradi 
elementarne nesreče. Pogoj za priznanje olajšave je, da nastala škoda znaša 
vsaj 20 '%> od skupnega donosa zavezančevega posestva. S tem se olajšava pri- 
zna le tistim, ki so bili v večji meri prizadeti z elementarno nesrečo na svojem 
dohodku, niso pa upravičeni do olajšave tisti, katerim je bila prizadeta škoda 
le na posameznih parcelah, če ta škoda v razmerju do donosa vsega posestva 
ne presega 20 %>. S tem se bo zmanjšalo število prilično dragih postopkov za 
priznanje olajšav, ker se za škode na posameznih manjših parcelah, ki imajo le 
manjši vpliv na ekonomsko moč davčnega zavezanca, olajšave nei bodo pri- 
znavale. 

9. č 1 e n : Z novim besedilom 58. člena se enotno določajo pogoji za socialne 
olajšave za zavezance prispevka od kmetijstva in prispevka od obrtnih dejav- 
nosti. Kot premoženjski cenzus, ki še upravičuje zavezanca, ki ima več kot dva 
mladoletna otroka oziroma za delo nezmožna družinska člana, do olajšave, se 
predlaga znesek 1200 din na družinskega člana. V ta znesek se vključujejo do- 
hodki vseh članov zavezančevega gospodinjstva, od katerih se odmerjajo pri- 
spevki in davki po letnih osnovah (dohodki od kmetijstva - KD, dohodki od 
gozda, dohodki od obrti, ne pa razni slučajni dohodki) ter dohodki iz delovnega 
razmerja, od pokojnin in invalidnin. Ker bodo skoro v vseh primerih, kjer je 
član družine v delovnem razmerju ali prejema pokojnino, skupni dohodki pre- 
segali cenzus, bodo praktično upravičeni do olajšave le tisti, ki se preživljajo 
samo od kmetijstva. 

Za zavezance, na katerih posestvu sploh ni nobenega za delo sposobnega 
člana (ponavadi so to posestva, na katerih so sami ostareli ljudje), se predlaga 
olajšava v višini 50% znižanja odmerjenega prispevka, če skupni dohodek 
članov gospodinjstva na takem posestvu ne presega 3000 din. Tudi po tej določbi 
bodo do olajšave upravičena le srednja in manjša kmečka gospodinjstva, ki ni- 
majo drugih dohodkov kot iz kmetijstva. Predlagana olajšava za kmečka gospo- 
dinjstva, kjer ni nobenega za delo sposobnega, je drugačna, kot so jo do sedaj 
določale občine v svojih odlokih. Dosedaj se je tudi pri tej olajšavi premoženjski 
cenzus določal na posameznega družinskega člana in tudi olajšava priznavala 
v odstotku na posameznega družinskega člana. Predlagana olajšava, ki v niče- 
mer ni več odvisna od števila za delo nesposobnih družinskih članov, se uteme- 
ljuje s tem, da na takih posestvih živi ponavadi le manjše število ostarelih ozi- 
roma za delo nesposobnih družinskih članov, običajno le oba zakonca. Socialni 
položaj takega gospodarstva se zato prav nič ne spremeni, če eden od članov 
gospodinjstva umrje in ostane še en sam. Po dosedanjih predpisih je pa v ve- 
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čini takih primerov zavezanec olajšavo izgubil ali pa se mu je vsaj za polovico 
zmanjšala. 

Pri določitvi olajšav zaradi stroškov zdravljenja ali pogreba so se upoštevale 
določbe občinskih odlokov, ki so dosedaj urejali to materijo in so v predlog 
sprejeti pogoji, kot jih je tudi dosedaj predpisala večina občin. Glede ugotav- 
ljanja delanezmožnosti že zaradi same starosti so skoro vsi občinski odloki 
določali starost 55 let pri ženskah in 60 let pri moških. Zvišanje nad 60 oziroma 
65 let se predlaga zato, ker se je med tem tudi delovna doba po pokojninskih 
predpisih podaljšala in ker ta meja tudi sicer odgovarja delovni sposobnosti 
zdravih ljudi, v primeru bolezni se pa delanezmožnost lahko izkaže z zdrav- 
niškim potrdilom. 

10. člen: Po dosedanji določbi 62. člena so občinske skupščine lahko 
oproščale prispevka od kmetijstva le tiste višinske kmete, katerih skupni ka- 
tastrski dohodek ni presegal 2000 din. Nekatere občine, zlasti Tolmin, navajajo, 
da je ta cenzus prenizek in da jim onemogoča voditi blažjo davčno politiko 
do višinskih kmetov, ki morajo itak v vsakem primeru plačevati prispevek za 
zdravstveno zavarovanje, ki je za višinske kmete enak kot za kmete v dolini. 
Nekatere občine so zato oprostile vse višinske kmete občinskega prispevka od 
kmetijstva ne glede na višino katastrskega dohodka. Mnenja smo, da tako široka 
oprostitev ni v skladu s temeljnim zakonom, po katerem so lahko oproščeni pri- 
spevka od kmetijstva le lastniki zemljišč, če njihova posest ne presega določene 
površine ali določenega katastrskega dohodka. Da bodo pa posamezne občine 
kljub temu lahko nekoliko širše predpisovale oprostitev za kmete, ki žive v 
najvišjih predelih, se predlaga dopolnitev 62. člena v tem smislu, da občine lahko 
oproste prispevka od kmetijstva kmete iz krajev nad 800 m nadmorske višine, 
katerih skupni katastrski dohodek ne presega 3000 din. 

11. člen je zvezna določba. Na podlagi tega določila bodo občinske skup- 
ščine lahko tudi obrtnike, ki se bavijo s storitvami, uvrstile med zavezance, 
ki se obdavčujejo po dejanskem dohodku. Merila za tako preuvrstitev predpi- 
šejo občine same. Mnenja smo, da bi bilo treba občinam priporočiti, da naj bi na 
dejanski dohodek preuvrstile vse tiste storitvene obrtnike, ki presegajo 20 000 
din letno čistega dohodka. Ker je ta znesek tudi pogoj za vodenje knjig, bi 
morali vsi taki obrtniki voditi tudi poslovne knjige. 

12. č 1 e n je zvezna določba, na podlagi katere bi občinske skupščine lahko 
predpisale posebne stopnje za obrtnike, katere je občina preuvrstila po prejš- 
njem členu iz pavšalistov na zavezance po dejanskem dohodku. Na ta način bi 
imeli za obrtnike tri vrste stopenj, eno vrsto za pavšaliste, drugo vrsto za za- 
vezance, ki se obdavčujejo po dejanskem dohodku, in tretjo vrsto za na dejanski 
dohodek preuvrščene pavšaliste. Ker smo mnenja, da taka različnost v stopnjah 
ni potrebna, naj bi se občinam predlagalo, da se vsi zavezanci, ki se jim dohodek 
ugotavlja po dejanskem dohodku, obdavčujejo po istih stopnjah. 

13. člen je zvezna določba, s katero se je uzakonilo, da prispevek od 
obrtnih dejavnosti lahko plačujejo po odbitku tudi občani, ki pri delovnih ali 
drugih organizacijah ali državnih organih opravljajo delo po pogodbi o delu 
v smislu predpisov o delovnih razmerjih. Tak način plačevanja prispevkov se 
je že dosedaj prakticiral in so s tem le odstranjene vse nejasnosti. 

14. člen: S predlagano dopolnitvijo 77. člena naj bi se odpravil vsak 
dvom, da se prispevki za socialno zavarovanje zavezanca in njegovih družinskih 
članov ne odbijajo pri ugotavljanju čistega dohodka. Ta določba je tudi že sedaj 
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veljala, ni bila pa v zakonu o prispevkih in davkih izrecno napisana, kar je 
povzročalo težave odmernim organom. 

15. člen : Predlagana olajšava v zvezi z zaposlovanjem vajencev je ute- 
meljena s tem, da je vajencev za večino strok še vedno premalo, stimulirala 
bo pa tudi zaposlovanje delovne sile. To olajšavo je imela že večina občin v svo- 
jih odlokih, zaradi enotnosti naj bi se pa določila v republiškem zakonu. 

16. člen je zvezna določba. Z njo je odpravljena dosedanja limitacija pri- 
spevka od intelektualnih storitev do višine prispevkov iz delovnega razmerja. 
Temeljni zakon pooblašča republike, da bi lahko predpisale mejo občinam pri 
določanju tega prispevka. Mnenja pa smo, da to ni potrebno. 

17. člen : S predlagano spremembo se samo popravlja dosedanje netočno 
besedilo 90. člena, vsebinsko se pa predpis ne spreminja. 

18. člen je zvezna določba. Z njo se tako kot v 14. členu za prispevek od 
intelektualnih storitev odpravlja limitacija stopnje za prispevek od avtorskih 
pravic, ki je bila doslej limitirana do višine stopnje iz delovnega razmerja. Tudi 
glede te stopnje pooblašča temeljni zakon republike, da lahko omejimo občinske 
stopnje. Mnenja smo, da omejevanje občin tudi glede prispevka od avtorskih 
pravic ni potrebno. 

19. člen je zvezna določba. Z njo je povedano, da v osnovo za prispevek 
iz skupnega dohodka občanov spadajo tudi dohodki, od katerih se prispevki 
odmerjajo po pavšalnih osnovah ali v pavšalnih letnih zneskih. Za osnovo 
prispevka iz skupnega dohodka občanov je pa treba tudi pri teh zavezancih 
ugotavljati dohodek, ki ga je zavezanec dejansko dosegel. Mnenja smo, da bodo 
v praksi tu velike težave, ker je med drugim razlog za odmerjanje prispevkov 
po pavšalnih osnovah oziroma v letnem znesku tudi to, da se takim zavezancem 
dejanski dohodek ne da ugotoviti. 

20. člen je zvezna določba, ki ureja plačevanje prispevkov za prehodno 
dobo do 29/2-1968, dokler družbeno-politične skupnosti še ne bodo določile no- 
vih stopenj. Ker se bo zaradi prepoznega predpisovanja stopenj zakasnila tudi 
odmera, se za en mesec podaljšajo tudi roki, ki jih temeljni zakon predpisuje 
za odmero prispevkov in davkov. 

21. člen določa, da se bo zakon uporabljal od 1. januarja 1968. Mnenja 
smo, da je to določilo v skladu z 217. členom ustave SRS, posebno še, ker se bo 
ta zakon uporabljal s tem za čas, za katerega sta izdana družbeni plan oziroma 
proračun. 

AMANDMA ODBOROV 

Predlog novega člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov (na predlog občinskih skupščin Žalec in Zagorje), 
ki naj bi se vstavil za sedanjim 19. členom: 

20. člen 

Za 145. členom se doda nov 145 a člen, ki se glasi: 
»Krajevni samoprispevek, določen v gotovini na območju Socialistične re- 

publike Slovenije, ki se odmerja od osebnega dohodka iz delovnega razmerja ali 
od pokojnin, obračunava in odteguje izplačevalec dohodkov ob izplačilu do- 
hodkov na zahtevo organa, ki je ta krajevni samoprispevek uvedel in po stopnji, 
ki jo je ta organ določil.« 
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POROČILA 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora je skupaj z 
občasnim odborom za programiranje in finance gospodarskega zbora na seji dne 
6. 2. 1968 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o prispevkih in davkih občanov, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije v ob- 
ravnavo izvršni svet s predlogom, da ga obravnava v smislu člena 294 in 296 
poslovnika Skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku. Hkrati sta odbora 
razpravljala tudi o pripombah za vodenje in izvajanje prispevkov, davkov in 
taks, ki ga je predložil republiški sekretariat za finance. 

I. 

Odbora sta se v načelni obravnavi najprej zadržala pri vprašanju, ali je 
izdaja predlaganega zakona sploh umestna. Ugotovila sta, da predstavljajo 
predlagane spremembe in dopolnitve konkretizacijo zahtev, ki so bile izražene 
v razpravi o informaciji republiškega sekretariata za finance o davčni obre- 
menitvi občanov v letu 1967, po zakonu o prispevkih in davkih občanov v od- 
boru za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in razpravah 
v odborih in drugih telesih Skupščine SR Slovenije. 

V podrobni obravnavi sta odbora najprej razpravljala o pripombah h kon- 
kretizaciji načel v posameznih členih. 

K 2. členu : Postavljeno je bilo vprašanje, ali je umestno znižanje cen- 
zusa za vodenje poslovnih knjig od 20 000 na 15 000 za zavezance prispevka od 
obrtne dejavnosti oziroma ali ne bi kazalo predpisati vodenje poslovnih knjig 
za vse zavezance ne glede na višino dohodka. Ugotovljeno je bilo, da sama 
sprememba cenzusa za vodenje poslovnih knjig še ne pomeni uveljavitev reda 
pri izvajanju davčne politike, ampak da bo znižanje cenzusa prispevalo le k 
zagotovitvi dokumentacije za bolj utemeljeno odmero prispevka od obrtne 
dejavnosti, zlasti pa prometnega davka za precej širši krog zavezancev, kot je 
to zagotavljal sedanji cenzus. Člani odborov so tudi menili, da ne bi bilo umest- 
no, če bi morali voditi poslovne knjige vsi obrtniki, to je tudi tisti z evidentno 
majhnimi dohodki in katerim bi to kljub enostavnosti, pomenilo precejšnjo 
dodatno obremenitev. 

V zvezi z vprašanjem ali ne pomeni za sedanje obrtnike — pavšaliste, ki 
jim je na novo določena dolžnost vodenja poslovnih knjig, to tudi samo po sebi 
že visoko povečanje dajatev, je bilo ugotovljeno, da je to odvisno od stališča 
občinskih skupščin, ker obveznost vodenja poslovnih knjig še ne pomeni, da ne 
bodo lahko tudi plačevali nekateri prispevek po pavšalni osnovi. 

K 9. členu : zaradi pripomb na dosedanjo neenotno predpisovanje olaj- 
šav od plačevanja prispevka od kmetijstva je bilo načeto vprašanje, ali so po- 
samezni kriteriji oziroma cenzusi za uveljavitev olajšav v tem členu ustrezno 
določeni. Ugotovljeno je bilo, da so se predlagani kriteriji oziroma cenzusi 
izoblikovali v dosedanji praksi in da so bili v uporabi v večini občin, hkrati pa 
predstavljajo v danih pogojih najbolj sprejemljivo rešitev. 

K 10. členu : Na višino (800 m nadmorske višine), nad katero naj bi bili 
oproščeni zavezanci prispevka od kmetijstva, če skupni katastrski dohodek od 
negozdnih površin ne presega 3000 din, je bila dana vrsta pripomb. Opozorjeno 
je bilo, da so tudi na nekaterih območjih pod to višino pogoji gospodarjenja za 



Priloge 523 

kmete tako težki (npr. na Tolminskem, Bohorju in Gorjancih), da bi bilo treba 
tudi za te pogoje uveljaviti olajšave. Ugotovljeno je bilo, da občinske skupščine 
lahko tudi za zavezance, katerih kmetije so pod višino 800 m, predpišejo olajšave, 
vendar samo, če katastrski dohodek od negozdnih površin ne presega 2000 din. 

K 15. členu: Določitev olajšav v odstotku za obrtnike, ki imajo učence 
v gospodarstvu, bi pomenilo, da bodo olajšave nihale v odvisnosti od odmerje- 
nega prispevka od obrtne dejavnosti. Odbora sta zato menila, da bi bilo treba to 
določilo ustrezno dopolniti. 

Sprejeti so bili naslednji dopolnilni in spremin je valni predlogi: 
K 9. členu: V prvi vrsti drugega odstavka novega besedila se beseda 

»družbenih« nadomesti z besedo »družinskih«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 15. č 1 e n u : Drugi stavek novega drugega odstavka se dopolni in spre- 

meni tako, da se glasi: »za vsakega učenca v gospodarstvu se zavezancem od- 
merjeni prispevek zniža za 10fl/o, vendar skupno znižanje prispevka za enega 
učenca v gospodarstvu ne more znašati več kot 500 din, za vse učence v gospo- 
darstvu skupaj pa ne več kot 2500 din.« 

Z dopolnitvijo se v glavnem odpravlja nihanje olajšav glede na višino pri- 
spevka zavezanca od obrtne dejavnosti, hkrati pa odpravlja možnost eventual- 
nega zaposlovanja večjega števila učencev samo zaradi znižanja prispevka od 
obrtne dejavnosti. 

Predstavnik izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopol- 
nitvami strinjal. 

II. 

S priporočilom republiškega sekretariata za finance za vodenje in izvajanje 
politike prispevkov, davkov in taks sta se odbora strinjala. Smatrala sta, da bo 
izvajanje tega priporočila prispevalo k enotnejšemu obdavčevanju dohodkov 
občanov od enake dejavnosti v vsej republiki. 

Podana je bila pripomba, da naj predlagatelj priporočila uskladi besedilo 
na 1. in 3. strani glede usmeritve pri prispevni stopnji od osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja z besedilom v resoluciji o razvoju v letu 1968, ki jo bo 
sprejela Skupščina SR Slovenije. Nadalje sta odbora tudi menila, da naj se na 
4. strani v zadnjem odstavku točke a) besedilo v predzadnji in zadnji vrsti 
.spremeni tako, da se glasi: . .. »vendar menimo, da je treba ta cilj doseči z 
usklajevanjem občinskih stopenj.« 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora je določil 
za svojega poročevalca poslanca Mirana Cvenka, občasni odbor za programi- 
ranje in finance gospodarskega zbora pa poslanca Staneta Pungerčarja. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni 
odbor za programiranje in finance gospodarskega zbora predlagata svojima 
zboroma, da predlagani zakon sprejmeta skupaj s predloženimi dopolnitvami. 

St.: 422-5/68 
Ljubljana, dne 6. 2. 1968 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
6. 2. 1968, št. 422-5/68. 
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PREDLOG PRIPOROČILA % 
za vodenje in izvajanje politike prispevkov, davkov in taks 

Pokrivanje potreb splošne porabe je v obstoječem sistemu odvisno pred- 
vsem od višine obremenitev gospodarstva in le v manjši meri od mnogoštevil- 
nih drugih vrst možnih dohodkov. V tem je tudi osnovna težava in vzrok za 
nekatere neskladnosti v politiki dohodkov za proračunsko in drugo splošno 
potrošnjo. 

Obremenitev gospodarstva prek prispevkov iz OD zaposlenih pomembno 
vpliva na lastno ceno proizvodnje in s tem tudi na konkurenčno sposobnost 
našega gospodarstva. Stopnje prispevka iz OD zato ne moremo določiti s stališča 
potreb, pač pa predvsem v okviru dejanskih ekonomskih možnosti gospodar- 
stva. Upoštevajoč, da je takšno spoznanje prisotno pri vseh družbeno-političnih 
skupnostih, se dosledno zavzemamo za odpravo administrativno določenih li- 
mitov na vseh nivojih, zato tudi republika ne bo določila višine prispevkov za 
občinske proračune, temeljne izobraževalne skupnosti in zdravstveno zava- 
rovanje. 

Kljub nekaterim izrednim in novim obremenitvam splošne porabe v re- 
publiki kot na primer na področju socialnega zavarovanja in vključitve stro- 
kovnega šolstva ter raziskovalnega dela v redno financiranje pa smatramo, 
da bi ob doslednejšem zajemanju ostalih proračunskih dohodkov zadostovala za 
kritje splošne porabe ca. 27,5 *Vo skupna prispevna stopnja od OD zaposlenih. 
Takšna stopnja bi bila nekaj nižja od stopnje, ki jo je pretežni del gospodarskih 
organizacij plačeval v preteklem letu, upoštevajoč tudi prispevke za strokovno 
šolstvo. 

Višina prispevnih stopenj za občinske in republiški proračun bo zaradi 
višjih dohodkov za pokojninsko zavarovanje in izobraževanje nekaj nižja od 
lanskoletnih, zato je posebno pomembno, da zlasti občinske skupščine vodijo 
doslednejšo in skladnejšo politiko dohodkov iz drugih virov proračunskih 
dohodkov. 

V analizah in obširnih razpravah o delovanju sistema prispevkov, davkov 
in taks, ki jih plačujejo občani, je bilo iznesenih mnogo kritičnih pripomb in 
dano tudi mnogo koristnih predlogov za ustreznejše vodenje in izvajanje davč- 
ne politike. Vzporedno s tem, ko ugotavljamo, da je v letu 1965 uveljavljen 
novi davčni sistem pozitivno deloval in prispeval k razmahu zasebnih dejavnosti, 
predvsem zasebne obrti, gostinstva ter posameznih drugih gospodarskih de- 
javnosti, opažamo tudi določene pomanjkljivosti v samem sistemu odmere kot 
tudi v izvajanju službe ter v organizaciji te službe. 

Ugotovljena so znatna gospodarsko neutemeljena nesorazmerja v obre- 
menitvi davčnih zavezancev, neenotno in pomanjkljivo ugotavljanje davčnih 
osnov, neobdavčeno prilaščanje visokih dohodkov ter v tej zvezi bogatenje po- 
sameznikov na račun družbe, zelo različno priznavanje raznih oprostitev, olaj- 
šav in podobno. 

Doseči je treba, da se ugotovljene pomanjkljivosti odpravijo, in uveljavi 
davčni sistem, ki bo še nadalje podpiral razvoj in modernizacijo ter trajno 
spodbujal zavezance k večji produktivnosti dela, ob tem pa skrbeti za vzposta- 
vitev čim pravičnejših sorazmerij v obremenitvi. V tej smeri bi delovale že 
uveljavljene spremembe in dopolnitve temeljnega in republiškega zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov. 



Priloge 525 

Ze iz same narave nalog in dolžnosti v zvezi z izvajanjem politike prispev- 
kov in davkov izhaja, da lahko te dolžnosti racionalno in smotrno opravljajo le 
temeljne družbeno-politične skupnosti, to je občine. Skladnost take politike pa 
je pogojena z vsestranskim poznavanjem dejanskih razmer in ekonomskih mož- 
nosti tako znotraj občine kot tudi sosednjih občin. 

Ugotovljeno je, da je treba doseči v bodoče večjo skladnost predvsem v delu 
občin, če želimo, da bi se v bodoče odpravile ugotovljene pomanjkljivosti davčne 
politike in v čim večji meri dosegli cilji, ki jih na tem področju zasledujemo. 
Občinske skupščine naj zato pri usmerjanju davčne politike upoštevajo nasled- 
nje priporočilo: 

1. Na področju prispevkov od delovnega razmerja zaposlenih 
a) Splošne prispevne stopnje naj bi občine določale v smislu že v uvodu 

pojasnjenega stališča in pri tem upoštevale, da znaša prispevna stopnja za re- 
publiško izobraževalno skupnost 1,95% ter za republiški proračun 1,51%, za 
invalidsko-pokojninsko zavarovanje 12,5 % in za otroško varstvo 1,8%. Občin- 
ske skupščine bodo torej dale soglasje k stopnji za zdravstveno zavarovanje ter 
določile stopnje prispevka od delovnega razmerja za občinski proračun in stop- 
nje prispevka za izobraževanje za temeljno izobraževalno skupnost. 

b) Odpravijo naj se ugotovljena nesorazmerja v višini pavšalnih osnov za 
odmero prispevka od delovnega razmerja. Največje razlike so bile ugotovljene 
v višini pavšalnih osnov za gospodinjske pomočnice. Pogoji za zaposlovanje 
gospodinjskih pomočnic se bistveno ne razlikujejo med občinami, zato naj 
občine določijo pavšalne osnove za gospodinjske pomočnice največ do 200 dinar- 
jev mesečno. Precejšnja nesorazmerja obstojajo tudi v pavšalnih osnovah za 
osebe, zaposlene pri krajevnih skupnostih, za ribiče in lovce, zaposlene v ri- 
biških oziroma lovskih podjetjih, zavodih, zadrugah in organizacijah ter za 
osebe, zaposlene v domovih planinskih društev. Predlagamo, da občinske skup- 
ščine določijo pavšalne osnove za navedene zavezance v sodelovanju z ustrez- 
nimi strokovnimi organizacijami, ki imajo pregled nad temi dejavnostmi. 

c) Posebno stopnjo prispevka od delovnega razmerja za prejemke upoko- 
jencev, ki se še nadalje zaposlijo in za nadurno delo, naj se določi v taki višini, 
da bo obremenitev teh prejemkov z vsemi vrstami prispevkov enaka obreme- 
nitvi prejemkov iz rednega delovnega razmerja. Od navedenih prejemkov 
namreč ni potrebno plačevati vseh vrst prispevkov za socialno zavarovanje in so 
bili zato taki delavci doslej za delodajalca cenejši. Posebna stopnja prispevka 
naj bo torej toliko višja od redne stopnje prispevka od delovnega razmerja, 
kolikor so ostale obveznosti nižje. Pri tem naj se manjše odstopanje v obvez- 
nostih za socialno zavarovanje za posamezne vrste teh prejemkov zanemari, 
v nobenem primeru pa naj skupna obremenitev z vsemi prispevki ne prekorači 
že navedenega republiškega maksimuma 27,5%. 

2. Obdavčenje kmetijstva 
a) Velika nesorazmerja v višini obremenitve med občinami, katera v mnogih 

primerih ni možno opravičevati z razliko v možnostih in pogojih doseganja do- 
hodkov, terjajo učinkovitejše usklajevanje. Prispevne stopnje je treba za vse 
območje Slovenije uskladiti na čim enotnejših kriterijih, ob upoštevanju plačilne 
zmogljivosti kmetov. 

Stopnje občinskega prispevka so po zakonu lahko različne za posamezne 
ali za skupine katastrskih občin. Da bi se dosegla potrebna usklajenost v višini 
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teh stopenj, priporočamo, da občine razvrstijo katastrske občine svojega ob- 
močja po enotnih kriterijih v skupine, ker samo taka enotna razvrstitev omogoča 
usklajevanje na določenem nivoju. Razvrstitev katastrskih občin v skupine se 
opravi ob upoštevanju reliefa, kakovosti tal, oddaljenosti in kupne moči tržišča 
ter od prometnih zvez in to: 

I. skupina: Ravna do blago nagnjena zemljišča s tlemi, ki dopuščajo uporabo 
težke mehanizacije. Praviloma so v takih predelih dobre komunikacije in prav 
dobri tržni pogoji. 

II. skupina: Blago valovita, gričevnata zemljišča z manjšimi nadmorskimi 
višinami, s tlemi, ki dopuščajo težjo mehanizacijo in razmeroma dobrimi tržnimi 
pogoji. 

III. skupina: Hriboviti predeli z nadmorskimi višinami naselij do ca. 700 
metrov, s tlemi, ki dopuščajo rabo lažje mehanizacije. 

IV. skupina: Hriboviti in gorati predeli z naselji v nadmorski višini nad 
700 m. 

V primerih, ko so v predelih z ugodnim reliefom tla slabše kakovosti (ka- 
menita, preplitva, močvirna) ali slabši tržni pogoji, se katastrska občina razvrsti 
za eno do dve stopnji nižje. 

V primerih, ko zemljišča cele katastrske občine v pogledu reliefa ali v po- 
gledu tal niso izenačena, se razvrstijo v tisto kategorijo, v katero sodi večji del 
obdelovalnih površin. 

Le tako, na vsem območju SR Slovenije po enotnih kriterijih izdelana raz- 
vrstitev katastrskih občin v navedene štiri skupine je medsebojno primerljiva 
in jo je možno podvreči usklajevanju. Na posebnih posvetovanjih se bodo nato 
medsebojno usklajevali po občinah izdelani predlogi razvrstitve ob primerjavi 
republiškega načrta razvrstitve. 

Takšna grupacija tudi omogoča uporabo enotnejših progresivnih stopenj 
občinskega prispevka, katere naj občinske skupščine določijo v naslednji višini 
na katastrski dohodek negozdnih površin: 

v I. skupini od 30 %»— 42 %>, tako da bi poprečna obremenitev znašala 36 °/o 
v II. skupini od 17 B/o — 29 "/o, poprečna obremenitev 21 9/o 
v III. skupini od 10 %> — 16poprečna obremenitev 13 ®/o 
v IV. skupini od 3 "/» — 9 <Vo>, poprečna obremenitev 6 ^/o. 
Usklajevanje v opisani obliki bo prispevalo k izenačenju obveznosti ob- 

čanov. Možno bi bilo sicer tudi uvesti posebno republiško stopnjo prispevka, ki 
naj bi odigrala vlogo regulatorja v višini obremenitve, vendar menim, da je 
primerneje ta isti cilj doseči z usklajevanjem občinskih stopenj. 

b) Stopnje občinskega prispevka od kmetijstva so po zakonu sicer lahko 
progresivne ali proporcionalne. V praksi sta v Sloveniji uporabljena oba sistema, 
kar prav tako prispeva k nesorazmerju v obdavčitvi. Zato naj vse občinske 
skupščine predpišejo blago progresivne prispevne stopnje v mejah gornjih 
okvirov. V sistemu razmeroma visokih obveznosti namreč proporcionalne stop- 
nje na srednje ali nižje dohodke preostro delujejo, kar tudi ogroža izterjavo. 
Bojazen, da bi progresivne stopnje prispevale k nadaljnjemu drobljenju zemlji- 
ške posesti, je neupravičena. 

c) Vprašanje posebnih olajšav za kmete-borce naj tudi v bodoče občinske 
skupščine samostojno urejajo, kolikor je to v posameznih občinah še potrebno 



Priloge 52T 

vzporedno z urejanjem materialnega položaja borcev v drugih oblikah (pri- 
znavalnine, invalidnine itd.). 

č) Pokrenjen je postopek za odpravo pristojbin na cestna vprežna vozila 
kot davščine, ki je v obdobju uveljavljanja sodobne mehanizacije postala ne- 
primerna. Občinski odmerni organi naj do nadaljnjega odložijo odmero te ob- 
veznosti za leto 1968. 

3. Obdavčenje obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti 
a) Občinske skupščine morajo v odnosu do obrtništva zagotoviti skladnost 

izvajanja predpisov, ki urejajo pravico do poslovanja, pogoje poslovanja, opre- 
mo delavnic, higiensko-tehnične pogoje, zaposlovanje delovne sile in drugo, 
z načeli in izhodišči davčne politike. Pri tem bodo občine naletele tudi ne neka- 
tera neskladja v sami pravni ureditvi iz tega področja, zato je pomembno, da 
se te ugotovitve in ustrezne predloge posreduje republiškim predstavniškim in 
upravnim organom, ki bodo po proučitvi celotne problematike pokrenili ustre- 
zen postopek za uskladitev takih predpisov. 

b) Ugotovljeno je, da posamezni zavezanci storitvenih dejavnosti dosegajo 
visoke neobdavčene dohodke, ker jih je dosedanji sistem uvrščal med pavša- 
liste in jih zato ni bilo možno ustrezno obdavčiti. Po spremenjenem 69. členu 
zakona lahko občinska skupščina določi pogoje in merila, po katerih se tudi 
obrtnike, ki se bavijo s'storitvami, uvrsti med zavezance, ki se obdavčujejo po 
dejanskem dohodku. 

Iz pavšalnega obdavčenja je treba uvrstiti med zavezance po dejanskem 
dohodku vse tiste storitvene obrtnike, ki presegajo letno 15 000 din čistega 
dohodka. Ker je ta višina določena v zakonu tudi kot pogoj za vodenje poslov- 
nih knjig, bodo vsi ti zavezanci obvezni knjigaši in bo tako podana ustrezna 
podlaga za obdavčitev po dejanskem dohodku. 

Po merilih za preučevanje pavšalistov med zavezance po dejanskem do- 
hodku, ki jih določa občinski odlok, naj se poleg zavezancev, ki so v preteklem 
letu presegli prispevno osnovo 15 000 din, zajame tudi zavezance, za katere se 
predvideva, da bodo v tekočem letu dosegli tak dohodek. Ob tem naj se pred- 
postavlja, da bo tolikšen dohodek dosegel zavezanec v dejavnosti, za katero je 
bil v preteklem letu določen največji osebni dohodek delavca v delovni orga- 
nizaciji manj kot 15 000 din, v tekočem letu pa je določen v tej dejavnosti 
največji dohodek iznad 15 000 din, pod pogojem, da je bil zavezanec v prete- 
klem letu obdavčen po najvišji za to dejavnost določeni pavšalni osnovi. 

Po zakonu lahko občinska skupščina predpiše posebne stopnje prispevka 
za zavezance, katere je po omenjenih kriterijih preuvrstila iz pavšalistov na 
zavezance po dejanskem dohodku. Ker bi na ta način imeli kar tri vrste stopenj, 
za pavšaliste, za dejanski dohodek in za preuvrščene na dejanski dohodek, pri- 
poročamo, da občinske skupščine v odlokih odredijo, da se za te zavezance 
uporabljajo stopnje, določene za zavezance po dejanskem dohodku. 

c) Večjo enotnost je treba doseči pri prispevnih stopnjah. Ugotovljena 
nesorazmerja med občinami so neutemeljena in nevzdržna. 

Za pavšaliste so stopnje po zakonu še vedno omejene na nivo prispevkov 
iz OD iz delovnega razmerja za proračune in za izobraževanje. 

Za zavezance po dejanskem dohodku pa naj vse občine uvedejo blage pro- 
gresivne stopnje. Priporočamo, da se stopnje občinskega prispevka gibljejo 

za osnove do 20 000 do največ 20 ®/o 
od 20 000 do 30 000 do največ 25 % 
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od 30 000 do 40 000 do največ 30 '"/o 
od 40 000 do 50 000 do največ 35 °/o 

nad 50 000 do največ 40'°/o 

Take občinske stopnje skupaj z republiško pogojujejo realno ugotavljanje 
dohodkov, ker so za nižje osnove razmeroma blage. Ostrejša progresija ne bi 
bila primerna, ker s strožjim zajemanjem zmanjšuje interes zavezancev k po- 
večanju obsega poslovanja oziroma ga sili k prikrivanju dohodka. 

Enotnejše prispevne stopnje bodo tudi preprečile Spekulativno preseljevanje 
obrtnikov iz ene občine v drugo. 

č) Zakon vsebuje določbe o tako imenovanem pismenem sporazumu o pri- 
spevni osnovi oziroma znesku prispevka, katerega skleneta občina in zavezanec. 
Enako določilo vsebuje temeljni zakon o prometnem davku glede prometnega 
davka. 

Priporočamo, da občine takih sporazumov ne sklepajo. Odmera davščin naj 
temelji na skrbno zbranih podatkih o poslovanju zavezancev, za del njih celo 
na poslovnih knjigah, zato ni primerno sklepanje sporazumov, ob katerih od- 
padejo vsa merila iz zakona. Za storitvene dejavnosti, razen posameznikov, ki 
bodo uvrščeni med zavezance po dejanskem dohodku, pa se itak določajo obvez- 
nosti po pavšalnih osnovah. 

Najbolj neprimeno pa je sporazumno dogovarjanje višine prometnega 
davka v proizvodni obrti in gostinstvu. 

d) Posebne olajšave, ki jih priznavajo nekatere občine v svojih odlokih, 
naj se v nobenem primeru ne nanašajo na prometni davek, glede katerega je 
prispevni zavezanec le zadolžen, da ga obračuna in odvede v državno blagajno. 
Nedopustno je zato tako vnovčena sredstva puščati zavezancu. 

e) Zakon razširja krog zavezancev, ki so dolžni voditi poslovne knjige. 
Občinski upravni organi naj takoj izdelajo sezname knjigašev in tistim, ki 
doslej še niso vodili knjig, naložijo to obveznost z odločbo. Obvezno naj vklju- 
čijo v seznam tudi zavezance, za katere bodo po kriteriju iz točke 3 b zgoraj 
ugotovili, da bodo v letošnjem letu dosegli dohodek, ki jih obvezuje na vodenje 
poslovnih knjig. 

f) Za zavezance, ki opravljajo obrt kot postranski poklic, naj se glede ob- 
davčitve strogo upošteva določila zakona, da se v pavšalnem znesku obdavčuje 
le tiste, ki opravljajo storitve posameznikom. Zavezance, ki opravljajo storitve 
družbenemu sektorju ali se celo pečajo z obrtno proizvodnjo kot s postranskim 
poklicem, pa je brezpogojno treba obdavčiti po dejanskem dohodku s posebnim 
ozirom na obračun prometnega davka. Sploh pa je potrebno, da občine preve- 
rijo zadevne priglasitve in do odstopanja od 18. člena o obrtnih delavnicah 
samostojnih obrtnikov zavzamejo svoja stališča. 

g) Potrebna je večja skladnost pri izdajanju dovoljenj kot tudi v davčni 
politiki do prevoznikov med občinami. Ker obstoja možnost izmikanja obvez- 
nostim in premestitve zavezancev tudi izven republike, zato se bo republika pri- 
zadevala v zveznem merilu uveljaviti enotna načela poslovanja. 

h) Večjo doslednost je treba uveljaviti pri obračunu vseh vrst prometnega 
davka. Zaradi slabih evidenc mnogo teh sredstev neopravičeno zadržijo zave- 
zanci. Razširitev kroga zavezancev-knjigašev in še posebej obvezno evidenti- 
ranje prometa pri vseh prevoznikih in gostincih naj predvsem prispeva k toč- 
nejšemu zajemanju prometnega davka. 
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4. Obdavčenje intelektualnih storitev 
Poskrbeti je treba za doslednejše ugotavljanje dohodka in vodenje ustreznih 

evidenc tudi pri zavezancih prispevka od intelektualnih storitev. 
V zvezi z obdavčenjem odvetnikov naj se občine tudi v bodoče poslužujejo 

odvetniške zbornice, kot institucije, ki je z vplivom na svoje člane ponekod 
tudi že doslej uspela, da so bile dosežene stvarnim dohodkom vsaj približno 
ustrezajoče obremenitve. V primerih, ko posameznik presega 25 000 din pri- 
spevne osnove, pa bo seveda dolžan voditi poslovno knjigo. 

Doslednejše kot doslej naj občine ugotavljajo dohodke tudi pri drugih za- 
vezancih prispevka od intelektualnih storitev npr. v zadnjem času dokaj raz- 
širjeno zasebno zobozdravstvo in podobno, kolikor ne plačujejo prispevek 
po odbitku. 

5. Odmera prispevka iz skupnega dohodka občanov 
Uvede naj se doslednejša kontrola davčnih prijav glede na ugotovljeno 

nezadostno davčno moralo tudi teh zavezancev. 
V večji meri kot doslej naj se izkoristi možnost kontrole doseženih dohodkov 

prek žiro računov in dolžnost nuđenja podatkov o izplačanih osebnih dohodkih 
po izplačevalcih osebnih dohodkov. Statistični podatki kažejo, da v preteklem 
letu ca. 50 °/o obveznikov ni napovedalo dohodka za obdavčitev. 

6. Prispevek od sredstev skupne porabe 
V skladu z . osnovnimi načeli, s katerimi se opravičuje uvedba tega pri- 

spevka, naj bi stopnje prispevka načeloma dosegle višino, kot jo dopušča že 
temeljni zakon, tj. seštevek republiških in občinskih stopenj prispevka iz delov- 
nega razmerja in prispevka za izobraževanje. 

Višje progresivne stopnje bi bile opravičene le v primerih, ko poprečna 
poraba sredstev skupne porabe na delavca v določeni organizaciji presega 
500 din v letu, višino, ki predstavlja republiško poprečno porabo. Za višjo po- 
prečno porabo naj se uvede progresivna prispevna lestvica. Tak sistem naj bi 
prispeval k racionalnejšemu trošenju teh sredstev. 

7. Obdavčenje stavb 
Treba je doseči večjo enotnost v sistemu obdavčenja stavb. Večina občin 

je obdavčevala le stavbe v strnjenih naseljih, nekatere občine pa so imele 
blažje kriterije in obdavčevale le stavbe v večjih mestih in industrijskih sre- 
diščih. Druga skrajnost pa je v tem, da so v nekaterih občinah tudi posamezne 
majhne stavbe v manjših gorskih naseljih obdavčene z enako mero kot v večjih 
naseljih. Smatramo, da je pravilno večinsko stališče občin tj., da se obdavčujejo 
vse stavbe v organiziranih naseljih, ki so komunikacijsko vsaj srednje dobro 
povezane s svetom. Iz navedenega izvirajo tudi mnogoševilne pritožbe proti 
odmeri. 

Ob tem je tudi opozoriti, da je ta davek treba predpisati tudi za vikend 
hišice, če se dajejo v najem, pri čemer pa seveda ne velja kriterij strnjenega 
naselja. Obdavčiti je treba ves doseženi dohodek. 

Ugotovljeno je, da občinski organi nimajo ustreznih evidenc predvsem 
o novih stavbah in lastništvu na delih stavb. Lastnikov se ne obdavčuje, vendar 
večina občin nima izdelanega pregleda začasnih oprostitev in torej tudi ne ugo- 
tovljenega leta, v katerem bo treba davek odmeriti. Podatke je treba zbrati, v 
smislu zakona priznati oprostitve in izdati ustrezne odločbe ter nastaviti posebno 
evidenco o začasnih davčnih oprostitvah za nove stavbe. 

34 
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8. Davek na dohodek od premoženja in premoženjskih pravic 
je treba dosledneje zajemati in pri tem predvsem ugotavljati dosežene 

dohodke od raznih preprodaj. V pogostih primerih gre za spekulativni nakup 
raznih parcel, stavb, pa tudi premičnin in je v tej zvezi doseženi čisti dohodek 
treba dosledno zajeti z davkom. Predlagano je bilo tudi že, da bi se za take 
dohodke lahko predpisovale posebne stopnje prispevka. Republika si bo še na- 
dalje prizadevala, da doseže tozadevno spremembo temeljnega zakona. 

9. Prometni davek od nepremičnin in pravic 
Pogosti so primeri, ko napovedana vrednost nepremičnin pomembno od- 

stopa od prometne vrednosti. Zaradi pravilne obdavčitve naj se občine poslu- 
žujejo pravice, da v primerih, ko podvomijo v realnost napovedane vrednosti, 
ugotovijo prometno vrednost po posebni cenilni komisiji in od tako ugotovljene 
vrednosti odmerijo prometni davek. 

10. Davek od prometa blaga na drobno 
naj občinske skupščine uvajajo v maksimalni dopustni višini, kar še posebej 

velja za dražje predmete osebne rabe, kot osebna motorna vozila. Še nadalje 
pa naj se zdržijo blažje stopnje za kmetijsko mehanizacijo. 

11. Komunalne takse 
Pri uvajanju komunalnih taks na novo uvedene taksne predmete (avto- 

mobili, traktorji) priporočamo, da občinske skupščine v celoti izkoristijo do- 
pustno višino taks. Ne bi bilo namreč primerno, da bi občine v tem medseboj- 
no konkurirale in z eventualnimi nižjimi tarifami privabljale zavezance. 

12. Večjo pozornost je treba posvetiti tudi izterjavi odmerjenih davščin, 
saj je odstotek izterjave iz leta v leto slabši, in to tudi pri zavezancih, za katere 
se ugotavlja, da jih je treba celo dosledneje obdavčiti. K boljši izterjavi bi 
brez dvoma prispevalo tudi doslednejše predpisovanje zamudnih obresti, česar 
se nekatere občine sploh ne poslužujejo. 

Uveljavljanje take davčne politike, ki bo vsebinsko zagotovila izvajanje 
načel, vsebovanih v zakonu o prispevkih in davkih občanov in v tem priporočilu, 
pa. je pogojena z ustreznimi kadrovskimi in organizacijskimi spopolnitvami 
finančnih služb pri občinah in republiki. 

Predstavniškim organom občin in republike je potrebno zagotoviti stro- 
kovne analize in poročila, da bi jim omogočili seznanjanje z dejanskimi razme- 
rami in nujnimi ukrepi. 

Republiški sekretariat za finance bo v I. polletju 1968 pripravil primerjalno 
analizo odlokov občinskih skupščin glede prispevkov in davkov ter občasne 
informacije o realizaciji posameznih vrst dohodkov. 

Republiški skupščini mora biti predložen osnutek predpisa o finančnih in- 
špekcijah do 30. 3. 1968. 

Republiški sekretariat za finance bo v sodelovanju z občinskimi skupšči- 
nami pripravil predlog za organizacijo občinskih finančnih služb. 

Čeprav skupščina sprejema sorazmerno zelo pozno to priporočilo, pa je 
občinam kljub temu omogočeno pravočasno oblikovanje njihovih odlokov o 
prispevkih in davkih, saj so analizo o delovanju davčnega sistema dobile že 
v oktobru 1967, pa tudi številne družbeno-politične razprave so že ob koncu 
leta 1967 opozorile na nekatere pomanjkljivosti pri izvajanju davčne politike. 

St.: 422-10/68 
Ljubljana, dne 5. 2. 1968 
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AMANDMAJI ODBOROV 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora sta na seji 
dne 6. 2. 1968 obravnavala priporočilo za vodenje in izvajanje politike prispev- 
kov, davkov in taks in se z njim strinjala. 

V poročilu odborov je napačno navedeno, da je predlagatelj priporočila 
republiški sekretariat za finance namesto izvršni svet. 

Na seji odborov so bile dane pripombe, da se spremeni besedilo: 
Na 1. strani: Besedilo v peti vrsti tretjega odstavka »... potreb splošne 

porabe ca. 27,5'% . ..« se spremeni tako, da se glasi: 
»... potreb splošne porabe v poprečju 27,5 °/o ...«. 
V osmi vrsti tretjega odstavka se črta besedica »tudi«. 
V tretji vrsti četrtega odstavka se črta besedica »zlasti«. 
Na 3. strani: V zadnjem stavku točke c) se za besedico »zanemari« 

postavi pika, ostalo besedilo pa se črta. 
Na 4. strani: V predzadnji vrsti zadnjega odstavka točke a) se beseda 

». . . primerneje . . .« nadomesti z besedo ». . . treba . . .«. 
V zadnji vrsti istega odstavka se črta besedica »isti«, med besedici »doseči 

z« pa se ustavita besedi »v bodočih letih«. 
Na 7. strani: V četrti vrsti drugega odstavka točke 4 se črtata besedi 

». . . vsaj približno . . .«. 
Na 7. strani: V predzadnji vrsti tretjega odstavka točke 4 se za bese- 

dami »zasebno zobozdravstvo« doda naslednje besedilo: »pri čemer morajo ob- 
čine zagotoviti tudi dosledno izvajanje pravnih predpisov s področja privatne 
zdravniške prakse.« 

Na 8. strani: V 6. točki se črta drugi odstavek. 
Na 10. strani: V drugem odstavku se besedilo ».. . finančnih inšpek- 

cijah do 30. 2. 1968 . . .« nadomesti z besedilom ». . . organizaciji republiških 
finančnih služb do 30. 6. 1968.« 

Spremembe so redakcijskega značaja in so potrebne zaradi večje jasnosti 
besedila. 

Predlagamo, da zbor sprejme priporočilo skupaj s predlaganimi spremem- 
bami. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
6. februarja 1968 obravnavala predlog priporočila za vodenje in izvajanje poli- 
tike prispevkov, davkov in taks z dne 3. 2. 1968. 

Komisija je imela vsebinsko pripombo le k 11. točki predloga priporočila, 
pri čemer opozarja na svoje stališče v zvezi s predlogom zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o komunalnih taksah. Glede na to bi bilo možno 11. točko 
priporočila, kolikor zadeva predvidene na novo uvedene taksne predmete, spre- 
jeti le, če bi bil sprejet tudi predlog omenjenega zakona. 

Sicer pa je komisija imela k besedilu predlaganega priporočila le pravno- 
tehnične in redakcijske pripombe. 

Tako meni komisija, da bi priporočila morala izhajati iz nekih uvodnih 
vsebinskih ugotovitev. V tej zvezi naj bi se prvi del besedila do samih podrob- 
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nejših posameznih priporočil, ki se začnejo s 1. točko na 2. strani, izločil v 
uvodni del, ker vsebinsko v glavnem predstavlja splošne ugotovitve. Iz teh 
ugotovitev naj bi se ločeno v drugem poglavju uredila posamezna priporočila. 

V besedilu je nekaj izrazov oziroma stavčnih zvez, ki potrebujejo redakcij- 
ske izboljšave. Uporablja se na primer izraz »knjigaši«, osebni dohodek se skraj- 
šuje s črkama OD in podobno. Besedilo zadnjega odstavka, v katerem se ugo- 
tavlja zelo pozno sprejemanje priporočila, vsebinsko ne sodi v sklop priporočila 
in naj se izpusti. 

V zvezi s temi ugotovitvami predlaga komisija, da se priporočilo sicer 
sprejme, vendar je potrebno, da ga pred objavo redakcijska komisija jezikovno 
in redakcijsko dokončno uredi. 

Št.: 422-10/68 
Ljubljana, dne 6. 2. 1968 

PREDLOG ZAKONA 

o stopnji republiškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za 
izobraževanje in o delu republiškega davka od prometa blaga na drobno, ki se 

steka med sredstva za izobraževanje 

1. člen 

Stopnja republiškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja 
za izobraževanje znaša 1,95 % od osnove po prvem odstavku 26. člena zakona 
o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Slo- 
veniji (Uradni list SRS, št. 16-115/67). 

Med sredstva za izobraževanje se steka 68 ^/o republiškega davka od pro- 
meta blaga na drobno. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1968. 

OBRAZLOŽITEV 

Republiška izobraževalna skupnost je za leto 1967 imela 1 fl/o stopnjo za 
prispevek i'z OD iz delovnega razmerja in 42,5 °/o udeležbo na republiškem 
prometnem davku od prometa blaga na drobno. Iz obeh virov dohodkov bo 
predvidoma realiziranih okoli 106,4 milij. din. Od teh sredstev odpade na redno 
dejavnost republiške izobraževalne skupnosti 101,8 milij. in za obratna sred- 
stva 4,6 milij. V letu 1968 preidejo na republiško izobraževalno skupnost nove 
pristojnosti, ki jih je v letu 1967 financiral republiški sekretariat za kulturo 
in prosveto. Ti prenosi znašajo okoli 2,5 milij. Tako bi znašala sredstva za 
republiško izobraževalno skupnost 104,3 milij. Za leto 1968 je predviden porast 
za 5%, kar pomeni, da bi bilo potrebno predvideti sredstva za potrošnjo iz 
leta 1967 in nove prenose s porastom 5 % v višini 109,5 milij. Za leto 1968 se 
vključi v republiško izobraževalno skupnost tudi financiranje strokovnega šol- 
stva, da se s tem odpravi prostovoljno zbiranje prispevkov od delovnih organi- 
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zacij. Predvideva se, da bodo tiste delovne organizacije, ki imajo šole v sklopu 
svoje organizacije, še v naprej same financirale te strokovne šole. V letu 1967 
je bilo zbranih direktnih sredstev za šolstvo okoli 45 milij. Glede na to, da bodo 
nekatere delovne organizacije zahtevale delno vračilo za šole, ki jih same finan- 
cirajo, in glede na to, da so v letu 1967 strokovne šole prejemale manj kot 
100 °/o, je predvideno za leto 1968 okoli 53,3 milij. din. 

Prav tako se bodo v letu 1968 prek republiške izobraževalne skupnosti 
prelivala dopolnilna sredstva za temeljne izobraževalne skupnosti. V letu 1967 
so namreč občine prejele iz republiškega proračuna dopolnilna sredstva v višini 
49,4 milii., in sicer: 

din 
po merilu potrošnje na prebivalca 36,4 

za doseganje 95 '%> nivoja iz leta 1966   10,0 

dopolnilna sredstva iz republiške izobraževalne skupnosti 3,0 

Skupaj . . . 49,4 

Glede na to, da so občine v pretežni meri ta sredstva uporabile za financi- 
ranje šolstva, se predlaga, da bi se prelivanje v bodoče vršilo le prek financi- 
ranja izobraževanja, pri čemer bo lažje postaviti enotna merila. 

Za leto 1968 se dopolnilna sredstva predvidevajo v višini iz leta 1967, 
povečini za 5'%>, kar daje okoli 51,6 milij. 

Republiška izobraževalna skupnost bi tako razpolagala v letu 1968 s sred- 
stvi za naslednje namene: 

din 
republiška izobraževalna skupnost za redno dejavnost . . 109,8 milij. 
namenska sredstva: 

— za financiranje strokovnih šol .   53,3 milij. 

— za dopolnjevanje temeljnih izobraževalnih skupnosti . . 51,6 milij. 

Skupaj . . . 214,7 milij. 

Za financiranje srednjih strokovnih šol in za dopolnjevanje temeljnih 
izobraževalnih skupnosti bo morala republiška izobraževalna skupnost izdelati 
nierila in kriterije, po katerih bo razdelila za strokovne šole 53,3 milij. in za 
dopolnjevanje temeljnih izobraževalnih skupnosti 51,6 milij. 

PREGLED SREDSTEV ZA REPUBLIŠKO IZOBRAŽEVALNO SKUPNOST 

1. Potrošnja v letu 1967 

redna dejavnost republiške izobraževalne skupnosti  95,493 

prevozi dijakov      5,000 

Pedagoški inštitut, Sava film, Zavod za šolstvo  1,296 

Skupaj 1 101,789 
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2. Prenosi v letu 1968 na republiško izobraževalno skupnost 

TV oddaje  0,900 

štipendije , . , , . 1,100 

svet Ljudske tehnike in zveza delavskih univerz  0,400 

strokovna društva  0,100 

Skupaj 2 2,500 

Skupaj 1 in 2 104,289 

Povečanje v letu 1968 za 5% .. . . .    5,211 

Skupaj 109,500 

Republiška izobraževalna skupnost bo predvidoma za leto 1967 
realizirala za potrošnjo 101,789 

za obratna sredstva  4,600 

SKUPAJ 1968 106,389 

Izračun sredstev za leto 1968 za določitev stopenj je: 
Znesek 

Namen °/o din 

Stopnje za strokovno šolstvo 0,62 53,3 
namenska dopolnilna sredstva 0,60 51,6 
redna dejavnost 0,73 62,7 

Skupaj OD 1,95 167,6 
Udeležba pri iprometnem davku 68 47,1 

SKUPAJ 214,7 

Republiška izobraževalna skupnost mora o realiziranih in uporabljenih 
sredstvih za posamezne namene poročati Skupščini SRS in Izvršnemu svetu 
po preteku vsakega trimesečja. 

Predlagana zagotovitev sredstev za republiško izobraževalno skupnost je 
glede na predlagani izbor vrst dohodkov zboljšana v odnosu na leto 1967, kar 
je vidno iz tele primerjave: 

1967 Struk. Struk, ind. ind. 

iz prispevka od OD 79,2 74 167,6 78 
iz rep. prometnega davka 27,2 26 47,1 22 

SKUPAJ 106,4 100 214,7 100 

Takšna struktura dohodkov je potrebna glede na poznano dejstvo, da 
moramo izobraževanju zagotoviti dohodke iz najbolj zanesljivih virov in v ena- 
komernem pritekanju. Ker so prispevki od OD najbolj zanesljiv vir dohodkov, 
so dohodki za izobraževanje zagotovljeni pretežno (78 %) iz tega vira. Soraz- 
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merno s tem pa se seveda poslabša kvaliteta sredstev za drugo porabo v pro- 
računu republike in občin. 

Iz navedenih razlogov bi se po predlogu zakona sredstva za izobraževalno 
skupnost SR Slovenije zbrala na osnovi 1,95% od prispevka iz osebnega do- 
hodka in z 68-odstotno udeležbo pri republiškem prometnem davku. 

MNENJE 

pro s vetno - k u 11urneg a zbora 

Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na 41. seji dne 9. fe- 
bruarja 1968 obravnaval predlog zakona o stopnji republiškega prispevka iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja za izobraževanje in o delu republiškega 
davka od prometa blaga na drobno, ki se steka med sredstva za izobraževanje. 
O tem je na podlagi 160. člena ustave SR Slovenije in 89. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel tole 

mnenje : 

Republiška izobraževalna skupnost bo v letu 1968 razpolagala s 5 °/o višjimi 
sredstvi, s katerimi bo lahko ustvarila le obvezno rezervo. S takim obsegom 
sredstev republiška izobraževalna skupnost ne bo mogla zastaviti svojega 
finančnega načrta tako, da bi izboljšala materialni položaj nekaterih šolskih 
zavodov. 

Razmerje globala sredstev, kot je nakazano v obrazložitvi zakonskega pred- 
loga, ne more biti obvezno za izobraževalno skupnost SR Slovenije. Ponovno 
kaže proučiti, če resnično sodi v njeno pristojnost financiranje vseh dejavnosti, 
ki so nakazane v zakonski obrazložitvi (delavska univerza, ljudska tehnika). 

Ni še jasen način, kako bo republiška izobraževalna skupnost financirala 
strokovno šolstvo in dodeljevala posebna dopolnilna sredstva temeljnim izo- 
braževalnim skupnostim za potrebe šolstva na njihovem območju. Ob tem ob- 
staja nevarnost, da bi nekatere občine, pričakujoč intervencijo sredstev repu- 
bliške izobraževalne skupnosti, namenile za potrebe šolstva na svojem področju 
manj sredstev, kot bi jih v resnici bile sposobne zagotoviti. 

Naloge, ki jih ta zakon nalaga republiški izobraževalni skupnosti že v sa- 
mem začetku njenega delovanja, bodo kvalitetno opravljene, če bodo tudi 
opredeljene odgovornosti med republiškim sekretariatom za prosveto in kul- 
turo in republiško izobraževalno skupnostjo, pri tem pa njene strokovne službe 
kadrovsko močneje zasedene. 

Št.: 420-21/68 
Ljubljana, dne 9. 2. 1968 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
6. februarja 1968 obravnavala predlog zakona o stopnji republiškega prispevka 
iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za izobraževanje in o delu repu- 
bliškega davka od prometa blaga na drobno, ki se steka med sredstva za izo- 
braževanje, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 
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V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da se s predlaganim zakonom 
realizirata določbi 28. in 29. člena zakona o izobraževalnih skupnostih in o finan- 
ciranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS št. 16/67), ki določata, 
da se stopnja republiškega prispevka za izobraževanje iz osebnega dohodka od 
delovnega razmerja in del republiškega davka od prometa blaga na drobno za 
izobraževanje določi s posebnim republiškim zakonom. Glede na to k predlogu 
zakona ni bilo načelnih pripomb. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala, 
da se v 1. vrsti 2. člena beseda »osmi« nadomesti z besedo »naslednji«. 

Sprememba je po mnenju komisije potrebna zaradi enotne uveljavitve 
predpisov, ki so vezani na proračun oziroma za določanje in delitev sredstev. 
V drugih primerih se namreč predvideva uveljavitev predpisov naslednji dan 
po objavi. Sicer pa kasnejše uveljavljanje v tem primeru tudi nima posebnega 
pomena, ker se bo ta, kot tudi drugi predlagani zakoni o prispevkih in davkih, 
uporabljal že od 1. januarja 1968. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da je predlog zakona v skladu z ustavo 
in s pravnim sistemom. 

Št.: 420-21/68 
Ljubljana, dne 6. 2. 1968 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora iin občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora — poročilo 
z dne 8. 2. 1968, št. 420-21/68. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in 
izobraževanja v SR Sloveniji 

1. člen 

Drugi odstavek 28. člena in tretji odstavek 29. člena zakona o izobraževalnih 
skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji (Uradni 
list SRS, št. 16-115/67) se črtata. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po drugem odstavku 28. člena zakona o izobraževalnih skupnostih in o 
financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 
16-115/67) določi Skupščina SR Slovenije z zakonom najnižje stopnje občinskega 
prispevka za izobraževanje iz osebnega dohodka. Po tretjem odstavku 29. člena 
citiranega zakona določi republika tudi najnižji delež občinskega davka od 
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prometa blaga na drobno, ki ga morajo občinske skupščine nameniti za izo- 
braževanje. 

Izkazalo pa se je, da v sedanjem položaju ni mogoče določiti takih naj- 
nižjih stopenj oziroma deležev omenjenih občinskih proračunskih virov, ki bi 
vsem temeljnim izobraževalnim skupnostim ali vsaj večini od njih zagotavljali 
primerna minimalna finančna sredstva. Stopnja pa tudi narava gospodarske 
zmogljivosti občin v Sloveniji je namreč preveč različna. Zaradi tega je tudi v 
posameznih občinah zelo različen pomen vsakega od omenjenih proračunskih 
virov: ponekod npr. zelo prevladuje prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja (26. člen citiranega zakona), v drugih občinah pa davek od prometa 
blaga na drobno ali prispevek iz dohodka od kmetijske dejavnosti (2. točka 
5. člena in 27. člen istega zakona). Zato bi ob upoštevanju različnih struktur 
občinskih proračunskih sredstev mogli z republiškim zakonom določiti samo 
take minimalne stopnje, ki bi v resnici zagotavljale primerna sredstva le manj- 
šemu delu temeljnih izobraževalnih skupnosti. S tem pa bi namen zakona ne 
bil dosežen. 

Spričo tega bi bilo treba s spremembo zakona o izobraževalnih skupnostih 
in o financiranju vzgoje in izobraževanja razveljaviti tiste njegove določbe, ki 
predvidevajo, da republika z zakonom določi najnižje stopnje občinskega pri- 
spevka za izobraževanje iz 2. odstavka 26. člena in najnižji del občinskega 
prispevka za izobraževanje iz 27. člena (drugi odstavek 28. člena) ter najnižji 
delež občinskega davka od prometa blaga na drobno, ki ga morajo občinske 
skupščine nameniti za izobraževanje (tretji odstavek 29. člena). 

V skladu z navedenim se po tem zakonskem predlogu črtata drugi odstavek 
28. člena in tretji odstavek 29. člena. 

Ta sprememba zakona bo omogočila občinskim skupščinam, da samostojno 
določijo stopnje oziroma deleže iz obveznih virov sredstev za izobraževanje. To 
pa seveda ne pomeni, da bi takšno samostojno določanje smelo pripeljati do 
tega, da bi občine namenile manj sredstev za izobraževanje kot doslej oziroma 
da bi namenile manj sredstev, kakor bi jih bile dolžne prispevati sorazmerno 
s povečanjem proračunskih dohodkov. Na to bo opozorila občinske skupščine 
resolucija o smernicah razvoja v letu 1968, ki naj bi jo sprejela Skupščina SRS. 
Republiška izobraževalna skupnost pa bo z merili za delitev posebnih dopolnil- 
nih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim in s sofinanciranjem srednjih 
šol zagotovila uresničevanje smernic skupščinske resolucije. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
6. februarja 1968 obravnavala predlog zakona o spremembi zakona o izobraže- 
valnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Komisija k predlagani spremembi ni imela načelnih pripomb niti predlogov 
za spremembo ali dopolnitev besedila predlaganega zakona. 

V podrobni obravnavi besedila je komisija obravnavala tudi amandma 
Borisa Feldina, poslanca prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije. 
V amandmaju se predlaga dopolnitev 2. odstavka 62. člena zakona o izobraže- 
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valnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji 
tako, da se določi obveznost občinskih skupščin v tem smislu, da morajo v letu 
1968 določiti najmanj tolikšna sredstva za izobraževanje, kot so jih bile dolžne 
zagotoviti za te dejavnosti v letu 1967. 

Komisija je bila sicer mnenja, da bi bila predlagana določba pravno sicer 
mogoča, saj je podobna določba obstojala tudi v preteklem letu, vendar pa je 
ob tem sprejela stališče, da bi sprejem amandmaja pomenil za občinske skup- 
ščine zakonito obveznost, ob kateri bi bila okrnjena pravica občine, da samo- 
stojno razporeja sredstva, ki ji pripadajo. Pri tem komisija še opozarja na 
odločitev izvršnega sveta in pristojnih skupščinskih teles, po kateri se občinam 
daje samostojnost tudi pri določanju prispevkov iz osebnega dohodka iz delov- 
nega razmerja v letošnjem letu, zaradi česar stopnje tozadevnih občinskih 
prispevkov v letu 1968 ne bodo limitirane z republiškim predpisom. Amandma 
poslanca Borisa Feldina torej odstopa od splošne politike doslednejšega utrje- 
vanja samostojnosti občin. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da je predlog zakona v skladu z ustavo 
in s pravnim sistemom. 

Št.: 402-67/68 
Ljubljana, dne 6. 2. 1968 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov prosvetno-kulturnega 
zbora je na, seji 1. februarja 1968 skupno z odborom republiškega zbora za. pre- 
sveto in kulturo obravnaval predlog zakona o spremembi zakona o izobraže- 
valnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Predložene spremembe zakona o izobraževalnih skupnostih in o financi- 
ranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji razveljavljajo tiste njegove 
določbe, ki zadolžujejo republiko, da z zakonom določi najnižjo stopnjo občin- 
skega prispevka oziroma najnižje dele prispevkov, ki jih morajo občine določiti 
za izobraževanje na svojih območjih. Predlagatelj se je odločil ža spremembo 
teh določil, ker zaradi izredno različne gospodarske razvitosti občin in s tem 
neenakih struktur občinskih proračunov ni mogoče določiti za vse temeljne 
izobraževalne skupnosti ustreznih najnižjih stopenj oziroma deležev občinskih 
proračunskih virov. 

Odbor je v celoti podprl v razpravi izraženo stališče, da je vsebina predloga 
zakona take narave, ki vsekakor sodi v področje in pristojnost - prosvetno- 
kulturnega zbora, tembolj, ker je bil za sprejem zakona pristojen prav ta zbor. 
Zato se odbor ni strinjal z odločitvijo, da je za sprejem zakona pristojen poleg 
republiškega gospodarski zbor, prosvetno-kulturnemu zboru pa je le dana 
možnost, da posreduje svoje mnenje. 

Glede predloženih sprememb zakona o izobraževalnih skupnostih in o 
financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji so člani odbora menili, 
da se s prepuščanjem odločanja o deležu prispevkov za izobraževanje samim 
občinskim skupščinam sicer uresničuje načelo, da družbeno-politične skupnosti 
ob uveljavljanju čimbolj neposrednega družbenega samoupravljanja zagotav- 
ljajo sredstva za izobraževanje skladno s specifičnostmi svoje družbene in gospo- 
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darske strukture; vendar so ob tem izrazili bojazen, ali bodo vse občine, ki 
na tolikšno samostojnost menda le niso bile pripravljene, resnično sposobne 
najbolj ustrezno urediti financiranje svojega šolstva. Odbor je menil, da pred- 
pisovanje najnižjih „stopenj občinskih prispevkov s strani republike nikakor 
ne pomeni nezaupnice do občinskih skupščin, opozoril pa je, da se pri nekaterih 
občinskih upravnih organih že kažejo težnje po zniževanju sredstev za šolstvo 
(Ljubljana, Krško). Z razveljavitvijo v predlogu zakona omenjenih določb bi 
lahko predvsem v gospodarsko manj razvitih občinah omejili proces izboljšanja 
pogojev izobraževalne dejavnosti. 

Odbor se je sicer strinjal z intencijo predlagatelja, da v resoluciji o smer- 
nicah razvoja v letu 1968 opozori občinske skupščine, da samostojno določanje 
stopnje oziroma deleža iz obveznih delov sredstev za izobraževanje ne sme 
pripeljati do tega, da bi občine namenile manj sredstev za šolstvo kot doslej, 
vendar je opozoril, da priporočila te vrste do sedaj niso prinesla pričakovanih 
rezultatov. Republiška izobraževalna skupnost pa bo v zvezi s tem prevzela 
izredno odgovorno in težko nalogo, Saj bo morala z dodeljevanjem posebnih 
dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim predvsem ona zago- 
toviti uresničevanje smernic resolucije o razvoju v letošnjem letu. 

Po vsestranski obravnavi so se člani odbora strinjali s spremembami, ki 
jih izvršni svet predlaga k zakonu o izobraževalni skupnosti in o financiranju 
vzgoje in izobraževanja, vendar so ob tem želeli podpreti težnje temeljnih 
izobraževalnih skupnosti, da bi tudi ob večji samostojnosti občinskih skupščin 
lahko resnično delovale po zastavljenih dosedanjih finančnih programih, brez 
prevelikega nihanja ali celo zmanjševanja dotoka sredstev za financiranje vzgoj- 
nega izobraževalnega dela. Zato je odbor podprl amandma poslanca prosvetno- 
kulturnega zbora Borisa Feldina k predloženemu zakonu, čigar intencija je v 
tem, da v letošnjem letu občinske skupščine zagotove za šolstvo vsaj tolikšna 
sredstva kot v minulem letu, ter jih povečajo za toliko, za kolikor se bodo 
povečali celotni lastni proračunski dohodki: 

»Doda se nov drugi člen, ki se glasi: 
Drugi odstavek 62. člena zakona o izobraževalnih skupnostih in o financi- 

ranju vzgoje in izobražev&nja (Uradni list SRS, št. 16-115/67) se spremeni in 
dopolni tako, da se glasi: 

Občinske skupščine morajo v letu 1968 določiti najmanj takšno stopnjo 
občinskega prispevka za izobraževanje po drugem odstavku 26. člena tega 
zakona, tolikšen del občinskega prispevka za izobraževanje po 27. členu tega 
zakona in tolikšen del občinskega davka od prometa blaga na drobno po drugem 
odstavku 29. člena tega zakona, da bodo za financiranje dejavnosti iz 40. člena 
tega zakona zagotovljena pri enakem obsegu te dejavnosti sorazmerno najmanj 
za toliko višja lastna sredstva, za kolikor se druga lastna sredstva občinskega 
proračuna v letu 1968 povečajo. Če pa se sredstva v občinskem proračunu za 
leto 1968 ne povečajo, morajo biti zagotovljena najmanj tolikšna sredstva, kot so 
jih občinske skupščine dolžne zagotoviti po zakonu za te dejavnosti v letu 1967. 

Sedanji drugi člen postane tretji.« 
Odbor je nadalje predlagal, da se financiranje celotnega srednjega šolstva 

dokončno uredi po enotnem načinu. Prouči naj se možnosti, da bi bila repu- 
bliška izobraževalna skupnost pristojna tudi za financiranje gimnazij, kot je 
to že urejeno za splošno strokovno šolstvo. Temeljne izobraževalne skupnosti naj 
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bi tako financirale le osnovno šolstvo in s tem povezano vzgojno-izobraževalno 
dejavnost. 

Odbor je določil za svojega poročevalca na seji zbora poslanko Lojzko 
Gostenčnik-Zmavc. 

Št.: 402-67/68 
Ljubljana, 2. 2. 1968 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora — poročilo 
z dne 6. 2. 1968, št. 402-67/68. 

PREDLOG ZAKONA 

o stopnjah in delitvi prispevkov za otroško varstvo v letu 1968 

1. člen 

Prispevek za otroško varstvo po 4. in 6. členu zakona o skupnostih otroškega 
varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji 
(Uradni list SRS, št. 43-335/67) se v letu 1968 plačuje po stopnji 1,8%. 

Prispevek za dnevno varstvo otrok po 5. členu istega, zakona se plačuje 
v letu 1968 po stopnji 0,25%. 

2. člen 

Prispevki iz prvega odstavka prejšnjega člena se delijo: 
— 90% na poseben račun sklada republiške skupnosti otroškega varstva 

za otroški dodatek; 
— 2 % na poseben račun sklada republiške skupnosti otroškega varstva 

za potrebe dnevnega varstva otrok; 
— ,8 % v sklade temeljnih skupnosti otroškega varstva oziroma na poseben 

račun temeljnih izobraževalnih skupnosti, če opravljajo naloge skupnosti otro- 
škega varstva. 

3. člen 

Prispevki se odvajajo v sklade oziroma na posebne račune po prejšnjem 
členu ob vsakem izplačilu osebnih dohodkov pri banki oziroma ob izplačilu 
pokojnin in invalidskih prejemkov pri republiški skupnosti socialnega zavaro- 
vanja delavcev. 

Prispevki za otroško varstvo, ki jih plačujejo zasebni delodajalci in pogod- 
beni zavarovanci, se plačujejo in delijo po prejšnjem členu hkrati s plačilom 
prispevkov za socialno zavarovanje. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1968. 
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OBRAZLOŽITEV 

Zakon o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik 
otroškega varstva v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 43-335/67) določa v 
10. členu, da stopnje prispevkov za otroško varstvo zavezancev po 4. členu tega 
zakona in za tiste zavezance po 6. členu tega zakona, ki po posebni pogodbi 
prejemajo otroški dodatek, določi Skupščina SR Slovenije, ki prav tako določa 
po 11. členu cit. zakona stopnjo prispevka za dnevno varstvo otrok vojaških 
oseb v aktivni službi Jugoslovanske ljudske armade na območju SR Slovenije. 

Po določbi 13. člena cit. zakona določi Skupščina SR Slovenije, kako se 
delijo sredstva iz prispevka po 10. členu tega zakona med skladom republiške 
skupnosti otroškega varstva in skladi temeljnih skupnosti. 

Pri določitvi višine stopnje za prispevke zavezancev iz 4. in 6. člena cit. 
zakona je treba upoštevati, da je otroški dodatek pravica, ki se pridobi pod 
pogoji, določenimi s cit. zakonom (cenzus in drugo) in da je višina dodatka 
določena po novo uvedenem linearnem sistemu enotnega mesečnega dodatka 
50,00 din. 

Glede določitve višine stopnje za dnevno varstvo otrok zavezancev iz 
5. člena citiranega zakona pa je upoštevati določbo 48. člena zakona o otroškem 
dodatku vojaških oseb v aktivni službi Jugoslovanske ljudske armade (Uradni 
list SFRJ, št. 54-707/67), ki določa višino stopnje prispevka za otroški dodatek 
za leto 1968 na 2,5 °/o od osnove za njegovo obračunavanje. 

V letu 1967 je znašala osnova za izračun prispevka za socialno zavaro- 
vanje 8 040 000 000 novih dinarjev. Pri otroškem dodatku se mora ta osnova 
zmanjšati za ca. 3,5 %>, ker prispevka zanj ne plačujejo obrtniki, samostojni 
poklici, vojska, vajenci itd., kar pomeni izpad osnove za okrog 270 000 000 novih 
dinarjev. Na ta način je znašala osnova za otroške dodatke 7 770 000 000 novih 
dinarjev. To pomeni, da se je iz te osnove zbralo v skladu otroškega dodatka 
pri stopnji 1,8 okrog 140 milijonov novih dinarjev. K temu iznosu je treba 
prišteti še prispevek iz invalidskega in starostnega zavarovanja za otroške do- 
datke upokojencev v višini ca. 15 000 000 novih dinarjev in 0,40 °/o posebnega 
prispevka za otroški dodatek, ki se je zbiral od 30. junija do 31. decembra 1967 
in zbralo okrog 16 000 000 novih dinarjev. Skupno se je torej zbralo v letu 1967 
za izplačilo otroških dodatkov 171 000 000 novih dinarjev. Iz teh sredstev so se 
plačevali samo otroški dodatki in ni bilo ničesar porabljeno za dnevno varstvo 
otrok, prav tako pa sklad otroškega dodatka ni imel nobene rezerve. 

Poprečni otroški dodatek je znašal v letu ,1967 46 novih dinarjev. Pri tem 
pripominjamo, da je veljal od 1. aprila do 31. decembra 1967 novi cenzus za 
pridobitev pravice do otroškega dodatka, zaradi česar je izgubilo pravico do 
otroškega dodatka v zadnjih 9 mesecih leta 1967 okrog 27 000 otrok. 

V letu 1968 bo znašala — glede na predvidene prispevke od osebnih do- 
hodkov v višini 27,5 l0/o — osnova za izračun prispevkov za socialno zavarovanje 
8 777 000 000 novih dinarjev, katero pa je treba iz zgoraj navedenih razlogov 
zmanjšati za 3,5 %», tako da se vzame za osnovo 8 407 000 000 novih dinarjev. 
Od tega zneska bi pri. stopnji 1,8 dobilo otroško varstvo 152 460 000 novih 
dinarjev. K temu je treba prišteti še prispevek iz invalidskega in starostnega 
zavarovanja za otroške dodatke upokojencev 16 000 000 novih dinarjev, tako 
da se bo zbralo za otroško varstvo v letu 1968 skupno 168 460 000 novih dinarjev. 
Ta znesek predstavlja 98,5 °/c celotnih dohodkov za otroške dodatke v letu 1967 
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oziroma 108,7% dohodkov brez posebnega prispevka za otroški dodatek v 
letu 1967. 

Iz zbranih sredstev bo treba v letu 1968 prvenstveno izplačevati otroške 
dodatke in stroške uslug zavodov za socialno zavarovanje, preostala sredstva 
pa se bodo porabila za potrebe dnevnega varstva v občinah in republiki. 

Po novem zakonu bo v letošnjem letu predvidoma prejemalo otroški do- 
datek 245 000 otrok. Število se bo povečalo predvsem zaradi: 

1. letnega naravnega prirastka, 
2. sprejetih amandmajev k zakonu in 
3. spremenjenega cenzusa na družinskega člana. 
Za omenjeno število otrok se bo pri linearni višini otroškega dodatka 

50 novih dinarjev potrebovalo torej 147 000 000 novih dinarjev. Ce prištejemo 
k temu še 3 336 000 novih dinarjev za usluge zavodov za socialno zavarovanje 
in 1 500 000 novih dinarjev za rezervo, bodo znašali v letu 1968 fiksni stroški 
za otroško varstvo 151 836 000 novih dinarjev. Za dnevno varstvo otrok bo 
po tem izračunu ostalo 16 624 000 novih dinarjev. 

Glede na to smatramo, da je v predlogu zakona predlagana delitev sred- 
stev med otroškim dodatkom in dnevnim varstvom v razmerju 90 : 10 realna 
in utemeljena. 

V predlogu zakona je predloženo, da se sredstva, namenjena dnevnemu 
varstvu, delijo med temeljnimi in republiško skupnostjo otroškega varstva v 
razmerju 80 : 20. 

MNENJE 

s oci a 1no-z dra vs tveneg a zbora 

Socialno-zdravstveni zbor je na seji dne 9. februarja 1968 obravnaval 
predlog zakona o stopnjah in delitvi prispevkov za otroško varstvo v letu 1968, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Zbor se je strinjal s predlogom, da delovne in druge organizacije ter 
državni organi in zasebni delodajalci ter pripadniki samostojnih poklicev pla- 
čujejo prispevek za otroško varstvo po stopnji 1,8'%. Nadalje se je strinjal 
s predlagano stopnjo prispevka za dnevno varstvo otrok vojaških oseb v aktivni 
službi v JLA, menil pa je, da bi morala biti podana tudi ocena o dohodkih, ki 
bodo zbrani s tem prispevkom. 

Zbor se je strinjal z amandmajem k 1. členu predloga zakona, ki ga j^ 
predstavnik predlagatelja podal na seji zbora. 

Zbor predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta predlog zakona. 

Št.: 420-17/68 
Ljubljana, 9. 2. 1968 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
6. februarja 1968 obravnavala predlog zakona o stopnjah in delitvi prispevkov 
za otroško varstvo v letu 1967, ki ga je Skupščini SR Sloveniji predložil 
izvršni svet. 
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V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da se s predlaganim zakonom 
realizirata določbi 10. in 11. člena zakona o skupnostih otroškega varstva in o 
financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS 
št. 43-67), po katerih Skupščina SR Slovenije določi stopnje prispevkov za 
otroško varstvo zavezancev po 4. in 6. členu temeljnega zakona ter stopnja 
prispevka za dnevno varstvo otrok vojaških oseb v aktivni službi JLA na 
območju SR Slovenije. Prav tako določi Skupščina SR Slovenije, po 13. členu 
citiranega zakona, kako se delijo sredstva iz prispevka po 10. členu zakona med 
skladom republiške skupnosti otroškega varstva in skladi temeljnih skupnosti. 

Komisija k predlaganemu zakonu ni imela načelnih pripomb. 
V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga pa je komisija pred- 

lagala, da se v 1. vrsti 4. člena beseda »osmi« nadomesti z besedo »naslednji«. 
Ker gre za uveljavitev prispevnih stopenj, ki se bodo uporabljale od 

1. januarja 1968 dalje, je brez pomena uveljavljanje zakona osmi dan po objavi 
ter naj se skladno z ostalimi proračunskimi predpisi uveljavi naslednji dan po 
objavi. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da je predlog zakona v skladu z ustavo 
in s pravnim sistemom. 

Št.: 420-23/68 
Ljubljana, dne 6. 2. 1968 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora sta na seji 
dne 5. februarja 1968 obravnavala' predlog zakona o stopnjah in delitvi pri- 
spevkov za otroško varstvo v letu 1968, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet s predlogom, da se obravnava po skrajšanem postopku na podlagi 
294. in 296. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Odbora sta v načelni razpravi ugotovila, da je treba zakon sprejeti zaradi 
tega, da se lahko do 29. 2. 1968 določi, kako se delijo sredstva iz prispevka za 
otroško varstvo med skladom republiške skupnosti otroškega varstva in skladi 
temeljnih skupnosti. 

Odbora sta predlog zakona v načelu sprejela. V podrobni obravnavi pa sta 
obravnavala amandma socialno-zdravstvenega zbora 

k 1. členu, ki se glasi: 
Besedilo 1. odstavka 1. člena predloga zakona se nadomesti z dvema novima 

odstavkoma: 
»Prispevek za otroško varstvo po 1. in 3. alinei 2. odstavka 4. člena ter 

po 6. členu zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih 
oblik otroškega varstva v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 43-335/67) se v letu 1968 
plačuje po stopnji 1,8%. 

Prispevek za otroško varstvo po 2. alinei 2. odstavka 4. člena istega zakona 
se v letu 1968 plačuje po stopnji 1,5 %.« 

Odbora amandmaja socialno-zdravstvenega zbora nista sprejela, ker sta 
bila mišljenja, da mora tudi sklad invalidskega in pokojninskega zavarovanja 
po načelu solidarnosti prispevati sredstva ne le za kritje otroškega dodatka, 
temveč tudi za financiranje dnevnega varstva otrok. 
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Za svojega poročevalca je odbor za družbeni plan, finance in proračun 
republiškega zbora določil poslanca Milana Ravbarja, občasni odbor za gospo- 
darsko programiranje in finance gospodarskega zbora pa poslanca Antona Zu- 
pančiča. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora predlagata 
svojima zboroma, da sprejmeta predlog zakona v predloženem besedilu po 
skrajšanem postopku. 

3t.: 420-23/68 
Ljubljana, 8. 2. 1968 

PREDLOG ZAKONA 

o postopku, rokih in obveznostih v zvezi s soglasjem k stopnjam prispevkov 
za zdravstveno zavarovanje 

1. člen 

Stopnje prispevkov (osnovnega in dodatnih) za zdravstveno zavarovanje 
določa skupščina komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev (v 
nadaljnjem besedilu: skupščina komunalne skupnosti) v soglasju z občinskimi 
skupščinami z območja komunalne skupnosti. 

Šteje se, da je soglasje k stopnji prispevka dano, če sta s predlagano stopnjo 
soglašali najmanj dve tretjini skupščin občin, v katerih sta najmanj dve tretjini 
zavarovancev, za katere se plačuje komunalni skupnosti osnovni prispevek za 
zdravstveno zavarovanje. 

2. člen 

Skupščina komunalne skupnosti mora predložiti občinskim skupščinam 
sklep o stopnji prispevka najpozneje v petih dneh od dneva, ko je sklep sprejela. 

3. člen 

Skupščina komunalne skupnosti mora predlogu za soglasje priložiti: 
1. poročilo o finančnem stanju sklada za zdravstveno zavarovanje in o 

načinu kritja morebitnega primanjkljaja po zaključnem računu; 
2. obrazložitev obračuna po predlagani prispevni stopnji, pri čemer se 

načrtovani izdatki prikažejo ločeno po naslednjih pokazateljih: 
— denarne dajatve, 
— izdatki za zdravstveno varstvo, 
— poslovni stroški (skupščine in zavoda). 
Pri obrazložitvi predlagane prispevne stopnje za dodatni prispevek je treba 

navesti tudi metodo za izračunavanje stopnje dodatnega prispevka, osnovo za 
določitev stopnje in dohodek sklada, ki se pričakuje od dodatnega prispevka. 

4. člen 

Vsaka občinska skupščina mora sporočiti skupščini komunalne skupnosti 
in komunalnemu zavodu za socialno zavarovanje, kdaj bo seja občinske skup- 
ščine, na kateri se bo obravnaval predlog za soglasje k stopnji prispevka. 
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Predsednik skupščine komunalne skupnosti in direktor komunalnega za- 
voda za socialno zavarovanje ali njuna v ta namen izrecno pooblaščena zastop- 
nika se morata udeležiti seje občinske skupščine in dajati na seji potrebna 
pojasnila. 

5. člen 

Občinska skupščina mora pismeno sporočiti skupščini komunalne skupnosti 
svojo odločitev o stopnji prispevka najpozneje v 20 dneh od dneva, ko je 
prejela predlog za soglasje. 

Ce občinska skupščina v roku iz prejšnjega odstavka ne sporoči svoje 
odločitve, se šteje, da je dala svoje soglasje. 

6. člen 

Občinska skupščina lahko odreče soglasje: 
— če ugotovi, da bi predvideni izdatki lahko bili nižji in da bi to znižanje 

izdatkov pomembno vplivalo na stopnjo prispevka. V tem primeru mora 
občinska skupščina navesti, kateri izdatki so previsoko planirani in za koliko 
so previsoko planirani oziroma s katerimi ukrepi bi bilo mogoče doseči znižanje 
izdatkov; 

— če so rezerve sklada določene nad predpisano ravnijo; 
— če je stopnja višja, kot jo dopuščajo predpisi ali drugi akti glede višine 

prispevkov za socialno zavarovanje. 

7. člen 

Ce skupščina komunalne skupnosti ni dobila soglasja po 1. členu tega 
zakona, lahko predlaga Skupščini SR Slovenije, da odloči o soglasju. 

Stopnje prispevkov, za katere je dala soglasje Skupščina SR Slovenije, se 
uporabljajo za obdobje, za katero jih je predpisala skupščina komunalne skup- 
nosti. Do odločitve Skupščine SR Slovenije o Soglasju se plačujejo prispevki 
kot akontacija po stopnjah, ki so veljale za prejšnje obdobje. 

8. člen 

Ne glede na določbe 5. člena tega zakona morajo občinske skupščine v 
letu 1968 odločiti o soglasju tako, da bo mogoče stopnje uveljaviti najpozneje 
do 29. februarja 1968. 

Če občinska skupščina ne sporoči svoje odločitve do dneva iz prejšnjega 
odstavka, se šteje, da je dala soglasje. 

9. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

35 
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OBRAZLOŽITEV 

1. 

Po temeljnem zakonu o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja 
(TZOFSZ) so prispevki za zdravstveno zavarovanje osnovni in dodatni. Stopnje 
teh prispevkov določa skupščina komunalne skupnosti v soglasju z občinskimi 
skupščinami. Doslej postopek v zvezi s soglasjem ni bil urejen. Po TZOFSZ iz 
decembra 1967 (Uradni list SFRJ, št. 54-702/67 - v nadaljnjem besedilu: novela 
TZOFSZ) pa sedaj določa, da se z republiškim predpisom natančneje uredijo 
postopek, roki in obveznosti skupščin komunalnih skupnosti in občinskih skup- 
ščin v zvezi s soglasjem, ki mora biti dobljeno oz. dano za sklepe o stopnjah 
prispevkov, kot tudi način obravnavanja spornih vprašanj, ki utegnejo nastati 
v zvezi z danim oz. odrečenim soglasjem za sklepe o stopnjah prispevkov. 

Ta postopek ureja predloženi zakonski predlog tako, da 
a) zavezuje komunalne skupnosti socialnega zavarovanja, da morajo sklep 

o stopnji prispevka najpozneje v petih dneh po sprejetju predložiti v soglasje 
občinskim skupščinam, hkrati pa predložiti vse podatke, po katerih je mogoče 
oceniti utemeljenost, primernost in realnost predvidene stopnje prispevka ter 
obvezno udeležbo na seji občinske skupščine, ko sklepa o soglasju; 

b) zavezuje občinske skupščine, da morajo najpozneje v 20 dneh od dneva, 
ko so prejeli predlog za soglasje, komunalni skupnosti pismeno sporočiti svojo 
odločitev o soglasju; na sejo, na kateri bodo sklepali o soglasju, pa morajo 
povabiti pooblaščene predstavnike komunalne skupnosti in komunalnega zavoda 
za socialno zavarovanje. 

Predvideni postopek naj zagotovi pripravljeno in ažurno odločanje o tako 
pomembni zadevi kot je določanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Zato 
predlog predvideva, da se šteje, da je občinska skupščina dala soglasje k 
stopnji prispevka, če najpozneje v 20 dneh komunalni skupnosti ne sporoči 
svoje odločitve. 

Občinska skupščina sicer po prosti presoji sklepa o tem, ali bo dala soglasje 
k stopnji prispevka za zdravstveno zavarovanje ali bo soglasje odrekla. Toda 
v skladu s splošnimi načeli iz TZOFSZ predlog zakona našteva primere, kdaj 
občinska skupščina lahko odreče soglasje; le-ta mora navesti vzroke in možne 
rešitve, oblike in načine, ki bi samoupravne delovne organizacije in posamezne 
dejavnike družbeno-političnih skupnosti spodbujale k racionalnejšemu gospo- 
darjenju s skladi zdravstvenega zavarovanja. 

Končno daje predlog zakonal komunalni skupnosti možnost, da predlaga 
Skupščini SRS, da odloči o soglasju, če s predlagano stopnjo ne soglaša najmanj 
dve tretjini občinskih skupščin, v katerih sta najmanj dve tretjim zavarovancev, 
za katere se plačuje komunalnim skupnostim osnovni prispevek za zdravstveno 
zavarovanje. 

2. 

Sklepi o stopnjah prispevkov morajo biti sprejeti in soglasje zanje mora 
biti dano pred začetkom tistega koledarskega leta, v katerem se začnejo upo- 
rabljati stopnje. Ce do tega časa sklepi niso sprejeti, ali soglasje zanje ni dano, 
se uporabljajo tudi v novem letu stopnje iz prejšnjega leta. Cit. sprememba 
TZOFSZ pa uveljavlja za leto 1968 izjemo: stopnje prispevkov morajo biti 
določene najkasneje do 29. februarja 1968, da bodo lahko veljale od 1. janu- 
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arja 1968 dalje. Ker je s predlaganim zakonom predvideni postopek sestavni del 
določanja stopenj prispevkov za zdravstveno zavarovanje in ker bo ta postopek 
zlasti aktualen za določanje dodatnih prispevkov z veljavnostjo od 1. janu- 
arja 1968, se predlaga, da se zakon o tem postopku sprejme po hitrem postopku 
po določbah 298. in 299. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, da se na tak 
način varuje možnost njegove uveljavitve z retroaktivnim učinkom. 

3. 

Predosnutek zakona je bil poslan vsem komunalnim skupnostim socialnega 
zavarovanja in občinskim skupščinam na sedežih komunalnih skupnosti, repu- 
bliškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo, republiškemu sekre- 
tariatu za finance, sekretariatu izvršnega sveta za zakonodajo in izvršnemu 
odboru republiške konference SZDL. Poslane pripombe so upoštevane pri 
izdelavi predloga. Ves čas so pri obravnavanju posameznih vprašanj, ki jih 
ureja predlog zakona, sodelovali predstavniki skupščine republiške skupnosti 
socialnega zavarovanja in republiškega zavoda za socialno zavarovanje. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na seji dne 6. fe- 
bruarja 1968 obravnavala predlog zakona o postopku, rokih in obveznostih v 
zvezi s soglasjem k stopnjam prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da obstoja pravna podlaga za 
predlagani zakon v določbi 2. člena zakona o spremembah in dopolnitvah temelj- 
nega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja (Ur. 1. SFRJ, 
št. 54/67), po katerem republiški predpis natančneje ureja postopek, roke in 
obveznosti skupščin komunalnih skupnosti in občinskih skupščin v zvezi s 
soglasjem, ki mora biti dobljeno oziroma dano za sklepe o stopnjah prispevkov, 
kot tudi način obravnavanja spornih vprašanj, ki utegnejo nastati v zvezi z 
danim oziroma odrečenim soglasjem za sklepe o stopnjah prispevkov za zdrav- 
stveno zavarovanje. Glede na to ugotovitev komisija k rešitvam v predlaganem 
zakonu ni imela načelnih pripomb. 

Tudi v podrobni obravnavi k predlogu zakona ni bilo pripomb niti pred- 
logov za spremembe oziroma dopolnitve. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da je predlog zakona v skladu z ustavo 
in s pravnim sistemom. 

Št.: 420-26/68 
Ljubljana, dne 6. 2. 1968 

Poročilo odbora za delo in socialno zavarovanje in odbora za zdravstvo in 
socialno politiko republiškega zbora — poročilo z dne 2. 2. 1968, št. 420-26/68. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega 
zbora — poročalo- z dne 5. 2. 1968, št. 420-26/68. 

35« 
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PREDLOG ZAKONA 

o dodatnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci 
— člani gospodinjstva, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo 

1. člen 

Komunalna skupnost socialnega zavarovanja delavcev (v nadaljnjem bese- 
dilu: komunalna skupnost) lahko vpelje dodatni prispevek za zdravstveno 
zavarovanje, ki ga morajo plačevati zavarovanci-člani gospodinjstev, katera 
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in niso oproščena plačevanja prispevka 
iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti. 

Za zavezanca dodatnega prispevka pa se ne šteje zavarovanec, ki je lastnik, 
solastnik in uživalec kmetijskega zemljišča, ki plačuje prispevke iz osebnega 
dohodka od kmetijske dejavnosti. 

2. člen 

Stopnja dodatnega prispevka za zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem 
besedilu: dodatni prispevek) ne sme presegati 50% stopnje osnovnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje na območju komunalne skupnosti. 

3. člen 

Dodatni prispevek se plačuje od neto osebnega dohodka zavezanca. 

4. člen 

Zavezanec mora predložiti komunalnemu zavodu za socialno zavarovanje 
izjavo, da je član gospodinjstva po 1. členu tega zakona, najpozneje v 30 dneh 
od dneva, ko je postal član takega gospodinjstva. Zavezanec, ki je član takega 
gospodinjstva na dan, ko se vpelje dodatni prispevek po tem zakonu, mora 
predložiti izjavo najpozneje v 30 dneh. 

Ce zavezanec ne predloži izjave iz prejšnjega odstavka niti v dveh mesecih 
od dneva, ko je postal član takega gospodinjstva, oziroma od dneva, s katerim 
je bil vpeljan dodatni prispevek po tem zakonu, plača štirikratni znesek do- 
datnega prispevka za čas med dnem, ko je obveznost plačevanja dodatnega 
prispevka nastala, in dnem, ko je bila ta obveznost ugotovljena. 

5. člen 

Komunalni zavod za socialno zavarovanje izda zavezancu na podlagi prijave 
iz prejšnjega člena odločbo o obveznosti plačevanja dodatnega prispevka. 

6. člen 

Odločbo iz prejšnjega člena vroči komunalni zavod za socialno zavarovanje 
tudi izplačevalcu zavezančevega osebnega dohodka iz delovnega razmerja. Ko 
prejme to odločbo, je izplačevalec zavezančevega osebnega dohodka odgovoren 
za obračun in odvod dodatnega prispevka. 
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7. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, 
uporablja pa se od 1. januarja 1968. 

OBRAZLOŽITEV 

2e po dosedanjem 79. členu temeljnega zakona o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: temeljni zakon) so bili zava- 
rovanci — člani gospodinjstva, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, dolžni 
plačevati dodatni prispevek za zdravstveno zavarovanje. Temeljni zakon je 
tudi določal, da stopnja dodatnega prispevka lahko znaša največ 25 '°/o od stop- 
nje osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje. 

Po noveli te določbe pa temeljni zakon sedaj prepušča republikam odločitev 
o tem, ali se vpelje dodatni prispevek, ki naj bi ga plačali zavarovanci — člani 
kmetijskih gospodinjstev, ali ne. Ce republika odloči, da se ta prispevek lahko 
vpelje, mora določiti, v katerih primerih in v katerih pogojih nastane obveznost 
plačevanja tega dodatnega prispevka, postaviti mejo, do katere se sme določati 
stopnja prispevka in določiti, kako se ta dodatni prispevek plačuje. 

Po predlogu zakona republika daje komunalnim skupnostim možnost in 
pravno osnovo, da lahko vpeljejo ta dodatni prispevek, katerega namen je, da 
prispeva h kritju stroškov skladov za rizike, ker ti zavarovanci opravljajo 
kmetijska dela na kmetijskem zemljišču, s čimer se povečuje možnost obolenj 
in nezgod, katerih zdravljenje bremeni sklade zdravstvenega zavarovanja de- 
lavcev. V letu 1967 so skladi s tem dodatnim prispevkom dosegli dohodek 
ca. 2 milijona N din. 

Po predlogu zakona 
— so zavezanci za ta dodatni prispevek samo člani tistih kmetijskih 

gospodinjstev, ki niso oproščeni plačevanja prispevka iz osebnega dohodka od 
kmetijskih dejavnosti in pod pogojem, da je kakšen njihovih ožjih članov 
gospodinjstva (zakonec, otroci, starši) lastnik ali uporabnik kmetijskega zem- 
ljišča (1. člen predloga); predlog pa izrecno določa, da ta obveznost ne prizadene 
tistega zavarovanca kmeta-delavca, ki ga že veže dolžnost, da po zakoni^, o 
zdravstvenem zavarovanju kmetov plačuje 8 °/o prispevek od osebnega dohodka 
od katastrskega dohodka; 

— o uvedbi dodatnega prispevka odloči skupščina komunalne skupnosti, 
ki tudi določa njegovo stopnjo v soglasju z občinsko skupščino; 

— predlog zakona določa najvišjo dopustno mejo, do katere lahko komu- 
nalne skupnosti določijo to stopnjo, ki ne sme presegati 50'%» stopnje osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje na območju komunalne skupnosti; 

— pogoj za nastanek obveznosti plačevanja je prijava samega zavarovanca, 
da je član takega gospodinjstva. Seveda pa je zavarovančeva obveznost, dati 
tako prijavo, sankcionirana s tem, da bi moral zavarovanec plačati štirikratni 
znesek dodatnega prispevka, če bi te obveznosti ne izpolnil. 

Predlog zakona je bil dan v pripombe vsem komunalnim skupnostim in 
občinskim skupščinam na sedežih komunalnih skupnosti. Dalje je bil predlog 
zakona poslan tudi republiškemu sekretariatu za finance, republiškemu se- 
kretariatu za zdravstvo in socialno varstvo, republiškemu zavodu za socialno 
zavarovanje in izvršnemu odboru republiške konference SZDL. 
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Da bi se zavarovala možnost, da komunalne skupnosti že v letu 1968 
vpeljejo ta dodatni prispevek ter določijo njegovo stopnjo, po kateri bi se 
prispevek pobiral od 1/1-1968 dalje, je treba zakon sprejeti po hitrem postopku 
po 298. in 299. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

MNENJE 

s oci a 1no - z dra v s tveneg a zbora 

Socialno-zdravstveni zbor je na seji dne 9. februarja 1968 obravnaval 
predlog zakona o dodatnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, ki ga pla- 
čujejo zavarovanci-člani gospodinjstva, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Zbor se je s predlogom zakona v načelu strinjal. Še posebej je poudaril, 
da je prav, da zavarovanci, ki plačujejo republiški prispevek iz osebnega 
dohodka od kmetijske dejavnosti po stopnji 8'%, ne bi plačevali dodatnega 
prispevka po tem zakonu. 

Upoštevajoč, da se poleg omenjenega dodatnega prispevka predlaga tudi 
uvedba prispevka za zavarovance z dodatno zaposlitvijo oziroma s postranskim 
poklicem, je bil zbor mnenja, naj bi zavarovanec-član gospodinjstva, ki se 
ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, sam pa se s to dejavnostjo ne ukvarja, ker 
ima postranski poklic, plačal le en dodatni prispevek. Pri tem je zbor upošteval, 
da se dodatni prispevek uvaja predvsem zaradi tega, ker zavarovanci, ki se 
ukvarjajo s postranskimi dejavnostmi, predstavljajo večji rizik za sklad zdrav- 
stvenega zavarovanja delavcev. Zavarovanec, ki se torej ukvarja s postranskim 
poklicem, ne pa tudi s kmetijsko dejavnostjo, ne pomeni dvojnega rizika za 
sklad zdravstvenega zavarovanja delavcev. 

Komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev naj bi pri določitvi 
dodatnega prispevka, ki naj se plačuje od neto osebnega dohodka zavezanca, 
upoštevale tudi višino katastrskega dohodka. 

Zbor predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta predlog zakona. 

Št.: 420-24/68 
Ljubljana, 9. 2. 1968 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na seji dne 6;. fe- 
bruarja 1968 obravnavala predlog zakona o dodatnem prispevku za zdravstveno 
zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci-člani gospodinjstva, ki se ukvarja 
s kmetijsko dejavnostjo, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da je predlagani zakon uteme- 
ljen na določbi 3. člena zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona 
o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja (Ur. 1. SFRJ, št. 54/67), 
po katerem lahko republika vpelje s svojim predpisom, da morajo plačevati 
dodatni prispevek zavarovanci-člani gospodinjstev, ki se ukvarjajo s kmetijsko 
dejavnostjo in niso oproščeni plačevanja prispevka iz osebnega dohodka od 
kmetijske dejavnosti. S tem predpisom se določi natančneje, v katerih primerih 
in ob katerih pogojih nastane obveznost plačevanja ter meja, ki jo sme dosegati 
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stopnja; poleg tega pa se določi tudi način plačevanja dodatnega prispevka. 
V tej zvezi je bilo ugotovljeno, da predlagani zakon rešuje navedena vprašanja 
v okviru določb zveznega zakona in je z njimi v skladu. Glede na to komisija 
k zakonskemu predlogu ni imela načelnih pripomb. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je bila komisija mne- 
nja. da določba 1. člena, čeprav je sicer povzeta iz zveznega zakona, ni dovolj 
precizna za praktično uporabo in utegnejo v izvajanju te določbe nastati 
nejasnosti in težave. V razpravi o tej določbi so bili nekateri člani komisije 
tudi mnenja, da izjema po 2. odstavku v primerjavi z zavezanci iz 1. odstavka m 
logična, niti utemeljena. Vendar je komisija ocenila, da gre pri tem za piven- 
stveno vsebinsko vprašanje, o katerem naj bi zavzeli svoje stališče pristojni 
odbori, zaradi česar o tem vprašanju ni posebej oblikovala svojega stališča. 

Komisija je predlagala, da se v 2. vrsti 2. odstavka beseda »in«, ki stoji 
med besedama »solastnik« ter »uživalec« nadomesti z besedo »ali«. Sprememba 
je potrebna zaradi jasnosti besedila, kajti zavarovanec ne more biti hkrati 
lastnik, solastnik in uživalec istega kmetijskega zemljišča, temveč je lahko le 
prvo, drugo ali tretje. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da je predlog zakona v skladu z ustavo 
in s pravnim sistemom. 

Št.: 420-24/68 
Ljubljana, dne 6. 2. 1968 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora poročilo 
z dne 6. 2. 1968, št. 420-24/68. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega 
zbora — poročilo z dne 5. 2. 1968, st. 420-25/68. 

PREDLOG ZAKONA 

o dodatnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci 
od dopolnilnih dohodkov 

1. člen 

Zavarovanci iz 2. točke prvega odstavka 79. člena temeljnega zakona o orga- 
nizaciji in financiranju socialnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 24/65, 
št. 57/65, št. 29/66, št. 52/66, št. 12/67 in št. 54/67 - v nadaljnjem besedilu: te- 
meljni zakon) plačujejo dodatni prispevek za zdravstveno zavarovanje (v na- 
daljnjem besedilu: dodatni prispevek) v primerih, ko dopolnilni dohodek pri 
drugem izplačevalcu osebnega dohodka ali dopolnilni dohodek za delo zunaj 
določenega delovnega časa pri istem izplačevalcu osebnega dohodka ne spada 
v osebni dohodek, ki je podlaga za izračunanje pokojninske osnove in osnove 
za plačevanje prispevkov za socialno zavarovanje. 

Za dopolnilni dohodek po prejšnjem odstavku se šteje tudi dohodek, ki ga 
dobi zavarovanec za delo po pogodbi o delu (četrti odstavek 17. člena temeljnega 
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zakona o delovnih razmerjih Uradni list SFRJ, št. 43/66 in št. 52/66) ali za delo 
po pogodbi, s katero se vzpostavi med delavcem in delovno organizacijo civilno- 
pravno razmerje (drugi odstavek 139. člena temeljnega zakona o delovnih raz- 
merjih). 

2. člen 

Zavarovanci iz 3. točke prvega odstavka 79. člena temeljnega zakona pla- 
čujejo dodatni prispevek v primerih, ko opravljajo poleg del& v delovnem 
razmerju s polnim delovnim časom še kakšno obrtno ali obrti podobno dejav- 
nost kot postranski poklic ali ko opravljajo delo na domu. 

Zavarovanci plačujejo dodatni prispevek za čas, ko opravljajo dejavnost ali 
delo iz prejšnjega odstavka. 

3. člen 

Stopnja dodatnega prispevka za zavarovance iz 2. in 3. točke prvega od- 
stavka 79. člena temeljnega zakona ne sme znašati manj kot 25'% in ne več 
kot 100 ®/o od stopnje osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje. 

4. člen 

Zavarovanci iz 2. točke prvega odstavka 79. člena temeljnega zakona pla- 
čujejo dodatni prispevek iz svojih dopolnilnih dohodkov. 

Za obračun in odvod dodatnega prispevka je odgovoren izplačevalec zava- 
rovančevega dohodka. 

5. člen 

Zavarovanci iz 3. točke prvega odstavka 79. člena temeljnega zakona morajo 
prijaviti dejavnosti iz 2. člena tega zakona komunalnemu zavodu za socialno 
zavarovanje v 30 dneh od dneva, ko so začeli opravljati to dejavnost. Zavaro- 
vanci, ki opravljajo takšno dejavnost na dan uveljavitve tega zakona, morajo 
predložiti prijavo v 30 dneh od uveljavitve tega zakona. 

Zavarovanci morajo predložiti prijavo iz prejšnjega odstavka tistemu ko- 
munalnemu zavodu za socialno zavarovanje, na katerega območju je sedež orga- 
nizacije, pri kateri je zavarovanec v delovnem razmerju. 

V prijavi je treba navesti tudi dohodek, ki ga doseže zavarovanec s takšno 
dejavnostjo. 

6. člen 

Komunalni zavod za socialno zavarovanje izda zavarovancu iz 3. točke 
prvega odstavka 79. člena temeljnega zakona na podlagi prijave odločbo o ob- 
veznosti plačevanja dodatnega prispevka. 

Zavarovanec plačuje dodatni prispevek od neto osebnega dohodka iz delov- 
nega razmerja. 

7. člen 

Odločbo iz prejšnjega odstavka prejšnjega člena vroči komunalni zavod za 
socialno zavarovanje tudi izplačevalcu zavarovančevega osebnega dohodka od 
delovnega razmerja. Ko prejme to določbo, je izplačevalec zavarovančevega 
osebnega dohodka odgovoren za obračun in odvod dodatnega prispevka. 
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8. člen 

Ce zavarovanec iz 3. točke prvega odstavka 79. člena temeljnega zakona ne 
predloži prijave po 5. členu tega zakona niti v dveh mesecih od dneva, ko je 
začel opravljati dejavnost oziroma od dneva uveljavitve tega zakona, plača 
štirikratni znesek dodatnega prispevka za čas med dnem ko je obveznost pla- 
čevanja dodatnega prispevka nastala in dnem, ko je bila obveznost ugotovljena. 

9. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, 
uporablja pa se od 1. januarja 1968. 

OBRAZLOŽITEV 

1. 

Po 79. členu noveliranega temeljnega zakona o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: temeljni zakon) dodatni pri- 
spevek za zdravstveno zavarovanje plačujejo: 

— zavarovanci, ki so poleg dela v delovnem razmerju s polnim delovnim 
časom zaposleni zaradi pridobivanja dopolnilnih dohodkov pri drugem izplače- 
valcu osebnega dohodka ali opravljajo po posebnem sporazumu posamezna dela 
izven določenega delovnega časa pri istem izplačevalcu osebnega dohodka (v 
nadaljnjem besedilu: zavarovanci z dodatno zaposlitvijo); 

— zavarovanci, ki poleg dela v delovnem razmerju s polnim delovnim časom 
opravljajo še kakšno drugo samostojno dejavnost zaradi pridobivanja dopolnil- 
nih dohodkov (v nadaljnjem besedilu: zavarovanci s postranskim poklicem). 

Do novele je že temeljni zakon neposredno za zavarovance z dopolnilno 
zaposlitvijo določal tudi stopnjo dodatnega prispevka in sicer 25 %> od stopnje 
osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje za dopolnilni dohodek po 
prvem členu tega zakona. Zato tudi ni bilo potrebe po republiškem predpisu, 
ki bi urejal dodatni prispevek teh zavarovancev. Zavarovanci s postranskim 
poklicem pa do novele sploh niso bili dolžni plačevati dodatni prispevek, to 
njihovo obveznost je uvedla šele novela. 

Novela temeljnega zakona zavezuje republike, da s svojimi predpisi na- 
tančneje določajo, v katerih primerih in ob katerih pogojih nastane plačevanje 
dodatnih prispevkov obeh kategorij zavarovancev, dalje najvišjo in najnižjo 
mejo, ki jo smejo dosegati stopnje teh prispevkov, in kako se plačuje dodatni 
prispevek zavarovancev s postranskim poklicem. 

Predloženi predlog zakona zato pomeni realizacijo določb 81. a člena temelj- 
nega zakona oziroma 4. člena njegove novele. 

2. 

Predloženi predlog zakona v 2. in 3. členu opredeljuje primere in pogoje 
nastanka obveznosti plačevanja dodatnega prispevka. 

V 4. členu je določena najvišja in najnižja meja, ki jo smejo dosegati stop- 
nje teh prispevkov. V tem okviru pa skupščina komunalne skupnosti določa 
konkretno stopnjo dodatnega prispevka v soglasju z občinsko skupščino. 
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Zavarovanci z dodatno zaposlitvijo so že doslej torej v letu 1967 plačevali 
ta dodatni prispevek. Skladi zdravstvenega zavarovanja delavcev so v letu 1967 
s tem dodatnim prispevkom nabrali nekaj čez 3,5 milijona N din; stopnja tega 
dodatnega prispevka je bila po komunalnih skupnostih različna in se je gibala 
od 0,5 %> do 3l%> neto prejemkov iz dodatne zaposlitve. 

Po predlogu zakona naj bi se ta stopnja v bodoče gibala od 1,5 °/<y do 7,3 °/o 
od neto prejemkov iz dodatne zaposlitve. Ocenjujemo, da bo dohodek skladov 
iz tega dodatnega prispevka nekoliko višji, kot je bil doslej: verjetno se bo gibal 
okoli 5 milijonov N din. 

■ Dodatni prispevek zavarovancev s postranskim poklicem se po noveli vpelje 
šele s 1/1-1968, ker ti zavarovanci doslej tega prispevka niso plačevali. Dodatni 
prispevek teh zavarovancev naj bi po ocenah komunalnih zavodov prinesel 
skladom ca. 1 milijon N din dohodkov. 

V zvezi z dodatnim prispevkom zavarovancev s postranskim poklicem je bilo 
sproženo vprašanje, kaj je osnova za odmero tega dodatnega prispevka: Ali se 
ta dodatni prispevek odmerja v °/o od dohodka iz samostojne dejavnosti, ali v 
odstotku od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja. Po noveli temeljnega 
zakona je možno vzeti kot osnovo za odmero prispevka osebni dohodek iz 
delovnega razmerja, ne pa dohodek iz samostojne dejavnosti. 

Dodatni prispevek zavarovancev s postranskim poklicem se plačuje na 
podlagi prijave samega zavarovanca o tem, da opravlja samostojno dejavnost. 
Prav zaradi tega predlog zakona predvideva sankcijo, da bi moral zavarovanec 
plačati štirikratni znesek dodatnega prispevka, če bi ne prijavil opravljanja 
samostojnih dejavnosti. Ce bi te sankcije ne bilo, bi to pomenilo, da bi zavaro- 
vanci te svoje obveznosti sploh ne izpolnjevali in bi pač čakali na to, da nekdo 
(upravni organ) ugotovi opravljanje te dejavnosti, ker bi ne glede na to, ali 
prijavijo to dejavnost ali ne, v vsakem primeru plačevali samo normalno 
višino dodatnega prispevka. 

Za obračun in odvod dodatnega prispevka skladom naj bi bil po predlogu 
zakona odgovoren izplačevalec dopolnilnega dohodka oz. osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja, za zavarovance s postranskim poklicem pod pogojem, da 
mu komunalni zavod vroči odločbo o obveznosti zavarovanca plačevati ta 
prispevek. 

3. 

Predosnutek za ta zakon je bil poslan vsem komunalnim skupnostim in 
občinskim skupščinam na sedežih komunalnih skupnosti. Dalje je bil predosnu- 
tek poslan republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo, republi- 
škemu sekretariatu za finance, republiškemu zavodu za socialno zavarovanje 
in izvršnemu odboru republiške konference SZDL. Predloženi predlog v glav- 
nem upošteva sprejete pripombe in je bilo besedilo zakona izdelano v sodelo- 
vanju s sekretariatom IS za zakonodajo. 

4. 

Po noveli temeljnega zakona morajo biti sklepi o stopnjah dodatnih pri- 
spevkov v letu 1968 sprejeti najkasneje do 29. februarja; v tem primeru se 
dodatni prispevki lahko pobirajo že od 1. januarja. Če ti sklepi ne bodo sprejeti 
do 29. februarja, jih v letu 1968 sploh ne bo mogoče pobirati; ne bodo pa se 
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mogli ti prispevki pobirati, če Skupščina SR Slovenije zakona ne bi sprejela 
vsaj v prvi polovici februarja. Zato se predlaga, da se zakon sprejme po hitrem 
postopku po določbah 298. in 299. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, da 
se na tak način varuje možnost njegove uveljavitve z retroaktivnim učinkom. 

MNENJE 

s oci a 1no-z dra v s tvene g a zbora 

Socialno-zdravstveni zbor je na seji dne 9. 2. 1968 obravnaval predlog za- 
kona o dodatnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo zava- 
rovanci od dopolnilnih dohodkov, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet. 

Zbor se je s predlogom zakona, ki pomeni realizacijo nekaterih določb te- 
meljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega, zavarovanj a, v načelu 
strinjal. 

Upoštevajoč, da se poleg omenjenega dodatnega prispevka predlaga tudi 
uvedba dodatnega prispevka za zavarovance — člane gospodinjstva, ki se ukvar- 
ja s kmetijsko dejavnostjo, je bil zbor mnenja, naj bi zavarovanec — član gospo- 
dinjstva, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, sam pa se s to dejavnostjo 
ne ukvarja, ker ima postranski poklic, plačal le en dodatni prispevek. Pri tem 
je zbor upošteval, da se dodatni prispevek uvaja predvsem zaradi tega, ker 
zavarovanci, ki se ukvarjajo s postranskimi dejavnostmi, predstavljajo večji 
rizik za sklad zdravstvenega zavarovanja delavcev. Zavarovanec, ki se torej 
ukvarja s postranskim poklicem, ne pa tudi s kmetijsko dejavnostjo, ne pomeni 
dvojnega rizika za sklad zdravstvenega zavarovanja delavcev. 

Zbor predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta predlog zakona. 

Št.: 420-25/68 
Ljubljana, dne 9. 2. 1968 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na seji dne 6. fe- 
bruarja 1968 obravnavala predlog zakona o dodatnem prispevku za zdravstveno 
zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci od dopolnilnih dohodkov, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da za predlagani zakon obstoja 
pravna podlaga v določbi 4. člena zakona o spremembah in dopolnitvah temelj- 
nega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja (Ur. 1. SFRJ 
št. 54/67), po katerem republiški predpis natančneje določa, v katerih primerih 
in ob katerih pogojih nastane obveznost plačevanja dodatnih prispevkov za- 
varovancev iz 2. točke in 3. točke 1. odstavka 79. člena temeljnega zakona o 
organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja, katera je najvišja in naj- 
nižja meja, ki jo smejo dosegati stopnje teh prispevkov, in kako se plačuje do- 
datni prispevek v teh primerih. V tej zvezi je bilo ugotovljeno, da je predlagani 
zakon pripravljen v okviru pooblastil cit. zveznega zakona in je z njimi skladen. 
Glede na to komisija k zakonskemu predlogu ni imela načelnih pripomb. 
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V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala, 
da se v 8. vrsti 1. člena beseda »zunaj« nadomesti z besedo »izven«. Predlagana 
sprememba je povsem redakcijskega značaja. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da je predlog zakona v skladu z ustavo 
in s pravnim sistemom. 

Št.: 420-25/68 
Ljubljana, dne 6. 2. 1968 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora — poročilo 
z dne 6. 2. 1968, št. 420-25/68. 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k določitvi stopenj osnovnega prispevka za invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje 

Na podlagi 148. člena ustave Socialistične republike Slovenije je Skupščina 
Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora in na seji gospodar- 
skega zbora dne 12. februarja 1968 sprejela 

ODLOK 

o soglasju k določitvi stopenj osnovnega prispevka za invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje 

I. 

Daje se soglasje k sklepu skupščine republiške skupnosti socialnega zava- 
rovanja delavcev, ki ga je sprejela na seji dne 22. decembra 1967 in 8. februarja 
1968, in s katerim je določena za čas od 1. januarja 1968 dalje stopnja osnovnega 
prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje na 12,5 %> od kosmatega 
zneska osebnih dohodkov. 

II. 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slo- 
venije je na 32. seji dne 22. decembra 1967 sprejela sklep o stopnji osnovnega 
prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje in prispevka za zavarovanje 
za nesrečo pri delu in poklicnem obolenju in ga predložila Skupščini SR Slo- 
venije s prošnjo, da da nanj svoje soglasje. 
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Soglasje za določitev stopenj osnovnega in dodatnega prispevka za invalid- 
sko in pokojninsko zavarovanje daje Skupščina SR Slovenije na podlagi tret- 
jega odstavka 109. člena temeljnega zakona o organizaciji in financiranju soci- 
alnega zavarovanja (Ur. 1. SFRJ, št. 24-440/65, 57-946/65, 29-369/66 in 52-618/66). 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora sta na seji 
dne 5. februarja 1968 obravnavala predloženi sklep. 

Pri oceni umestnosti stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojnin- 
sko zavarovanje v višini 13 "/o, sta odbora upoštevala osnovno izhodišče, da naj 
ne bi v letu 1968 znašala celotna obremenitev gospodarstva v poprečju več 
kakor 27,5 %>. Zato sta se odbora strinjala s stališčem izvršnega sveta, naj skup- 
ščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev ponovno prouči 
ustreznost višine omenjene stopnje in sprejme tako stopnjo, ki bi ustrezala 
materialnim možnostim za kritje potreb splošne potrošnje v naši republiki. 

Skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slo- 
venije je na 33. seji dne 8. 2. 1968 ponovno obravnavala višino stopnje in je 
predložila Skupščini SR Slovenije v soglasje spremembo prvotnega sklepa. V 
tem sklepu je predlagala stopnjo osnovnega prispevka za invalidsko in pokoj- 
ninsko zavarovanje v višini 12,5 %> od bruto osebnega dohodka. 

Odbora sta na seji dne 12. 2. 1968 ugotovila, da stopnja osnovnega prispevka 
za invalidsko in pokojninsko zavarovanje v višini 12,5 '%> ustreza materialnim 
možnostim za kritje potreb splošne potrošnje in predlagata, da Skupščina SR 
Slovenije da soglasje na predloženi sklep, ki se bo uporabljal od 1. 1. 1968 dalje. 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k določitvi dodatnega prispevka za invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje 

Na podlagi 148. člena ustave Socialistične republike Slovenije in v zvezi 
s tretjim odstavkom 109. člena temeljnega zakona o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 24-440/65, 57-946/65, 29-369/66 
in 52-618/66) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega 
zbora in na seji gospodarskega zbora dne 12. februarja 1968 sprejela 

ODLOK 

o soglasju k določitvi dodatnega prispevka za invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje 

I. 

Daje se soglasje k sklepu skupščine republiške skupnosti socialnega zava- 
rovanja delavcev SR Slovenije z dne 22. decembra 1967 o določitvi dodatnega 
prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje za kritje stroškov invalid- 
skega zavarovanja, ki presegajo poprečje stroškov tega zavarovanja in za kritje 
večjih obveznosti invalidskega zavarovanja, ki so posledica nesreče na delu ali 
poklicnih boleznih, s katerimi se 
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— uvrščajo vrste oziroma panoge dejavnosti v pet razredov glede na višino 
obveznosti, ki so nastale poprečno na leto v obdobju zadnjih pet let; 

— razvrstijo vrste oziroma panoge v razrede s stopnjo dodatnega prispevka: 
prispevka: 

Stopnja Vrsta 
Razred dodatnega oziroma panoga 

prispevka dejavnosti 

I 0,20 »/o 118, 119, 123, 124, 130, 131, 6, 7, 9, 0 in zasebniki 
II 0,30 %> 117, 122, 125, 128, 2, 4 
III 0,40 '»/o 115, 127, 512-519 
IV 0,50% 111, 120, 126, 138 
V 0,60 "/o 112, 113, 114, 116, 121, 129, 3, 511, 8 

II. 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1968. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slo- 
venije je na 32. seji dne 22. decembra 1967 sprejela sklep o določitvi dodatnega 
prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje za kritje stroškov invalid- 
skega zavarovanja, ki presegajo poprečje stroškov tega zavarovanja in za kritje 
večjih obveznosti invalidskega zavarovanja, ki so posledica nesreče na delu 
ali poklicnih bolezni (1. in 2. točka 112. člena temeljnega zakona o organizaciji 
in financiranju socialnega zavarovanja) in ga predložila Skupščini SR Slovenije 
s prošnjo, da da nanj soglasje. 

Soglasje za določitev stopenj osnovnega in dodatnega prispevka za invalid- 
sko in pokojninsko zavarovanje daje Skupščina SR Slovenije na podlagi tret- 
jega odstavka 109. člena temeljnega zakona o organizaciji in financiranju social- 
nega zavarovanja (Ur. 1. SFRJ št. 24-440/65, 57-946/65, 29-369/66 in 52-618/66). 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora sta na seji 
dne 5. februarja 1968 obravnavala predloženi sklep. 

Odbora sta ugotovila, da se je skupščina republiške skupnosti socialnega 
zavarovanja delavcev SR Slovenije poslužila možnosti, da na osnovi 1. in 3. 
točke 112. člena temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega 
zavarovanja določi dopolnilne vire financiranja invalidsko-pokojninskega za- 
varovanja. Ta vira sta dodatni prispevek za kritje stroškov invalidskega zava- 
rovanja, ki presegajo določeno poprečje stroškov tega zavarovanja na območju 
republiške skupnosti in dodatni prispevek za kritje večjih stroškov invalidskega 
zavarovanja, ki so posledica večje nevarnosti za nesrečo na delu ali za poklicno 
bolezen. 

Na osnovi 113. a člena zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega 
zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja (Ur. 1. SFRJ, 
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št. 52-618/66) je skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 
SR Slovenije določila s sklepom število razredov, v katere se glede na nevarnost 
za invalidnost ali telesno okvaro zaradi nesreče na delu ali poklicne bolezni 
uvrščajo delovna mesta, merila za uvrščanje delovnih mest v razrede in stopnje 
dodatnega prispevka za posamezne razrede delovnih mest. 

Stopnje tega prispevka so diferencirane po vrstah veljavnosti, za industrijo 
in za promet po panogah dejavnosti od 0,20'°/# do 0,60 % od bruto zneska oseb- 
nega dohodka, ki je osnova za plačevanje prispevkov za socialno zavarovanje. 
Stroški invalidskega zavarovanja, ki presegajo poprečje stroškov tega zavaro- 
vanja, so po dejavnosti približno enaki, različni pa so stroški invalidskega zava- 
rovanja, ki so posledica nesreče na delu in poklicne bolezni. Diferenciacija 
stopenj po dejavnosti oziroma panogah je izračunana na višino obveznosti, ki 
so nastale poprečno na leto v obdobju 1961 do 1967 glede na število tistih 
nesreč in poklicnih bolezni, ki so imele za posledico priznanje trajnih dajatev 
in glede na znesek obremenitve sklada nasproti masi osebnih dohodkov. 

Odbora sta soglašala s sklepom skupščine republiške skupnosti socialnega 
zavarovanja delavcev SR Slovenije, da se glede na potrebe v skladu invalidsko- 
pokojninskega zavarovanja določi dodatni prispevek za invalidsko in pokojnin- 
sko zavarovanje in predlagata, da Skupščina SR Slovenije da soglasje na pred- 
loženi sklep, ki se bo uporabljal od 1. januarja 1968 dalje. 

POROČILA 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov s o c i alno - z d r av s t v eneg a 
zbora je na seji dne 22. 1. 1968 obravnaval sklep skupščine republiške skupnosti 
socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije o določitvi dodatnega prispevka 
za invalidsko in pokojninsko zavarovanje za kritje stroškov invalidskega zava- 
rovanja, ki presegajo poprečje stroškov tega zavarovanja in za kritje večjih 
obveznosti invalidskega zavarovanja, ki so posledica nesreče na delu ali poklic- 
nih bolezni (1. in 3. točka 112. člena temeljnega zakona o organizaciji in finan- 
ciranju socialnega zavarovanja, na seji dne 31. 1. 1968 pa sklep o stopnji osnov- 
nega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje in prispevka za zava- 
rovanje za nesrečo pri delu in poklicno obolenje. 

Odbor se je z omenjenim sklepom o določitvi dodatnega prispevka strinjal 
in je predlagal, da pristojna zbora dasta soglasje k temu sklepu. 

Pri oceni umestnosti stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojnin- 
sko zavarovanje v višini 13% je odbor upošteval osnovno izhodišče, da v letu 
1968 celotna obremenitev gospodarstva s prispevki iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja ne sme presegati 27,5®/». Nadalje je upošteval, da temelji 
republiški proračun, — s katerim se je strinjal — na proračunskem prispevku 
v višini 1,51da je treba za zdravstveno zavarovanje v skladu s stališči Skup- 
ščine SR Slovenije zagotoviti dosedanjo stopnjo v višini 5 %, da je za finan- 
ciranje otroškega varstva treba določiti stopnjo-v višini 1,8 %, da je potrebna 
stopnja republiškega prispevka za izobraževanje v višini 1,95 % ter da je po 
dogovoru med republiko in občinami predvidena stopnja občinskega proračun- 
skega prispevka in občinskega prispevka za izobraževanje v skupni višini 
4,74 %. Zato je bil odbor mnenja, da stopnja osnovnega prispevka za invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje v višini 13°/o ni sprejemljiva. 
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Odbor se je strinjal s stališčem izvršnega sveta, naj skupščina republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja ponovno prouči ustreznost višine omenjene 
stopnje in sprejme tako stopnjo, ki bo ustrezala materialnim možnostim za 
kritje potreb splošne potrošnje v naši republiki. V tej zvezi je bilo pojasnjeno, 
da bo skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev na seji 
dne 8. februarja 1968 obravnavala nov predlog sklepa o stopnji osnovnega pri- 
spevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, ki predvideva stopnjo tega 
prispevka v višini 12,5'%. 

Odbor predlaga pristojnima zboroma, da dasta soglasje k omenjenemu skle- 
pu o določitvi dodatnega prispevka. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Matija Nadižarja. 

št.: 19-2/68 
Ljubljana, 31. 1. 1968 

Zakonedajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
6. 2. 1968, št. 19-2/68. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o stopnji prispevka za zaposlovanje 

1. člen 

V zakonu o stopnji prispevka za zaposlovanje (Uradni list SRS, št. 20-227/65) 
se v 1. členu besede: »1. julija 1965« in »0,2"/o-« nadomestijo z besedami: »1. ja- 
nuarja 1968« in »0,3 0/o«. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, uporab- 
lja pa se od 1. januarja 1968. 

OBRAZLOŽITEV 
I 

Veljavni zakon o stopnji prispevka za zaposlovanje (Uradni list SRS, št. 
20/65) določa to stopnjo v višini 0,2 ®/o od bruto osebnih dohodkov. 

Zakon je bil sprejet na podlagi določb 13. in 44. člena temeljnega zakona 
o organizaciji in financiranju zaposlovanja (Uradni list SFRJ, št. 15/65), po 
katerem določajo to stopnjo republiški predpisi za območje republike. 

Pred uveljavitvijo temeljnega zakona o organizaciji in financiranju zapo- 
slovanja so določali višino stopnje prispevka za zaposlovanje zvezni predpisi 
enotno za vse republike v okviru stopenj prispevkov za socialno zavarovanje. 
Določena je bila v višini 0,5 % od bruto osebnih dohodkov delavcev. 

Na podlagi cit. temeljnega zakona so republike povsem samostojno določile 
stopnje prispevkov za zaposlovanje, in sicer: Slovenija 0,2 %, Hrvatska 0,4%, 
Srbija 0,5'%, Bosna in Hercegovina 0,5°/o in Makedonija 0,75'% od bruto oseb- 
nih dohodkov. 
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II 

Sredstva, ki se oblikujejo s prispevkom za zaposlovanje, so osnovni vir 
dohodkov za financiranje službe za zaposlovanje. Iz teh dohodkov se po do- 
ločbah temeljnega zakona o organizaciji in financiranju zaposlovanja krijejo: 

1. stroški rednega poslovanja, ki obsegajo: 
— sredstva za skupne zadeve poslovanja na območju republike, iz katerih 

se krijejo tudi stroški za delo republiškega zavoda za zaposlovanje in zveznega 
biroja za zaposlovanje; 

— izdatke za zagotovitev pravic brezposelnih (denarno nadomestilo, zdrav- 
stveno zavarovanje, prevozni in selitveni stroški ter drugi stroški v zvezi z 
zagotovitvijo pravic brezposelnih); 

— sredstva za delo zavodov. 
2. funkcionalna dejavnost zavodov, ki se financira iz skladov za pripravo 

delavcev za zaposlitev in obsega: 
— poklicno usmerjanje in zaposlovanje mladine in odraslih ter invalidov 

in drugih oseb, ki so omejeno zmožne za delo; 
— specialistične preglede delovnih ljudi, ki iščejo zaposlitev; 
— strokovno usposabljanje oziroma prekvalifikacijo delovnih ljudi, ki iščejo 

zaposlitev; 
— denarno pomoč med strokovnim usposabljanjem delavcev, ki iščejo 

zaposlitev; 
— prehodno in začasno nastanitev delavcev, ki iščejo zaposlitev. 

III 

Skupščina republiške skupnosti za zaposlovanje je že na 7. seji dne 23. ju- 
nija 1967 in na 8. seji dne 20. oktobra 1967 obravnavala finančne razmere, 
kakršne so v službi zaposlovanja z ozirom na velik porast izdatkov. Ugotovila 
je, da dohodki po veljavni prispevni stopnji 0,2 % ne pokrivajo več izdatkov. 
Ze v I. polletju 1967 so iz prispevka natečena sredstva samo pri dveh zavodih 
zadostovala za najnujnejšo dejavnost, vsi drugi zavodi pa so izkazali primanj- 
kljaje. Ugotovljeno je bilo, da bodo ob koncu leta 1967 vsi zavodi izkazali pri- 
manjkljaj. Te primanjkljaje bodo pokrili s sredstvi, natečenimi v preteklih 
letih, iz sredstev za skupne zadeve zaposlovanja na območju republike. S tem pa 
bodo izčrpana vsa sredstva, s katerimi zavodi še razpolagajo, prav tako pa tudi 
sredstva za skupne zadeve zaposlovanja. Skupščina republiške skupnosti za za- 
poslovanje je ugotovila, da je za leto 1968 treba povečati stopnjo prispevka za 
zaposlovanje, sicer zavodi ne bodo mogli izplačevati niti dajatev za gmotno 
preskrbo brezposelnih po veljavnih predpisih. Za zagotovitev minimalnih sred- 
stev je predlagala uvedbo stopnje prispevka v višini 0,323 %> in 0,876 ®/o zato, 
da bi bilo mogoče razširiti pravice do denarnega nadomestila brezposelnim 
delavcem. 

Na podlagi 19. člena temeljnega zakona o organizaciji in financiranju zapo- 
slovanja je sprejela predlog, da se določi prispevek za zaposlovanje v višini, 
ki bo zagotovil sredstva za pravico do gmotne preskrbe brezposelnih, za priprav- 

36 
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ljanje delovnih ljudi za zaposlitev (poklicno usmerjanje in prekvalifikacija) 
in za delo zavodov, kot to določa 45. člen cit. temeljnega zakona. 

Svoj predlog je skupščina republiške skupnosti za zaposlovanje v okviru 
svoje pristojnosti poslala izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije in Skupščini 
SRS sami. 

Čeprav je to vprašanje v pristojnosti skupščine republiške skupnosti za 
zaposlovanje, je republiški sekretariat za delo, upoštevaje probleme, ki v zad- 
njem času nastajajo na področju zaposlovanja, prišel pri oceni financiranja 
zaposlovanja do tehle stališč: 

— sedaj veljavna stopnja prispevka za zaposlovanje ne zadostuje za pokri- 
vanja gmotne preskrbe brezposelnih v obsegu, ki ga predpisujejo sedaj ve- 
ljavne določbe; 

— porast števila brezposelnih v zadnjih dveh letih konstantno raste in tudi 
v bodoče ni izgledov, da bi se ves naravni prirast aktivnega prebivalstva lahko 
zaposlil. 

Glede na to in ob nespremenjenem obsegu pravic brezposelnih bodo torej 
za leto 1968 predvidoma potrebna tale sredstva: 

Ocena porabe Ocena potrebnih sredstev 
Indeks 

Elementi 1967 1968 1968 

struk- j:n struk- 
tura tura 

za skupne zadeve 
zaposlovanja 1 470 000 8,0 1 742 600 7,0 119 
gmotna pres-krba 
brezposelnih 7 995 818 43,7 11 054 542 44,4 138 
priprava delavcev 1 980 000 10,8 5 253 079 21,1 265 
sredstva za 
delo zavodov 6 859 712 37,5 6 859 712 27,5 100 

skupaj 18 306 430 100 24 909 933 100 136 
prisp. za zap. 
0,2% 14 709 002 17 426 000 118 

primanjkljaj 3 597 428 7 483 933 208 

Da bi bilo po tem predlogu možno kriti predvidene izdatke za leto 1968, 
bi bila potrebna stopnja prispevka za zaposlovanje v višini 0,285°/» oz. zaokro- 
ženo 0,310/o od bruto osebnih dohodkov. Pri tem so kot osnova za izračun pri- 
spevka vzeti predvideni bruto osebni dohodki v znesku 8713 milijonov din, kar 
pomeni 8-odstotno povečanje osebnih dohodkov v primerjavi z letom 196/. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
6. 2. 1968, št. 420-18/68. 
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Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni 
odbor za gospodarsko programiranje gospodarskega zbora — poročilo z dne 
6. 2. 1968, št. 420-18/68. 

PREDLOG ZAKONA 

o uporabi sredstev iz dodatnega davka od prometa blaga na drobno 
v letih 1968, 1969 in 1970 

1. člen , 

Razpoložljiva sredstva iz 1,5-odstotnega dodatnega davka od prometa 
blaga na drobno, ki bodo v letih 1968 do 1970 znašala predvidoma 188,20 mili- 
jona dinarjev, se bodo uporabila takole: 

— v milijonih dinarjev 
1968 1969 1970 

a) za udeležbo republike pri finan- 
ciranju graditve kliničnega centra 
v Ljubljani 16,80 18,96 17,00 

b) za projektiranje in udeležbo pri 
graditvi novih cestnih odsekov 9,20 28,44 55,80 

c) za nadaljevanje graditve že za- 
četih visokošolskih zavodov 21,50 12,20 0,20 

č) za študije in raziskave 4,50 2,60 1,00 

Sredstva po točki c) prejšnjega odstavka se uporabijo za izpolnitve obvez- 
nosti po že sprejetih odlokih o financiranju graditve visokošolskih objektov 
do zneska 9,4 milijona dinarjev. Preostala sredstva pa se uporabijo za fakul- 
teto za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v znesku 9,4 milijona dinarjev, 
za biotehniško fakulteto v znesku 1,5 milijona dinarjev, za višjo tehniško šolo 
v Mariboru v znesku 4,8 milijona dinarjev ter za fakulteto za strojništvo v 
znesku 8,8 milijona dinarjev. 

2. člen 

Sredstva za namene iz prejšnjega člena se lahko uporabljajo le na podlagi 
finančnih programov. 

3. člen 

Ce bo dotok sredstev iz 1,5-odstotnega dodatnega davka od prometa blaga 
na drobno v posameznem letu manjši od zneskov, ki se razporejajo za namene 
iz točk b), c) in č) 1. člena tega zakona, sel v enakem odstotnem razmerju 
zmanjšajo sredstva v letih 1968 in 1969, če pa bo dotok sredstev večji od 
zneskov, ki se razporejajo s tem zakonom, se presežki rezervirajo za dokončen 
obračun v letu 1970, tako da bodo za obdobje 1968 do 1970 ustvarjena razmerja, 
določena v točki č) 3. člena zakona o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga 
na drobno in o uporabi sredstev iz tega davka (Uradni list SRS, št. 42-213/66). 

Večja sredstva, ki bi bila po taki razdelitvi razpoložljiva za namene iz točke 
c) 1. člena tega zakona, se uporabijo za fakulteto za strojništvo. 

36* 
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4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, 
uporablja pa se od 1. januarja 1968. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Z zakonom o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na drobno in 
o uporabi sredstev iz tega davka (Ur. list SRS, št. 42-213/66) je bila določena 
globalna razdelitev sredstev na posamezne uporabnike za celotno obdobje 
1967—1970. Uporabo tako razdeljenih sredstev v posameznem letu pa naj bi 
urejali z vsakoletnim zakonom. Taka rešitev je bila ob predlaganju omenje- 
nega zakona nujna, ker posamezni uporabniki sredstev še niso imeli izdelanih 
programov, ki bi omogočali določitev razmerij v delitvi za vsako leto posebej. 

Po sprejetju navedenega zakona so uporabniki pripravili ustrezne pro- 
grame, ki omogočajo določitev dinamike porabe njim dodeljenih sredstev po 
letih. Na tej podlagi je bil že sprejet odlok o financiranju izgradnje kliničnega 
centra v Ljubljani (Ur. list SRS, št. 42-226/66), odlok o programu za financiranje 
regionalnega prostorskega planiranja SR Slovenije (Ur. list SRS, št. 6-47/67), 
odlok o finančnem programu za sofinanciranje graditve študentskega stano- 
vanjskega stolpiča -II v Mariboru (Ur. list SRS, št. 18-150/67) ter odlok o 
finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve inštituta za mate- 
matiko, fiziko in mehaniko Univerze v Ljubljani (Ur. list SRS, št. 18-151/67). 
Prav tako je izdelan okvirni program za dograditev nekaterih nedokončanih 
visokošolskih objektov. Vse to omogoča, da se že sedaj določi dinamika porabe 
sredstev ne le za leto 1968, temveč tudi za leti 1969 in 1970. To bi posameznim 
investitorjem hkrati omogočilo pripravo konkretnih finančnih programov. Zato 
je v predlogu zakona predlagana razdelitev sredstev tudi za leti 1969 in 1970. 

2. Po 3. členu zakona o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na 
drobno in o uporabi sredstev iz tega davka bodo sredstva v letih 1967—1970 
znašala po oceni okoli 240 milijonov dinarjev. Ta sredstva bi se po zmanjšanju 
za 2-odstotno obvezno rezervo uporabila: 

— v milijonih dinarjev 

— za poravnanje obveznosti proračuna SRS 
v letu 1967 38,0 

— za financiranje I. in II. faze I. etape 
graditve kliničnega centra kot učne baze 
fakultete v Ljubljani 61,8 

Ostanek sredstev, ki bi po oceni znašal 135,4 milijona dinarjev, pa bi se 
uporabil: 

— za projektiranje in udeležbo pri graditvi 
novih cestnih odsekov 69 °/o ali 93,4 

— za nadaljevanje graditve že začetih viso- 
košolskih zavodov 25 '/o ali 33,9 

— za študije in raziskave 6 °/o 8,1 

3. Z že sprejetim zakonom oziroma z odloki Skupščine SR Slovenije so za 
leta 1967—1970 že angažirana naslednja sredstva: 
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v milijonih dinarjev 

za poravnanje obveznosti proračuna 
SRS v. letu 1967 (zakon o uporabi 
sredstev iz dodatnega davka od pro- 
meta blaga na drobno v letu 1967) 38,0 — — 
za financiranje I. in II. faze I. etape 
graditve kliničnega centra (odlok o 
finančnem programu za sofinancira- 
nje tega objekta) 9,0 16,8 18,96 
za projektiranje in udeležbo pri gra- 
ditvi novih cestnih odsekov (zakon 
o uporabi sredstev iz dodatnega dav- 
ka od prometa blaga na drobno v 
letu 1967) - 4,2 - 
za nadaljevanje graditve že začetih 
visokošolskih objektov (odlok o fi- 
nančnih programih za te objekte) — 
za študije in raziskave (odlok o pro- 
gramu za financiranje regionalnega 
prostorskega planiranja SR Slovenije) — 

Skupaj angažirano 47,0 30,5 23,66 

1970 

17,e 

6,5 2,7 0,2 

3,0 2,0 1,0 

18,2 

Skupaj 

38.0 

61,76 

4,2 

9,4 

6,0 

119,36 

Sredstva 1,5-odstotnega dodatnega davka od prometa blaga na drobno bodo 
po oceni znašala v posameznih letih: 

— sredstva 
— manj 2-odstotna rezerva 
— razpoložljiva sredstva 
— že razporejeno z odloki (prejšnji 

odstavek te obrazložitve) 
— ostanek za razporeditev 

1967 

48,0 
1,0 

47,0 

47.0 

1968 

53,0 
1,0 

52,0 

30,5 
21,5 

— v milijonih dinarjev 
1969 

63,5 
1,3 

62,2 

23,66 
38,54 

1970 

75,5 
1,5 

74,0 

18,2 
55,8 

Skupaj 

240,0 
4,8 

235,2 

119,36 
115,84 

4. V skladu z globalno razdelitvijo sredstev predlagamo, da bi se v letih 
1968—1970 še neangažirana sredstva uporabila takole: 

Do graditev visokošolskih zavodov: Za dograditev visokošol- 
skih objektov, katerih graditev je bila ustavljena v letu 1965, je po osnovnem 
zakonu predvidenih 33,9 milijona dinarjev. Od tega je bilo z odloki že razpo- 
rejeno 9,4 milijona dinarjev, za razdelitev ostane še 24,5 milijona dinarjev. 

Po predlogu, ki ga je pripravil republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
v sodelovanju z univerzo in z višjimi šolami, naj bi v letih 1968—1970 ta 
sredstva uporabili za dograditev objektov: 

— v milijonih dinarjev 

za fakulteto za arhitekturo, gradbe- 
ništvo in geodezijo 

za biotehniško fakulteto (agronomija) 
za višjo tehniško šolo Maribor 
za fakulteto za strojništvo 

1968 

8.7 
1,5 
4.8 

1969 Skupaj 

0,7 

8,8 

9.4 
1.5 
4,8 
8,8 
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S predlagano razdelitvijo sredstev bi omogočili usposobitev navedenih 
objektov po skrčenih programih. Le za usposobitev objekta A-predavalnice 
fakultete za strojništvo, za kar znašajo še potrebna sredstva 15,8 milijona, bi 
morali razliko 7 milijonov din zagotoviti v skladu s smernicami srednjeročnega 
plana iz sredstev republiškega proračuna v letu 1970. Če bo priliv sredstev 
v letih 1968 do 1970 večji od zneska, ki se razporeja s tem zakonom, pa bo 
možno prikazano udeležbo proračuna pri financiranju objekta fakultete za 
strojništvo zmanjšati in jo nadomestiti s sredstvi po tem zakonu. 

Pri izboru objektov, ki naj imajo prednost pri dograditvi, je bilo upoštevano 
zlasti: 

— objekt fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo je v IV. fazi 
graditve. Zato ga je možno usposobiti z majhnimi sredstvi in v kratkem roku. 
Hkrati obstoji med FAGG in fakulteto za strojništvo dogovor, po katerem bi 
le-ta začasno uporabljala prostore, ki jih bo po dograditvi izpraznila FAGG, ter 
del na novo usposobljenih prostorov. Ta dogovor pa velja le v primeru, če 
bodo prostori razpoložljivi že do začetka leta 1969. Pri tem je bilo tudi upošte- 
vano, da ima FAGG svoje predavalnice v štirih krajevno ločenih prostorih, 
kar otežuje nemoten potek dela; 

— za potrebe biotehniške fakultete se zgradi objekt za agronomijo, katerega 
del je dograjen že do IV. faze. Zato bi ga lahko usposobili hitro in ob manjših 
vlaganjih. S pridobitvijo teh prostorskih kapacitet se rešujeta dve pereči potrebi 
visokega šolstva v Ljubljani: agronomskemu in živilsko-tehnološkemu oddelku 
biotehniške fakultete se zagotavljajo ustrezni prostori za pedagoško in znan- 
stveno raziskovalno delo; pri pedagoški akademiji pa se odpravlja hudo po- 
manjkanje učnega prostora. Razmere, v katerih sedaj opravljata delo navedena 
fakultetna oddelka, so zaradi neustreznosti prostorov v starem poslopju na 
Krekovem trgu skrajno neugodne. Pedagoška akademija, ki je imela že ob 
ustanovitvi premalo učnega prostora, je zaradi močnega porasta števila štu- 
dentov — le-to se je od leta 1962 potrojilo — v velikih težavah. V takšnem 
položaju je biotehniška fakulteta ob prevzemu objektov bivše višje gospodinj- 
ske šole odstopila pedagoški akademiji 746 m2 prostora v svojem poslopju na 
Krekovem trgu. Z realizacijo tega programa pa bi prepustila akademiji še 
620 m2, kar bi rešilo vprašanje njenih učnih prostorov za daljšo dobo; 

— objekt višje tehniške šole v Mariboru je v IV. fazi graditve. Z njegovo 
dograditvijo bo pridobljenih okoli 3000 m2 novih učnih prostorov, površina na 
študenta pa se bo povečala od sedanjih 4,7 m2 na 6,9 m2. Z dograditvijo bo 
višja tehniška šola sprostila prostore, ki jih začasno uporablja pri centru za 
srednje strokovno šolstvo v Mariboru. Hkrati pa bi izboljšani učni pogoji 
omogočili izvajanje dogovorov, ki so bili sklenjeni med tem učnim zavodom 
ter fakulteto za elektrotehniko, FAGG in fakulteto za strojništvo o izobraževa- 
nju kadrov s tega področja. Po teh dogovorih bi navedene fakultete izobraževale 
predvsem diplomirane inženirje, medtem ko bi inženirje usposabljala višja 
tehniška šola v Mariboru; 

— problem prostorov strojne fakultete je bil že pogostokrat obravnavan, 
saj pride v obstoječih objektih na enega študenta le okoli 0,37 m2 prostora v 
predavalnicah ter 0,17 m2 v laboratorijih in risalnicah. Iz programa graditve 
objektov za to fakulteto se objekt B-laboratorij še ni začel graditi, objekt 
A-predavalnica, katerega dograditev bi se financirala iz sredstev po tem zakonu, 
pa je šele v II. fazi graditve. Ker zahteva dograditev tega objekta daljše 
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obdobje, je fakulteta za strojništvo sklenila že omenjeni dogovor s FAGG o 
začasni uporabi dela njihovih prostorov. Hkrati pa je zaradi problemov finan- 
ciranja skrčila program in se omejila samo na dograditev objekta A za peda- 
goške potrebe, ki bi bil lahko usposobljen v letu 1970. 

Studije in raziskave: Od skupnih 8,1 milijona dinarjev, ki so 
po osnovnem zakonu namenjena za študije in raziskave, je z odlokom o pro- 
gramu za financiranje regionalnega prostorskega planiranja SR Slovenije že 
razporejenih 6 milijonov dinarjev, tako da ostane še razpoložljivih 2,1 milijona 
dinarjev. Glede na pomembnost študije za izdelavo zasnove dolgoročnega gospo- 
darskega razvoja SR Slovenije predlagamo, da se navedena sredstva v celoti 
uporabijo za to študijo. V letu 1968 bi zagotovilo 1,5 milijona dinarjev, ostanek 
pa v letu 1969. Finančni program za uporabo teh sredstev bo izdelan in pred- 
ložen pred začetkom uporabe sredstev. 

Projektiranje in udeležbe pri graditvi novih 
cestnih odsekov: 

Na podlagi zakona o uporabi sredstev iz dodatnega davka od prometa blaga 
na drobno v letu 1967 je cestni sklad SRS najel na račun teh sredstev kredit 
v znesku 4 milijone dinarjev za projektiranje novih cestnih odsekov. Za 
vračilo navedenega kredita je potrebno iz sredstev 1,5-odstotnega dodatnega 
davka od prometa blaga na drobno zagotoviti, z vštetimi bančnimi obrestmi, 
4 2 milijona dinarjev. Preostala sredstva, ki so po osnovnem zakonu namenjena 
za projektiranje in udeležbe pri graditvi novih cestnih odsekov, pa predlagamo, 
da bi cestnemu skladu SRS zagotovili: v letu 1968 za projektiranje 5 milijo- 
nov dinarjev ter za graditev novih cestnih odsekov 28,44 milijona dinarjev v 
letu 1969 in 55,80 milijona dinarjev v letu 1970. Navedena sredstva predstav- 
ljajo samo udeležbo republike pri graditvi novih cestnih odsekov. Zato bo cestni 
sklad SRS predložil finančni program s konstrukcijo virov sredstev po dokonča- 
nih razgovorih z drugimi udeleženci pri financiranju novih cestnih odsekov. 
Določitev dinamike udeležbe republike, ki je dana v predlogu tega zakona, pa 
mu omogoča, da pospeši in čimprej konkretizira navedene razgovore. 

5. Razdelitev sredstev za posamezne namene, ki je v skladu s to obrazlo- 
žitvijo predlagana v zakonu, temelji na ocenjenem dotoku sredstev v posa- 
meznem letu. Ker moramo pričakovati, da bo realizacija nekoliko odstopala 
od predvidevanj, je potrebno v zakonu posebno določilo, ki ureja taka od- 
stopanja. Predlagana ureditev obračuna razlik med predvidenim in realiziranim 
prilivom sredstev je v skladu z zakonom o uvedbi dodatnega davka od prometa 
blaga na drobno in o uporabi sredstev iz tega davka. Po tem zakonu so zago- 
tovljena sredstva v določenem znesku samo za proračun in financiranje kli- 
ničnega centra, za druge namene pa-je dana razdelitev v odstotkih. Zato še 
presežek ali primanjkljaj sredstev nasproti predvidenemu lahko razdeli le 
med te koristnike. 

Pri uporabi sredstev po tem zakonu bo potrebno upoštevati tudi dinamiko 
dotoka sredstev med letom (praviloma znaša dotok sredstev v prvem polletju 
okoli 40% in 60 ®/o v drugem polletju). Takšno določilo bo potrebno vnesti v 
pogodbe, ki jih bodo uporabniki sredstev sklepali z banko, kjer se za račun 
republike vodijo ta sredstva. 
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MNENJE 

pro s vetno - ku 11 urneg a zbora 

Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na 41. seji dne 9. fe- 
bruarja 1968 obravnaval predlog zakona o uporabi sredstev iz dodatnega davka 
od prometa blaga na drobno v letih 1968, 1969 in 1970. O tem je na podlagi 
160. člena ustave SR Slovenije in 89. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednje 

mnenje: 

Glede na doseženo soglasje med izvršnim svetom in univerzitetnim svetom 
o prioriteti nadaljevanja gradnje visokošolskih zavodov je predlagana razdelitev 
sredstev za dograditev visokošolskih objektov sprejemljiva. Bilo bi pa potrebno, 
da izvršni svet sprejme izjavo, iz katere bo razvidno, da bodo fakulteti za 
strojništvo v letu 1970 zagotovljena vsa tista preostala sredstva (7 milijonov di- 
narjev), ki so potrebna za dokončno usposobitev objekta A-predavalnice tega 
zavoda. 

Nadaljevanje gradenj visokošolskih zavodov naj se izvaja v tesnem sodelo- 
vanju z univerzitetnim svetom in prizadetimi fakultetami. 

S prostori, ki naj bi jih dobila pedagoška akademija v Ljubljani od bio- 
tehniške fakultete v izmeri 620 m2, ne bodo rešene prostorske težave akademije. 
Le z dodelitvijo vseh prostorov stavbe na Krekovem trgu št. 1 bi bilo akademiji 
omogočeno normalno delovanje. 

Št.: 421-10/68 
Ljubljana, 9. 2. 1968 

POROČILA 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 
odbor za proračun in finančni sistem organizacijsko-političnega zbora sta na 
skupni seji dne 5. februarja 1968 obravnavala in sklepala o predlogu zakona 
o uporabi sredstev iz dodatnega davka od prometa blaga na drobno v letih 
1968, 1969 in 1970, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije v obravnavo izvršni 
svet s predlogom, da ga obravnava po skrajšanem postopku v smislu določil 
294. in 296. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

V načelni obravnavi sta odbora ugotovila, da se v predlaganem zakonu 
podrobneje razporeja sredstva na posamezna področja uporabe v smislu glo- 
balne razdelitve sredstev iz tega vira, ki je bila nakazana ob uvedbi dodatnega 
davka od prometa blaga na drobno v letu 1966. 

Sredstva za posamezne objekte se bo tudi v bodoče zagotavljalo s fi- 
nančnimi programi. Zato sta se odbora strinjala s spremembami, ki jih je 
predložil odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora, da se iz zakona 
izpusti zneske, ki bi se jih namenilo za posamezne visokošolske objekte. 

Odbora sta predlog zakona v načelu sprejela, v podrobni obravnavi pa 
sta sprejela v zvezi z načelno obravnavo naslednje spreminjevalne in dopolnilne 
predloge: 

K 1. členu : Besedilo drugega odstavka se črta. 
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K 2. členu : Besedilo se dopolni tako, da glasi: 
»Sredstva za namene iz prejšnjega člena se lahko uporabljajo le na podlagi 

odlokov o finančnih programih za financiranje posameznih objektov, ki jih 
sprejme Skupščina SR Slovenije.« 

K 3. členu: Besedilo drugega odstavka se črta. 
Predstavnik izvršnega sveta se je s predloženimi amandmaji strinjal. 
Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora je za 

svojega poročevalca določil poslanca Karla Forteja, začasni odbor za proračun 
in finančni sistem organizacijsko-političnega zbora pa poslanca Jožeta Pračka. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 
odbor za proračun in finančni sistem organizacij sko-političnega zbora predlagata 
svojima zboroma, da sprejmeta predlagani zakon skupaj s predloženimi amand- 
maji po skrajšanem postopku. 

Št.: 421-10/68 
Ljubljana, dne 6. 2. 1968 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
6. 2. 1968, št. 421-10/68. 

PREDLOG ZAKONA 

o določitvi prispevka, ki ga plačujejo gospodarske organizacije v skupne rezerve 
gospodarskih organizacij v SR Sloveniji 

1. člen 

V skupne rezerve gospodarskih organizacij plačujejo gospodarske organi- 
zacije v SR Sloveniji prispevek v višini do 5 "/o od dohodka, ki ga doseže 
gospodarska organizacija, zmanjšanega za izplačane osebne dohodke, vsebovane 
v tem dohodku, za prispevke, ki jih gospodarska organizacija plačuje iz do- 
hodka, in za znesek, ki ga mora vložiti v rezervni sklad. 

2. člen 

V republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij se steka prispevek 
v višini 4'°/o od določene osnove. 

Za čas od 1. 1. do 31. 12. 1968 se v republiške skupne rezerve gospodarskih 
organizacij steka prispevek v višini 3 °/» od določene osnove. 

3. člen 

Občina oziroma mesto določi višino prispevka, ki gre v skupne rezerve 
gospodarskih organizacij v občini oziroma mestu. Višina tega prispevka ne sme 
presegati 1 ®/o od določene osnove. 

V letu 1968 pa višina prispevka ne sme presegati 2'°/o od določene osnove. 
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4. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati odlok o odstotku 
prispevka, ki se plačuje v rezervni sklad LR Slovenije za potrebe gospodarskih 
organizacij (Uradni list LRS, št. 26/62). 

5. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1968. 

OBRAZLOŽITEV 

Po zakonu o skupnih rezervah gospodarskih organizacij in uporabi njihovih 
sredstev (Ur. 1. FLRJ št. 9/61, 22/62, ter Ur. list SFRJ št. 47/63 in 14/65) in 
po odloku o odstotku prispevka, ki se plačuje v rezervni sklad LRS za potrebe 
gospodarskih organizacij (Uradni list LRS, št. 26/62), so doslej odvajale gospo- 
darske organizacije v republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij 3®/o 
od doseženega čistega dohodka, zmanjšanega za izplačane osebne dohodke in 
za znesek, ki ga mora gospodarska organizacija odvajati v svoj rezervni sklad. 
Občinske skupščine so smele odstotek tega prispevka zvišati do največ 5°/«. Na 
podlagi tega pooblastila so skoraj vse občine v SR Sloveniji določile največji 
možni odstotek prispevka za skupne rezerve gospodarskih organizacij. 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnih rezervah gospo- 
darskih organizacij in uporabi njihovih sredstev (Uradni list SFRJ, št. 54/67) 
se je osnova za pobiranje navedenega prispevka spremenila tako, da se z repu- 
bliškim predpisom določi celotni odstotek prispevka in določi delež, ki se zbira 
v republiških skupnih rezervah gospodarskih organizacij s tem, da ta skupni 
odstotek ne sme presegati 5 °/o od določene osnove. Občinske skupščine po tej 
noveli zakona v okviru odstotka, ki po republiškem predpisu ne gredo v 
republiške skupne rezerve, določijo odstotek prispevka, ki gre v skupne rezerve 
gospodarskih organizacij v občini oziroma v mestu. 

Predlagamo, da se v bodoče v okviru z zveznim zakonom določenih 5 '"/a 
v republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij steka prispevek v višini 
4®/o od določene osnove, občina oziroma mesto pa bi smela določiti nadaljnji 
1 ®/o prispevka v občinske oziroma mestne skupne rezerve gospodarskih orga- 
nizacij. Povečanje prispevne stopnje za 1 l0/o v korist republiških skupnih rezerv 
pomeni povečanje pričakovanih sredstev za leto 1968 okoli 20 milijonov dinar- 
jev; Tako povečanje republiških sredstev skupnih rezerv gospodarskih orga- 
nizacij predlagamo zato, ker bodo v letu 1968 in v nadaljnjih letih nastopile 
potrebe po sanaciji podjetij v takem obsegu, da jih bo možno sanirati le iz 
republiških skupnih rezerv. Dosedanja praksa je namreč pokazala, da so repu- 
bliške skupne rezerve mogle pritegniti v sodelovanju za sanacijo podjetij občin- 
ske skupne rezerve le v okviru sredstev občine, v kateri ima prizadeta gospo- 
darska organizacija svoj sedež, medtem ko sredstva republiških skupnih rezerv 
ne zadoščajo za kritje vseh potreb. 

Izjemoma se za leto 1968 razmerje delitve med republiškimi in občinskimi 
(mestnimi) skupnimi rezervami še ne spremeni, iz razloga, ker so občinske 
skupne rezerve za to leto že prevzele določene obveznosti. 
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POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
6. 2. 1968, št. 420-20/68. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora — poročilo 
z dne 6. 2. 1968, št. 420-20/68. 

PREDLOG ODLOKA 

o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli 
ali imenuje Skupščina SR Slovenije 

Na podlagi 10. alinee 152. člena ustave Socialistične republike Slovenije 
je republiški zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 12. februarja 1968 sprejel 

ODLOK 

o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli 
ali imenuje Skupščina SR Slovenije 

I. Povračila poslancem Skupščine SR Slovenije 

1. 

Poslanec Skupščine SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslanec), ki 
zaradi dela v skupščini izgubi del svojega osebnega dohodka na svojem delov- 
nem mestu v državnem organu, delovni ali drugi organizaciji, pri opravljanju 
samostojne dejavnosti ali drugje, ima v Skupščini SR Slovenije pravico do 
povračila tega dela osebnega dohodka. 

Način izplačevanja določi administrativna komisija Skupščine SR Slovenije 
s posebnim sklepom. 

2. 

Poslanec, ki mu je zaradi opravljanja poslanske dolžnosti prenehala njegova 
prejšnja redna zaposlitev, ima pravico do povračila osebnega dohodka. Povračilo 
osebnega dohodka se določi po poprečnem osebnem dohodku, ki ga je poslanec 
prejemal v zadnjih šestih mesecih oziroma, če je za poslance ugodneje, po 
poprečnem osebnem dohodku v zadnjem letu pred prenehanjem njegove redne 
zaposlitve. 

Povračilo osebnega dohodka poslancu se usklajuje sorazmerno s splošnim 
gibanjem osebnih dohodkov v republiki. 

Administrativna komisija z individualno odločbo določi povračilo osebnega 
dohodka v mesečnem znesku in enkrat letno uskladi znesek mesečnega povračila 
osebnega dohodka s splošnim gibanjem osebnih dohodkov v republiki na podlagi 
uradnega akta zavoda za statistiko SR Slovenije. 
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3. 

Poslanec ima pravico do povračila stroškov za opravljanje poslanske funk- 
cije v volilni enoti, v kateri je bil izvoljen, v mesečnem pavšalnem znesku 
(poslanski pavšal). 

Poslanski pavšal znaša 250 dinarjev, če poslanec stalno prebiva v svoji 
volilni enoti, oziroma 350 dinarjev, če poslanec ne prebiva stalno v svoji volilni 
enoti in je njegovo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 15 km od sedeža 
občine, v kateri je volilna enota. 

Poslanec, ki je član delegacije SR Slovenije v zveznem zboru (zboru naro- 
dov), ne prejema poslanskega pavšala po tem odloku. 

4. 

Poslanec ima pravico do povračila stroškov v obliki dnevnice, kadar zunaj 
kraja svojega stalnega prebivališča sodeluje v delu skupščine in njenih zborov 
oziroma njihovih teles ali kadar opravlja druge službene posle po njihovem 
nalogu. 

Višino dnevnice in število dnevnic glede na izgubljen čas ter postopek za 
izplačevanje določi administrativna komisija s posebnim sklepom. 

5. 

Poslanec, ki se udeleži seje teles skupščine, ima pravico do povračila potnih 
stroškov za prevoz iz kraja stalnega prebivališča in nazaj v višini I. razreda 
vlaka ali avtobusa po uradno objavljenih cenah, če ni koristil pravice do 
brezplačne vožnje z javnimi prometnimi sredstvi. 

6. 

Poslancu, ki mora zaradi stalnega dela v skupščini prebivati v Ljubljani, 
pa tu nima stalnega prebivališča, pripada mesečno povračilo stroškov in sicer 
v višini do največ 15 dnevnic. 

Administrativna komisija z individualno odločbo določi višino mesečnega 
povračila stroškov za ločeno življenje. 

Povračilo stroškov po prejšnjem odstavku lahko prejme tudi poslanec, 
ki po nalogu skupščine in njenih zborov oziroma njihovih teles opravlja posle 
več kot en mesec nepretrgoma izven svojega stalnega prebivališča. 

II. Povračilo funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije 

7. 

Funkcionarju, ki ga voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije in ki stalno 
opravlja določeno funkcijo po določbah tega odloka (v nadaljevanju besedila: 
funkcionar) pripada stalno mesečno povračilo osebnega dohodka ter povračilo 
za kritje materialnih stroškov pri opravljanju funkcije. 
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8. 

Funkcionarju, ki mu je zaradi dela v skupščini prenehala njegova prejšnja 
redna zaposlitev, se določi stalno mesečno povračilo osebnega dohodka tako, da 
se poprečni mesečni dohodek v republiki pomnoži s količnikom. 

Mesečno povračilo osebnega dohodka znaša: 
— za predsednika Skupščine SR Slovenije in predsednika izvršnega sveta 

4,8-kratni poprečni mesečni osebni dohodek v republiki; 
— za predsednika ustavnega sodišča SR Slovenije 4,1-kratni poprečni 

mesečni osebni dohodek v republiki; 
— za podpredsednike Skupščine SR Slovenije in podpredsednike izvršnega 

sveta do 3,5 do 4-kratni poprečni mesečni osebni dohodek v republiki; 
— za predsednike zborov Skupščine SR Slovenije od 3,4 do 4-kratni po- 

prečni mesečni dohodek v republiki; 
— za člane izvršnega sveta, predsednike stalnih komisij Skupščine SR 

Slovenije, predsednike stalnih odborov in komisij republiškega zbora ter sod- 
nike ustavnega sodišča SR Slovenije od 3,2 do 3,9-kratni poprečni mesečni 
osebni dohodek v republiki; 

— za tajnika Skupščine SR Slovenije, za sekretarja izvršnega sveta, repu- 
bliške sekretarje in direktorja zavoda SR Slovenije za gospodarsko planiranje 
od 3,2 do 3,8-kratni poprečni mesečni osebni dohodek v republiki; 

— za predsednika vrhovnega sodišča SR Slovenije, predsednika višjega 
gospodarskega sodišča v Ljubljani, javnega tožilca SR Slovenije in republiškega 
javnega pravobranilca od 3,2 do 3,8-kratni poprečni mesečni osebni dohodek 
v republiki; 

. — za sodnike vrhovnega sodišča SR Slovenije in sodnike višjega gospodar- 
skega sodišča v Ljubljani 3,3-kratni poprečni mesečni osebni dohodek v repu- 
bliki; 

— za namestnike republiških sekretarjev od 2,9 do 3,3-kratni poprečni 
mesečni osebni dohodek v republiki; 

— za funkcionarje, ki jih imenuje predsednik Skupščine SR Slovenije ali 
izvršni svet od 2,3 do' 3,8-kratni poprečni mesečni osebni dohodek v republiki. 

9. 

Predsednikom in sodnikom okrožnih sodišč in okrožnih gospodarskih sodišč 
se zagotovi v proračunu republike sredstva v višini 2,6-kratnega poprečnega 
mesečnega osebnega dohodka v republiki. 

Predsedniku republiškega senata za prekrške in sodnikom tega senata 
se zagotovi v proračunu republike sredstva v višini 2,4-kratnega poprečnega 
osebnega dohodka v republiki. 

Osebni dohodki, navedeni v prvem in drugem odstavku te točke, se delijo 
po merilih, ki jih sprejme zbor sodnikov pristojnega sodišča oziroma senata. 

10. 

Za funkcionarje, za katere je v 8. točki določen količnik v razponu, določi 
količnik v okviru tega razpona administrativna komisija v soglasju s predsed- 
nikom skupščine oziroma predsednikom izvršnega sveta. 

Pri tem komisija upošteva značaj in obseg nalog funkcije ter strokovnost, 
izkušnje in rezultate dela funkcionarja. 
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11. 

Funkcionarju se mesečno povračilo osebnega dohodka usklajuje z gibanjem 
osebnih dohodkov v republiki. 

Administrativna komisija enkrat letno z individualno odločbo ugotovi zne- 
sek mesečnega povračila osebnega dohodka na podlagi uradnega akta zavoda 
za statistiko SR Slovenije. 

12. 

Na predlog predsednika skupščine ali predsednika izvršnega sveta lahko 
administrativna komisija prizna posameznim funkcionarjem občasno nagrado, 
ki pa v enem koledarskem letu ne more presegati enomesečnih prejemkov. 

13. 

Pravica do povračila za kritje materialnih stroškov pri opravljanju funkcije 
pripada funkcionarju na stalnem delu v skupščini ali drugem organu in sicer: 

— predsedniku skupščine, podpredsedniku skupščine, predsednikom zbo- 
rov skupščine in tajniku skupščine, predsednikom stalnih komisij skupščine in 
predsednikom stalnih odborov in komisije republiškega zbora; 

— predsedniku izvršnega sveta, podpredsednikom izvršnega sveta, članom 
izvršnega sveta in sekretarju izvršnega sveta; 

— predsedniku in sodnikom ustavnega sodišča SR Slovenije; 
— republiškim sekretarjem na čelu republiških upravnih organov, direk- 

torju zavoda SR Slovenije za gospodarsko planiranje in namestnikom repu- 
bliških sekretarjev; 

— predsedniku vrhovnega sodišča SR Slovenije, predsedniku višjega gospo- 
darskega sodišča v Ljubljani, javnemu tožilcu SR Slovenije, republiškemu jav- 
nemu pravobranilcu, predsednikom oddelka vrhovnega sodišča SR Slovenije, 
predsednikom okrožnih sodišč in okrožnih gospodarskih sodišč ter predsedniku 
republiškega senata za prekrške. 

14. 

Administrativna komisija lahko na predlog predsednika sktipščine ali pred- 
sednika izvršnega sveta prizna pravico do povračila za kritje materialnih stro- 
škov pri opravljanju funkcije tudi funkcionarju, ki ga voli ali imenuje Skup- 
ščina SR Slovenije, zbor skupščine, predsednik skupščine ali izvršni svet. 

15. 

Povračilo za kritje materialnih stroškov pri opravljanju funkcije znaša 
za predsednika skupščine in predsednika izvršnega sveta 1500 dinarjev mesečno. 

Za druge funkcionarje znaša povračilo od 250 do 900 dinarjev mesečno. 
Višino povračila funkcionarjem iz prejšnjega odstavka za kritje materialnih 

stroškov pri opravljanju posameznih funkcij določi administrativna komisija s 
posebnim sklepom. Pri tem upošteva značaj in obseg nalog v posameznih 
funkcijah. 

16. 

Pravica do povračila za kritje materialnih stroškov pri opravljanju funkcije 
pripada funkcionarju od dneva izvolitve oziroma imenovanja na funkcijo do 
dneva razrešitve. 
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17. 

Funkcionar ima pravico do povračila stroškov v obliki dnevnice, kadar 
opravlja službene posle zunaj kraja svojega stalnega prebivališča. 

Višino dnevnice in postopek za izplačevanje določi administrativna komi- 
sija s posebnim sklepom. 

Glede na značaj in naloge v zvezi s potovanjem v tujino določi administra- 
tivna komisija s posebnim sklepom, kateri morebitni drugi stroški se priznavajo 
funkcionarju poleg dnevnice. 

18. 

Funkcionar ima pravico do povračila stroškov za selitev iz kraja stalnega 
prebivališča v kraj, v katerem opravlja svojo funkcijo, če njegova funkcija 
zahteva stalno prebivanje v tem kraju. 

Ob selitvi pripada funkcionarju poleg povračila stroškov za selitev še znesek 
enomesečnega povračila osebnega dohodka. 

Način obravnavanja selitvenih stroškov določi administrativna komisija. 

19. 

Funkcionarju, katerega funkcija zahteva stalno prebivanje v kraju, v ka- 
terem opravlja svojo funkcijo, pripada povračilo za ločeno življenje po določbi 
6. točke tega odloka, dokler nima možnosti preselitve svoje družine. 

Funkcionarju, ki prejema povračilo za ločeno življenje po določbi prejš- 
njega odstavka, ne pripada povračilo stroškov v obliki dnevnice, kadar sode- 
luje v delu skupščine in njenih teles na sedežu skupščine. 

20. 

Predsedniku skupščine, predsedniku izvršnega sveta in predsedniku ustav- 
nega sodišča SR Slovenije se prizna za opravljanje službene dolžnosti pravica 
do šoferja in osebnega avtomobila v družbeni lastnini. 

21. 

Funkcionar, ki po izrecnem nalogu Skupščine SR Slovenije oziroma organa, 
v katerem opravlja stalno funkcijo, službeno potuje zunaj kraja svojega stalnega 
prebivališča z lastnim osebnim avtomobilom, pripada za vsak prevoženi kilo- 
meter po uradno ugotovljenih razdaljah povračilo v višini, ki jo določi admi- 
nistrativna komisija s posebnim sklepom. 

III. Prehodne in končne določbe 

22. 

Pravice, določene s tem odlokom, pripadajo poslancu od dneva izvolitve, 
funkcionarju pa od dneva izvolitve oziroma imenovanja na funkcijo. 

23. 

Sredstva za povračilo osebnega dohodka in za < zagotovitev drugih pravic 
poslancev in funkcionarjev Skupščine SR Slovenije in republiških poslancev in 
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funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija, se določijo kot namenska sredstva 
v finančnem načrtu Skupščine SR Slovenije, za druge funkcionarje pa kot na- 
menska sredstva v finančnem načrtu organa, pri katerem opravljajo funkcijo. 

24. 

Administrativna komisija mora izdati individualne odločbe posameznim 
funkcionarjem na podlagi določb tega odloka najkasneje v enem mesecu po 
uveljavitvi tega odloka. 

25. 

Administrativna komisija skrbi za izvajanje tega odloka in daje pojasnila 
za njegovo uporabo. 

26. 

Ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati določbe 3., 4., 6., 7. in 8. člena 
zakona o uporabi osebnih avtomobilov v družbeni lastnini in o načinu razpolaga- 
nja z družbenimi sredstvi za uporabo osebnih avtomobilov (Uradni list SRS, št. 
21-121/64) in odlok o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcio- 
narjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije (Uradni list SRS, 
št. 21-115/66). 

27. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«, uporablja pa se 
od 1. januarja 1968. 

OBRAZLOŽITEV 

Republiški zbor Skupščine SR Slovenije je na seji dne 23. junija 1966 spre- 
jel odlok o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki 
jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije. Ta odlok je bil v vseh osnovnih 
izhodiščih usklajen s takratnim zveznim odlokom oziroma odloki republik. 

Dosedanje izkušnje pri izvajanju doslej veljavnega odloka so pokazale, da 
je bila v glavnem večina vprašanj, ki jih ureja veljavni odlok, zadovoljivo re- 
šenih. Izjemo predstavlja urejanje povračil oziroma urejanje materialnega po- 
ložaja funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje skupščina. Po sedaj veljavnih 
principih pripada funkcionarjem osebni dohodek, ki ga je prejemal pred izvo- 
litvijo, ter dodatek za opravljanje funkcije, ki je sestavni del osebnega dohodka. 
Osebni dohodek se usklajuje s splošnim porastom osebnih dohodkov v republiki 
oziroma s porastom osebnih dohodkov na prejšnjem delovnem mestu. 

V letošnjem letu, ko so prišli v skupščino novi funkcionarji, je nastal pro- 
blem predvsem v tem, da so ti funkcionarji prinesli zelo različne osebne dohodke 
tako, da so razlike med osebnimi dohodki funkcionarjev istega ranga tudi nad 
1200 dinarjev mesečno. 

Drugi problem pa je dejstvo, da dosedanji sistem ne stimulira prevzem 
zahtevnejše funkcije in odgovornejšega dela. To potrjujejo številni primeri, da 
so mnogi kandidati za republiške funkcije prav zaradi tega razloga odklonili 
sprejem takšnih funkcij. 

Administrativna komisija in komisija za volitve in imenovanja sta na nekaj 
sejah analizirali sedanje stanje in ugotovili, da dosedanji sistem zavira reševanje 
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pomembnih vprašanj kadrovske politike v republiki, ker ne upošteva stopnje 
in obsega odgovornosti posameznih funkcij, strokovnosti, delovnih izkušenj in 
rezultatov dela ter ni v skladu z načelom delitve dohodka po delu. 

Funkcionar, ki ga voli ali imenuje skupščina na določeno republiško funk- 
cijo, mora neodvisno od prejšnje zaposlitve reševati, proučevati in voditi pod- 
ročje, za katerega delo in razvoj je odgovoren, zato osebni dohodek s prejš- 
njega delovnega mesta nima in ne sme imeti vpliv na višino osebnega dohodka 
na novem delovnem mestu. 

Predlagani sistem določanja mesečnega povračila osebnega dohodka ima 
to prednost, da postanejo na ta način določena mesečna povračila funkcionarjev 
neposredno odvisna od gospodarskega in družbenega razvoja v republiki. Prav 
tako omogoča vsakemu občanu točen vpogled, v kakšnih zneskih se določajo in 
gibljejo osebni dohodki funkcionarjev, saj se podatki o poprečnih osebnih do- 
hodkih stalno objavljajo v dnevnem tisku. 

Poleg tega pa ti razponi lahko služijo delovnim skupnostim in samouprav- 
nim organizacijam kot opora v boju proti dvema skrajnostima, ki sta pristojni 
v sistemu delitve osebnih dohodkov; proti ekscesom, ko se določajo pretirano 
visoki osebni dohodki neodvisno od rezultatov dela, pa tudi proti tendencam 
uravnilovke. 

Zaradi tega predlog odloka vsebuje naslednje sistemske spremembe: 
— da se funkcionarju določi mesečno povračilo osebnega dohodka po po- 

prečnem osebnem dohodku v republiški, pomnožen s količnikom. Ta količnik je 
fiksen pri predsedniku skupščine, predsedniku izvršnega sveta, predsedniku 
ustavnega sodišča in sodnikih vrhovnega sodišča in višjega gospodarskega sodi- 
šča. Pri ostalih funkcionarjih pa je količnik določen v razponu. Najširši razpon v 
količniku pri posameznih kategorijah je v kategoriji funkcionarjev, ki jih imenu- 
je predsednik skupščine ali izvršni svet in sicer je predlagan razpon od 2,3 do 3,8. 
V tej kategoriji so zajeti po določbah poslovnika Skupščine SR Slovenije sekre- 
tarji zborov, komisij in odborov skupščine, samostojni svetovalci in drugi stro- 
kovni delavci ter strokovni delavci izvršnega sveta. Dosedanje izkušnje v delu 
skupščine in izvršnega sveta zahtevajo, da nekatera delovna mesta zasedajo 
ugledni strokovnjaki z dolgoletno prakso, zato je tak razpon nujno potreben. 
Administrativna komisija bo v okviru razponov določila količnik in pri dolo- 
čitvi količnika upoštevala značaj, obseg in rezultate dela, zaradi česar se bo 
obvezno posvetovala s predsednikom skupščine oziroma izvršnega sveta. 

V predlogu odloka so zajeti tudi predsedniki in sodniki okrožnih sodišč 
in okrožnih gospodarskih sodišč ter predsedniki in sodniki republiškega senata 
za prekrške, ki jih voli Skupščina SR Slovenije. Po mnenju članov administra- 
tivne komisije in komisije za volitve in imenovanja ter predsednikov okrožnih 
sodišč in okrožnih gospodarskih sodišč ter republiškega senata za prekrške je 
nujno, da ima Skupščina SR Slovenije odločilni vpliv na višino nagrad oziroma 
višino osebnih dohodkov teh sodnikov, zato, ker jih skupščina voli. Dosedanji 
način določanja osebnih dohodkov sodnikov teh sodišč nikakor ni v skladu z 
njihovo funkcijo in družbenim položajem. Vrednost delovnega mesta sodnika 
in vrednost točke po sedaj veljavnih pravilnikih določata predsednik sodišča 
in delovna skupnost. Pri uveljavljanju pravilnih sorazmerij prihaja neizbežno 
do mučnih situacij in občutkov, da je administracija na sodiščih zapostavljena 
na račun sodnikov in obratno: Glede na to predlog odloka zagotavlja za pred- 
sednike in sodnike okrožnih sodišč in okrožnih gospodarskih sodišč sredstva v 

37 



578 Priloge 

proračunu republike v višini 2,6-kratnega poprečnega mesečnega osebnega do- 
hodka v republiki in za predsednika in sodnike republiškega senata za prekrške 
v višini 2,4-kratnega poprečnega mesečnega osebnega dohodka v republiki, ki 
se deli po merilih, ki jih sprejme zbor sodnikov pristojnega sodišča. 

Da bi višino osebnih dohodkov funkcionarjev postavili dejansko v večjo 
odvisnost od obsega in rezultatov dela, predvideva predlog odloka tudi možnost, 
da administrativna komisija na predlog predsednika Skupščine SR Slovenije 
in predsednika izvršnega sveta prizna posameznemu funkcionarju nagrado, 
katere višina pa je omejena na enomesečne prejemke v enem koledarskem letu. 

Razpon med mesečnimi povračili osebnih dohodkov funkcionarjev in po- 
prečnim mesečnim osebnim dohodkom v republiki, izračunan za drugo tri- 
mesečje 1967 znaša od 2,5 do 4,8 po predlogu odloka pa znaša od 2,3 do 4,8. 

Predlagani količniki torej ne pomenijo povečanja mesečnega povračila oseb- 
nih dohodkov, temveč le odpravljajo nekatera nesorazmerja, ki so nastala 
glede na dosedanji sistem določanja osebnih dohodkov po prinesenem osebnem 
dohodku. 

Pri tem je treba opozoriti, da se bo višina mesečnega povračila osebnih 
dohodkov po predlaganem sistemu usklajevala enkrat letno z gibanjem oseb- 
nega dohodka v republiki; 

— da se dodatek za opravljanje funkcije spremeni v povračilo za kritje 
materialnih stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije. Ta dodatek bo kril stroške 
za uporabo lastnih osebnih avtomobilov, za službene vožnje v kraju stalnega 
prebivališča, za kritje stroškov telefona na domu in nekaterih reprezentančnih 
stroškov, ki so tesno povezana s položajem in funkcijo. Po predlogu odloka se 
bo to povračilo glede na stroške v zvezi z opravljanjem funkcije povečalo za 
predsednika skupščine in predsednika izvršnega sveta od dosedanjega zneska 
800 oziroma 900 dinarjev na 1500 dinarjev mesečno; za ostale funkcionarje pa 
se bo razširil razpon od dosedanjih 300—700 dinarjev mesečno na 250 do 
900 dinarjev mesečno. 

Predlog odloka določa, da pripada pravica do povračila za kritje materialnih 
stroškov pri opravljanju funkcije le v času, ko funkcionar to funkcijo opravlja. 
Zato tisti funkcionarji, ki jim bo potekel mandat in čeprav bodo koristili pravice 
iz zakona o delu in pravicah poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala 
funkcija in ostali na delu v skupščini ali drugem organu po nalogu skupščine, 
ne bodo imeli pravice do tega povračila. 

Princip prinesenega osebnega dohodka bo še nadalje ostal kot sistem za 
določanje povračila osebnega dohodka poslancem, ki jim je zaradi opravljanja 
poslanske dolžnosti prenehala prejšnja redna zaposlitev. Po dosedanjem odloku 
je imel poslanec pravico do povračila osebnega dohodka v višini poprečnega 
osebnega dohodka neposredno pred izvolitvijo oziroma v zadnjem letu pred 
izvolitvijo in se je to povračilo povečevalo sorazmerno s povečanjem osebnih 
dohodkov na prejšnjem delovnem mestu oziroma s splošnim povečanjem osebnih 
dohodkov v republiki. 

Dosedanje izkušnje v delu administrativne komisije kažejo, da je sistem 
obračunavanja osebnih dohodkov v delovnih organizacijah zelo različen; zato 
je administrativna komisija že dosedaj upoštevala pri določanju povračila oseb- 
nega dohodka poslancu šestmesečno poprečje osebnega dohodka na prejšnjem, 
delovnem mestu. Na ta način je komisija zagotovila večjo objektivizacijo oseb- 
nega dohodka. Glede na to, da poslanci iz različnih razlogov ne opuščajo prejšnje 
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zaposlitve takoj po izvolitvi, ampak različno za časa mandatne dobe, je bila 
slabost dosedanjega sistema v tem, da se je poslancu določil osebni dohodek po 
poprečnem osebnem dohodku pred izvolitvijo in ne po poprečnem osebnem 
dohodku, preden mu je prenehala redna zaposlitev. Po predlogu odloka pa bo 
ta pomanjkljivost odpravljena in bo poslanec imel pravico do povračila osebnega 
dohodka v višini poprečnega osebnega dohodka, ki ga je prejemal v zadnjih 
šestih mesecih oziroma v zadnjem letu pred prenehanjem redne zaposlitve in 
se bo povračilo usklajevalo sorazmerno s splošnim gibanjem osebnih dohodkov 
v republiki. 

Spričo porasta življenjskih stroškov tudi višina poslanskega pavšala ne 
ustreza več sedanjim potrebam. Zato se v odloku predlaga, da se poveča poslan- 
ski pavšal poslancem, ki imajo stalno prebivališče v svoji volilni enoti, od 
200 na 250 dinarjev, poslancem, ki ne prebivajo v svoji volilni enoti in je 
njihovo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 15 km od sedeža občine, v 
kateri je volilna enota, pa od 250 na 350 dinarjev. 

Nadalje je v predlogu odloka tudi določilo, da imajo pravico do šoferja 
in osebnega avtomobila v družbeni lastnini predsednik skupščine, predsednik 
izvršnega sveta in predsednik ustavnega sodišča. Zakon o uporabi osebnih 
avtomobilov v družbeni lastnini in o načinu razpolaganja z družbenimi sred- 
stvi za uporabo osebnih avtomobilov namreč določa, da imajo pravico do 
šoferja in avtomobila v družbeni lastnini najvišji predstavniki v republiki, in 
pooblašča administrativno komisijo, da določi, kateri so ti najvišji funkcionarji, 
ki imajo to pravico. Po predlogu odloka pa administrativna komisija tega 
pooblastila ne bo več imela. 

Navedene so glavne spremembe v dosedanjem sistemu določanja povračil 
poslancem in funkcionarjem, nespremenjen pa ostane sistem določanja višine in 
obračunavanje dnevnic, povračila stroškov za ločeno življenje in za selitvene 
stroške. 

Na koncu naj še poudarimo, da je sistem delitve osebnih dohodkov v 
delovnih organizacijah v stalnem razvoju, v katerem se med drugim menjajo 
tudi kvantitativna razmerja v osebnih dohodkih posameznih kategorij delavcev. 
Zato bo naloga administrativne komisije, da tudi v bodoče spremlja in proučuje 
ta razvoj in po potrebi predlaga uskladitve in dopolnitve s tem odlokom pred- 
laganega sistema. 

AMANDMAJI 

administrativne komis i j e 

7. točka: — v četrti vrsti se za besedo »dohodka« vnese besedilo »ozi- 
roma osebni dohodek«. 

8. točka: — prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Funkcionarju se določi stalno mesečno povračilo osebnega dohodka oziroma 

osebni dohodek tako, da se poprečni mesečni osebni dohodek v republiki 
pomnoži s količnikom«. 

— V drugem odstavku se črtata sedma in osma alinea. 
9. točka : — Besedilo devete točke se spremeni tako, da se glasi: 
Na podlagi prvega odstavka 8. točke se določijo mesečni osebni dohodki 

tudi: 
37» 
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— za predsednika vrhovnega sodišča SR Slovenije, predsednika višjega 
gospodarskega sodišča v Ljubljani, javnega tožilca SR Slovenije in republiškega 
javnega pravobranilca od 3,3 do 3,8-kratni poprečni mesečni osebni dohodek 
v republiki; 

— za sodnike vrhovnega sodišča SR Slovenije in sodnike višjega gospodar- 
skega sodišča v Ljubljani 3,3-kratni poprečni mesečni osebni dohodek v repu- 
bliki; 

— za predsednike okrožnih sodišč in okrožnih gospodarskih sodišč ter pred- 
sednika republiškega senata za prekrške od 2,6 do 3-kratni poprečni mesečni 
osebni dohodek v republiki; 

— za sodnike okrožnih sodišč in okrožnih gospodarskih sodišč 2,6-kratni 
poprečni mesečni osebni dohodek v republiki; 

— za sodnike republiškega senata za prekrške 2,4-kratni poprečni mesečni 
osebni dohodek v republiki.« 

10. točka: — Prvi odstavek se črta in nadomesti z besedilom: 
»Za funkcionarje, za katere je v 8. in 9. točki odloka določen količnik v 

razponu, določi količnik v okviru tega razpona administrativna komisija, potem 
ko se posvetuje z odgovornimi funkcionarji.-« 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
6. februarja 1968 obravnavala predlog odloka o povračilih poslancem Skupščine 
SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije. 

V načelni obravnavi k predlogu odloka ni bilo pripomb. Komisija je bila 
mnenja, da predlagani nov način urejanja povračil poslancem in materialnega 
položaja funkcionarjev, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije, pred- 
stavlja v primerjavi z dosedanjim stanjem pomemben napredek in primerno 
rešuje probleme, ki so se na tem področju često pojavljali glede na dosedanje 
osnovno načelo nagrajevanja po prinesenem osebnem dohodku. 

V podrobni obravnavi besedila odloka je komisija predlagala redakcijsko 
dopolnitev besedila v trejti vrsti 5. točke, kjer naj se besedilo »v višini L razreda 
vlaka« dopolni tako, da se glasi: »v višini vozne tarife I. razreda vlaka«. 

Predstavnik administrativne komisije Skupščine SR Slovenije kot pred- 
lagatelja odloka se je s predlagano dopolnitvijo strinjal. 

Nadalje je komisija obravnavala -amandmaje, ki jih je k predlaganemu 
odloku dne 2. 2. 1968 pismeno predložil inž. Miloš Polič, poslanec republiškega 
zbora. 

Komisija je bila mnenja, da se z amandmajema k 7. točki in prvemu od- 
stavku 8. točke smiselno ustrezno dopolnjuje besedilo odloka ter se je zato 
z njima strinjala. Predlagala pa je, da se iz redakcijskih razlogov besedilo 
»oziroma stalni meSečni dohodek« poenostavi ter skrajša tako, da bi se glasilo 
ie »oziroma osebni dohodek«. Da gre pri tem za stalni mesečni dohodek namreč 
izhaja že iz predhodnega besedila, ki govori o stalnem mesečnem povračilu 
osebnega dohodka. Ta redakcijska sprememba velja tako za 7. kot za 8. točko 
odloka. 

: Komisija je soglašala tudi z amandmaji k 8. in 9. točki, kolikor se z njimi 
predlaga izločitev predsednikov okrožnih sodišč in okrožnih gospodarskih sodišč 
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iz določbe 9. točke ter se jih prenaša v novo zadnjo alineo 8. točke. Člani komi- 
sije so bili mnenja, da bi taka rešitev bolj ustrezala funkciji predsednikov 
navedenih sodišč, ki jih voli Skupščina SR Slovenije. S tako rešitvijo bi se 
tudi z gledišča nagrajevanja utrjevala njihova samostojnost in odgovornost. 

Glede na svojo funkcijo pa se komisija ni ukvarjala z vprašanjem ustrez- 
nosti količnikov za posamezne kategorije sodnih funkcionarjev na spremembe, 
ki se predlagajo z amandmaji. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
odloka v skladu z ustavo in pravnim sistemom. 

Št.: 113-1/68 
Ljubljana, 7. 2. 1968 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora — poročilo 
z dne 31. 1. 1968, št. 113-1/68. 

POROČILO 

o obravnavi pogodb o izvajanju socialnega zavarovanja kolporterjev tiska in 
glasbenikov zabavne glasbe 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega 
zbora je na seji dne 15. 1. 1968 obravnaval pogodbi O' izvajanju socialnega zava- 
rovanja kolporterjev tiska in glasbenikov zabavne glasbe, ki ju je skupščini 
predložila republiška skupnost socialnega zavarovanja delavcev Slovenije. 

Odbor ni imel pripomb k pogodbi o izvajanju socialnega zavarovanja kol- 
porterjev tiska. 

V pogledu pogodbe o izvajanju socialnega zavarovanja glasbenikov zabavne 
glasbe je bilo na seji odbora ugotovljeno, da ni doseženo soglasje med repu- 
bliško skupnostjo socialnega zavarovanja delavcev Slovenije in društvom slo- 
venskih glasbenikov zabavne glasbe glede 1. in 16. člena pogodbe. V 1. členu 
niso navedeni avtorji tekstov, 16. člen pa določa, da se zavarovancem, ki so 
bili že prej zavarovani v drugih republikah, šteje v pokojninsko dobo tudi čas, 
ki jim je priznan po pogodbah, sklenjenih do 31. 12. 1964. 

Predstavnik društva glasbenikov zabavne glasbe je poudaril, da določitev 
omenjenega roka, omejuje že pridobljene pravice glasbenikov zabavne glasbe, 
ki so se zavarovali v republiki Hrvatski po 31, 12. 1964. 

Predstavnik skupnosti je pojasnil, da je določilo 16. člena pogodbe v skladu 
s 122. členom temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju (Ur. 1. SFRJ, 
št. 51/64), ki določa: 

»Cas samostojne dejavnosti pred uvedbo obveznega pokojninskega zava- 
rovanja za posamezne kategorije samostojnih dejavnosti se sme všteti zava- 
rovancem teh kategorij v pokojninsko dobo s pogojem, da sami preskrbijo 
sredstva, ki so potrebna za obveznosti, nastale z njegovim priznanjem v pokoj- 
ninsko dobo, in sicer v obsegu in na način, kot je to določeno v ustreznih 
pogodbah o socialnem zavarovanju takih zavarovancev ali v republiškem 
zakonu. 

Prvi odstavek tega člena ne velja, če je bil čas samostojne dejavnosti pred 
uvedbo obveznega pokojninskega zavarovanja priznan po zakonu oziroma po 
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pogodbi o pokojninskem zavarovanju, ki je veljala do začetka uporabe tega 
zakona.« 

Ker na seji odbora ni prišlo do soglasja med predstavnikom republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja delavcev in predstavnikom društva sloven- 
skih glasbenikov zabavne glasbe, je odbor priporočil obema strankama pogodbe, 
da ponovno proučita pogodbe, predvsem pa sporni 16. člen. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Matija Nadižarja. 

Št.: 191-15/68 
Ljubljana, 17. 1. 1968 

INFORMACIJA 

o uporabi sredstev, zbranih s sodnimi taksami! in denarnimi kaznimi, ki jih 
izrekajo sodišča in sodniki za prekrške 

Poslanec Adolf Šarman je na 35. seji socialno-zdravstvenega zbora dne 
22. decembra 1967 postavil poslansko vprašanje, ali ne bi kazalo dohodke od 
sodnih taks in denarnih kazni, ki jih izrekajo občinska sodišča in sodniki za 
prekrške, predvideti v celoti kot vir dohodkov občin za namene otroškega 
varstva. Menil je, da je to vprašanje zlasti aktualno v zvezi s sprejetjem 
zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otro- 
škega varstva v SR Sloveniji. Obstajajo namreč številne težave v zvezi s 
financiranjem te družbene dejavnosti. 

Na omenjeno vprašanje je odgovorila Majda Gaspari, republiški sekretar 
za zdravstvo in socialno varstvo. Ker se poslanec z odgovorom ni zadovoljil, 
je zbor na predlog poslancev sklenil, da se omenjeno vprašanje obravnava kot 
posebna točka dnevnega reda na prihodnji seji zbora. 

Namen te informacije je prikazati pravno ureditev vprašanja sredstev, 
zbranih s sodnimi taksami in denarnimi kaznimi ter dejansko stanje na tem 
področju. 

1. Sodne takse 

Vprašanje sodnih taks urejata zvezni zakon o sodnih taksah (Ur. list FLRJ 
16/60 in Ur. list SFRJ 10/65), zakon o republiških sodnih taksah (Ur. list SRS 20 
in 24/65) in odloki občinskih skupščin o sodnih taksah. 

Zvezne sodne takse se plačujejo v postopku pred: 
— vrhovnim sodiščem Jugoslavije, 
— vrhovnim gospodarskim sodiščem in 
— vojaškimi sodišči. 
Republiške sodne takse se plačujejo v postopku pred: 
— vrhovnim sodiščem SR Slovenije, 
— višjim gospodarskim sodiščem v Ljubljani, 
— okrožnimi sodišči in 
— okrožnimi gospodarskimi sodišči. 
Občinske sodne takse se plačujejo v postopku pred občinskimi sodišči. 
Zvezni zakon določa, da vsaka družbeno-politična skupnost izdaja predpise 

in predpisuje tarifo za sodne takse, ki ji pripadajo. Zaradi zagotovitve potrebne 
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enotnosti glede predmeta in višine sodnih taks je bilo z zveznim zakonom 
predpisano, da občine in republike ne morejo uvajati sodnih taks za predmete, 
ki niso predvideni v zveznem zakonu ter da takse, ki jih predpišejo občine 
in republike, ne smejo biti večje od zneskov, ki jih predpisuje zvezni zakon 
in njegova tarifa. Iz tega izhaja, da je taksna tarifa, ki je predpisana z zveznim 
zakonom, maksimalna, in da občine in republike v njenem okviru samostojno 
določajo višino posameznih taks. Po republiškem zakonu in po ustreznih odlokih 
občinskih skupščin se uporablja neposredno zvezna tarifa. 

Temeljni zakon o sodnih taksah predpisuje, da se sodne takse plačujejo v 
sodnih kolkih ali v gotovini odvisno od zneska takse, ki ga je treba plačati. 
Taksa se plača v gotovini le, če njen znesek (za določeno vlogo, sodno odločbo 
ali dejanje) presega znesek 20 000 S din. 

Z uvodoma omenjenim zveznim zakonom o sodnih taksah je federacija 
odstopila občinam dohodke od zveznih sodnih taks, razen dohodkov od taks, 
ki se plačujejo v gotovini. Tudi republika je odstopila občinam dohodek od 
republiških sodnih taks, razen dohodkov od taks, ki se plačujejo v gotovini 
(zakon o republiških sodnih taksah Ur. 1. SRS 20 in 24/65 in zakon o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, 
davkov in taks Ur. 1. SRS 24/65). 

5. člen zakona o republiških sodnih taksah določa, da če obsega območje 
občinskega sodišča dve ali več občin, se dohodki od občinskih sodnih taks, ki se 
plačujejo v gotovini, delijo med te občine v takem razmerju, kot posamezne 
občine prispevajo k financiranju občinskega sodišča. 

Dohodki od sodnih taks, ki se dosežejo s prodajo taksnih vrednotic enotne 
izdaje (kolki), pripadajo občinam, na katerih območju so te taksne vrednotice 
prodane. 

Veljavna sodna taksna tarifa je bila določena po cenah in dohodku iz 
leta 1959. Izdelana je bila v skladu s tedanjim pojmovanjem, da mora država 
zagotoviti občanom sodno varstvo po minimalni, pogosto samo simbolični od- 
škodnini. Od izdaje zveznega zakona (1960) do danes, zlasti pa po gospodarski 
reformi, je prišlo do splošnega povečanja cen za blago in storitve ter do na- 
raščanja osebnega dohodka, zaradi česar se kaže potreba po spremembi sodne 
taksne tarife. Zvezni skupščini je bil v decembru 1967 že predložen osnutek 
zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o sodnih taksah. Za- 
konski osnutek ne predvideva sprememb v sistemu sodnih taks, temveč le 
v taksnj tarifi ter upošteva predloge občin in republik, da, se takse občutneje 
povečajo. Predlagano je tolikšno povečanje, ki bi občinam in republikam omo- 
gočilo, da v okviru zvezne tarife, kot maksimalne, določajo zneske taks po 
svojih potrebah in razmerah. 

Pri določitvi taksne tarife je treba upoštevati naslednja izhodišča: 
— taksa naj približno ustreza plačilu za storitev; 
višina sodne takse ne sme biti ovira za uveljavljanje motenih pravic in 

interesov, zlasti ne za občane; 
— v posameznih primerih je treba upoštevati socialne in druge upravičene 

razloge; 
— taksna oprostitev naj zajame le tiste osebe, ki je glede na premoženjske 

in družinske razmere ne morejo plačati. 



584 Priloge 

Med pomembnejšimi novostmi, ki jih uvaja osnutek omenjenega zakona, 
je povečanje limita, do katerega se sodne takse plačujejo v kolkih. V osnutku 
zakona je ta limit povečan od 20 000 na 40 000 S din. Ker so dohodki od sodnih 
taks, plačani v kolkih, dohodki občinskih proračunov, se bo na tej osnovi znatno 
povečal dohodek občin. 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o sodnih 
taksah je bil v skladu s poslovnikom zvezne skupščine dan v pripombe tudi 
Skupščini SR Slovenije. 

2. Denarne kazni 

Vprašanje denarnih kazni, ki jih izrekajo sodniki za prekrške, je urejeno 
s temeljnim zakonom o prekrških (prečiščeno besedilo — Ur. 1. SFRJ št. 26/65). 
Po tem zakonu so denarne kazni, plačane za prekrške, dohodki republike. Iz- 
jema so le denarne kazni, plačane za carinske, devizne in zunanjetrgovinske 
prekrške, ki so dohodek federacije. Po omenjenem zakonu se sme z zveznim 
zakonom predpisati, da pripadajo federaciji denarne kazni, plačane tudi za 
druge vrste prekrškov. 

Denarne kazni, ki jih izrekajo sodišča splošne pristojnosti, so dohodek 
republike (zakon o izvrševanju kazenskih sankcij — prečiščeno besedilo - 
Ur. 1. SFRJ št. 9/64). 89. člen citiranega zakona določa, da se znesek, ki se dobi 
z izterjanjem denarnih kazni, uporabi za gradnjo sodnih poslopij, zaporov in 
zavodov, v katerih se izvršujejo varnostni in vzgojni ukrepi. Nadalje določa, 
da se z republiškim predpisom določa, kako se uporabljajo omenjena sredstva! 
Izjema je le glede denarnih kazni, ki jih izrekajo vojaška sodišča, ker gredo 
le-ta v predračun dohodkov državnega sekretariata za narodno obrambo. Od 
1. 1. 1968 dalje pa se denarne kazni, izrečene po sodiščih splošne pristojnosti, 
zbirajo na posebnem računu SR Slovenije pri Splošni gospodarski banki v 
Ljubljani in uporabljajo za graditev, dozidavo in popravilo ter za nabavo opreme 
sodnih poslopij, zaporov in zavodov, v katerih se izvršujejo vzgojni in varnostni 
ukrepi (zakon o sredstvih SR Slovenije za gradnjo sodnih poslopij - Ur. 1 SRS 
št. 18/67). 

Ker spadajo med dohodke, ki jih sodišča odvajajo družbeno-političnim 
skupnostim, še nekateri drugi dohodki, navajamo tudi te: 

a) Kadar sodišče splošne pristojnosti poleg glavne kazni izreče tudi od- 
vzem premoženjske koristi, dosežene s kaznivim dejanjem, predstavljajo ta 
sredstva dohodek republike (132. člen zveznega zakona o izvrševanju kazenskih 
sankcij). 

b) Kolikor sodišče splošne pristojnosti zaseže predmete kaznivega de- 
janja, se izkupček eventualno prodanih zaseženih predmetov odvede v proračun 
družbeno-politične skupnosti, ki sodišče financira. V tem primeru gre torej za 
dohodek državnega organa, ki ga mora le-ta odvesti v proračun (temeljni zakon 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti, Ur. 1. SFRJ, št. 31/64 in zakon 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji - Ur. 1. SRS št. 
36/64). Dohodek, ki ga torej na tej osnovi ustvarjajo občinska sodišča, gre 
v proračun občine. 

c) Vprašanje poprečnin in stroškov kazenskega postopka je urejeno v za- 
koniku o kazenskem postopku — (prečiščeno besedilo — Ur. 1. SFRJ, št. 50/67). 
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Po tem zakonu znaša poprečnina od 1. 1. 1968 dalje od 20—500 N din. Sodišče 
določi poprečno glede na trajanje in zamotanost postopka ter glede na 
premoženjsko stanje tistega, ki jo j€ dolžan plačati. 

Od leta 1960 do 31. 12. 1967 je bila poprečnina določena v razponu od 
500—20 000 S dinarjev (zakonik o kazenskem postopku — prečiščeno besedilo — 
Ur. 1. SFRJ, št. 5/60). Tudi poprečnine se štejejo kot dohodek sodišča in ga 
je sodišče dolžno na podlagi zakona o financiranju družbeno-političnih skup- 
nosti odvesti v proračun družbeno-politične skupnosti. Seveda lahko družbeno- 
politična skupnost ta dohodek tudi prepusti državnemu organu. Ta vprašanja 
urejajo družbeno-politične skupnosti s proračunom. Po zakonu o proračunu 
Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1967 (Ur. 1. 
SRS, št. 6/67) je določeno, da republiški organi lahko uporabijo za svojo redno 
dejavnost dohodke, ki jih dobijo za tehnične, računovodstvene, administrativne 
in podobne storitve od organov in drugih organizacij ter od prodaje tiskovin. 
Mestni svet Ljubljane je z odlokom o proračunu za leto 1967 prepustil občinskim 
sodiščem sredstva, ki jih zberejo od poprečnin in stroškov kazenskega postopka. 

V zvezi s predlogom poslanca Adolfa Sarmana naj bi bili dohodki, ki jih 
ustvarijo občinska sodišča in sodniki za prekrške, dodatni vir za financiranje 
otroškega varstva, naj posebej opozorimo na določbo 99. člena ustave Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije. Ta določa, da si občina v okviru z 
zakonom določenih virov in vrst dohodkov samostojno določa dohodke in samo- 
stojno razpolaga z njimi. Tudi temeljni zakon o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti določa, da z dohodki, ki pripadajo družbeno-političnim skupnostim 
po tem zakonu, le-te samostojno razpolagajo. Zato bi bila vsaka intervencija 
širše družbeno-politične skupnosti, ki bi šla v smeri določanja namembnosti 
sredstev, ki pripadajo občinam, v nasprotju s samoupravnimi pravicami občin 
ter kot taka protiustavna in protizakonita. Stvar vsake družbeno-politične skup- 
nosti je torej, da sredstva, s katerimi razpolaga, samostojno razporeja za po- 
kritje družbenih potreb. 

POROČILO 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega 
zbora je na seji dne 15. 1. 1968 obravnaval informacijo o uporabi sredstev, 
zbranih s sodnimi taksami in denarnimi kaznimi, ki jo je pripravil zbor. 

Seji odbora je prisostvoval tudi poslanec Adolf Šarman. ■ 
Poslanec Adolf Šarman je poudaril, da je vprašanje, komu pripadajo sred- 

stva, zbrana s sodnimi taksami in denarnimi kaznimi, ki jih izrekajo sodišča 
splošne pristojnosti, pravno zadovoljivo urejeno, razen glede občinskih sodnih 
taks v gotovini. Vendar ni vztrajal pri svojem predlogu, naj bi bile tudi občinske 
sodne takse v gotovini dohodek občin. Vztrajal pa je pri predlogu, naj bi bile 
denarne kazni, ki jih izrekajo sodniki za prekrške, dohodek „občin. Ta sredstva 
naj bi občine namenile za otroško varstvo. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je več interesentov za sredstva, zbrana 
z denarnimi kaznimi, ki jih izrekajo sodniki za prekrške. Odbor se ni strinjal 
s stališčem poslanca Adolfa Sarmana, naj bi bile te denarne kazni dohodek 
občin. Po mnenju odbora je vprašanje virov dohodkov družbeno-političnih 
skupnosti kompleksno vprašanje in ni oportuno parcialno obravnavati le en vir 
dohodkov. 
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Upoštevajoč, da je v pripravi sistemska ureditev socialnega varstva in da 
to področje nima stalnega vira, je odbor predlagal, naj izvršni svet prouči mož- 
nost, da bi denarne kazni, ki jih izrekajo sodniki za prekrške, postale vir za 
financiranje socialnega varstva. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca dr. Mihaela Petroviča. 

Št.: 402-120/68 
Ljubljana, 17. 1. 1968 

PREDLOG ODLOKA 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Kranju 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 16-144/67) in 17. člena zakona o sodiščih splošne pristoj- 
nosti (Uradni list SRS, št. 20-220/65) je republiški zbor Skupščine SR Slovenije 
na seji dne 2. februarja 1968 sprejel 

ODLOK 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Kranju 

I. 

Okrožno sodišče v Kranju ima 140 sodnikov porotnikov. 

II, 

Za sodnike porotnike se izvolijo: 

Ahačič inž. Janez, vodja obrata, gozdno gospodarstvo, Kranj — gozdni 
obrat Škof j a Loka, 

Ahačič Tomaž, strojnik, bombažna predilnica in tkalnica Tržič, 
Aleš Danilo, strojni tehnik, Iskra, tovarna električnih in finomehaničnih 

izdelkov, Kranj, 
Andolšek Andrej, šef kratkoročnih kreditov, gorenjska kreditna banka, 

Kranj, 
A v s e n i k Jože, kmetijski tehnik, kmetijska zadruga, Radovljica, 
Balantič Feliks, šef finančnega knjigovodstva, tovarna obutve Peko, 

Tržič, 
Bal t a Ela, finančni analitik, zdravstveni dom, Kranj, 
B e š t e r Vinko, vodja proizvodnega okoliša, kmetijska zadruga, Škofja 

Loka, 
Bizjak Tilka, upokojenka, Kranj, Koroška št. 16, 
Blagotinšek Viktor, mojster tipske delavnice, Iskra, tovarna polpre- 

vodnikov Trbovlje, 
Bogataj Evgen, vodja tovornega prometa, združeno turistično prometno 

podjetje Transturist, Škofja Loka, 
Božinovič Nikica, upokojenec, Golnik št. 67, 
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Božič Franc, šef proizvodnje, Iskra, tovarna električnih merilnih instru- 
mentov, Otoče, 

B r e z a r Janez, šef montaže, Iskra, tovarna električnih in finomehaničnih 
izdelkov, Kranj, 

Cesar Janez, upokojenec, Lepenca št. 8, 
Čuda Anton, vodja GPP orodjarne, Iskra, tovarna električnih in fino- 

mehaničnih izdelkov, Kranj, 
Debelak Tatjana, stenodaktilograf, Engineering, Kranj, 
Destovnik Marjeta, gospodinja, Kranj, Zupančičeva št. 20, 
D o 1 i n a r Jože, vodja vodno-upravne službe, gorenjska vodna skupnost, 

Kranj, 
E g a r t Anton, uvozni referent, Iskra, tovarna električnih in finomehanič- 

nih izdelkov, Kranj, 
Erjavec Franc, poslovodja obrata, gostinsko trgovsko podjetje Central, 

Kranj, 
F a j m u t inž. Franc, analitik, Iskra, tovarna električnih in finomeha- 

ničnih izdelkov, Kranj, 
F o j k a r Ljuba, referent za kadre, kmetijsko živilski kombinat, Kranj, 
Gaš.peršič Franc, šef oddelka za kadrovske in splošne zadeve, zdrav- 

stveni dom, Kranj, 
G os tiša Lojze, upokojenec, Kranj, Rotarjeva št. 1, 
Grabrijan Slavko, sekretar podjetja, veletrgovsko podjetje Kokra, 

Kranj, 
Gregorač Leopold, mojster strugarne in brusilnice, Iskra, tovarna elek- 

tričnih in finomehaničnih izdelkov, Kranj, 
G r u m Janez, vodja referata za premoženjsko pravne zadeve, skupščina 

občine Kranj, 
Hafner Miroslav, cenilec škod v industriji, zavarovalnica, Kranj, 
Hafner Silva, tehnični sekretar, občinski komite ZKS, Škof j a Loka, 
H r o v a t i n Ivan, direktor, zavarovalnica, Kranj, 
Iskra Alojz, upokojenec, Nemški rovt št. 24, 
I v š i č Jože, upokojenec, Kranj, Nazor jeva št. 4, 
Javor Francka, učiteljica, osnovna šola, Lesce, 
Jazbec Milka, tehnični sekretar družbeno-političnih organizacij, tekstil 

industrija Tekstilindus, Kranj, 
Jelovšek Ciril, načelnik oddelka za splošne zadeve in družbene službe, 

skupščine občine Skofja Loka, 
J ensterle Antonija, referent za maloobmejni promet, skupščina občine 

Radovljica — UZN, 
J e r u c Jože, delovodja sestavljalnice, tovarna gumijevih izdelkov Sava, 

Kranj, 
J o c i f inž. Ferdinand, projektant, splošno gradbeno podjetje Projekt, 

Kranj, 
K a d o i č Štefan, ekonomist, višja šola za organizacijo dela, Kranj, 
K a p u s Jože, direktor, zavod za pospeševanje turizma, Bled, 
Kavčič Jože, strokovni sodelavec, delavska univerza Tomo Brejc, Kranj, 
K e j ž a r Jože, upokojenec, Begunje št. 5, 
Kelbl Zvonko, strojevodja, združeno železniško transportno podjetje 

Ljubljana, podružnica Jesenice, 
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Klincov Žarko, vodja referata za plan, analize in statistiko, skupščina 
občine Jesenice, 

K n i f i c Mirko, glavni delovodja žebljarne, železarna Jesenice, 
K o k a 1 j Rina, referent za personalne in splošne zadeve, zavarovalnica, 

Kranj, 
K o m p a r e Viktor, obratovodja tkalnice, tekstilna industrija Tekstilindus, 

Kranj, 
K o n i č Zora, tehnični sekretar, občinski komite ZKS, Tržič, 
Koporec Franc, upravnik delavske restavracije, tekstilna industrija 

Tekstilindus, Kranj, 
Korošec Ivan, upokojenec, Mošnje št. 39, 
Korošec Hubert, šef odseka za analizo, služba družbenega knjigovodstva, 

podružnica Kranj, 
Kos Alojz, upokojenec, Lesce št. 178, 
Kos Janez, referent za zdravstvo in socialno varstvo, skupščina občine 

Škofja Loka, 
Košir Anton, poslovodja, trgovsko podjetje Preskrba, Tržič, 
Kotnik Tončka, gospodinja, Mojstrana št. 178, 
Kraj cer Jernej, upravnik, delavski dom Franc Vodopivec, Kranj, 
Kralj Janko, tehnolog vijačnega blaga, tovarna verig, Lesce, 
K ran c Marija, pisarniška delavka, uprava javne varnosti, Kranj, 
Kryštufek Janez, konstruktor, tovarna gumijevih izdelkov Sava, Kranj, 
Leitinger Marija, referent za potne liste, obmejno službo in tujce, 

skupščina občine Tržič, 
Logar Roman, nadzornik gradnje, podjetje za stanovanjsko in komunalno 

gospodarstvo, Kranj, 
Logar Tone, ravnatelj, osnovna šola Matija Valjavec, Preddvor, 
Logonder Polde, prodajni referent, loška tovarna hladilnikov, Škofja 

Loka, 
L u i n Saša, analitik za zdravstvo in socialno varstvo, skupščina občine 

Kranj, 
Mak še Franc, vodja meteorološke postaje, hidrometeorološki zavod SRS, 

metereološka postaja Planica, 
Mali Jože, tehnolog, Iskra, tovarna električnih in finomehaničnih izdelkov, 

Kranj, 
Markelj Matija, vodja splošno kadrovskega sektorja, tekstilna tovarna 

Sukno, Zapuže, 
M e g 1 i č Anton, orodni kovač, tovarna kos in srpov, Tržič, 
Miklavčič Slavka, upokojenka, Kranj, Kebetova št. 2, 
Miklič Janez, vodja sektorja, splošno gradbeno podjetje Tehnik Škofja 

Loka, 
Mikuš Anica, upokojenka, Kranj, Koroška št. 14/11. 
Mrak Anton, v. d. vodje centralnega skladišča, železarna Jesenice, 
Novak Zofija, pisarniška delavka, skupščina občine, Tržič, 
O r a ž e m Teodor, ravnatelj, poklicna šola kovinske in elektro stroke, 

Kranj, 
Ostanek Marta, farmacevt, lekarna, Kranj, 
Palčič Janez, referent za kadre in delovna razmerja, sekcija za vzdrže- 

vanje prog, Jesenice, 
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Pavlin Ignac, strokovni sodelavec, občinski sindikalni svet, Kranj, 
Pečar Avgust, vodja terminarjev, Iskra, tovarna električnih in finome- 

haničnih izdelkov, Kranj, 
P e r g a r Drago, uslužbenec, podjetje za PTT promet, Kranj, 
Perko Sašo, trgovski poslovodja, gorenjska oblačila, Kranj, 
Petelin Jože, knjigovodja osnovnih sredstev, tekstilna tovarna Tekstil- 

indus, Kranj, 
P e t r i č Janez, direktor, kinematografsko podjetje, Kranj, 
P e z d i č Janez, profesor telesne vzgoje, osnovna šola, Radovljica, 
P i n t a r Ferdo, v. d. upravnik, vodovodna skupnost, Kropa, 
P i n t a r Franc, tajnik, skupščina občine Jesenice, 
P i v k Valentin, profesor matematike, gimnazija, Škof j a Loka, 
Planinšek Franc, vodja kalkulacije, Iskra, tovarna električnih in fino- 

mehaničnih izdelkov, Kranj, 
Pogačnik Mirko, vlakovni odpravnik, železniško transportno podjetje, 

postaja Kranj, 
Po lak Milan, sekretar delavskega samoupravljanja, železarna Jesenice, 
P o 1 a k Stane, sekretar, kmetijska zadruga Škofja Loka, 
Polk Albin, načelnik oddelka za narodno obrambo, skupščina občine 

Jesenice, 
Potočnik Pavel, gozdar, gozdno gospodarstvo, Kranj, 
Pretnar Stanislav, upravnik obrata družbene prehrane, železarna Je- 

senice, 
Prevc Edvard, vodja razvojnega sektorja, lesno industrijsko podjetje, 

Bled, 
Prevc Peter, delovodja v hladni valjarni, železarna Jesenice, 
P r i s t a v e c Janez, učitelj, osnovna šola, Radovljica, 
Ribnikar Vinko, šef odseka za dohodke, skupščina občine Tržič, 
Rihtaršič Emil, vodja proizvodnje, kovinska oprema Mojstrana, 
R o b a s Marjan, referent za investicije, Iskra, tovarna električnih in 

finomehaničnih izdelkov, Kranj, 
Rodi Štefan, predsednik, občinski sindikalni svet Jesenice, 
Savinšek Lojze, šef oddelka splošnih opravil, služba družbenega knji- 

govodstva, Kranj, 
Simčič Mihaela, upokojenka, Radovljica, Staneta Žagarja št. 10, 
Sitar Peter, šef maloprodaje, veletrgovina Loka, Škofja Loka, 
Slemenšek Franjo, učitelj, osnovna šola, Olševek, 
Smole j Andrej, upokojenec, Kranj, Nazorjeva št. 4. 
S t a j n k o Ivanka, pisarniška delavka, Iskra, tovarna električnih in fino- 

mehaničnih izdelkov, Kranj, 
S t a n o n i k Jože, centralni planer, loška tovarna hladilnikov, Skofja Loka, 
Stare Marija, učiteljica, osnovna šola, Bled, 
S t ar i č Irena, tajnik, kovinska oprema, Mojstrana, 
Stravnik Marjan, upokojenec, Jesenice, Cesta revolucije št. 2/II, 
Stražar Franc, kalkulant, lesna industrija Jelovica, Škofja Loka, 
Strgovšek Janez, upokojenec, Lesce št. 93, 
S t r i t i h Vera, blagajničarka, mesarsko podjetje, Tržič, 
Sušnik Janez, vodja higienske skupine, tovarna gumijevih izdelkov 

Sava, Kranj, 
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Šemrl Zora, predmetna učiteljica, osnovna šola, Križe, 
S mi d Leopoldina, upokojenka, Kranj, Tavčarjeva št. 19, 
Stromaj er Maks, direktor, zavod za požarno, reševalno in tehnično 

službo Kranj, 
S t u c i n Karel, komercialni referent, avtooprema, Tržič, 
Šuštaršič Alojz, orodni ključavničar, železarna Jesenice, 
S v e n t Vera, kadrovsko socialna delavka, železarna Jesenice, 
T a 1 e r Marija, upokojenka, Jesenice, Cesta Maršala Tita št. 20, 
Taler Marija, računovodja realizacije, Iskra, tovarna električnih in fino- 

mehaničnih izdelkov, Kranj, 
Tišler Viktor, šef splošnega sektorja, Iskra, tovarna električnih merilnih 

instrumentov, Otoče, 
Tratnik Stane, pekovski mojster, psihiatrična bolnica, Begunje, 
Trbović Nevenka, kreditni referent, gorenjska kreditna banka, 
Trček Jože, psiholog, center za socialno delo, Kranj, 
Troha Janko, komercialist, komunalni servis, Kranj, 
T um a Slavko, vodja elektr. reparaturne delavnice, železarna Jesenice, 
T u š a r Ivan, delovodja, železarna Jesenice, 
Valjavec Jože, gradbeni tehnik, komunalno podjetje, Tržič, 
Vari Evgen, vzgojitelj, vzgojni zavod Preddvor, 
V e r b i č Anton, Upokojenec, Šenčur št. 238, 
Vesel Lojze, upokojenec, Britof št. 1, 
V i d i c Jože, predsednik, občinski sindikalni svet, 
Vidmar Franc, ravnatelj, osnovna šola, Škof j a Loka, 
VI a j Štefan, kmetijski tehnik, kmetijsko gospodarstvo Suha, 
Zaplotnik Anton, upokojenec, Preddvor št. 74, 
Z d e š a r Jože, vodja sekalnice, kombinat Planika, Kranj, 
Zrim Vilijem, delovodja, gradbeno podjetje Gradiš, Jesenice, 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je dne 18. de- 
cembra 1967 prejela od republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo 
predlog kandidatov za sodnike porotnike okrožnega sodišča v Kranju. Po pred- 
logu predsednika okrožnega sodišča v Kranju 140 sodnikov porotnikov zagotav- 
lja nemoteno delo sodišča. 

Pri sestavi predloga kandidatov so sodelovali občinske konference SZDL, 
občinski sindikalni svet v Kranju, delavski sveti oziroma upravni odbori iz 
delovnih organizacij gorenjske kreditne banke, Službe družbenega knjigovod- 
stva, zdravstvenega doma, železniško-transportnega podjetja itd. Občinske kon- 
ference SZDL so skupaj z izvršilnimi odbori sestavile predloge, upoštevajoč 
dogovorjene kriterije. V Kranju, Radovljici in Tržiču so občinskim komisijam 
dale predloge tudi krajevne organizacije SZDL. V Radovljici, Jesenicah in 
Škofji Loki pa je pri sestavljanju predlogov sodeloval tudi predsednik občin- 
skega sodišča. 

Vsi dosedanji sodniki porotniki želijo ostati še eno mandatno dobo kot 
sodniki porotniki. 

Med predlaganimi kandidati je 64 dosedanjih sodnikov porotnikov in 76 
ali 54,2 «/» na novo predlaganih. 
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Struktura predlaganih kandidatov je naslednja: 

Po spolu 

Od predlaganih 140 kandidatov je 30 ali 21,4 % žena. 

Po starosti 

do 30 let starih  11 ali 7,8% 
od 31 do 40 let starih 50 ali 35,7% 
od 41 do 50 let starih 57 ali 40,7 % 
od 51 do 60 let starih 20 ali 14,2 % 
nad 60 let starih  2 ali 1,6% 

Skupno 140 ali 100 % 

Poprečna starost kandidatov je 42 let. 

Po zaposlitvi 

v gospodarstvu .... 
v bankah in DOZ . . . 
v družbenih službah . . 
v upravi in polit. org. 
izven delovnega razmerja 

Skupno 

69 kandidatov ali 49,2 % 
7 kandidatov ali 5,1 % 

22 kandidatov ali 15,7 % 
21 kandidatov ali 15,0% 
21 kandidatov ali 15,0% 

140 kandidatov ali 100 % 

Ce podrobno razčlenimo, ugotovimo: 
— da je od 69 kandidatov, ki so zaposleni v gospodarstvu, 40 zaposlenih v 

industriji, 5 v kmetijstvu, 4 v gozdarstvu, 3 v gradbeništvu, 5 v prometu, 8 v 
gostinstvu in 2 v komunalni in stanovanjski dejavnosti; 

— da je od 22 kandidatov, ki so zaposleni v družbenih službah, zaposlenih 
5 v zdravstvu in 12 v šolstvu (učitelji, profesorji, ravnatelji); 

— da je od 21 kandidatov, ki niso v delovnem razmerju, 18 upokojencev in 
3 gospodinje. 

Po šolski izobrazbi 

z nižjo in nepopolno srednjo šolo ... 47 kandidatov ali 33,5 % 
s popolno srednjo šolo 56 kandidatov ali 40,2 % 
z višjo šolo  17 kandidatov ali 12,1 % 

Skupno 140 kandidatov ali 100 % 

Glede na dosedanje sodnike porotnike se je struktura predlaganih po 
izobrazbi izboljšala v korist kandidatov z visoko izobrazbo (prej 7,3 %) in 
kandidatov s popolno srednjo šolo (prej 32,1%). 

Vsi predlagani kandidati za sodnike porotnike so dali pristanek na izvolitev. 
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VOLITVE, RAZREŠITVE IN IMENOVANJA 

ki jih je opravil republiški zbor Skupščine SR Slovenije na svojih sejah 
dne 2. in 12. februarja 1968 

Izvolijo se: 

1. v svet odvetniške zbornice Slovenije: 
Milan Gaspari, strokovni sodelavec, ustavno sodišče SR Slovenije, 
Edvard G r g i č , glavni tajnik, univerza v Ljubljani, 
Traudi Kladivar-Krese, odvetnik, odvetniška pisarna, združeno že- 

lezniško transportno podjetje Ljubljana, 
Dr. Peter Kobe, redni profesor, pravna fakulteta Ljubljana, 
Dr. Marjan Pavlic, pomočnik republiškega javnega pravobranilca, 
Milan P e r o c i, šef kabineta podpredsednika izvršnega sveta Skupščine 

SR Slovenije, 
Franc Venturini, direktor, višja pravna šola Maribor. 

Razrešijo se: 

1. Ludvik M a r o š a , dolžnosti sodnika okrožnega sodišča v Celju. 

Imenujejo se: 

1. v upravni odbor sklada SR Slovenije za pospeševanje založništva: 

za predsednika: Franc Pirkovič, dosedanji generalni konzul SFRJ v 
Celovcu. 

za člane: Franc Boštjančič, pomočnik direktorja, časopisno 
podjetje »Delo«, Ljubljana, 
Jaro Dolar, ravnatelj, narodna in univerzitetna knjiž- 
nica, Ljubljana, 
Mile K 1 o p č i č , književnik, Ljubljana, 
Vladko Majhen, član komisije za mednacionalne od- 
nose pri CK ZKS, 
Jože Marolt, podpredsednik skupščine občine Celje, 
Ela P e r o c i, novinar, mladinska redakcija RTV Ljub- 
ljana, 
Milan Pogačnik, direktor, časopisno založniško pod- 
jetje »Delavska enotnost« Ljubljana in predsednik Dru- 
štva novinarjev Slovenije. 

2. v svet Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani: 

Marijan Lipovšek, profesor, akademija za glasbo, Ljubljana, 
Milan Mer čun , direktor radijskega programa, RTV Ljubljana, 
Vlado Vodopivec, vodja študijsko analitične skupine-, republiški svet 

zveze sindikatov Slovenije. 

3. v svet Slovenske filharmonije v Ljubljani: 

Bogdan C e p u d e r , glavni urednik, »Naši razgledi« Ljubljana, 
Leon P f e i f e r , redni profesor, akademija za glasbo, Ljubljana, 
Dr. Andrej Rijavec, asistent, filozofska fakulteta, Ljubljana. 
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4. v svet univerze v Ljubljani: 
Stane D o 1 a n c , politični sekretar, univerzitetni komite ZKS, Ljubljana. 
Silvo Hrast, svetnik generalnega direktorja, združeno podjetje »Iskra«, 

Kranj, 
Bogdan O s o 1 n i k , direktor, inštitut za zgodovino delavskega gibanja, 

Ljubljana, 
Dr. inž. Milan Osredkar, direktor, nuklearni inštitut »Jožef Štefan«, 

Ljubljana, 
Janez Zemljarič, predsednik, mestna konferenca SZDL, Ljubljana, 
Mirko 2 1 e n d e r , predsednik, skupščina občine Maribor. 

5. v svet biotehniške fakultete v Ljubljani: 
Inž. Zmago Hrušovar, direktor, agrokombinat »Emona«, Ljubljana, 
Franc P u h a r , predsednik odbora za družbeni plan, finance in proračun 

republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, 
Inž. Franc Razdevšek, član izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

6. v svet ekonomske fakultete v Ljubljani: 
Miran G o s 1 a r , predsednik gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije, 
Rino Simoneti, član izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
Sergij Thorževskij, ekonomsko-organizacijski svetovalec, tovarna 

zdravil »Krka«, Novo mesto. 

7. v svet fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani: 
Marjan Božič, glavni inženir, Projekt-Ljubljana, Ljubljana, 
Inž. Miloš Kraigher, direktor, Projekt-nizke zgradbe, Ljubljana, 
Ermin Kržičnik, namestnik direktorja, inštitut za ekonomska razisko- 

vanja, Ljubljana. 

8. v svet fakultete za elektrotehniko v Ljubljani: 
Inž. Branko Kmet, vodja tehnične službe, Savske elektrarne, Ljubljana, 
Dr. inž. Franc Lah, šef odseka za vakuumsko tehniko in v. d. načelnika 

oddelka za vakuumsko elektroniko, inštitut za elektroniko in vakuumsko teh- 
niko, Ljubljana, 

Inž. Franc Sila, pomočnik direktorja, združeno podjetje »Iskra« Kranj 
— zavod za avtomatizacijo, Ljubljana. 

9. v svet fakultete za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani: 
Inž. Branko Hočevar, direktor, rudnik rjavega premoga Zagorje, 
Dr. Jože Slivnik, predstavnik odseka za fluorokemijo, nuklearni inštitut 

»Jožef Štefan«, Ljubljana, 
Inž. Viktor T u r n š e k , direktor, zavod za raziskavo materiala in kon- 

strukcij SR Slovenije, Ljubljana. 

10. v svet fakultete za strojništvo v Ljubljani: 
Mario Jež, dipl. inž. vodja tehnološko-projektivnega sektorja, združeno 

podjetje »Iskra« Kranj, zavod za avtomatizacijo, Ljubljana, 
Marko Kos, dip. inž., direktor projektive, »Litostroj«, Ljubljana, 
Adrijan Kumar, dipl. inž., šef službe kvalitete, »Litostroj«, Ljubljana. 

38 
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11. v svet filozofske fakultete v Ljubljani: 
Vladko Majhen, član komisije za mednarodne odnose pri CK ZKS, 

Ljubljana, 
Lev M o d i c , predsednik komisije CK ZKS za idejno-politična vprašanja 

in aktualne idejne probleme, 
Zvone Verstovšek, ravnatelj, gimnazija Kamnik. 

12. v svet medicinske fakultete v Ljubljani: 

Slavko B o h a n e c , predsednik, republiški odbor sindikata delavcev 
družbenih dejavnosti Slovenije, 

Dr. Janez Jenšterle, kirurg, splošna bolnišnica Celje, 
Dr. Marjan K o r š i č , direktor, bolnišnica za predšolsko invalidsko mla- 

dino, Nova Gorica. 

13. v svet pravne fakultete v Ljubljani: 
Dr. Darko Černej , sodnik, ustavno sodišče SR Slovenije, 
Dr. Peter P a v 1 i č , samostojni svetovalec, gospodarska zbornica SR Slo- 

venije, 
Dr. Anton Skobir, okrožni javni tožilec, Ljubljana. 

14. v svet visoke šole za politične vede v Ljubljani: 

Rudi B r e g a r , predsednik, mestni sindikalni svet, Ljubljana, 
Boris Godina, sekretar, mestna konferenca SZDL, Maribor, 
Božo Kovač, član izvršnega odbora republiške konference SZDL Slo- 

venije. 

15. v svet visoke šole za telesno kulturo v Ljubljani: 
Niko Belopavlovič, direktor, Časopisno podjetje »Delo«, Ljubljana, 
Franc Kutin, predsednik, gimnastična zveza Slovenije, 
Stane Lavrič, podpredsednik, Zveza za telesno kulturo Slovenije. 

16. v svet akademije za glasbo v Ljubljani: 

Jože Gale, predstojnik katedre za filmsko in televizijsko režijo, akade- 
mija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana, 

Miran H a s 1, direktor, glasbena šola, Koper, 
Tine Orel, direktor, zavod za prosvetno-pedagoško službo, Ljubljana. 

17. v svet akademije za gledališče, film in televizijo v Ljubljani: 
Slavko B e 1 a k , upravnik, slovensko ljudsko gledališče, Celje, 
Dušan Moravec, ravnatelj, slovenski gledališki muzej, Ljubljana, 
Franc Žižek, režiser, RTV Ljubljana. 

18. v svet akademije za likovno umetnost v Ljubljani: 
Tone F a j f a r , član predsedstva, republiška konferenca SZDL Slovenije, 
Slavko F r a s , novinar, časopisno podjetje »Delo«, Ljubljana, 
Ljerka M e n a š e , kustos, moderna galerija, Ljubljana. 

19. v svet združenja visokošolskih zavodov v Mariboru: 

Adolf D e r g a n c , direktor, splošno gradbeno podjetje »Konstruktor«, 
Maribor, 
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Inž. Franc Hvaleč, direktor, tovarna »Zlatorog«, Maribor, 
Inž. Andrej Marine, sekretar, občinski komite ZKS, Celje, 
Stojan Požar, podpredsednik, skupščina občine Maribor. 

20. v svet višje agronomske šole v Mariboru: 
Vladimir Vrečko, direktor, živinorejski-veterinarski zavod, Ptuj, 
Inž. Janko Zivko, direktor, Agrokombinat, Maribor, 

21. v svet višje ekonomsko-komercialne šole v Mariboru: 
Metod R o t a r , direktor, prodajno-servisna organizacija, združeno pod- 

jetje »Iskra«, Ljubljana, 
Rudi V r a č k o , direktor, kreditna banka, Maribor. 

22. v svet višje pravne šole v Mariboru: 
Branko Bračko, načelnik, uprava javne varno.sti, Maribor, 
Vladimir Zupančič, poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slo- 

venije. 

23. v svet višje stomatološke šole v Mariboru: 
Dr. Niko Jesenovec, predstojnik oddelka za laboratorijsko službo, 

splošna bolnica, Maribor, 
Dr. Srečko Koren, predstojnik, higiensko-epid. oddelka in pomočnik 

direktorja, zavod za zdravstveno varstvo, Maribor. 

24. v svet višje tehniške šole v Mariboru: 
Inž. Miran Guzelj , vodja razvojnega oddelka, tovarna dušika, Ruše, 
Kristina Lovrenčič, predsednik, občinska konferenca SZDL, Maribor. 

25. v svet pedagoške akademije v Mariboru: 
Franc P e č n i k , ravnatelj, osnovna šola »Boris Kidrič«, Maribor, 
Ela-Atena U 1 r i h , direktor, delavska univerza, Maribor. 

26. v svet pedagoške akademije v Ljubljani: 
Polde K e j ž a r , pomočnik tajnika skupnih služb, CK ZKS, 
Ivo Tavčar, predsednik komisije CK ZKS za družbeno-politična in 

idejna vprašanja prosvete, znanosti in kulture. 

27. v svet višje šole za socialne delavce v Ljubljani: 
Herman Jesenšek, direktor organizacijsko-kadrovskega sektorja, pod- 

jetje »Pletenina«, Ljubljana, 
Ada Krivic, upokojenka, Ljubljana, Večna pot št. 35. 

28. v svet višje upravne šole v Ljubljani: 
Janez Hočevar, član izvršnega komiteja CK ZKS, 
Ivo Levstik, tajnik skupščina občine Ljubljana-Bežigrad. 

29. v svet višje šole za zdravstvene delavce v Ljubljani: 
Dr. Peter Kobe, redni profesor, pravna fakulteta v Ljubljani, 
Nena Luzar, novinar, urednik, »Delavska enotnost«, Ljubljana. 

30. v svet višje pomorske šole v Piranu: 
Drago U 1 č a r , vodja splošno-kadrovskega sektorja, Luka Koper, 
Karel Štrukelj, sekretar, Splošna plovba, Piran. 
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VSEBINA 

Republiški zbor 

53. seja — 2. februarja 1968 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev  3 
2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda  3 
3. Določitev dnevnega reda  4 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 52. seje republiškega zbora   4 

2. Poslanska vprašanja  4 

Govorniki : 
Jože Božič  4 

Tomo Martelanc  5 

Inž. Franc Razdevšek  6 
Tomo Martelanc   7 
Ivan Kreft  ,■ 8 

Inž. Miran Mejak  8 
Cene Matičič   9 

Zora Tomič  10 
Cene Matičič   10 

Inž. Miran Mejak     U 
Slavka Šemrov    H 
Tomo Martelanc  12 

3. Obravnava predloga zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z 
motnjami v telesnem ip duševnem razvoju  12 

• 
Govorniki : 
Cene Matičič    12 
Tomo Martelanc    13 
Inž. Nada Puppis  15 
Cene Matičič .    16 
Sergej Kraigher  I7 

Ivanka Koren    18 
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4. Potrditev statuta izobraževalne skupnosti SR Slovenije  19 

Govorniki : 
Prof. Lujo Suklje  19 
Ela Ulirih  21 
Janko Česnik  23 
Viktor Seitl  25 
Prof. Lujo Šuklje  26 

5. Predlog za izdajo zakona o petdnevnem delovnem tednu v SR Sloveniji 27 

Govorniki: 
Viktor Repič   27 
Mirko Remec ; .   30 
Janko Česnik  31 
Viktor Repič   32 
Janko Česnik    33 

6. Volitve in imenovanja  34 
— predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbenih skupnosti, ki 

jih imenuje Skupščina SR Slovenije v svet visokošolskih zavodov in 
njihovih združenj  34 

— odlok o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega 
sodišča v Kranju -35 

54. seja — 12. in 13. februarja 1968 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev   36 

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda  36 

3. Določitev dnevnega reda   37 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 53. seje republiškega zbora .    38 

2. Predlog odloka o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skupščine 
SR Slovenije za ustavna vprašanja ter predlog odloka o izvolitvi pred- 
sednika, podpredsednika in članov skupne komisije vseh zborov Skup- 
ščine SR Slovenije za ustavna vprašanja (skupaj z gospodarskim in 
organizacijsko-političnim zborom)  38 

G o vor n i k: 
Janko Rudolf      39 

3. Ocena razvoja v SR Sloveniji v letu 1968   45 

Govorniki : 
Stane Kavčič   45 
Ivan Kreft   57 
Miloš Poljanšek  ,  61 
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Cene Matičič   63 
Rado Pušenjak    65 
Jože Ingolič  68 
Inž. Miloš Polič  71 
Inž. Zvone Pelikan  72 
Inž. Miran Mejak  74 

4. Predlog zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe 74 

Govorniki : 
Milan Ravbar   75 
Jožko Štrukelj   75 
Viktor Seitl  76 
Jožko Štrukelj   76 

5. Predlog zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov 
in taks  76 

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih 
taksah   77 

Govorniki : 
Janko Česnik   77 
Miran Cvenk  78 
Dr. France Hočevar   78 
Dr. Joža Vilfan  79 
Janko Česnik   80 
Ivan Kreft   80 
Dr. Joža Vilfan  81 
Slavka Perger    81 
Slavko Jakofčič  82 
Franc Puhar     82 
Janko Česnik   83 
Dr. France Hočevar  83 
Jože Ingolič     85 

7. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o republiškem prispevku 
od sredstev skupne porabe '  85 

Govorniki : 
Jože Deberšek    85 
Milan Ravbar  86 
Jožko Štrukelj    86 

8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in 
davkih občanov in priporočilo za vodenje davčne politike do zasebnega 
sektorja v letu 1968        88 

Govorniki: • 
Miran Cvenk  88 
Milan Sepetavc  88 
Ivan Brumen ;   90 
Avgust Majerič 92 
Janko Česnik  92 
Jožko Štrukelj   ,      93 
Rado Pušenjak ....... v.'...    93 
Zdravko Dolinšek  94 
Janez Hribar •    96 
Miran Cvenk     97 
Ivan Ros   . . . ,  97 
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9. Predlog zakona o stopnji republiškega prispevka iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja za izobraževanje in o delu republiškega davka 
od prometa blaga na drobno, ki se steka med sredstva za izobraževanje 101 

G o v omiki : 
Inž. Nada Puppis .   101 

Andi Goršek 102 
Lojze Štefanič 102 
Janez Ster 103 
Dr. Vladimir Bračič 103 
Andi Goršek  105 
Dr. Vladimir Bračič 105 
Vlado Črne 105 
Radoslav Jonak 105 
Janez Šter  106 
Marija Mesaric 106 
Riko Jerman  107 
Dr. France Hočevar 109 
Inž. Slavko Jakofčič 112 
Milan Sepetavc H3 

Janez Ster  H4 

Janez Hribar 115 
Avgust Majerič 115 
Viktor Seitl H6 
Ela Ulrih 11^ 
Miroslav Kambič H° 
Inž. Edvard Perhavec   119 
Leopold Krese 120 
Tomo Martelanc 121 
Marija Mesarič  124 
Milan Kristan 124 
Dr. Erance Hočevar 124 
Drago Seliger 128 
Ivan Ahlin 130 
Marija Ivkovič    131 
Stane Kavčič  132 
Dr. France Hočevar   137 
Marija Ivkovič .   137 
Ivan Ahlin 138 
Miran Cvenk 130 
Miroslav Kambič 138 

10. Predlog zakona o spremembi zakona o izobraževalnih skupnostih in o 
financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji 139 

Govorni ki: 
Miloš Poljanšek 139 
Dr. Vladimir Bračič 13® 
Milan Ravbar 139 
Janko Česnik  140 
Viktor Seitl 140 
Dr. France Hočevar 141 
Ela Ulrih 141 

11. Predlog zakona o stopnjah in delitvi prispevkov za otroško varstvo 
za leto 1968  I48 

12. Predlog zakona o postopku, rokih in obveznostih v zvezi s soglasjem 
k stopnjam prispevkov za zdravstveno zavarovanje 144 

13. Predlog zakona o dodatnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, ki 
ga plačujejo zavarovanci — člani gospodinjstva, ki se ukvarjajo s kme- 
tijsko dejavnostjo   144 



14. Predlog zakona o dodatnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, -ki 
ga plačujejo zavarovanci od dopolnilnih dohodkov   145 

15. Sklep skupščine republiške skupnosti za socialno zavarovanje o stopnji 
osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje in pri- 
spevka za zavarovanje za nesreče pri delu in poklicno obolenje .... 145 

16. Sklep skupščine republiške skupnosti za socialno zavarovanje o dolo- 
čitvi dodatnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, 
za kritje stroškov invalidskega zavarovanja, ki presegajo poprečje 
stroškov tega zavarovanja in za kritje večjih obveznosti invalidskega 
zavarovanja, 'ki so posledica nesreče na delu ali -poklicnih 'bolezni . . . 146 

17. Predlog zakona o spremembi zakona o stopnji prispevka za zaposlova- 
nje  146 

Govorniki : 
Rado Pušenjak   146 
Viktor Seitl 147 
Zora Tomič 147 

18. Predlog zakona o uporabi sredstev iz dodatnega davka od prometa 
blaga na drobno v letih 1968, 1969 in 1970   148 

19. Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe SR Slovenije v letu 1988 149 

20. Predlog zakona o določitvi prispevka, ki ga plačujejo gospodarske orga- 
nizacije v skupne rezerve gospodarskih organizacij v SR Sloveniji . . . 149 

Govorniki : 
Karel Forte 149 
Janko Česnik   150 
Viktor Seitl 150 
Inž. Miran Mejak 150 
Inž. Ferdo Papič 151 
Viktor Seitl 151 

21. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o stopnji republiškega pri- 
spevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za izobraževanje 
in o delu republiškega davka od prometa blaga na drobno, ki se steka 
med sredstva za izobraževanje   152 

Govorniki : 
Miran Cvenk  152 
Janko Česnik 152 
Miroslav Kambič 153 

22. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o republiškem prispevku od 
sredstev skupne porabe 154 

Govorniki : 
Milan Ravbar   . 155 
Janko Cesnik   155 
Jožko Štrukelj. : 156 
Avgust Majerič 156 

23. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) 
za leto 1968   157 

Govorniki : 
Ivanka Koren   •....• 158 
Ivan Kreft 158 
Franc Puhar  158 
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24. Predlog odloka o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in 
funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SiR Slovenije .... 158 

Govorniki : 
Adolf Arigler 159 
Marija Ivkovič  ' . • 161 
Janez Hribar . .     162 
Janko Cesnik 162 
Adolf Arigler 163 
Franci Kolar  164 

25. Volitve in imenovanja : 166 
— odlok o imenovanju predsednika in članov upravnega odbora sklada 

SR Slovenije za pospeševanje založništva 166 
— odlok o izvolitvi 7 članov v svet Odvetniške zbornice Slovenije . . . 166 
— odlok o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih ime- 

nuje skupščina v svet Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani 166 
— odlok o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih ime- 

nuje Skupščina SR Slovenije v svet Slovenske filharmonije v Ljub- 
ljani   • 1   I**6 

— odlok o razrešitvi sodnika gkrožnega sodišča v Celju 167 

26. Poslanska vprašanja    167 

Govorniki: 
Lojze Komel 167 
Inž. Miran Mejak    168 
Inž. Miloš Polič 169 
Inž. Miran Mejak 169 
dr. Viktor Damjan 169 
Riko Jerman  171 
Cene Matičič  172 

Gospodarski zbor 

47. seja — 12. in 13. februarja 1968 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev   173 

2. Sporočila , pred določitvijo dnevnega reda . . . , ...... . . . , . 173 

3. Določitev dnevnega reda 173 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 46. seje gospodarskega zbora 175 

2. Predlog odloka o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skupščine 
SR Slovenije za ustavna vprašanja in predlog odloka o izvolitvi pred- 
sednika, podpredsednika in članov skupne komisije vseh zborov Skup- 
ščine SR Slovenije za ustavna vprašanja (skupaj z republiškim in orga- 
nizacijsko-političnim zborom)   175 
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3. Ocena razvoja v SR Sloveniji v letu 1968 in obravnava osnutka reso- 
lucije o osnovah ekonomske politike za leto 1968   175 

Govorniki : 
Boris Šajina 176 
Janez Vidmar   178 
Janko Kolarič 179 
Anton Ladava 180 
Inž. Janez Grašič 182 
Janez Nedog  183 
Jože Lesar  185 
Bgon Prinčič  186 
Milan Ritonja     . 187 
Miran Goslar 188 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in 
davkih občanov 190 

Govorniki : 
Stane Pungerčar 190 
Stane Simšič  191 
Anton Ladava  191 

5. Predlog zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in 
taks 198 

6. Predlog zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe . . 198 

Govornik : 
Dr. Ernest Petrič 198 

7. Predlog zakona o stopnji republiškega prispevka iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja za izobraževanje in o delu republiškega davka 
od prometa blaga na drobno, ki se steka med sredstva za izobraževanje 198 

Govornik: 
Dr. Emest Petrič 198 

8. Predlog" zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih 
taksah  199 

Govorniki : 
Inž. Herman Vouk 199 
Stane Simšič    199 
Inž. Vladimir Klavs 199 

9. Predlog zakona o stopnjah in delitvi prispevkov za otroško varstvo 
v letu 1968    200 

Govornik: 
Anton Zupančič  : 200 

10. Predlog zakona o spremembi zakona o stopnji prispevka za zaposlova- 
vanje      200 

Govornik: 
Tone Polajnar 201 
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11. Predlog zakona o določitvi prispevka, ki ga plačujejo gospodarske orga- 
nizacije v skupne rezerve gospodarskih organizacij SR Slovenije . . . 201 

Govornik: 
Sergij Thorževskij  201 

12. Predlog zakona o določitvi prispevka, ki ga plačujejo gospodarske orga- 
nizacije v skupne rezerve gospodarskih organizacij SR Slovenije . . . 202 

Govornik: 
Rino Simoneti    2®2 

13. Sklep skupščine republiške skupnosti za socialno zavarovanje o stopnji 
osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje in pri- 
spevka za zavarovanje za nesreče pri delu in poklicno obolenje .... 202 
— sklep skupščine republiške skupnosti za socialno zavarovanje o dolo- 

čitvi dodatnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje 
za kritje stroškov invalidskega zavarovanja, ki presegajo poprečje 
stroškov tega zavarovanja in za kritje večjih obveznosti invalidskega 
zavarovanja, ki so posledica nesreče pri delu ali poklicni bolezni . . 203 

Govornik : 
Dr. Bojan špicar  203 

14. Predlog zakona o dodatnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, ki 
ga plačujejo zavarovanci od dopolnilnih dohodkov 203 

15. Predlog zakona o dodatnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, ki 
ga plačujejo zavarovanci člani gospodinjstva, ki se ukvarjajo s kmetij- 
sko dejavnostjo' 204 

16. Poslanska vprašanja  204 

Govornik : 
Sveto K obal 205 

17. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o republiškem prispevku od 
sredstev skupne porabe 2®5 

Govorniki : 
Mihael Savinek   ■ • 206 
Stane Simšič  2®7 

Inž. Ivan Airzenšek 207 
Jože Lesar  2"8 
Edi Komočar 208 
Boris Vadnjal 209 

Janez Lanščak 21 ® 
Jože Lesar  210 
Miran Goslar 211 
Boris Vadnjal 212 

Ivan Arzenšek 2*3 
Jože Lesar  213 

Inž. Ivan Zupan  214 

Miran Goslar 216 

18. Predlog priporočila za vodenje in izvajanje politike prispevkov, davkov 
in taks 217 

Govornik : 
Stane Pungerčar 217 
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19. Nadaljevanje obravnave o predlogu zakona o prispevku od sredstev 
skupne poratoe 2.18 

Govornika: 
Sergij Thorževskij 219 
Miran Goslar > 221 

20. Nadaljevanje razprave o predlogu priporočila za vodenje in izvajanje 
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