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SSIliSSfe REPUBLIŠKI ZBOR 

70. seja 

(23. januarja 1969) 

Predsedoval: dr. J o ž a Vilfan, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši! Začenjamo 70. sejo 
republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili tovariši: Franc Razdevšek, Leopold Krese in 
Stane Vrhovec. 

Je kak pomislek ali kako vprašanje v zvezi z opravičili? (Ne.) Če ne, šte- 
jemo te tovariše za opravičeno odsotne. 

Preden preidemo na določanje dnevnega reda, mi dovolite, da vas ob- 
vestim v smislu 312. člena našega poslovnika, da sta republiški in gospodarski 
zbor sprejela v enakem besedilu zakon o spremembi zakona o komunalnih 
taksah in sklep o predlogih za spremembe zveznih predpisov o osebnem delu 
z zasebnimi sredstvi v obrti, gostinstvu in avtoprevozništvu. 

V smislu 210. člena našega poslovnika pa vas obveščam,, da je ustavno 
sodišče Jugoslavije na seji 17. decembra 1968 sprejelo odločbo, s katero je 
odločilo, da zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih taksah 
naše republike, objavljen v Uradnem listu št. 5/68, ni v skladu s 125. členom 
ustave in z 2. členom temeljnega zakona o komunalnih taksah. 

Sedaj lahko preidemo na ugotavljanje dnevnega reda. Predlog dnevnega 
reda ste prejeli, poleg tega pa ste dobili danes na svojih mizah tudi predlog 
izvršnega sveta za tri dodatne točke dnevnega reda. To so: 1. predlog zakona 
o spremembi zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in 
taks; 2. predlog zakona o dopolnitvi zakona o prispevkih in davkih občanov; 
3. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiškem davku od 
prometa blaga na drobno. 

Rešiti moramo dvoje vprašanj. Prvo je vprašanje vključevanja teh treh 
točk v dnevni red, drugo vprašanje, ki ga bomo morali rešiti v času, ko pridejo 
te točke na vrsto, pa je vprašanje postopka, ker za prvi, drugi in tretji predlog 
predlaga izvršni svet skrajšani postopek in skrajšanje rokov. 
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Moj predlog je, da te tri dodatne točke vključimo izza naše sedanje 7. točke, 
tako da bi bil predlog dnevnega reda naslednji: 

1. odobritev zapisnika; 
2. poslanska vprašanja; 
3. osnutek zakona o visokem šolstvu; 
4. merila za dopolnilno financiranje temeljnih izobraževalnih skupnosti, 
5. predlog sklepa o predlogih za spremembe in dopolnitve zveznih pred- 

pisov o prostih carinskih conah; 
6., osnutek zakona o pravosodnem izpitu; 
7. predlogi za spremembe in dopolnitve sistema pokojninskega in inva- 

lidskega zavarovanja; 
8. predlog zakona o spremembi zakona o uvedbi in stopnjah republiških 

prispevkov, davkov in taks; 
9. predlog zakona o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov; 

10. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiškem 
davku od prometa blaga na drobno; 

11. predlogi amandmajev k ustavi SR Slovenije; 
12. predlog ustavnega zakona za izvedbo amandmajev VI, VII, XVII in 

XVIII k ustavi SR Slovenije; 
13. volitve in imenovanja. 
Dajem ta predlog dnevnega reda v obravnavo. Ali je kakšen ugovor ali 

pripomba, ali pa se strinjate s tem novim dnevnim redom? (Poslanci se stri- 
njajo.) Ce ni nobenega ugovora ali pripomb, štejem, da ste tako predlagani 
dnevni red sprejeli. 

K sprejetemu dnevnemu redu imam še dve pripombi: 
1. Predsednik gospodarskega zbora, predsednik socialno-zdravstvenega 

zbor in jaz, smo se sporazumeli, da bi imeli pri 7. točki, to se pravi predlogu 
za spremembe in dopolnitve sistema pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja, skupno sejo, na kateri bi poslušali referat tovariša Hafnerja in imeli tudi 
sklepno obravnavo. Ali se s takim predlogom strinjate? (Poslanci se strinjajo.) 
Štejem, da se strinjate in vas hkrati obveščam o tem, da je glede na izkušnje 
včerajšnjega dne jasno, da do 13. ure ne moremo računati, da bi lahko pii- 
stopili k taki skupni obravnavi. Zato smo se vsi trije predsedniki dogovorili, 
da bo začetek skupne seje ob 14. uri. 

2. Drugo obvestilo pa je tole: V dopisu, ki ste ga prejeli, sem navedel, da 
računamo s tem, da bi lahko sejo končali še 23. 1., da pa vas prosim, da računate 
z možnostjo, da imamo sejo tudi 24. 1. Sedaj je že sigurno, da ne bomo mogli 
danes končati. Ni mogoče, glede na položaj, ki je ustvarjen z dosedanjo obrav- 
navo vseh teh amandmajev, da bi mogli resno, solidno in tehtno pristopiti 
k obravnavi te točke dnevega reda, če bi bilo to kasno popoldne ali pa tudi 
sredi popoldneva. Zlasti predsednik ustavne komisije je zainteresiran na tem, 
da ima možnost, da vidi mnenje vseh zborov in da glede na to zavzame stali- 
šče. Razen tega je to tudi v interesu naše diskusije. Mnenja ostalih zborov 
nam bodo na razpolago namreč šele potem, ko bodo končane obravnave dveh 
zborov, ki danes teko, to se pravi socialno-zdravstvenega in pa gospodarskega 
zbora. Mi bi pristopili k obravnavi 11., 12. in 13. točke torej šele jutri. 

Po tem pojasnilu lahko preidemo na delo. Povedati pa moram, da ne 
izključujem možnosti, da tekom razprave pride do novih situacij in torej tudi 
do tega, da bomo sedaj sprejete odločitve menjali v skladu z nastalo1 situacijo. 
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S tem prehajam na sam dnevni red in sicer na 1. točko dnevnega 
reda, to je na odobritev zapisnika 68. in 69. seje. 

Kakor se boste spomnili, na zadnji seji nismo mogli potrditi zapisnika 
68. seje, ker še ni bil pripravljen. Danes vas prosim, da obravnavamo zapisnik 
68. in 69. seje. Prosim vas, da poveste, ali imate kake pripombe ali kakšen 
predlog za dopolnitev zapisnikov. Ce ne, potem lahko štejem, da sta ta dva 
zapisnika republiškega zbora sprejeta. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. Na vprašanje Lada Zorka bo odgovoril predsednik izvršnega sveta Stane 
Kavčič. Vprašanje se glasi: 

Jeseni lanskega leta je svet za narodno obrambo SR Slovenije sprejel 
sklep, da se formira teritorialna organizacija narodne obrambe. Na sestanku 
s predstavniki občin, ko je bilo govora o tej organizaciji, je bilo tudi poudar- 
jeno, da stroške, ki bodo nastali s to organizacijO1, pokriva republika. Sedaj, 
ko pa je organizacija formirana, se zahteva, da stroške plačajo občinske skup- 
ščine. Res je, da morajo vse družbeno-politične skupnosti skrbeti za obrambo 
države v svojem območju. V to skrb oziroma odgovornost naj bi spadalo tudi 
financiranje. Zato postavljam naslednji vprašanji: 

1. Zakaj bo uporabljen denar, ki je predviden v republiškem proračunu 
v letu 1969 za narodno obrambo in 

2. po katerih predpisih naj bi občine plačale stroške za organizacijo, ki si 
jo je postavila republika. 

Prosim tovariša predsednika izvršnega sveta, da da odgovor. 

Stane Kavčič: Tovariši poslanci! Preden odgovorim na postavljeni 
vprašanji, bi rad dal svojo pripombo k mnenju, ki je izraženo v postavljenem 
vprašanju, predvsem k tistemu delu vprašanja, ki se glasi takole: Ko smo na 
sestanku s predstavniki občinskih skupščin razpravljali o tej organizaciji, je 
bilo tudi poudarjeno, da bo stroške za to organizacijo pokrivala republika. 

V svojem ekspozeju sem pred tremi zbori v tej skupščini 28. oktobra lan- 
skega leta med ostalim rekel naslednje — citiram: »Ravno tako, kot ni mogoče 
vso odgovornost za vsenarodno obrambo vezati na eno mesto, tako je tudi 
ni mogoče financirati samo z enega mesta. Pravice in dolžnosti morajo biti 
porazdeljene od najvišje do najnižje ravni, torej od federacije prek republik 
in komun do delovnih organizacij.« 

To velja tudi za finančni prispevek. Take oblike in vsebine naše narodne 
obrambe si ne izmišljamo, ker je ta nujna posledica obstoječih družbenih od- 
nosov pri nas. 

22. novembra lanskega leta sem na posvetovanju s predsedniki občinskih 
skupščin rekel naslednje — citiram: »Bile so zahteve, da naj bi vse to finan- 
ciral republiški proračun. Na podlagi takega financiranja so se nam takoj ponu- 
jale vse druge funkcionalne kadrovske in organizacijske kombinacije, ki bi v 
relativno kratkem času pripeljale do tega, da bi imeli naenkrat dodatno 
armijo samo na nižji strokovni stopnji kot je sedanja, z mnogo več improv- 
vizacije in z mnogo več nepotrebnimi administrativnimi, funkcionalnimi in 
podobnimi stroški. S tako koncepcijo bi seveda z načinom financiranja lahko 
uničili tisti duh, tisto povezanost in tisto osnovno koncepcijo ljudske obrambe, 
ki je bistvena pri vsej tej stvari. Zato smo te predloge odklonili in smatramo, 
da bomo v republiki financirali samo stroške štaba za splošni ljudski odpor, 
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ki smo ga formirali, glede vsega drugega pa gre za konkretne dogovore in 
konvencije z občinami in delovnimi organizacijami.« Mislim, da ni potrebna 
pripomba, da nisem govoril samo v svojem imenu, ampak, da sem izražal sta- 
lišča izvršnega sveta in tudi stališča sveta za narodno obrambo. 

Ne vem, ali so se in v imenu koga so se dajale izjave, na katere se sklicuje 
poslanec tovariš Zorko. Lahko rečemo samo to, da kdorkoli je dajal take izjave, 
ni bil niti v imenu izvršnega sveta in tudi ne v imenu sveta za narodno 
obrambo pooblaščen. 

Zdaj pa k vprašanjem. Za kaj bo uporabljen denar, ki je predviden v re- 
publiškem proračunu v letu 1969 za narodno obrambo? Za kadre, za, perso- 
nalne izdatke, za funkcionalne izdatke štaba, za obrambo, za opremo in obo- 
rožitev tistih specialnih enot teritorialne obrambe, za katere ima štab z nekega 
širšega stališča poseben interes. Nadalje, za vse vojne zveze na teritoriju 
celotne republike, za tečaje, instruktažo, soudležbo pri nalogah in za nabavo 
opreme in orožja tistih teriorialnih enot, za katere bo štab smatral, da je to 
nujno potrebno in za katere bo imel poseben interes. Prav tako pa lahko tudi 
za soudeležbo in pomoč pri nabavi opreme in oborožitvi teritorialnih enot na 
tistih področjih, kjer so strateško važne točke, za katere bo štab na osnovi 
razgovora in dogovora z nižjimi teritorialnimi enotami smatral, da je to nujno 
potrebno. 

Po katerih predpisih naj bi občine plačale stroške za organizacijo, ki si 
jo je postavila republika? Čvrstih predpisov glede financiranja opreme in za 
oborožitev teritorialnih enot nimamo oziroma nimamo predpisov, v kakšnem 
obsegu in na katerem teritoriju ali v katero teritorialno enoto naj neka občina 
financira. To je stvar politične akcije in ocene skupščine ter stvar zavesti obča- 
nov in pripravljenosti na določene žrtve, in končno, tudi stvar materialnih 
možnosti in pogojev, v katerih neka občina živi in dela. Skratka, celotna 
materialna osnova narodne obrambe, tako kot je zdaj postavljena in zamišlje- 
na glede formiranja oborožitve in opreme teritorialnih enot, ni stvar enotnih 
in centralističnih predpisov, ampak predvsem stvar skupne zavesti, skupne 
pripravljenosti in seveda tudi skupnih možnosti. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Zorko, ali imaš kakšno do- 
datno vprašanje? Prosim, tovariš Zorko ima dodatno vprašanje. 

E d o Zorko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Delno 
sem zadovoljen z odgovorom tovariša predsednika izvršnega sveta, vendar mo- 
ram postaviti dodatno vprašanje. 

Na sestanku s predstavniki oziroma s političnim aktivom občin je bilo 
v obrazložitvi tovariša sekretarja za narodno obrambo še posebej poudarjeno, 
naj se občine, kolikor se strinjajo s tako organizacijo, zavedajo, da bo to pla- 
čala republika, ker bodo občine že tako imele dovolj izdatkov za zadeve, ki 
jih morajo same organizirati. To, kar sem povedal, sem slišal na konferenci 
predsednikov, zato sem to vprašanje postavil. Občine od sekretarja za narodno 
obrambo niso bile obveščene, da je treba v proračunih predvideti sredstva 
za te namene. Sedaj pa dobivamo od štabov konkretne zahtevke za sredstva. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš poslanec, če te prav razumem, 
postavljaš naslednja dodatna vprašanja: 
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1. Ali je tovariš predsednik izvršnega sveta obveščen o tem, da je sekretar 
za narodno obrambo dajal take izjave? 

2. Kako tovariš predsednik izvršnega sveta smatra, da je potrebno obrav- 
navati zahteve, ki prihajajo od štabov za plačilo določenih stroškov, ki pa 
v proračunu občin niso predvideni. 

Stane Kavčič: Prvič slišim za tako izjavo, katero naj bi dal sekretar 
za narodno obrambo, o kateri je tu govoril tovariš poslanec Zorko. Ce je bila 
taka izjava dana, naj povem, da sekretar za narodno obrambo ni bil poobla- 
ščen, da tako izjavo da. Kar zadeva zahtevo, naj občine ravnajo tako, kot v 
republiki, moram reči, da smo dobili trikrat ali celo štirikrat večje zahteve 
od štaba in od drugih ustreznih faktorjev v republiki za narodno obrambo, kot 
pa smo jih pri končnem sestavu predloga za proračun upoštevali in kot so 
bile v tem zboru odobrene. Ravnajte skladno z vašimi možnostmi, upoštevajoč 
tu vse možne elemente od političnih do ekonomskih. Druge poti ne vidim. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali je še kakšno dodatno vprašanje? 
(Ne;.) 

Prehajam na naslednje vprašanje, to je na vprašanje tovariša Ivana Krefta. 
Na to vprašanje bo odgovarjal tovariš inž. Ivo Klemenčič, pomočnik republi- 
škega sekretarja za gospodarstvo. 

Inž. Ivo Klemenčič: Tovariši poslanci! Tovariš poslanec Ivan Kreft 
navaja v zvezi z garancijo federacije za najetje kreditov za gradnjo novih 
tovam aluminija tale vprašanja: 

1. Kaj meni izvršni svet Skupščine SR Slovenije o sklepu zvezne skupščine, 
s katerim je dala v imenu države garancijo za najetje kreditov za, gradnjo 
novih tovarn aluminija s problematično rentabilnostjo? 

Vztrajanje mednarodnih kreditorjev na državni garanciji je eden izmed 
znakov, da si glede rentabilnosti kreditiranih objektov tudi kreditorji niso na 
jasnem. 

2. Ali je garancija federacije sploh v skladu z reformo, ki zahteva selekcijo 
glede ekonomičnosti, ne pa, da izhajamo iz že tolikokrat obsojenih političnih 
razlogov? 

3. Ali se ni bati političnih težav, če bo morala Socialistična republika 
Slovenija, kljub ponovnim opozorilom, da je treba dobro premisliti, preden se 
odločimo za tri nove objekte v aluminijski industriji, solidarno kriti eventualne 
izgube neposredno z novimi dajatvami ah pa posredno prek prelivanja v elektro- 
gospodarstvu, če bi prišlo do enotnega jugoslovanskega podjetja, kot predlagajo 
v Beogradu? 

Odgovor: Razvoj proizvodnje aluminija v državi je predviden z družbenim 
planom za razvoj Jugoslavije od leta 1966 do 1970. V 10. poglavju družbenega 
plana je ugotovljeno; — citiram: »V dosedanjem razvoju neželezne metalurgije 
niso bile dovolj izkoriščene primarne prednosti ugodne surovinske baze, izku- 
šenj proizvodnih in obstoječih zmogljivosti. Rast proizvodnje glavnih neželeznih 
kovin bo dosežena z razširitvijo in modernizacijo sedanjih in z odpiranjem 
novih rudnikov kot tudi z razširitvijo novih modernih topilnic in elektroliz. 
Proizvodnja aluminija naj bi se povečala od 41 000 ton v letu 1965 na 100 000 ton 
v letu 1970. Pripravili in začeli naj bi tudi nadaljnjo graditev zmogljivosti tako, 
da bo okrog leta 1972 dosežena proizvodnja aluminija približno 150 000 do 
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200 000 ton. Graditev zmogljivosti bodo financirali investitorji in banke, fede- 
racija bo po potrebi prevzemala garancije za mednarodna posojila za njen 
razvoj.« — Konec citata. 

Zvezna skupščina je odlok o garanciji federacije za tuje kredite za graditev 
določenih objektov aluminijske industrije 12. aprila 1968 sprejela, vendar pod 
pogojem, če investitorji prevzamejo obveznost, da bodo poravnali vse dinarske 
in devizne obveznosti v zvezi s tujimi krediti iz sredstev, s katerimi po veljavnih 
predpisih samostojno razpolagajo v omenjene namene in če se v odloku na- 
vedene poslovne banke oziroma jugoslovanske investicijske banke zavežejo 
narodni banki Jugoslavije, da bodo same iz lastnih sredstev poravnale omenjene 
obveznosti, če tega ne bi v dogovorjenih rokih storili uporabniki kreditov. 

2e pred sprejetjem omenjenega zveznega odloka o garanciji federacije so 
bili pri nas izražene glede izgradnje zlasti novih zmogljivosti tile pomisleki: 

1. Postavljalo se je vprašanje možnosti odplačevanja že zapadlih obveznosti 
na obstoječih investicijah. 

2. Zaradi težkega plasmaja proizvodov že obstoječih aluminijskih tovarn 
se je pojavil dvom o ekonomski upravičenosti gradnje novih aluminijskih ka- 
pacitet. 

3. Ekonomsko ne dovolj utemeljena se je smatrala nadaljnja izgradnja 
zlasti velikih novih kapacitet z zahtevno in hitro spreminjajočo se tehnologijo 
iz kreditov, danih na osnovi garancij, ker tak način financiranja pogojuje preveč 
pasivni odnos kreditodajalca do investicije in nadaljnjega poslovanja novozgra- 
jenega objekta. 

Da bi se zainteresirali tuji partnerji tudi za poslovni uspeh podjetij, v ka- 
tere so vložili svoja sredstva in aktivno sodelovali pri uvajanju nove tehnolo- 
gije, so bili v zadnjih dveh letih sprejeti razni predpisi, ki se nanašajo na 
skupna vlaganja, ki naj bi procese kooperacije z inozemskimi partnerji pospe- 
šili. Jasno je, da se bomo tudi v bodoče srečevali z določeno nujnostjo garancij 
na nivoju federacije. To zlasti v primeru, ko inozemski partner zaradi svojega 
statusa poslovanja tako garancijo zahteva. Naše stališče do tega vprašanja je 
izraženo predvsem v naslednjem: 

1. državne garancije je treba omejiti na najmanjšo možno1 mero in aktivno 
zahtevati, da čimveč zunanjih krediterjev investicij posluje z našimi partnerji, 
predvsem na poslovnem odnosu z vsemi riziki, ki so splošno veljavni v svetu. 
Pri tem gre tudi za to, da se mora menjati odnos teh kreditorjev do same in- 
vesticije, glede poslovanja in rentabilnega gospodarjenja; 

2. če pa je že treba dati zvezno garancijo, pa mora ta biti realna, to 
pomeni, da mora biti pokrita z realnimi garancijami drugih akterjev, ki so 
neposredno vezani na investicijsko iniciativo. V tem smislu smo tudi pledirali 
za sprejem novega zakona, ki naj predpiše postopek, ki bi zagotavljal dejansko 
formalnost garancije federacije. Gre za to, da ostali partnerji tako podjetje, 
banke in republika položi federaciji takšne dokumente o prevzemu materialnega 
rizika, ki ne bo mogel pripeljati do tega, da bi federacija dejansko morala 
plačevati kakršnekoli obveznosti do garancije. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali imaš dodatno vprašanje tovariš Kreft? 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Najprej bi prosil, da raz- 
čistimo proceduro. Prosim tovariša predsednika, da tudi meni pomaga kakor je 
pomagal tovarišu poslancu Edu Zorku pri formulaciji obeh poslanskih vprašanj, 
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ki sta — posebno odgovori — zbudili med poslanci precejšnje zanimanje in da 
razčistimo vprašanje, kako je poslancem v smislu člena 29. poslovnika omogo- 
čeno, da predlagamo razpravo oziroma, da pride kot posebna točka na dnevni 
red vprašanje, ki ga ni bilo mogoče razčistiti samo z odgovori. Namreč doslej 
se je že večkrat zgodilo, da sem tudi jaz osebno želel, da pride kot posebna 
točka na dnevni red razprava o poslanskem vprašanju, to pa se ni posrečilo, 
ker je poslovnik nekoliko' nejasen v tem smislu, da ni razvidno ali o tem odloča 
predsednik sam, ki sestavlja dnevni red za vsako sejo zbora, ali pa o tem od- 
ločajo poslanci z glasovanjem. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Da odgovorim. Kot predsednik zbora 
lahko napravim samo predlog dnevnega reda. O dnevnem redu odloča zbor 
in v luči tega je tudi treba razumeti 3. odstavek 29. člena-našega poslovnika. 
Ti lahko sedaj takoj predlagaš obravnavo, o tem predlogu pa bo seveda od- 
ločal zbor. 

Ivan Kreft: Tovariši poslanci! Preden bom predlagal obravnavo, o 
čemer boste odločili, ne želim in ne morem zahtevati, da bi bila razprava že 
na tej ali na prihodnji seji, ampak na eni od sej v mesecu februarju, ker bo 
treba gradivo še pripraviti. Predlog izhaja iz tega, da sem postavil že dosti 
vprašanj o izpolnjevanju dogovorov med republikami in federacijo, ki v škodo 
republik niso bili do danes realizirani. Odgovor na vprašanje, ki je bilo danes 
na dnevnem redu, se nanaša na to področje. Da bom argumentiral neizpolnje- 
vanje teh odgovorov, bi navedel podatke za leto 1967 in za prvo polovico 
leta 1968. Iz sredstev federacije je dobila Slovenija za investicije v letu 1967 
samo 2,6 % in v prvi polovici lanskega leta 2,4 %, kljub temu, da je znano*, da 
je bil delež našega družbenega proizvoda 15%, da ima Slovenija 8,4 % prebi- 
valcev, da znaša delež dajatev okrog 20 % in da znaša delež državnega kapitala, 
ki ga je soustvarila Slovenija, 2000 milijonov N din. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Kreft, predlagam ti to, kar bi 
bilo v skladu z vsem tvojim dosedanjim delom in sicer, da napraviš dokumen- 
tarni predlog vodstvu skupščine, da naj zbori opravijo to obravnavo na podlagi 
gradiva, ki ga boš sam pripravil. 

Ivan Kreft: Jaz bi potem navedel samo dopolnilno vprašanje. Tovariši 
in tovarišice poslanci! Preden postavim dopolnilno vprašanje, mi dovolite, da 
jih povežem s tistim delom novoletnega intervjuja. . .! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ne morem ti dovoliti, da imaš v obliki 
dopolnilnega vprašanja govor. Smatram, da to ni v okviru dnevnega reda, niti 
v smislu našega poslovnika in prosim, da postaviš dodatna vprašanja v ne- 
posredni zvezi z vprašanjem, ki si ga že prej postavil. 

Ivan Kreft: Ali bo SR Slovenija, ki je relativno največ prispevala 
k formiranju državnega kapitala, ki trenutno predstavlja nad 20 milijard 
N dinarjev, sedaj pa relativno največ prispeva v sklad za nerazvite s svojo 
zastarelo industrijo, zmogla dodatna finančna bremena, če bodo poslovali tito- 
grajski, nikšički in drugi veliki investicijski objekti z izgubo namesto z do- 
bičkom? Ali je bil izvršni svet SR Slovenije pravočasno in objektivno informiran 
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o obveznostih, ki bodo bremenila v precejšnji meri tudi našo republiko, ki mora 
iz leta v leto odlagati modernizacijo in rekonstrukcijo lastnih objektov, da bi 
oddelila sredstva za problematična vlaganja izven meje naše republike? Ali je 
izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravljen odločno zahtevati, da se zaostri 
kriterij glede razpolaganja s sredstvi iz sklada za nerazvite kot tudi z državnim 
kapitalom, ki je sicer od 1. 1. 1969 pod posebnim režimom, o učinkovitosti tega 
pa za enkrat še ničesar ne vemo. 

Ali je izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravljen podpreti predlog, da 
o ugotovljenih perečih vprašanjih čimprej razpravljata republiški in gospo- 
darski zbor naše skupščine, zaradi izoblikovanja jasnih stališč in sklepov, ki 
bodo v skladu z možnostmi in reformo? Gradivo za razpravo naj bi pripravil 
sekretariat za gospodarstvo, ki je najbolj poklican, da presodi ali je prav, da 
se pri nenehnem staranju in razvrednotenju proizvajalnih naprav v Sloveniji 
od te industrije zbrana sredstva vlagajo v konkurenčne, dostikrat nezadostno 
smotrno zasnovane nove tovarne. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Ali lahko anticipiram odgovor izvršnega 
sveta v tem smislu, da je izvršni svet pripravljen sodelovati v taki obravnavi, 
ki bi se razvila o tej problematiki. Tovariš predsednik Stane Kavčič ima besedo. 

Stane Kavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Izvršni svet gotovo ne beži od razprav o teh vprašanjih, o katerih ni prvič 
danes govoril tovariš Kreft. Mi smo za obravnavo vseh teh vprašanj oziroma 
problemov. Osebno smatram, tudi na podlagi vprašanj in današnjega dialoga, 
da je taka obravnava nujno potrebna, da je treba zbrati objektivno dokumen- 
tacijo, ki je na razpolago in napraviti analizo ter priti do nekih skupnih po- 
gledov in skupnih stališč glede teh vprašanj. Sprejemamo to iniciativo. Mislim 
tudi, da je sekretariat za gospodarstvo najbolj kvalificiran za to, da zbere čim 
bolj objektivno dokumentacijo, ki naj služi kot podlaga za to obravnavo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: S tem odgovorom izvršnega sveta je 
samo potrjeno po mojem mnenju tisto, kar sem že konstatiral prej, in sicer 
da bomo imeli o tem vprašanju čimprej obravnavo v republiškem in seveda 
tudi v ustreznem zboru delovnih skupnosti. 

Prehajam na vprašanje tovariša Milana Kristana. On je postavil dve vpra- 
šanji. Na ti dve vprašanji bo odgovarjal tovariš inž. Ivo Klemenčič. 

Inž. Ivo Klemenčič: Tovariši poslanci! Poslanec Milan Kristan je na 
zadnji seji postavil poslansko vprašanje, ki glasi: 

1. ali je pojav pomanjkanja vagonov širšega in trajnega značaja, ali pa gre 
le za trenutni sezonski pojav? 

2. ali združeno železniško-transportno podjetje rešuje naveden problem in 
kakšne dodatne ukrepe je storilo, da bi se ta problem rešil? 

3. če je ta problem trajnejše narave, kaj namerava storiti to podjetje in 
kaj bi morali storiti drugi dejavniki, da bi se problem čimprej rešil? 

V zvezi z vprašanji, dajemo po podatkih, dobljenih od Združenega železni- 
škega transportnega podjetja Ljubljana, naslednji odgovor: 

Ad 1) Pomanjkanje vagonov je v glavnem sezonski pojav, kar je razvidno 
predvsem iz naslednjih podatkov. V letu 1968 je bilo naloženih 588 245 vagonov, 
nedostavl j enih pa 9116 ali 1,56%. V prvih devetih mesecih je bilo nedostav- 
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ljenih 1824 voz, doeim je bilo zadnje trimesečje nedostavljenih 7292 vagonov, 
od tega 40 % specialnih, 50 % odprtih za rudnike in 10 % za ostale. Luki Koper 
ni bilo dostavljeno pravočasno 245 specialnih voz. Tudi koristniki vagonov niso 
pravočasno naložili 6 % dostavljenih in razložili 8 % naloženih vagonov in so 
s tem povzročili še večje pomanjkanje voz. Združeno železniško transportno 
podjetje je reševalo navedeni problem in izvedlo naslednje ukrepe: Uvedeno je 
bilo permanentno popravilo vagonov tudi ob sobotah in nedeljah. Od avstrij- 
skih železnic si je izposodilo 300 odprtih vagonov za nakladanje premoga in 450 
cistern za nakladanje nafte. 

Transportna podjetja so se z večjimi gospodarskimi organizacijami dogo- 
vorila o hitrejšem nakladanju in razkladanju vagonov tudi ob sobotah in ne- 
deljah. Na predlog združenega železniškega transportnega podjetja je gospo- 
darska zbornica SR Slovenije izdala večini gospodarskih organizacij priporočilo 
za sobotno in nedeljsko razkladanje in nakladanje. Ta ukrep je pomagal delno 
le za sobote. Problem pomanjkanja vagonov je seveda tudi trajnejše narave. 
Združeno železniško transportno podjetje je za leto 1969 predvidelo zato na- 
slednje ukrepe: Odločeno je, da morajo transportna podjetja skleniti z najmanj 
80 % podjetji posebne pogodbe, ki bodo vsebovale časovne in številčne potrebe 
od ostalih voz. To bo> osnova za izdelavo plana prevozov in osnovna smernica 
za izdelavo voznega reda 1969—1970. 

V dogovoru z inozemskimi železnicami je planirano izposojevanje posa- 
meznih vrst vagonov razen specialnih, katerih uprave ne posojajo, ker so v 
večini last posameznih privatnih družb. Vozovni park je precej zastarel. Starejši 
vozovi so celo iz leta 1880 in je zaradi tega veliko popravil in kasacij, te skušajo 
nadomeščati z modernejšimi, zato bodo nadaljevali akcijo za pridobitev med- 
narodnih in notranjih kreditov, ker so lastna sredstva veliko premajhna. Ko- 
mitenti naj bi dosledneje izpolnjevali naslednje: 

Večje gospodarske organizacije morajo svojo proizvodnjo določati bolj 
enakomerno, oziroma sestavljati pogodbe o dostavah pravočasno in jih izpolnje- 
vati tekoče. Priporočila gospodarske zbornice o sobotnem in nedeljskem raz- 
kladanju morajo izvajati doslednejše. Pomanjkanje vagonov se bo konec tega 
leta kljub navedenim ukrepom verjetno zopet pojavilo, vendar predvidevamo 
v manjšem obsegu. Problem pomanjkanja vagonov je posledica sedanjega stanja 
naših železnic, h programom modernizacije železnic je zajeta tudi modernizacija 
voznega parka, to je tudi vagonov in je tako pričakovati, da se bo to stanje 
po letu 1974, ko se konča program modernizacije, znatno ublažilo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Kristan, ali imaš kakšno^ do- 
datno vprašanje? (Ne.) Prosim, tovariš Klemenčič, da pristopiš k naslednjemu 
vprašanju. 

Inž. Ivo Klemenčič: Tovariš Kristan je prav tako postavil naslednje 
vprašanje: »V preteklosti so bili pogosti pojavi, da delovne organizacije niso 
dobivale potrebne kvalitetne električne energije in je bila s tem povzročena 
nekaterim organizacijam gospodarska škoda. Kakor sem informiran, je .zvezni 
sekretariat za gospodarstvo izdelal pravilnik o tehničnih pogojih za dobavo 
električne energije. Prosim, da republiški sekretariat za gospodarstvo odgovori 
na naslednje vprašanje: Ali navedeni pravilnik, ki ga je izdelal zvezni sekre- 
tariat za gospodarstvo, temelji na takih ekonomskih in poslovnih načelih, ki bi 
jih bilo potrebno uvesti v elektro-gospodarstvo in kakšno je stališče republiškega 
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sekretariata za gospodarstvo, gospodarske zbornice Slovenije, elektro-distribu- 
cijskih podjetij in potrošnikov energije do določb temeljnega pravilnika.« 

Odgovor: S temeljnim zakonom o elektro-gospodarstvu iz leta 1965 je nehal 
veljati tudi pravilnik o splošnih pogojih za dobavo električne energije iz leta 
1964. V temeljnem zakonu je predvideno, da lahko zvezni sekretar za gospo- 
darstvo izda natančnejše predpise o tehničnih pogojih za dobavo električne 
energije. Osnovni namen teh predpisov je, da se zagotovi kvaliteta dobave 
električne energije tako glede nazivne napetosti, kakor tudi nazivne frekvence 
in rednosti dobave. Republiški sekretariat za gospodarstvo meni, da je izdaja 
tega predpisa nujna tudi zaradi tega, ker bodo predvideni tehnični pogoji 
služili hkrati inšpekcijam za uspešnejše opravljanje nadzora pri dobavi elek- 
trične energije. Skladno s 26. členom temeljnega zakona v elektro-gospođarstvu 
se je zvezni sekretariat za gospodarstvo poslužil z zakonom predvidene možnosti 
in pripravil predlog pravilnika o tehničnih pogojih za dobavo električne ener- 
gije ter ga dal v javno razpravo. Republiški sekretariat je sprejel ta predlog 
13. decembra preteklega leta in ga razposlal zainteresiranim, da ga prouče in 
pošljejo svoje pripombe. Predlog je še v javni razpravi in vrsta zainteresiranih 
organizacij za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije, inštitutov 
in strokovnih združenj ter potrošnikov še ni dala svojih pripomb. Na sekre- 
tariatu je predlog še v proučevanju, dosedanje analize pa. kažejo, da bo treba 
predlog pravilnika izpopolniti. Že vsebovana določila poostrujejo pogoje glede 
kvalitetne dobave električne energije nasproti dosedanji praksi in so zaradi tega 
po našem mnenju pozitivne, ker bodo vplivala na ekonomiko in poslovnost 
elektro-gospodarskih organizacij in potrošnikov električne energije. Na osnovi 
gornje obrazložitve prosimo tovariša poslanca, da počaka na kompletnejši od- 
govor na postavljeno vprašanje, dokler ne bo končana javna razprava o pred- 
laganem predlogu pravilnika. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Tovariš Kristan, še kakšno 
dodatno vprašanje? 

Milan Kristan: Hvala lepa, ne. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ima še kdo drug kako vprašanje? Najprej 
tovariš Matičič. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Za 
današnjo sejo sem pripravil pet poslanskih vprašanj. Eno vprašanje skladno 
z navodili tovariša predsednika, umikam, za ostala štiri vprašanja pa prosim, 
da bi dobil odgovore na naslednjem zasedanju. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Ali jih vlagaš v pismeni obliki? 

Cene Matičič: Vprašanja vlagam v pismeni obliki in s tem rešujem 
časovno stisko današnje seje. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Tovariš Jonak. 

Radoslav Jonak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Prosim predstavnika-izvršnega sveta, da mi na eni izmed naslednjih sej zbora 
odgovori na naslednje poslansko vprašanje. Z odlokom, objavljenim v Uradnem 
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listu SFRJ št. 6/68, Je Zvezna skupščina predpisala vprašalnik o zavezancih 
prispevka iz skupnega dohodka občanov za leto 1968. Vprašalnik je, kakor sem 
informiran, obvezen za vse zavezance. Med prebivalstvom v Sloveniji je pre- 
cejšnje nezadovoljstvo in negodovanje, ker se vprašialnik oziroma zastavljena 
vprašanja v vprašalniku ne nanašajo le na zavezanca prispevka in na njegov 
davku povržen dohodek, ampak zajema vprašalnik tudi o nekatere vrste pre- 
moženja, kot so na primer vikendi. Ta gramozanski vprašalnik tudi postavlja 
vprašanje ali je trdo in mehko- grajen vikend, o dohodku članov gospodinjstva, 
kar da misliti na to, da je vprašalnik uperjen na eventualno zajemanje davkov 
iz celotnega gospodinjstva. Skratka vprašalnik je tako sestavljen, da ne po- 
stavlja direktno vprašanje glede tega prispevka in zaradi česar, izgleda, je 
precejšnjo nezadovoljstvo. 

Prosim, da predstavnik izvršnega sveta pojasni, kakšno je stališče izvršnega 
sveta, glede obveznega in z denarno kaznijo sankcioniranega izpolnjevanja tega 
vprašalnika. Baje je določena denarna kazen do 500 dinarjev, kolikor zave- 
zanec ne bi izpolnil poleg prijave osebnega dohodka še tega vprašalnika. 

Ali izvršni svet smatra, da morajo zavarovanci obvezno odgovoriti tudi 
na tiista vprašanja, ki se neposredno ne tičejo prijave osebnega dohodka. 

In dalje: ali je izdajanje takšnih predpisov, oziroma odlokov v skladu z 
resolucijo zvezne skupščine o aktivni dejavnosti federacije. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ti sprašuješ, kakšno je mnenje izvršnega 
sveta. Bo tovariš Štrukelj takoj odgovoril? Prosim. 

Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Izvršni svet je za to anketo, oziroma za ta vprašalnik zvedel takrat, kot vsi ostali 
občani v Socialistični republiki Sloveniji, ko smo tudi mi, kot drugi občani pre- 
jeli vprašalnike v izpolnitev in priglasitev naših obveznosti v letu 1969. 

Izvršni svet je ugotovil, da pristojni organi, ki naj bi bili v zvezi s pripravo 
odloka povprašam in konzultirani, o tem niso ničesar vedeli, temveč je zavod 
za statistiko Slovenije zvedel za odlok šele dne 13. januarja letos. Odlok, po 
katerem je direktor zveznega zavoda za statistiko izdal to anketo, temelji na 
predpisu, objavljenem v uradnem listu dne 15. februarja 1968. V 12. točki tega 
predpisa je rečeno, da bo o aktualnih družbeno-političnih vprašanjih izvedena 
anketa. V tretji alinei pa je rečeno, da bodo o tem konzultirani pristojni organi. 
Kot že rečeno, o tem ni bil noben pristojen organ v Socialistični republiki Slo- 
veniji konzultiran. 

Kar zadeva normativnosti, bi rekel naslednje: Stališče zavoda za statistiko 
in mnenje nekaterih članov izvršnega sveta je, da ta naloga ni dovolj deter- 
minirana in da ni mogoče razumeti to nalogo, da naj bi bil vprašalnik sestav- 
ljen z elementi, ki jih vsebuje. Mislim, da je v tej skupščini znano vsem po- 
slancem, da smo takrat, ko smo razpravljali o vprašanju ankete glede družbe- 
nega premoženja in o vikendih, ugotovili, da je to vprašanje politično tako 
občutljivo, da bi bilo treba način izvedbe ankete tehtno pripraviti in premisliti. 
Način izvedbe ankete, kakršnega je predpisal zvezni zavod za statistiko pa ni 
v skladu z intencijami te skupščine in izvršnega sveta. Menimo, da ta anketa 
ni v skladu z razpravo v tej skupščini in tudi ne s tem, kar je zvezna skup- 
ščina sprejela, da spadajo vprašanja, vključno s prispevki od skupnega dohodka 
občanov, ki so bila urejena s temeljnim zakonom na osnovi vseh ustavnih di- 
skusij po 125. členu ustave, v izključno pristojnost republik, in s tem tudi v 
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izključno pristojnost republike Slovenije in njenih občin. Zaradi tega tudi 
smatramo, kar se vsebine tiče, da je ta v nasprotju z zveznim zakonom, z ustavo 
in z vsemi intencijami, ki so izhajale iz naših diskusij. 

Zaradi tega sem pooblaščen izjaviti, da izvršni svet smatra ogorčenje 
občanov Slovenije za popolnoma opravičeno na vsebino vprašalnika in da so 
ogorčeni tudi zato, ker je bil razmnožen v srbohrvatskem jeziku. Naknadno 
je bil sicer ta vprašalnik zamenjan in razposlan vsem v slovenskem jeziku. 
Republiški sekretariat za finance je dal nalog, da naj občinske skupščine ne 
predložijo vprašalnika v srbohrvatskem jeziku oziroma, da ga nadomestijo s 
slovenskim besedilom. Izvršni svet je tudi sklenil, da bo poslal pismo o tem 
vprašanju zveznemu izvršnemu svetu in ga seznanil o stališčih, ki bodo ade- 
kvatna temu, kar sem povedal sedaj. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Jonak. 

Rad o slav Jonak: Zahvaljujem se za odgovor. Pri tem lahko ugo- 
tovim, da sem manj vprašal, kot sem mislil. Zanima me, ali moram obvezno 
izpolniti ta vprašalnik ali ne. Če ga ne bom izpolnil ah bom plačal kazen 500 din. 
Prosim, če bi lahko dobil odgovor tudi na to vprašanje. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Jožko Štrukelj. 

Jožko Štrukelj: Prosim, da mi oprostite, ker je to čisto pravno 
vprašanje, na katerega mislim odgovoriti. Ni dvoma, da ni dolžan nihče iz- 
polnjevati tak vprašalnik v srbohrvatskem jeziku. Glede nadaljnjega pa dovo- 
lite tovariši, da se bo izvršni svet posvetoval tudi z drugimi organi in se do- 
končno odločil o tem vprašanju. Tak je bil tudi sklep zadnje seje izvršnega 
sveta. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Pušenjak ima besedo. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Znano je, da je železniški 
promet na progi Zidani most—Šentilj zelo otežkočen. Inšpektor železniške skup- 
nosti je že leta 1962 predlagal, da se ukine promet na tej progi in se ponovno 
uvede šele, ko se usposobi za varno vožnjo vsaj en tir. Z modernizacijo pa bi 
dosegli, da bi bila Štajerska kot pomembno gospodarsko področje hitro in 
učinkovito povezana prek sodobnega komunikativnega sredstva z ostalo Slo- 
venijo. Modernizacija te proge je predvidena v 7-letnem planu železnice, vendar 
pa izvršitev plana zaostaja zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. O tem 
planu se je razpravljalo tudi v tem zboru in v zvezi s tem je bil sprejet leta 
1965 zakon o oprostitvi prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja 
delavcev, ki delajo na modernizaciji jugoslovanskih železnic, ki pa je bil še v 
istem letu razveljavljen. Sicer pa je bilo vprašanje modernizacije železniške 
proge že večkrat načeto. Tako so se poslanci in predstavniki družbeno-političnih 
dejavnikov območja Štajerske novembra lani sestali s predstavniki železnice. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Pušenjak, je to kratek uvod k 
samemu vprašanju? 

Rado Pušenjak: Nadalje je predlagala železnica Združenju poslovnih 
bank Slovenije, da iz skupnih rezerv gospodarskih organizacij SR Slovenije 
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v mesecu juliju postavi ustrezne zahteve za odobritev kreditov, vendar pa do 
konkretne odločitve glede štajerske proge še do danes ni. Ker pa pričenjamo 
s kompleksno modernizacijo prometnih sredstev Slovenije, je nujno, da vklju- 
čimo vanjo tudi modernizacijo štajerske železniške magistrale, saj se neprestano 
glasijo pritožbe, da ta del naše republike glede prometa vsebolj zaostaja. Z 
razmeroma majhnimi sredstvi pa bi se dalo štajersko železniško progo že v ne- 
kaj letih modernizirati, medtem ko nova hitra cesta še vrsto leta ne bo zgrajena. 
Železnica sicer z maksimalnimi napori in veliko odgovornostjo^ vzdržuje promet 
na štajerski progi, toda tudi odgovornost ima svoje meje. Ker bo v kratkem 
v skupščini obravnava o kompleksnem vprašanju prometa v Sloveniji, prosim, 
da se ob tej priliki izvršni svet izjavi o tem, kaj je z modernizacijo železniške 
proge Zidani most—Šentilj, kako je z zagotovitvijo finančnih sredstev, v kakš- 
nem času je realno računati z dokončanjem te rekonstrukcije. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Zavedam se, da institucija 
poslanskega vprašanja ni popolnoma razčiščena in razvita, vseeno pa mislim, 
da bi morali skupaj vložiti napore, da to institucijo vendarle razčistimo in 
razvijamo. Prosim, da o teh stvareh razmislite, da potem skupaj najdemo v 
bodočnosti pozitivno rešitev. 

Besedo ima tovariš Milan Klemenčič: 

Milan Klemenčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Avstrijske oblasti so ob izbruhu slinovke in parkljevke s področja Jugoslavije 
prepovedale za določen čas uvoz mesa in mesnih izdelkov. V drugi polovici 
meseca decembra je ta prepoved bila preklicana in so carinski obmejni organi 
republike Avstrije na ostalih obmejnih prehodih, razen na obmejnem prehodu 
Gornja Radgona.—Radgona, dovolili prenos določenih količin mesa, tako kot 
je bilo to pred prepovedjo. Skratka, le na obmejnem prehodu Radgona—Rat- 
kersburg temu ni tako. Predstavniki obmejnih občin so že nekajkrat interve- 
nirah pri lokalnih oblasteh, občinah in tudi na okraju v Avstriji, vendar do 
sedaj brezuspešno. Od razvijajoče se trgovine v obmejnih predelih ima koristi 
tako naše kakor tudi avstrijsko obmejno prebivalstvo. Mnogi naši občani v 
sosednji Avstriji prav tako nemoteno kupujejo določene drobnejše artikle. 
Od tega ima tudi avstrijsko obmejno gospodarstvo brez dvoma velike koristi. 
Ti gospodarski odnosi so se dosedaj razvijali na bazi recipročnosti v interesu 
obeh dežel. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Klemenčič, prosim, ponavljam, 
vprašanje razvijanja gospodarskih odnosov med Avstrijo in Jugoslavijo ne 
spada med vprašanja poslancev. 

Milan Klemenčič: Jaz lahko postavim vprašanje tudi tako, toda 
ne bo vsebina celotna. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Punkcija vprašanja je, ugotoviti dejan- 
ski stan, zato so tudi možna dodatna vprašanja. 

Milan Klemenčič: Takšen ukrep carinskih organov Avstrije po- 
vzroča pri našem prebivalstvu, posebej pa tudi pri avstrijskem obmejnem 
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prebivalstvu, precejšnje ogorčenje. Prosim, za odgovor na naslednje poslansko 
vprašanje oziroma za mnenje izvršnega sveta. 

Ali izvršni svet Slovenije namerava tudi po svoji strani opozoriti mero- 
dajne organe v Avstriji na ta neskladja in poskuša doseči takšno rešitev, kakor 
je bila pred to zaporo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Lahko izvršni svet takoj 
odgovori? Prosim tovariš Drago Flis. 

Drago Flis: Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet je s svoje 
strani na različnih ustreznih mestih interveniral, vendar doslej ni dosegel no- 
benega rezultata. Izvršni svet se bo tudi v bodoče trudil, da se to vprašanje 
ustrezno reši. Hvala. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Klemenčič, imaš še 
dodatno vprašanje? (Ne.) Prej sem pozabil na vprašanje tovariša Pušenjaka. 
Na to vprašanje bo odgovoril tovariš Vadnjal. 

Boris Vadnjal: Upam, da je tovariš poslanec Pušenjak prebral in- 
formacijo, ki jo je posredovalo združeno železniško transportno podjetje, v ka- 
teri je obrazložena finančna konstrukcija programa in roki gradnje objektov 
v zvezi z modernizacijo celotnega železniškega omrežja v Sloveniji, v katerega 
spada tudi odsek od Zidanega mostu do Šentilja. Obravnava o tem vprašanju 
pa bo na seji zbora dne 5. februarja letos. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Pušenjak, ali imaš 
še dodatno vprašanje? (Ne.) Besedo ima tovariš Polič. 

Inž. Miloš Polič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pred letom dni sem 
postavil vprašanje o- izgradnji hidrocentrale Drave. Tovariš Miran Mejak, član 
izvršnega sveta, mi je odgovoril in z odgovorom nisem bil popolnoma zadovo- 
ljen. Ker je v mesecu novembru 1968 iztekel rok, ki je bil obljubljen glede 
pričetka obratovanja hidrocentrale Drave, zato postavljam danes v januarju 
1969 izvršnemu svetu naslednje poslansko vprašanje. 

Kakšna je v sedanji fazi gradnje finančna in tehnična situacija hidrocen- 
trale Srednja Drava I in kdaj bo gradnja resnično končana? 

Pred letom dni smo v novembru in decembru 1967 razpravljali o finanč- 
nem in delovnem programu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968 v zvezi 
z realizacijo rekonstrukcije in moderjnizacije obstoječe cestne mreže v Sloveniji. 
Takrat je bilo rečeno, da je zato nujno pripraviti potrebno1 tehnično dokumen- 
tacijo. Sedaj je že konec januarja 1969 in nimamo o tej dokumentaciji še no- 
benega gradiva. Zato postavljam drugo poslansko vprašanje. Kakšni so vzroki, 
da niti v januarju 1969 ne razpravljamo o finančnem in delovnem programu 
cestnega sklada SR Slovenije za leto 1969. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Lahko izvršni svet na ti dve vprašanji 
odgovori na današnji seji, ali bo> odgovoril prihodnjič. (Izvršni svet bo dal 
odgovor na prihodnji seji zbora.) Hvala lepa. Besedo ima tovariš Avgust Majerič. 

Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Postavljam naslednje poslansko vprašanje republiškemu sekretarju za finance. 
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Ustavno sodišče je s sklepom ugotovilo, da je republiški zakon o komunalnih 
taksah v nasprotju z ustavo. Ker je v zvezi s tem v občinskih skupščinah nastal 
problem, da so nekateri takse plačali, drugi pa zaradi tega takse ne plačajo, 
povzroča to precejšnjo davčno nedisciplino, želim zato naslednji odgovor: Kakšno 
je stališče republiškega sekretariata za finance, ah tso te takse za leto 1968 
veljavne in če niso, ali bodo tisti, ki so te takse plačali, upravičeni zahtevati 
povračilo oziroma bodo tisti, ki takse niso plačali, morali to plačati. Menim, 
da je davčna disciplina eden od važnih faktorjev pri uresničevanju davčne 
politike in da preprečimo anarhijo, ki je s tem nastala. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Ne vidim predstavnika sekretariata za 
finance. Besedo ima tovariš Bogdan Šnabl. 

Bogdan Šnabl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na predzadnji seji republiškega zbora je predstavnik izvršnega sveta povedal, 
da je bilo v okviru gospodarskih posegov, ki so bili storjeni v pristojnosti iz- 
vršnega sveta in republiškega sekretariata za gospodarstvo v letu 1967, od 
skupnega zneska 10 990 000 dinarjev porabljeno za kmetijstvo 83,4 % sredstev 
ali nekaj čez devet milijonov dinarjev. Glede na navedeno prosim, da mi pred- 
stavnik izvršnega sveta odgovori na naslednja vprašanja: 

Za kakšne namene je bil ta denar uporabljen in kdo je bil deležen ome- 
njene pomoči. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tudi na to vprašanje bo odgovorjeno 
na prihodnji seji zbora. Želi še kdo postaviti poslanska vprašanja. (Ne javi se 
nihče.) Če ne, štejem to točko dnevnega reda za izčrpano. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o visokem šolstvu. 

Osnutek zakona, ki je pred nami, je predložila komisija za proučitev vi- 
sokega šolstva v Sloveniji in je njen predstavnik na današnji seji njen pred- 
sednik tovariš Drago Seliger. 

Osnutek zakona so obravnavali odbor za prosveto in kulturo republiškega 
zbora, odbor za znanstveno-raziskovalno delo in visoko šolstvo prosvetno-kul- 
turnega zbora in zakonodajno-pravna komisija. Odbora in komisija so dali zboru 
pismena poročila. Danes je razdeljeno tudi naknadno poročilo odbora za pro- 
sveto in kulturo o stališčih do pripomb zakonodajno-pravne komisije. 

Razen teh poročil in dodatnih poročil imajo poslanci na razpolago tudi po- 
sebno brošuro združenja visokošolskih zavodov iz Maribora, pod naslovom »Ne- 
kaj misli ob predlogu novega zakona o visokem šolstvu v naši republiki«. Na 
razpolago imamo tudi informacijo republiškega sekretariata za prosveto in 
kulturo, ki nas obvešča o rezultatih razprave o prvem osnutku zakona. 

Vse gradivo smo v smislu člena 165 našega poslovnika poslali izvršnemu 
svetu, ki je določil za svojega predstavnika na tej obravnavi tovariša dr. Vla- 
dimira Bračiča. 

Na sejo smo povabili vse člane komisije za proučitev visokega šolstva v 
naši republiki, predstavnike univerze v Ljubljani, združenja visokošolskih za- 
vodov Maribor in Zveze študentov Jugoslavije. Vsi ti so vabljeni, da se naše 
obravnave udeležijo. 
2 
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Vprašujem tovariša Seligerja, ali želi besedo. Besedo ima predsednik ko- 
misije za proučitev visokega šolstva Drago Seliger. 

Drago Seliger: Spoštovani predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V ustni obrazložitvi osnutka zakona bi vas seznanil z delom komisije, 
ki ga je opravila v obdobju treh let, z metodami njenega dela in z nekaterimi 
osnovnimi načeli, ki jih je komisija upoštevala pri sestavi osnutka zakona. 

Komisija je pred tremi leti najprej oblikovala program svojega dela o vseh 
tistih vprašanjih, ki so se takrat pokazala najbolj pereča na področju visokega 
šolstva, Skupščina SR Slovenije ji je namreč naložila nalogo1, naj prouči sistem 
visokega šolstva in pripravi ustrezne predloge za spremembe oziroma dopol- 
nitve obstoječe zakonske ureditve tega področja. Pri tem naj upošteva bodočo 
gospodarsko in družbeno rast Slovenije, njene dejanske potrebe po kadrih, tako 
glede strukture kot tudi kakovosti. Predlogi naj bodo takšni, da bo dosežena 
čimvečja usklajenost in zagotovljena večja učinkovitost in kakovost dela visoko- 
šolskih zavodov. 

Komisija je pričela z delom v naslednjem sestavu: inž. Marko Bule, dr. Ale- 
ksander Bajt, dr. Majda Benedikt, inž. Janez Beravs, dr. Vladimir Bračič, 
dr. France Černe, Janez Hočevar, inž. Jurij Ivanetič, dr. Roman Modic, inž. Zo- 
ran Pire, Franc Pivec, dr. Vojan Rus, dr. Jože Slivnik, dr. Lujo Suklje, inž. Mar- 
jan Tepina, Mirko Zlender, Ludvik Zaje in Drago Seliger. Kasneje je bil njen 
sestav nekoliko spremenjen in so se ji priključili inž. Milivoj Raič in Stane 
Dolanc. 

Komisija je delala v dveh fazah. Rezultat prve faze je bil predlog sklepov 
za nadaljnji razvoj visokega šolstva, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela 
pred dvema letoma. Rezultat druge pa je sedaj predloženi osnutek zakona. Ko- 
misija je o vsakem svojem zaključku, preden ga je formulirala v sklep, konzul- 
tirala visokošolske zavode. Prve osnutke zakona je dala v javno razpravo, ki 
je dala obilico pripomb. Pripombe iz javne razprave, ki jih je komisija upošte- 
vala v predloženem drugem osnutku zakona, so razvidne iz posebne informa- 
cije republiškega sekretariata za prosveto in kulturo. Delo komisije je bilo 
ves čas javno in kolektivno in je osnutek zakona oblikovala na podlagi raz- 
prave, v kateri so se soočila različna stališča in pogledi članov komisije do tega 
področja in udeležencev javne razprave. V predloženem osnutku zakona je še 
zmeraj več formalnih in tehničnih pomanjkljivosti in morda tudi vse vsebin- 
ske rešitve niso najbolj ustrezne, na kar opozarjata pristojna odbora in zako- 
nodajno-pravna komisija. Te bo prav gotovo izboljšala in dopolnila, današnja 
razprava in njeni zaključki. 

Komisija je bila ustanovljena v letu, ko smo pričeli uresničevati gospo- 
darsko in družbeno reformo. Ves razvoj družbe v obdobju pred reformo ni šel 
mimo visokega šolstva, marveč tako kot na vseh drugih področjih so se tudi 
tu pokazale v svojstvenih oblikah določene slabosti — zlasti neustrezna ka- 
kovost in struktura izobraževanja kot posledica splošnega ekstenzivnega raz- 
voja. Komisija je morala na podlagi izhodišč in zahtev gospodarske in družbene 
reforme najprej kritično in objektivno oceniti obstoječi visokošolski sistem, ker 
je na njegovo snovanje in uresničevanje tedaj vplivalo celotno gospodarsko in 
družbeno dogajanje, kakršno je bilo pred reformo. To učinkovanje pa ni bilo 
samo enostransko, marveč vzajemno. Komisija je proučila zasnove obstoječega 
visokošolskega izobraževanja z vsemi pozitivnimi in negativnimi posledicami 
ter hibami v praksi. Soočena je bila z dokaj zapleteno in ne ravno lahko na- 
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logo. Znano je, da v mnogih državah proučujejo visokošolske sisteme, da bi 
našli ustreznejšega. 

Osnovne ugotovitve o stanju visokega šolstva v naši republiki smo obliko- 
vali v dokumentu, na podlagi katerega je ta zbor v aprilu 1967 sprejel »Sklepe 
za nadaljnji razvoj visokega šolstva v SR Sloveniji«. Eno izmed pomembnih 
izhodišč za opredelitev vloge visokega šolstva v družbenem razvoju je bilai 
zahteva, da mora biti visokošolsko izobraževanje usklajeno z dolgoročnimi po- 
trebami gospodarstva in družbenih služb, predvsem po vsebini pouka, in sicer 
tako, da bo hkrati spodbujalo njihov razvoj. V luči tega načela niso- sprejem- 
ljive težnje, da je treba izobraževanje na tej ravni ozko prilagajati vsakokrat- 
nim in specifičnim potrebam delovnih mest. Komisija meni, da ne gre le za 
ekstenzivni razvoj, ki so ga takšne težnje nosile v sebi in se kažejo v pretira- 
nem razčlenjevanju študija, v nenehnem naraščanju novih organizacijskih enot, 
v preobremenjevanju učnih načrtov ob nujnem zniževanju kakovosti splošne 
in teoretske izobrazbe itd., temveč predvsem zato, da teh teženj ni mogoče 
uskladiti s hitrim razvojem znanosti in tehnike ter nalogami, ki jih ta razvoj 
postavlja pred nas. 

Komisija je po skrbni proučitvi obsežnih, gradiv o sistemu izobraževanja, 
ki naj bi najbolj ustrezalo slovenskim razmeram, prišla hkrati kot zvezne teze 
o izpopolnjevanju sistema vzgoje in izobraževanju do zaključka, da čezmerno 
dajanje prednosti praktično specialističnemu znanju v procesu visokošolskega 
izobraževanja na račun osnovnih teoretičnih predmetov ne pomeni sodobne 
rešitve glede učinkovitosti, kakovosti in ekonomičnosti izobraževanja. Skratka, 
strokovnjak, seznanjen s številnimi praktičnimi in tehnološkimi postopki in ne 
seznanjen z znanstveno osnovo teh postopkov, ne ustreza potrebam sodobnega 
gospodarstva in družbenih služb. 

Aplikacija tega izhodišča, kf pomeni istočasno v luči sedanjih spoznanj 
racionalizacijo visokošolskega izobraževanja, zahteva, da morajo diplomanti — 
novinci obvladati predvsem znanja ustreznih osnovnih znanstvenih disciplin 
ustreznega strokovnega področja, ki jim bo v posameznih delovnih organi- 
zacijah s specialnimi tehnologijami dovolj široka osnova, da se bodo po ustrezni 
pripravniški dobi in s primernim vodenjem na delovnem mestu delovno uspo- 
sobili. Širše strokovno izobraževanje na visokošolskih zavodih za potrebe širšega 
področja, kar narekuje tudi vedno večja disperzija strokovnjakov z isto stro- 
kovno izobrazbo v različnih gospodarskih in tudi že v negospodarskih dejav- 
nostih, in izobraževanje za delovno mesto, ki se nadaljuje po končani šoli in 
na podlagi znanj osvojenih v šoli, predstavljata celovito usposabljanje strokov- 
njakov, vendar za vsakega nosilca z jasno opredeljenimi nalogami. 

Iz povedanega sledi, da je izobraževanje na visokošolskih zavodih predmet 
nacionalnega interesa in zato predmet neprestane skrbi najvišjih predstavniških 
organov republike in gospodarstva, da pa je skrb za permanentno funkcionalno 
izobraževanje predvsem stvar neposredno zainteresiranih delovnih organizacij. 
Upoštevajoč vse bolj razvito samoupravno družbeno prakso, je pričakovati, da 
se bodo v skupščini realizirale vse argumentirane pobude zainteresiranih organi- 
zacij. Ni pa pričakovati, da bi posamezne delovne organizacije ustanavljale 
visokošolske zavode za potrebe širšega področja, ne samo zaradi omejenih ka- 
drovskih potreb marveč tudi zaradi stroškov, ki gredo zlasti pri tehniških šolah 
letno v stotine milijonov starih dinarjev. Ustanavljati zavode za zadovoljitev 
manjših kadrovskih potreb, kar pomeni, da bi zavode ustanavljali le za krajša 
obdobja, pa po mnenju komisije ne bi bil resen pristop, kajti preden se zavod 
2* 
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solidno utrdi, je potrebno daljše obdobje. To so nekateri vidiki, zakaj se je 
komisija odločila, da se visokošolski zavodi ustanavljajo z zakonom, hkrati pa 
se zelo močno zavzema za permanentno in funkcionalno izobraževanje v de- 
lovnih organizacijah. Visokošolski zavodi imajo povsem določene dolžnosti tudi 
pri izvajanju funkcionalnega izobraževanja, kot je to izvedeno v 21. členu 
osnutka zakona. Ugotavljamo, da se je v zadnjem obdobju sodelovanje zavodov 
z zainteresiranimi delovnimi organizacijami ali prek gospodarske zbornice že 
začelo izvajati. 

Komisija meni, da imajo vse delovne organizacije dolžnost opraviti na 
področju funkcionalnega izobraževanja še zelo veliko dela. Na vse možne na- 
čine jih je potrebno spodbujati, da bodo organizirale funkcionalno in dopol- 
nilno izobraževanje in omogočale nadarjenim delavcem izreden študij, kar oboje 
so doslej zanemarjale. To področje izobraževanja je zelo široko in komisija 
meni, če bo realizarana še ta naloga, da bodo potem doseženi optimalni uspehi. 

Na zaključke komisije je bilo dano več pripomb, da ni našla ustrezne re- 
šitve za trdnejše in učinkovitejše povezovanje visokošolskih zavodov in go- 
spodarskih organizacij, zlasti kar zadeva vsebino izobraževanja. Komisija je 
vsekakor mnenja, da mora biti visoko šolstvo sestavni del celotnega družbe- 
nega razvoja, pri tem pa mu ne samo ustrezati v trenutnih situacijah, marveč 
s trajnim progresivnim delom in pogledi tudi pogojevati in pospeševati hitrejši 
gospodarski in siceršnji razvoj družbe. Večkrat namreč slišimo pripombe iz 
posameznih delovnih organizacij, da jim diplomanti ne ustrezajo. Ce se diplo- 
mant ni sposoben takoj prilagoditi delovnemu mestu, če hkrati ni bil pravilno 
strokovno voden, to še ne pomeni, da je vsebina izobraževanja na zavodu bila 
neustrezna. Komisija vidi problem v tem, da nekateri učitelji ne posodabljajo 
dovolj hitro učno snov z uvajanjem modernih metod in teorij in ne opuščajo 
zastarelih teorij in manj pomembne učne snovi, ki si jo morejo pridobiti diplo- 
manti kasneje. Komisija je prav tako ugotovila, da se ti procesi odvijajo pre- 
počasi. Da bi zavarovali te družbene interese, je potrebno čimbolj odpreti vrata 
visokošolskih zavodov vsem najbolj sposobnim strokovnjakom in znanstveni- 
kom, ki se udejstvujejo v drugih organizacijah in so se voljni posvetiti temu 
poklicu. Izredno pomembno je, da ta prehod omogoči sistem visokega šolstva. 
Nič manj pa ni pomembno, da so učitelji visokošolskih zavodov polno angaži- 
rani pri reševanju temeljnih problemov teorije in prakse v sodobnem svetu. 
In gotovo ne gre samo za formalno-pravne možnosti prehajanja in pretakanja 
kadrov iz prakse na visokošolske zavode in obratno, niti samo za formalno 
angažiranost, temveč za problem, ki v vsej svoji razsežnosti vpliva na vsebino, 
raven in kakovost pouka. Kot ne moremo soglašati s težnjami, ki bi želele v 
imenu neke čiste znanosti zapirati visokošolske zavode v ustanove izven ali 
celo nad družbo, tako tudi ne moremo dati prav kratkovidnemu prakticizmu, 
ki želi, da bi tudi vrhunski znanstveniki in ustanove opravljale manj zahtevne 
ali rutinske naloge. Komisija sodi, da le udejstvovanje učiteljev pri zahtevnih, 
strokovnih in znanstvenih projektih in problemih sodobne družbe lahko vodi 
k učnim načrtom in programom, ki bodo zadovoljili današnje in jutrišnje po- 
trebe naše družbe. 

Kakovosti pedagoških in znanstvenih delavcev v obdobju hitrega razvoja 
šolstva, prav takrat, ko se je najbolj povečalo število učiteljev, družba ni po- 
svetila potrebne skrbi. Zaradi premalo strogih določil v obstoječih predpisih 
s področja visokega šolstva in tudi zaradi premajhne zavzetosti organov visoko- 
šolskih zavodov za ostvaritev v okviru univerze sprejetih načel, je prišlo v 
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nekaterih primerih ob izvolitvi in ponovnih izvolitvah tudi do popuščanja 
kriterijev o strokovni in znanstveni usposobljenosti kandidatov. Univerza s svo- 
jimi pristojnostmi, ki so izhajala iz njenega statuta, ni mogla učinkovito poseči 
v urejanje teh zadev. Tako je bila kakovost pouka in znanstvenega dela od- 
visna predvsem od vestnosti in volje posameznikov. To pa po mnenju komisije 
na sedanji stopnji razvoja družbenih odnosov ni zadostno zagotovilo za pravilen 
in uspešen razvoj visokega šolstva. 

Da bi pospešili kakovostno rast visokošolskih zavodov, predlaga komisija 
takšne kriterije pri volitvah in ponovnih volitvah, ki naj spodbudno vplivajo 
na sposobne učitelje, da bodo vlagali v to delo maksimalne napore. Konkretno: 
Da bi se omogočili priliv sposobnih strokovnjakov in znanstvenikov iz prakse 
ter spodbujali razvoj mladih kadrov na zavodih, uvaja osnutek vnaprejšnjo 
habilitacijo, s katero bodo lahkq v naslov učitelja ali znanstvenega delavca 
izvoljeni tudi kandidati, ki ne kandidirajo za delovno' mesto na visokošolskem 
zavodu, na katerem so bili v ta naziv izvoljeni. Dalje, uvaja se reelekcija za 
naziv rednega profesorja. Pri ponovni izvolitvi učitelja je treba zlasti upo- 
števati delo po zadnji izvolitvi. Pred izvolitvijo učitelja je treba poskrbeti mne- 
nje univerzitetnega pedagoško-znanstvenega sveta, s čimer se želi doseči, da se 
kriteriji pravilno uporabljajo tako po vsebini kot v postopku. Kot pomembno 
sredstvo prelivanja strokovnjakov iz delovnih organizacij na visokošolski zavod 
in obratno pa vidi komisija tudi v tem, da bo statut univerze pri podrobnejših 
določbah o kriterijih za izvolitev učiteljev navajal ustrezen sklep in sicer, da 
je lahko izvoljen za učitelja tisti kandidat, ki ima poleg doktorata znanosti 
objavljena pomembna znanstvena dela in na področjih uporabnih predmetov 
pomembna strokovna dela s področja, za katero kandidira. 

Bile so pripombe, da je komisija mnogo manj zaostrila kriterije za ponovno 
izvolitev učiteljev v nazivih. Komisija se je odločila za takšno pot zaradi tega, 
ker je mogoče obnavljati kader na visokošolskih zavodih le postopno, vendar 
pa hkrati toliko rigorozno, da bo omogočeno slehernemu ustrezneje usposoblje- 
nemu kandidatu izven zavoda zasesti izpraznjeno delovno mesto ali delovno 
mesto, ki ga zaseda manj usposobljen učitelj. Nikakor se ne bi mogli odločiti 
za rešitev, da morajo' učitelji v kratkem roku izpolniti zahtevane pogoje, ker 
bi take rešitve ne bile realne. Uspešna realizacija teh določb osnutka zakona 
in v okviru univerze dogovorjenih načel, kar vse ima namen postopno izbolj- 
ševati kakovost pouka, pa tudi ne bo odvisna samo od zavodov in univerze, 
marveč tudi od zavzetosti pristojnih republiških upravnih organov in tudi 
republiške izobraževalne skupnosti. Tu je vladala doslej zelo velika praznina. 
Obnavljanje kadrov na visokošolskih zavodih, ki ne izpolnjujejo pogojev za to 
delo, bi potekalo mnogo hitreje, ko ne bi za to dejavnost zainteresirani druž- 
beni dejavniki o teh vprašanjih razpravljali samo na splošno, marveč tudi 
konkretno. Doslej smo imeli primere, ko so le študenti opozarjali na konkretne 
probleme, vendar pri tem niso našli pri zainteresiranih organizacijah ustrezne 
podpore. 

Nekaj besed o znanstveno-raziskovalnem delu na visokošolskih zavodih. 
Osnutek zakona nalaga fakultetam in visokim šolam, nalogo, da skrbijo za 
znanstveni naraščaj in da organizirajo in razvijajo znanstveno-raziskovalno delo. 
Naj obrazložim nekaj razlogov, zakaj se je komisija odločila, da ni potrebno 
z zakonom naložiti te naloge kot obveznost tudi višjim šolam. Pri tem predlogu 
je komisija izhajala zlasti iz lika strokovnjaka, ki naj ga višja šola v dveh 
letih tako izobrazi, da bo usposobljen zlasti za praktično uvajanje in uresni- 
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čevanje najsodobnejših dosežkov svoje stroke ter za organizacijo in vzdrževanje 
delovnih procesov. Moderna tehnologija pa seveda potrebuje tudi strokovnjake, 
ki so usposobljeni zlasti za stalno in pospešeno spreminjanje in napredek ob- 
stoječih proizvodnih procesov. Težišče dela teh strokovnjakov prehaja iz končne 
faze proizvodnega procesa v študijske, konstrukcijske, razvojne in raziskovalne 
službe delovnih organizacij. Navedena različnost v usposobljenosti strokovnja- 
kov z višjo in visoko izobrazbo ne pomeni večje ali manjše vrednosti enega ali 
drugega izobraževanja. Ta je samo posledica družbene delitve dela. Vsebinsko 
poenotenje obeh vrst izobraževanja zaradi enotnosti sistema pomeni zanikanje 
zahtev prakse in v končni posledici tudi smisel takšnega izobraževanja. Z na- 
vedeno opredelitvijo likov strokovnjakov so hkrati določene tudi osnovne na- 
loge učiteljev. Da bo učitelj višje šole kakovostno usposabljal študente, v ne- 
katerih primerih celo ne bi bilo smotrno, da bi ga šola ali družba prisiljevala 
k znanstvenemu delu. Učitelj višje šole se mora poglabljati predvsem v tiste 
dejavnosti, ki so potrebne za vzgojo študentov. To se pravi, da mora temeljito 
poznati že vse dognane znanstveno-raziskovalne izsledke svoje stroke in vse 
najbolj moderne načine in metode za njihovo praktično uvajanje. 

Hitro in neprestano razvijanje znanosti in tehnike v svetu zahtevata vse 
hitrejše obnavljanje in izpopolnjevanje vedno-dražjih laboratorijskih sredstev 
v vseh tistih institucijah, ki samostojno opravljajo to dejavnost. Poleg tega 
potrebujejo te institucije tudi večje število znanstvenih sodelavcev, asistentov, 
laborantov in drugega pomožnega osebja, ker je možno le s teamskim delom 
zagotoviti primerno kakovost tega dela. Po mnenju komisije bo moglo naše 
relativno majhno gospodarstvo čedalje težje zadovoljevati potrebe na vseh 
strokovnih in znanstvenih področjih, ki jih sedaj gojijo pedagoške in znan- 
stvene ustanove. Še težje pa bo to' storiti za, potrebe višjih šol. Vedno bolj očitno 
postaja potreba, da na sedanji stopnji razvoja proizvajalnih sredstev in glede 
na perspektivne potrebe gospodarstva po bolj kakovostnih raziskovalnih iz- 
sledkih zagotovimo ali vsaj pospešujemo — tudi s tem zakonom —■ čimvečjo 
koncentracijo finančnih, materialnih sredstev in najboljših znanstvenih delav- 
cev ne glede na to, kje so zaposleni, na reševanju posameznih znanstvenih 
projektov. Takšne integracije in koncentracije danes ne potekajo samo v okviru 
posameznih nacionalnih skupnosti, marveč tudi med več nacionalnimi skup- 
nostmi, ker je ta dejavnost draga in čeprav izločajo za znanstveno-raziskovalno 
delo znatno večja sredstva kot naša republika. Tega cilja komisija ni zasledo- 
vala samo v zvezi z znanstveno-razisk ovalnim delom na višjih šolah, marveč 
tudi na fakultetah in visokih šolah. Komisija je v ustrezni določbi osnutka 
izčrpala sklep, da ni nujno, da ima vsaka fakulteta in visoka šola za vsako 
stroko oz. znanstveno disciplino organiziran podiplomski študij. Tega lahko 
v soglasju z univerzitetnim znanstveno-predagoškim svetom razvijajo samo na 
tistih področjih, na katerih imajo uspešno razvito znanstveno dejavnost. Zlasti 
specializacijo naj organizirajo ob sodelovanju inštitutov, klinik in podjetij,, ki 
na področju specializacije uporabno delajo in imajo za to delo ustrezna ma- 
terialna sredstva. Tudi sodelovanje inštitutov in delovnih organizacij ter visoko- 
šolskih zavodov na tem področju bo hkrati večja garancija za oblikovanje so- 
dobnejšega pouka. 

Nekaj podobnega je komisija priporočila tudi višjim, šolam in sicer, naj 
se učitelji višjih šol, ki so sposobni in voljni znanstveno delati, vključujejo 
v projekte, katerih nosilci so posamezne delovne organizacije, inštituti ali 
visoke šole in fakultete. S takšinim predlogom komisija nikakor ni imela na- 
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mena degradirati višjih šol na raven srednjih šol, fakultetam pa dati nekakšen 
privilegiran položaj. Očitki v pripombah, da komisija ustvarja nekakšen jez 
med nekakšno visoko znanostjo v mestu in znanosti v provinci, so popolnoma 
neosnovani. Za velikost slovenskega prostora ni bistvenega pomena lokacija 
teh šol. Komisija je izhajala iz obstoječega stanja, da so pri fakultetah že 
koncentrirana določena materialna sredstva in kadri, in ko je ocenjevala po- 
trebe prakse v prihodnosti, je menila, da še daljše obdobje ne bomo potrebovali 
na istem področju dve ali več istovrstnih raziskovalnih organizacij. Želel bi 
reči še to, da zakon nikomur ne odreka pravice do znanstvenega dela, ker 
daje to pravico vsakomur že ustava. 

Ne glede na to, da daje osnutek zakona univerzi kot obvezni skupnosti 
fakultet določene izvirne pravice, ki jih prej ni imela, ostajajo fakultete o vseh 
vprašanjih o vsebini in organizaciji študija, delovnih odnosov itd. še naprej 
povsem samostojne organizacije. Univerza je tudi po dosedanji ureditvi imela 
dolžnost skrbeti za razvoj, skladnost in raven pedagoškega in znanstvenega 
dela na fakultetah, vendar ni imela nobene možnosti, da bi to svojo dolžnost 
opravljala tudi v primerih, ko ni bilo mogoče doseči soglasja. Tudi v sami 
komisiji je bilo postavljeno vprašanje, ali takšna vloga univerze ne bi pome- 
nila zmanjšanje samostojnosti fakultet kot delovnih organizacij. Opozorim naj, 
da imamo podobne rešitve, vendar še strožje, tudi na drugih področjih izobra- 
ževanja. Komisija spočetka organizaciji in vsebini upravljanja na visokošolskih 
zavodih ni posvečala večje pozornosti, ker je skupščina ob potrjevanju sta- 
tutov smatrala, da so ta vprašanja ustrezno urejena in je v tem delu tudi po- 
trdila statute. V drugi fazi svojega dela je komisija posvetila pozornost zlasti 
naslednjim dvem vprašanjem: funkcionalnosti upravljanja in vlogi študentov 
kot subjekta izobraževalnega procesa. 

Prva vrsta sprememb in dopolnitev po mnenju komisije, odpravlja dose- 
danjo iz gospodarstva preneseno strukturo organov upravljanja, ki se je po- 
kazala v praksi preveč toga in ni ustrezala lastnostim dejavnosti visokošolskih 
zavodov. Tu komisija pušča še odprta vrata glede na ustavne spremembe. 

Po dosedanji ureditvi so bile pravice študentov pri soodločanju o nekaterih 
vprašanjih visokošolskega dela omejene. Komisija je upoštevala vse pripombe 
študentske organizacije. Osnutek zakona daje študentom pri urejanju vseh 
zadev na visokošolskih zavodih enake dolžnosti in pravice kot učiteljem in 
drugemu osebju. Prevladujoč vpliv pa naj imajo študenti na delovanje študent- 
skih domov in podobnih zavodov, v katerih se oskrbujejo' študenti. Namen za- 
varovati položaj študentov imajo tudi določbe o tedenskem pouku in o tra- 
janju šolanja. Uzakonijo naj se v vsakem letniku sveti letnikov, ki naj obrav- 
navajo zadeve, pomembne za pouk v letniku in predlagajo ustrezne ukrepe. 
Navedena določila nesporno izražajo težnjo po razširjanju in poglabljanju 
samoupravnih odnosov znotraj organizacijskih enot in v organih upravljanja 
zavodov, univerze in združenj. 

Eden od osnovnih smotrov, ki je bil prisoten pri delu komisije, je bila 
racionalizacija visokošolskega izobraževanja. V osnutku zakona ste lahko za- 
sledili več določb, ki naj jo pospešujejo iin ki naj pomenijo trajno skrb za 
šolstvo pristojnih republiških organov in gospodarstva, zlasti za prilagajanje 
strukture izobraževanja stvarnim kadrovskim potrebam. Komisija je že na za- 
četku ugotovila, da ekstenzivnost ni v širjenju mreže zavodov, marveč predvsem 
znotraj posameznih visokošolskih zavodov. Tudi na področju visokega šolstva 
ni pričakovati hitrih strukturalnih sprememb, če bodo te odvisne zgolj od 
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zavodov samih. S težavo bodo prodrle tudi pobude od zunaj za ukinitev do- 
ločene dejavnosti, če zanje ni več potrebe, ali če je bolj smotrno določene kadre 
izobraževati drugje. Zato komisija predlaga določbo, da visokošolski zavod mora 
sklepati o odpravi svoje enote, če odpravo predlaga izobraževalna skupnost 
SR Slovenije, ali republiški sekretariat za prosveto in kulturo. Če bi visoko- 
šolski zavod takšen predlog zavrnil, naj odloči o odpravi enote izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. Ko je komisija sprejela to določbo, se ji je zdelo po- 
vsem normalno, da ima pravico sprejemati takšne odločitve izvršni organ in- 
teresne skupnosti, ki v njenem imenu plačuje stroške za zadovoljevanje nje- 
nih potreb. Takšni ukrepi na področju visokega šolstva seveda ne bodo pomenili 
zmanjševanje obsega dejavnosti, marveč le njeno prestrukturiranje v smislu 
ustreznejšega in učinkovitejšega zadovoljevanja kadrovskih potreb. Tudi po- 
ročilo zakonodajno-pravne komisije nam pove, da so vzroki počasne racionali- 
zacije tudi v nekaterih sistemskih vprašanjih. 

Še vrsta drugih določb ima namen racionalizirati izobraževanje. To so 
npr. določbe o trajanju študija, o največji dopustni obremenitvi študentov, o 
uvajanju podiplomskega študija, določbe o učiteljih, določba, da visokošolski 
zavodi združujejo pouk in znanstveno delo iste znanstvene discipline deloma 
ali v celoti pri enem visokošolskem zavodu, in da tudi raziskovalni zavodi 
opravljajo posamezne pedagoške naloge. Uresničevanje racionalizacije pa bo 
zlasti v veliki meri odvisno od tega, kako in s kakšno odločnostjo bodo samo- 
upravni organi posameznih visokošolskih zavodov, združenj in univerze raz- 
reševali probleme, ki so ovira hitrejšemu napredku. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Iz materialov, ki smo jih dobili za to točko 
dnevnega reda, iz javne razprave, in rekel bi iz večletne stalne prisotnosti teme 
»visoko šolstvo« v našem življenju, izhaja, da gre za obsežen, zapleten in za naš 
razvoj nadvse pomemben kompeks družbenega dela. Različna stališča, nasprotna 
mnenja, predvsem pa širina družbene zavzetosti za to problematiko samo' po- 
trjujejo gornjo trditev. Vsa ta živahnost nam zgovorno pove, da obravnavamo 
materijo, ki že daljše obdobje doživlja pomembne notranje pretrese v želji, 
da bi visoko šolstvo kar najbolje odgovorilo na naloge, ki jih čas in prostor po- 
stavljata predenj. V takem položaju se mi zdi preambiciozno, če že ne povsem 
nemogoče, priti pred ta dom z osnutkom zakona, ki bi idealno razreševal vso 
problematiko, ki je na tem področju prisotna. Osnovno vodilo predlagatelja 
je bilo, da mora zakon omogočati in pospeševati vse tiste progresivne procese, 
ki bodo olajšali prehod visokega šolstva v novo kakovost na višji ravni. Pred- 
lagatelj sodi, da nam predloženi osnutek tako po intenciji kot temeljnih dolo- 
čilih to zagotavlja, zato predlagam, da ga zbor sprejme. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli predstavnik odbora besedo? (Da.) 
Ali vas lahko opozorim, da je tukaj tudi dodatno poročilo, ki nam bo najbrž 
delalo težave, ker smo ga dobili šele danes. Prosim, tovarišica, da ga upoštevate 
v svojem poročilu. Tukaj vidim, da sta v dodatnem poročilu omenjeni mnenji 
višje šole za organizacijo dela Kranj in mnenje predsednika občinske skupščine 
Krško, ki pa poslancem nista bili razdeljeni. 

Inž. Nada Puppis: Tovarišice in tovariši poslanci! Osnutek zakona 
o visokem šolstvu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila komisija za pro- 
učitev visokega šolstva, je odbor obravnaval trikrat. Odbor ,se strinja s pred- 
logom komisije in univerze v Ljubljani ter združenja visokošolskih zavodov 
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v Mariboru, naj se zakon obravnava po skrajšanem postopku kot osnutek in 
da je treba pospešiti njegov sprejem, zlasti še zato, ker Skupščina SR Slovenije 
leta 1965 ni potrdila tistih določb statutov visokošolskih zavodov, ki urejajo 
organizacijo pouka in znanstveno-raziskovalnega dela. Zaradi te praznine ob- 
stajajo' v praksi določene nejasnosti, ki otežkcčajo ostvaritev pozitivnih priza- 
devanj na visokošolskih zavodih. , 

Odbor se v celoti strinja z vsemi osnovnimi koncepcijami osnutka zakona 
in je ugotovil, da nakazuje rešitve najbolj perečih problemov, ki so že dalj časa 
prisotni na tem področju. Ti so, kako izboljšati kakovost izobraževanja ter 
znanstvenega dela, poglobiti in razširiti povezovanje visokošolskih zavodov z 
gospodarstvom in družbenimi službami, racionalizirati vsebino^ in organizacijo 
pouka, poglobiti samoupravljanje na tem področju s tem, da se postavi bolj 
funkcionalna struktura samoupravnih organov, in da se v njih poveča vloga 
študentov. 

Odbor je ugotovil, da dosedanja zakonska ureditev tem vprašanjem, zlasti 
zboljšanju kakovosti pouka in znanstvenega dela, pedagoškemu kadru in racio- 
nalizaciji pouka ni posvečala potrebne pozornosti. Proces racionalizacije visoko- 
šolskega pouka je zaenkrat še v začetni fazi. Opozorjeno pa, je bilo, da so se 
začela resnejša prizadevanja za dvig kakovosti pouka in znanstvenega dela 
skoraj na vseh visokošolskih zavodih potem, ko je skupščina sprejela sklepe 
za nadaljnji razvoj visokega šolstva v SR Sloveniji. Današnja praksa kaže, da 
se že precej učiteljev zelo uspešno vključuje v reševanje tekočih problemov 
našega družbenega življenja in s svojim prizadevanjem, ne samo na šolah mar- 
več tudi v praksi, prispevajo k ostvaritvi ciljev gospodarske in družbene 
reforme. 

V razpravi pa je bilo tudi opozorjeno, da se več visokošolskih zavodov 
zavzema za podaljšanje pouka in za povečanje obremenitve študentov nad 
30 ur tedensko. Kljub takšnim tendencam posameznih visokošolskih zavodov 
pa je bil odbor mnenja, da ne bi bilo umestno sprejeti togih predpisov glede 
trajanja pouka, pa čeprav z dobrim namenom, da se proces racionalizacije 
pouka pospeši. Ta problem je gotovo pereč in ga bo treba reševati pri obravnavi 
statutov zavodov. Zato se je odbor opredelil za varianto, po kateri je trajanje, 
pouka določeno bolj elastično. 

Kakovost pouka in končno tudi diplomantov je najbolj odvisna od uspo- 
sobljenosti učiteljev in je zato razumljivo, da je komisija prav temu vprašanju 
posvetila veliko skrbi, zlasti še zaradi tega, ker je doslej vladala na tem pod- 
ročju popolna pravna praznina. 

Odbor se je strinjal z vsemi predloženimi določili, ki pomenijo zaostritev 
pogojev za izvolitev in ponovno izvolitev učiteljev. O kriterijih za starejše 
učitelje pa so bila menja v razpravi različna. Po mnenju nekaterih naj bi 
jih omilili, po mnenju drugih pa še zaostrili. V razpravi je bilo ugotovljeno, 
da je zelo težko oceniti realne kriterije takšne — ki ne bi povzročili resnih 
motenj v delu zavodov ali pa bi se pokazali kot formalistični in da bi bili hkrati 
toliko rigorozni, da bi omogočili izločitev neustreznih učiteljev. Bilo je enotno 
mnenje, da je mogoče reševati kadrovske probleme le postopno in to ob opti- 
malni zavzetosti univerzitetnega pedagoško-znanstvenega sveta oziroma sveta 
združenja visokošolskih zavodov, da se bo v njihovem okviru dogovorjeni nivo 
kakovosti pedagoškega ali znanstvenega dela dosledno in objektivno spoštoval. 
Le s tem bodo vrata visokošolskih zavodov odprta vsakomur, ki je sposobnejši, 
hkrati pa bo to spodbudno vplivalo na same učitelje. 
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Zakon vsebuje več takšnih določb, ki spodbujajo poglobitev in razširitev 
sodelovanja visokošolskih zavodov in uporabnikov kadrov. Bilo je tudi opo- 
zorjeno, da bi to sodelovanje že doslej lahko rodilo večje rezultate, če bi po- 
kazali predstavniki družbene skupnosti v organih upravljanja visokošolskih 
zavodov za ta vprašanja večjo zavzetost in opozarjali, tako zavode kot zain- 
teresirane organizacije na probleme, ki se pojavljajo na obeh straneh. 

Odbor je zboru predložil pismeno poročilo in danes še dodatno poročilo 
iz včerajšnje seje z vsemi spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi, ki jih je 
odbor sprejel. Zato bi se v nadaljnjem podajanju omejila samo še na nekaj 
vprašanj, ki se mi zdijo najbolj bistvena. 

Prvo zadeva naloge visokošolskih zavodov. Odbor je k 12. členu sprejel 
dopolnilni predlog, naj se naloge višjih šol glede znanstveno-raziskovalnega 
dela razširijo v tem smislu, da organizirajo in razvijajo raziskovalno delo samo 
tiste višje šole, za katere je tako določeno v njihovih ustanovitvenih aktih. 
Samostojni nosilci raziskovalnega dela, naj bodo samo tiste posamezne višje šole, 
za katere bodo pristojni organi na podlagi vnaprej ugotovljenih potreb, ki bodo 
rezultirale zlasti iz bodočega gospodarskega in družbenega razvoja ugotovili, 
da izpolnjujejo ustrezne kadrovske pogoje. 

Takšna načrtna odločitev je potrebna tudi zaradi materialnih sredstev, 
ki jih bo treba zagotoviti takšni višji šoli. Tudi z gledišča potrebne integracije 
materialnih sredstev in kadrov na področju znanstvenega dela, da bi zago- 
tavljali gospodarstvu bolj kakovostne znanstvene raziskovalne izsledke, ne bi 
bilo utemeljeno s splošno določbo v tem zakonu pooblastiti prav vseh višjih 
šol, naj znanstveno delajo. Danes ta problem še ni viden, bi pa postal, ko bi 
vse višje šole zahtevale denarna sredstva za nabavo opreme in laboratorijskih 
sredstev ter za nove namestitve. 

Rešitev, ki jo predlaga odbor; omogoča, da bo Skupščini Socialistične re- 
publike Slovenije ob obravnavi statutov posameznih višjih šol, ki se bodo po- 
tegovale za to pravico, prezentna vsa problematika na tem področju, predvsem 
pa to, kaj bo še potrebno storiti, da bo zagotovljena primerna raven njihovega 
znanstvenega dela. Splošno pooblastilo vsem višjim šolam, da lahko znanstveno 
delajo, tudi ne bi bilo v skladu z osnovnimi intencijami osnutka zakona in 
sklepi, ki jih je sprejela skupščina. 

S tem v zvezi je bilo v razpravi večkrat postavljeno vprašanje o pojmo- 
vanju enotnosti visokošolskega sistema. Tolmačenja so bila različna in odbor 
meni, da je najbolj pravilno tolmačenje komisije. Enotnost opredeljuje splošno 
in sicer tako, da predstavlja enotnost predvsem enotnost splošnih vzgojnih in 
izobraževalnih smotrov. Tako pojmovana enotnost vsebuje tri različne in za- 
ključene izobraževalne ravni, od katerih mora vsaka zagotavljati zaokroženo 
in celovito znanje. Po mnenju odbora danes niso osnovni problemi na področju 
visokega šolstva olajšave za prehod iz ene na drugo šolo in podobno, marveč 
da diplomira premalo študentov. To je osnovni problem, ki bi ga visokošolski 
zavodi morali reševati veliko bolj prizadevno. To zahteva, kot pravi komisija, 
uvedbo mentorskega dela s študenti novinci.. Takoj po začetku študija pa naj 
zavodi s sistemom vaj, kolokvijev in razgovorov omogočijo študentom, da čim- 
prej spoznajo svoje dejanske sposobnosti. 

Da bi v večji meri omogočili študentom ustrezno izbiro študija, naj uvedejo 
tudi razne oblike svetovanja še pred vpisom. 

Primerno pozornost je komisija posvetila tudi vprašanju izrednega študija. 
Zavodi imajo dolžnost organizirati za izredne slušatelje razne oblike pomoči, 
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seveda če so zagotovljena materialna sredstva. Da pa bo kakovost tega pouka 
na ustrezni ravni, naj v centru za izredni študij poučujejo učitelji zavoda, ki 
je ustanovil center. 

Odbor je posebej obravnaval omejevanje vpisa tudi v primerih, ko bi vpis 
znatno presegal nesporno ugotovljene kadrovske potrebe. S takšno- selekcijo 
bi omilili nezaposlenost določenih kategorij strokovnjakov, še pomembnejše 
pa je to, da bi s tem usmerjali kandidate na študij bolj perspektivnih področij. 
To vprašanje bo potrebno v odnosu do predloga zakona še proučiti, zlasti v 
zvezi s stališčem ustavnega sodišča -o pravici do šolanja. Odbor je poskušal 
upoštevati opozorilo ustavnega sodišča, da je treba v zakonu določiti osnovne 
kriterije izbora in postopek samega izbora, meni pa, da zaradi razlik med 
posameznimi zavodi najbrž ne bo mogoče najti konkretne rešitve in se bo nujno 
treba zadovoljiti z zelo splošnimi definicijami o preizkusnem izpitu, testiranju 
in podobno. 

V razpravi je bilo končno tudi večkrat opozorjeno, da so nekateri očitki v 
pripombah na delo in zaključki komisije nekonstruktivni. Komisija si je priza- 
devala predložiti skupščini najboljše rešitve. Zato nekatere pripombe ne pri- 
spevajo k tvornemu delu in povzročajo nepotrebna razhajanja o- problemih, 
ki jih je vsekakor možno rešiti. 

Do naknadnih predlogov, ki jih je odbor včeraj obravnaval, je zavzel tale 
stališča. O predlogih občinske skupščine Krško in pa višje šole za organizacijo 
dela v Kranju je odbor ugotovil, da so smiselno v osnutku že upoštevani, zlasti 
v dodatnih predlogih odbora. Zato predlaga, da jih zbor ne sprejme. Glede 
predlogov zakonodajno-pravne komisije je mnenje odbora v dodatnem poročilu 
obrazloženo. Če bo tekom razprave še kaj nejasnega, bo odbor dal potrebna 
pojasnila. Hvala lepa. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Hvala lepa. Zeli predstavnik zakonodajno- 
pravne komisije besedo? Prosim, tovariš Pacek ima besedo. 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Za- 
konodajno-pravna komisija je obravnavala prvi in sedanji osnutek zakona 
o visokem šolstvu in vam pismeno posredovala svoje pripombe. V zvezi s pred- 
logi odbora za kulturo in prosveto našega zbora bi želel v imenu zakonodaj no- 
pravne komisije izjaviti, da ne vztrajam na zavrnjenih predlogih k členom 
15, 20, 24, 32 in 34, pač pa moram glede na naloge zakonođajno-pravne ko- 
misije, določene v poslovniku Skupščine Socialistične republike Slovenije, 
vztrajati pri obeh pripombah k členoma na 29 in 56. Glede na obrazložitev 
predstavnice odbora k 29. členu, menim, da bo možno res samo s splošnimi 
kriteriji urediti- omejen vpis. Ker pa odbor vendarle zavrača našo pripombo 
k 29. členu, bi želel stališče zakonodajno-pravne komisije obširneje obrazložiti. 
Ustavno sodišče je, kakor veste, obravnavalo vprašanje omenjenega vpisa na 
univerzo in je svoje stališče posredovalo Skupščini Socialistične republike 
Slovenije. Iz pisma sodišča povzemam, da se ustavno sodišče strinja z institucijo 
»numerus clausus« le v primeru, kadar družbene materialne možnosti ne do- 
puščajo najširšega svobodnega vpisa, da pa je potrebno tako omejitev vpisa 
v načelu urediti v zakonu. Citiram iz pisma ustavnega sodišča: »Sedaj veljaven 
zakon o visokem šolstvu Socialistične republike Slovenije sicer omogoča iz- 
jemno in začasno omejitev vpisa. Vendar glede na to, da gre za izjemen ukrep 
v sistemu vzgoje in izobraževanja, taka ureditev ne ustreza določilu drugega 
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odstavka 27. člena zvezne ustave, ki je po določilu 2. odstavka 3. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije tudi del republiške ustave. Po tej ustavni 
določbi se namreč sme glede na določilo prvega odstavka 44. člena zvezne ustave 
način urejanja in uresničevanja pravice do izobraževanja predpisovati samo z 
zakonom. Zakon o visokem šolstvu v SR Sloveniji bi zato moral, če že vsebuje 
določbo o dopustnosti omejitve vpisa, določiti vsaj osnovne kriterije izbire 
kandidatov in načela izbirnega postopka kot podlago za podrobno ureditev v 
splošnem aktu visokošolskega zavoda. Po mnenju ustavnega sodišča Sociali- 
stične republike Slovenije so to osnovni elementi, ki v primeru administrativne 
omejitve vpisa v izjemnih pogojih določajo način uresničevanja pravice do iz- 
obraževanja. Z izpopolnitvijo zakona v tej smeri bi bil po mnenju ustavnega 
sodišča Socialistične republike Slovenije tudi na tem področju storjen prispe- 
vek k popolnejši uresničitvi z ustavo zajamčene pravice do pritožbe. Po vsem 
navedenem ustavno sodišče SR Slovenije predlaga, da Skupščina SR Slovenije 
pri sprejemanju novega zakona o visokem šolstvu upošteva navedena ustavno- 
pravna stališča ustavnega sodišča.« Toliko glede vztrajanja komisije pri pri- 
pombi na 29. člen osnutka, kjer komisija v celoti prevzema stališče ustavnega 
sodišča. 

Nadalje zakonodajno-pravna komisija meni, da je treba črtati 56. člen 
zaradi povsem jasne ustavne določbe, ki je pojasnjena na 6. strani njenega 
poročila, kajti delavcu — tudi takemu, ki je zaposlen v visokošolskih zavodih 
— lahko preneha delovno razmerje proti njegovi volji samo zaradi razlogov, 
ki jih določa zvezni zakon. To je ustavno določilo. Če bi želeli ohraniti dolo- 
čilo o takem prenehanju delovnega razmerja, kot ga predlaga osnutek zakona 
o visokem šolstvu v Socialistični republiki Sloveniji, bi si bilo očitno treba 
najprej prizadevati za spremembo tega ustavnega določila. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Vse obrazložitve so končane in lahko 
preidemo na splošno razpravo, vendar po odmoru. Preden dam odmor, moram 
ugotoviti še to, ali se strinjamo ali ne s tem, da obravnavamo ta zakon kot 
osnutek zakona. Iz materialov ste videli, da formalno nismo' imeli predloga 
za izdajo takega zakona, ker smo vsi do sedaj tolmačili sklepe, ki so bili spre- 
jeti za formiranje komisije, kot prvo fazo pri sprejemanju tega akta. Hotel bi 
samo ugotoviti, ah je kdo, ki ugovarja temu, da je zakon v drugi fazi zakono- 
dajnega postopka, to se pravi kot osnutek. Ce nihče ne ugovarja, potem ugo- 
tavljam, da se vsi strinjamo, da obravnavamo zakon v drugi fazi zakonodajnega 
postopka in dajem odmor do 11.35. Hvala lepa. 

(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.40.) 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Preden preidemo na obravnavo, bi hotel 
ugotoviti še dve stvari. Tovariš dr. Bračič, kot predstavnik izvršnega sveta me 
je obvestil, da v tej fazi izvršni svet še ni zavzel nobenega stališča do tega 
predloga, da pa se bo zelo aktivno vključil v tretjo fazo. Nadalje bi rad ugo- 
tovil še to, da so predlogi za spremembe in dopolnitve razen pri členu 29 in 
86 med seboj usklajeni in da torej lahko preidemo na splošno obravnavo. 
Pričenjam obravnavo. Besedo ima tovariš Tine Lah. 

Tine Lah: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in to- 
variši poslanci in poslanke. Najprej bi se rad, tako kot sem včeraj to storil na 
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zasedanju prosvetno-kulturnega zbora, vsem lepo zahvalil, da ste na« povabili 
na to zasedanje. Zlasti pa se tudi zahvaljujem za priložnost, ki nam jo dajate 
predstavnikom združenja visokošolskih zavodov v Mariboru, da v načelni raz- 
pravi in tudi kasneje ob razpravi o posameznih členih osnutka zakona o viso- 
kem šolstvu lahko spregovorimo kakšno besedo. Ker je najprej načelna raz- 
prava, mi dovolite, da v kratkem povem nekaj misli v zvezi z osnutkom zakona 
o visokem šolstvu na Slovenskem. 

Predvsem bi rad uvodoma povedal, da predstavniki visokošolskih zavodov 
v Mariboru morda pri nepoučenem dajemo vtis, da po nepotrebnem delamo 
hrup in da po nepotrebnem tako intenzivno sodelujemo v razpravah o vseh 
perečih problemih na področju visokega šolstva naše republike. Vendar je naša 
baza, čeprav je v republiškem merilu majhna, pomemben del enotnega viso- 
košolskega sistema naše republike. Na visokošolske zavode v Mariboru, na 
katerih deluje približno 200 učiteljev, se namreč vpisuje vsako leto od 2 do 
3000 študentov. Ti študentje še niso merilo kakovosti dela teh zavodov. Bolj 
realno merilo za to je število diplomantov, ki jih dajejo. V skoraj desetletnem 
obstoju, ko bomo vsak čas slavili 10-letnico obstoja, so naši visokošolski zavodi 
dali 3000 diplomantov gospodarstvu in družbenim službam. Naši visokošolski 
zavodi so bili ustanovljeni v tistem času, ko> ste v tem visokem domu prvič 
razpravljali o konceptu reforme visokega šolstva in z majhnimi spremembami 
še danes večina učiteljev visokošolskih zavodov v Mariboru vztraja pri pogla- 
vitnih principih takratne reforme visokega šolstva. Med te principe štejemo 
zlasti stopnjevani študij. Stopnjevanega tako, da na prvi stopnji, kamor šte- 
jemo naše visokošolske zavode v Mariboru, izobražujemo strokovnjake, ki jih 
v velikem številu potrebujemo v naših poslovnih proizvodnih procesih in v 
družbenih službah. Ta kader je operativen in postaja vedno bolj pomemben v 
sodobnih deželah in v sodobnih narodnih gospodarstvih. Struktura kadrov se 
namreč hitro spreminja tako, da se zlasti povečuje delež tistih kadrov z višjo 
izobrazbo, ki jih imenujemo operativce. V tem smislu in od tod izhajajoč smo 
seveda naše visokošolske zavode v Mariboru razvijali in jih imamo' namen 
razvijati tudi v bodoče, če se bo ta visoki dom oziroma vi poslanke in poslanci 
odločili za takšne zakonske rešitve, ki nam bodo to omogočale. Želimo izobra- 
ževati sodoben profil kadra z visokošolsko izobrazbo, ki naj bi bil ustrezno upo- 
raben v gospodarstvenih in družbenih službah, za en del naših diplomantov, 
to je ca. 20 % pa tudi omogočiti, da nadaljujejo študij na drugi oziroma kasneje 
na tretji stopnji. To pa pomeni, da moramo na naših visokošolskih zavodih 
ustvariti take minimalne okoliščine, ki bodo omogočale, da se bodo učitelji 
neprestano in kreativno vključevali v znanstveno-raziskovalno delo, študentje 
pa, ki si pridobijo ustrezno znanje, imeli priložnost seznanjati se s sodobnimi 
znanstvenimi metodami, ki so potrebne za učinkovit poslovni in proizvodni 
proces. To je razlog, zaradi česar tako vroče zagovarjamo in z argumenti doka- 
zujemo, da bi v ustrezni meri morali biti prisotno tudi na višjih šolah organi- 
zirano razvijanje znanstveno-raziskovalnega dela. Na ta način lahko spodbu- 
jamo učitelje, da kreativno sodelujejo v znanstveno-raziskovalnem delu, sode- 
lujejo na domačih in tujih simpozijih z referati in na ta način hitro spoznavajo 
najsodobnejše znanstvene metode. Ce bi učitelj višje šole spoznaval nove 
metode le prek publikacij, bi s tem izgubil preveč časa. Danes se znanost tako 
hitro dopolnjuje in razvija, da se sproti porajajo novi izsledki. Zato mora 
učitelj na visokošolskem zavodu, pa tudi na višjih šolah, biti kreativen v 
znanstveno-raziskovalnih procesih. 
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Zavedam se, da lahko ta moja razprava izzveni kot rahlo pretiravanje. 
Jasno je, ko govorim o teh problemih znanstveno-raziskovalnega dela, da imam 
vedno v mislih realne personalne in materialne možnosti, ki dopuščajo znan- 
stveno-razisk ovalno delo. Pa ne samo to, da je znanstveno-raziskovalno delo 
zaradi pedagoških razlogov izredno potrebno, ker s tem hkrati omogočamo1, da 
učitelji neprestano povezujejo pedagoški proces z našo gospodarsko prakso. 
To je brez dvoma naslednji, zelo pomembni element svoječasnega koncepta 
reforme visokega šolstva. No in zato smo v teh nekaj letih aktivno sodelovali 
v teh razpravah in imeli zastopnika v skupščinski komisiji, ki je pripravljala 
osnutek zakona o visokem šolstvu. Neprestano smo se trudili, da bi to našo 
željo uredili v zakonu tako, kot sem poenostavljeno to prikazal. Pri tem je 
jasno, da smo bili zadovoljni, ker smo videli, da so naše pripombe in naše želje 
bile upoštevane. Nekaj pa je bilo tudi takih, ki jih verjetno nismo dovolj argu- 
mentirano in prepričljivo obrazložili in je skupščinska komisija sprejela, zlasti 
glede znanstveno-raziskovalnega dela, drugačno rešitev. 

Naša stališča se razlikujejo od stališča komisije. Ta so se v neposrednem 
dialogu dolgo časa razčiščevala in se bolj ne bi mogla. Zato naj danes ta visoki 
dom odloči to, kot meni, da je najbolj v skladu z gospodarskimi potrebami in 
z družbenimi koristmi naše republike. 

Za temeljitejše informiranje slovenske javnosti o teh problemih smo dali 
še en poseben prispevek. Odločili smo se natisniti posebno brošuro in predsed- 
stvo skupščine vam je z vabilom na današnjo sejo to brošuro tudi poslalo. Rad 
bi povedal, da vsebina te brošure niso samo naša stališča. Ce jo pazljivo pre- 
berete, boste že uvodoma ugotovili, da je nekakšen zbornik številnih publici- 
ranih stališč in mnenj republiških sindikatov, gospodarske zbornice, raznih 
sekretariatov izvršnega sveta, izvršnega sveta in gospodarskega zbora skup- 
ščine. To niso naša stališča in mnenja, so pa slučajno zelo podobna našim. 
Zaradi tega vas prosim, da tudi na ta način razumete brošuro in jo odobrite 
ali zavrnete. Opozorim naj vas pa še enkrat, da so v njej stališča številnih orga- 
nizacij, institucij in organov in ne samo združenja visokošolskih zavodov Ma- 
ribor. 

Zelo pomembno je tudi naše stališče o enotnosti visokošolskega sistema na 
Slovenskem. Menimo, da so naše višje šole enakopraven del enotnega visokošol- 
skega sistema. Znotraj tega enotnega visokošolskega sistema je univerza v 
Ljubljani kot njegovo jedro in vrh tega sistema. Enotnost visokošolskega siste- 
ma si predstavljamo v sodobnem pomenu besede, ne kot fuzijo in združevanje, 
marveč kot ustrezno delitev dela, trajnega sodelovanja in ustreznega povezova- 
nja. To povezovanje bo učinkovitejše, če bo skupnost visokošolskih zavodov, 
ki že obstoja, po sprejetju tega zakona poživila svoje delo in tako odigrala 
ustrezno vlogo usmerjevalca in povezovalca enotnega visokošolskega sistema 
na Slovenskem. Tako pojmovana na enotnost visokošolskega sistema v Sloveniji 
bo omogočila pestrost raznih ravni in smeri izobraževanja, kakršne najbolj 
ustrezajo resničnim gospodarskim in družbenim potrebam. 

Predstavljamo si vsak organizem kot nekaj živega. Če enota visokošolskega 
sistema in med nje štejemo tudi višje šole, nima ustreznih možnosti za pove- 
čanje kvalitete pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela, potem tako eno- 
ta, tak organizem nima temeljnih možnosti za eksistenco! kaj šele za nadaljnji 
razvoj. 

Samo to so razlogi, zaradi katerih vas prosimo, da tako ali drugače v 
zakonu o visokem šolstvu formulirate možnost, da višja šola in združenje teh 
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višjih šol v Mariboru lahko zahteva od svojih učiteljev, ne od vseh, marveč 
samo od tistih, ki poučujejo temeljne predmete — da znanstveno delajo. Brez 
takšne zakonske določbe bi bilo znanstveno-raziskovalno udejstvovanje učite- 
ljev odvisno zgolj od njih samih. To v tej fazi razvitosti naše družbe verjetno 
še ne bi bila realna rešitev. Ce ne bi sprejeli določbe, ki bi neposredno zavezo- 
vala učitelje, da znanstveno delajo, bi lahko to vprašanje uredili v zakonu tudi 
kako drugače. Potrebujemo samo ustrezen praven naslov, da lahko zahtevamo' 
znanstveno-raziskovalno delo od določenih učiteljev višjih šol. 

Včeraj, na zasedanju prosvetno-kulturnega zbora je bil o tem problemu 
dosežen sporazum, ki je po mojem mnenju za nas izredno pomemben in spod- 
buden. To je učinkovito izhodišče za povezovanje enotnosti visokošolskega 
sistema in za ustrezno sodelovanje vseh visokošolskih zavodov na Slovenskem, 
konkretno za ustrezno sodelovanje med združenjem visokošolskih zavodov v 
Mariboru in univerzo v Ljubljani. 

Za konec vas prosim — če boste ocenili, da so naši argumenti dovolj tehtni 
— da glasujete za tako rešitev, ki nam bo omogočila, da zahtevamo od učiteljev 
znanstveno-raziskovalno delo in da ob volitvah zahtevamo od njih znanstvene 
naslove. To naše stališče je povsem v skladu tudi z načeli same komisije za 
proučitev visokega šolstva. Mnenje je, da je treba storiti v družbenem merilu 
vse, da bi se čimprej povečale kvaliteta pedagoškega in znanstveno-raziskoval- 
nega dela. In če je tako, potem smo vsaj mi prepričani, da ni tehtnega pomi- 
sleka zoper naš predlog. Hvala , za pozornost. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa tovariš Lah. Kdo želi 
besedo? Besedo ima tovariš Mlakar, predstavnik zveze študentov. 

Marjan Mlakar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Dovolite, da 
se v imenu izvršnega odbora zveze študentov ljubljanskih visokošolskih za- 
vodov zahvalim za povabilo na to vašo sejo in da lahko diskutiram oziroma 
prispevam svoj delež k razpravi o osnutku zakona o visokem šolstvu. 

Skoraj večina študentov je mnenja, da je osnutek zakona o visokem šol- 
stvu pomemben prispevek k razvoju visokega šolstva v Sloveniji, ker bolj kot 
obstoječi zakon odmerja funkcijo in pomen visokega šolstva za Slovence, na- 
kazuje nove pomembne notranje relacije v visokošolskih zavodih, izraža težnje 
za racionalizacijo in intenzifikacijo visokošolskega študija in ureja druge pro- 
bleme visokega šolstva. 

Za nas študente je posebno pomemben tisti del zakonskega osnutka, ki 
ureja trajanje študija in druga vprašanja, ki neposredno zadevajo njihove 
interese. Imeli smo veliko pripomb na to poglavje osnutka in veliko naših pri- 
pomb je bilo sprejetih, nekaj pa jih je bilo tudi zavrnjenih. Z nekaterimi členi 
se v celoti sicer ne strinjamo, vendar v načelu, lahko rečemo, da so tudi ti 
sprejemljivi. 

Pomembne za nas so določbe, kot sem že rekel, o študiju, o vpisu na 
visokošolske zavode in o režimu študija v prvih letnikih. Zadovoljni smo, ker 
v osnutek ni vnesena možnost omejenega vpisa na podlagi sprejemnih izpitov. 

Vendar pa se študentje na ljubljanskih visokošolskih zavodih ne strinjajo 
z določbo osnutka, ki omogoča, da se selekcija lahko> opravij*a že po prvem 
semestru. S tem je študentu vzeta možnost, da ponavlja letnik. Pri podrobni 
obravnavi se bom verjetno še vključil v diskusijo o tej določbi. 
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Za nas je pomembno tudi poglavje, ki ureja upravljanje. V tem poglavju 
nam daje osnutek zakona o visokem šolstvu,, študentom, velike pravice in 
dolžnosti, nalaga pa tudi odgovornost za delo univerze. Vendar pa mislim, da 
se bomo ob pomoči vseh univerzitetnih delavcev in z lastno prizadevnostjo 
uspešno vključili v reševanje vseh univerzitetnih problemov oziroma vseh pro- 
blemov, ki zadevajo visoko šolstvo in študij. Hkrati nam to daje spodbudo za 
sodelovanje pri reševanju tudi drugih družbenih problemov. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Kdo prosim še želi besedo? 
Tovariš Lujo Šuklje ima besedo. 

Dr. Lujo Šuklje: Seji tega zbora prisostvujem na vabilo predsednika 
kot član komisije, ki je pripravila osnutek zakona. V tem splošnem delu razprave 
ne bi prosil za besedo, če ne bi bila zboru med gradivom priložena brošura 
z naslovom »Nekaj misli o predlogu novega zakona o visokem šolstvu v SR 
Sloveniji«, ki ga je poslalo združenje visokošolskih zavodov v Mariboru. Te 
misli niso nove. Z njimi so bili komisija, javnost in skupščinski organi sezna- 
njeni že med razpravo o skupščinskih sklepih iz leta 1967 in ponovno v pripravi 
zakonskega osnutka. Vsebovane so bile v dokumentacijskem gradivu za spre- 
jetje sklepov leta 1967 in so dodane tudi dokumentacijskemu gradivu za raz- 
pravo o osnutku zakona. Stališča, izražena v teh mislih, so bila med dolgotrajno 
in vestno pripravo sklepov in zakona obravnavana, niso pa bila vsa sprejeta, 
ko so bila soočena z večinskimi drugačnimi mnenji v organih skupščine in 
v široki javni razpravi. 

Ne bi se mogel strinjati z ugotovitvijo tovariša Laha, da pomenijo-ravno 
te misli prerez javne razprave. Ce bi bilo tako, bi to pomenilo popolno diskva- 
lifikacijo dela ndše komisije. Posebno izločanje teh misli in splošnega gradiva 
za razpravo o zakonskem osnutku se mi zdi vznemirljivo zaradi naslednjih 
razlogov. 

Prvič zato, ker pomenijo objavljene misli v besedilu na deveti strani zgoraj 
negativno oceno nekaterih bistvenih sklepov, ki jih je sprejela skupščina in 
ki so vsebovani v osnutku zakona. 

Drugič zato, ker se mi zdi argumentacija objavljenih misli površna. Do- 
volite, da v pojasnilo te trditve omenim samo docela nemogoče argumentiranje 
pravilnosti stopnjevanega študija po resoluciji iz leta 1959 z angleškim šolskim 
sistemom, ki je prav v nasprotju z našim ali vsaj ni v skladu z našo obliko 
stopnjevanja študija. To pa ne govori za napačnost enega ali drugega sistema. 

Tretjič zato, ker so sestavljalci teh misli predlagatelji spremin je valnih 
predlogov, katerih kompromisno besedilo lahko glede na različnost izhodišč 
povzroči nejasnosti pri bodočem tolmačenju in uporabi zakona. Poudarim naj, 
da zakon sam sklepov ne bo mogel v celoti nadomestiti, temveč bodo ostali 
skupščinski sklepi opora za delo visokošolskih organov v mnogih stvareh, ki 
jih zakon sam ne more zajeti. Če je skupščina mnenja, da je treba ta ali oni 
sklep iz leta 1967 spremeniti, bi bilo prav, da bi o tem razpravljala, odločila 
in svoje stališče objavila. 

Sam sem po vseh dolgotrajnih razpravah še vedno prepričan, da je odlika 
sklepov iz leta 1967 in predloga osnutka zakona v tem, da ne zavirajo seda- 
njega razvoja v tistih izobraževalnih zavodih, ki so bili ustanovljeni v skladu 
z našimi sposobnostmi, potrebami in zmogljivostjo. Njihovi osnovni koncepti 
so dovolj široki, da omogočajo svoboden, a vendar urejen razvoj v bodoče. Prav 
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je, da puščajo sklepi in osnutek zakona vrata dovolj široko odprta za nadaljnje 
zdrave pobude in dejavnosti, ki bodo zopet v skladu z našimi sposobnostmi, 
z našimi potrebami in z našo zmogljivostjo. To pa nam nalaga v bodočnosti 
vso odgovornost za konkretne odločitve. Namen moje besede je bil, da bi te 
odločitve slonele na jasnem konceptu, izraženem tako v zakonu kot v skupščin- 
skih sklepih. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Besedo je prosil tovariš Cene Matičič. 

Cene Matičič: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Pred nami je že dolgo pričakovani v neverjetno živahni, dolgotrajni 
in večkrat zelo burni in široki javni debati spremljani osnutek zakona o vi- 
sokem šolstvu. Končno je tu na naših poslanskih klopeh in sedaj je naša 
dolžnost, da danes povemo o njem naše mnenje in predlagamo, kaj bi bilo 
treba še spremeniti, dodati oziroma črtati, da bi zakon o visokem šolstvu 
predstavljal ne le zadovoljiv akt, pač pa dokument trajne vrednosti, dokument, 
ki naj ne vsebuje le pravne norme za delovanje te družbene dejavnosti in za 
urejanje odnosa med njo z vsem družbenim dogajanjem, marveč ki bo omo- 
gočil visokemu šolstvu, da se bo vključilo v reševanje perspektivnih ciljev naše 
družbe; to je, da se bo uveljavilo tudi pri načrtovanju in uresničevanju per- 
spektivnega gospodarskega in družbenega razvoja naše republike. Ker je takšna 
perspektivno usmerjevalna funkcija visokega šolstva v največji meri odvisna 
predvsem od visokošolskih učiteljev in znanstvenikov, ki na teh zavodih delajo, 
se osnutek, ki je danes pred nami, v nemali meri ustavlja in zadržuje ob nor- 
mativnem določanju dokaj ostrih norm, ki jih morajo visokošolski učitelji 
izpolnjevati. 

Vendar pa ta zakonski akt v svoji pravniški formulaciji ne more niti) 
predpisati niti napovedati nekaterih drugih lastnosti, ki morajo, biti imanentne 
slehernemu visokošolskemu učitelju. In ob tem, ko tako živo in zavzeto govo- 
rimo o vsebini in črki predloženega zakonskega predloga, menim, da bi morali 
opozoriti tudi na druge lastnosti, ki naj jih ima visokošolski učitelj. 

Nedvomno je res, da je »conditio sine qua non« za slehernega učitelja 
ustrezno in poglobljeno znanje ter znanstvena dejavnost. To, in samo to, si 
s črko in vsebino zakona tudi lahko zagotavljamo. Smatram pa, da mora biti 
učitelj tudi široko in temeljito humanistično razgledan. To se seveda s predpisi 
in s samimi doktorati ne da niti pridobiti niti ugotoviti. Kot mora učitelj ali 
srednješolski profesor poznati učenca oziroma dijaka, ki ga uči in vzgaja, tako 
mora tudi univerzitetni učitelj poznati svojega študenta. Vedeti torej mora, 
komu so njegova predavanja namenjena, kajti on ni samo predavatelj, marveč 
je tudi učitelj in vzgojitelj, seveda na dokaj višji in zato tudi na precej 
zahtevnejši in odgovornejši stopnji. 

Nadalje se mi zdi zelo pomembna ugotovitev, da je sleherni učitelj in s tem 
tudi visokošolski učitelj sestavni del naše izredno dinamične družbe. On ni nad 
njo, zato se ne more postavljati izven nje. Je zelo viden, pomembno usmerje- 
valen in eksponiran člen družbe. Prav zaradi njegovih kvalitet mu naša družba 
zaupa najdražje, kar ima, zaupa mu izobraževanje in tudi vzgojo tistega dela 
mladine, ki se zaradi že doseženih kvalitet pripravlja na prevzem vodilnih 
položajev v naši družbi. Zaradi tega se mora sleherni visokošolski učitelj za- 
vedati, da je ne samo integralni del družbe, za katero dela in živi, pač pa tudi 
integralni del celotnega izobraževalnega in vzgojnega sistema. Poznati mora 
3 
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zakonitosti razvoja, zavedati se mora mesta, ki ga v njem zavzema, opravljati 
mora naloge, ki mu jih naša družba kot univerzitetnemu učitelju zaupa. Naloge 
univerzitetnega učitelja niso nikoli in nikdar zaključene. On mora biti tisti 
eksponirani člen naše družbe, ki neprestano misli, razglablja in snuje, kako bi 
to, kar je izboljšal, racionaliziral in poenostavil, kako bi naša dognanja in 
znanstveno zavest dvignil in pripeljal v korak in tudi v predkorak z najna- 
prednejšimi mislimi in dosežki drugih narodov. Zato mu moramo dati možnosti, 
da od časa do časa lahko izmenja svoje misli, poglede, znanstvene in pedagoške 
izkušnje z drugimi univerzitetnimi učitelji tako doma kot v tujini. Univerzitetni 
učitelj torej ne sme biti zaprt v svojo ustanovo. Strokovne in znanstvene članke 
manjša in večja dela mora publicirati tako doma kot v tujini. 

Končno se mi dozdeva, da bi morale biti slehernemu visokošolskemu uči- 
telju imanentne tudi naslednje štiri lastnosti: opozarjati na vse, kar je zgrešeno; 
spodbujati vse to, kar mora biti pridobljeno; navduševati za pot v boljše in 
novo; oblikovati mladino in graditi osnovo. Te funkcije so vsekakor vsaj toliko 
pomembne kot rek, ki ga poznamo iz starih izročil in ki pravi, da mora biti 
univerzitetni učitelj le služabnik svoje znanosti. 

Tako se mi torej dozdeva, da bi pri rekrutiranju visokošolskih učiteljev 
poleg visokega znanja strokovnih in znanstvenih del ter doseženih znanstvenih 
naslovov, kar vse je predpisano z zakonom, morali poznati tudi nenapisane in 
neopredeljene kvalitete kot so: kvalitete srca in značaja ter kvalitete široke 
humanistične kulture. 

Bil bi krivičen, če bi v razpravi v zvezi s položajem višjih šol in predvsem 
o nujnosti oziroma nenujnosti znanstvenega dela v njih, ne omenil vloge in 
položaja mariborskih višjih šol. Mogoče bom celo nekoliko krivičen, ker se 
z vsemi konstatacijami, ki jih prinaša njihova brošura »Nekaj misli ob predlogu 
novega zakona o visokem šolstvu v SR Sloveniji« ne morem popolnoma strinjati. 
Mislim pa, da je v kontekstu obravnave mariborskih višjih šol le treba glasno 
in javno opozoriti na nedvomno zavidljive uspehe, ki so jih v teh nekaj letih 
obstoja dosegle. Najprej je tu dejstvo, da jim teh šol pravzaprav ni nihče 
poklonil, pač pa, da so jih sami s svojo upornostjo, z vnemo in z voljo postavili 
na noge in tudi zadovoljivo razvili. Drugič je tu dejstvo, da so si te šole 
priborile nesporno vlogo in dober sloves ne samo v ekonomski in družbeni 
strukturi Maribora in njene okolice, pač pa tudi v precejšnjem delu slovenskega 
prostora. Tretjič, ne smemo pozabiti, da je vpis novincev že nekaj let dokaj 
konstanten in da se interes za obstoj teh šol ni zmanjšal, kvečjemu povečal. 
Ob tem je seveda posebno zanimivo to, da je v teh nekaj letih diplomiralo 
približno 3300 študentov in da se je velika večina, približno 90 %, če upoštevam 
tudi izredne slušatelje, zaposlila. To nam dokazuje, da te šole niso pripravljal- 
nica za drugostopenjski študij na fakulteti, pač pa delajo to, za kar so- bile 
ustanovljene. 

Četrtič je tu dejstvo, da je učni kader, ki se je ob ustanovitvi šol rekrutiral 
iz vrst srednješolskih profesorjev in inženirjev praktikov, v teh letih bistveno 
izboljšal svojo izobrazbeno raven. Poznano je, da je več učiteljev že doktoriralo 
ali pa doseglo stopnjo magistra znanosti, nekateri so že dosegli habilitacijo na 
raznih univerzah, drugi pa pripravljajo doktorska dela ali magisterij. 

Vse to nam kaže, da nekatere višje šole upravičeno zahtevajo, da je treba 
temeljito pedagoško aktivnost vezati ne samo na znanstveno dognanje, pač pa 
tudi na organizirano znanstveno dejavnost v okviru same šole. Amandma k 
12. členu, ki ga s tem v zvezi predlaga naš odbor za prosveto in kulturo in ki 
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se glasi: »višje šole razvijajo in organizirajo znanstveno-raziskovalno delo, če 
je tako določeno z njihovimi ustanovitvenimi akti«, seveda ne zadovoljuje vseh 
višjih šol, kajti tudi na tem področju je potrebna večja selektivnost. Potrebno 
je namreč zagotoviti usposobljene učitelje in materialna sredstva sleherni od 
višjih šol, ki se bo zavzemala za samostojno znanstveno delo. S tem v zvezi, 
kot že rečeno, se strinjam z amandmajem k 21. členu tega zakona in bom zanj 
tudi glasoval. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš 
Jože Pacek. 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Želel 
bi izraziti občutek, ki se mi je kot poslancu porodil pri prebiranju osnutka 
zakona o visokem šolstvu in sicer zlasti v zvezi s 5. členom, ki govori o raz- 
vijanju sodobnega pedagoškega in znanstvenega dela v sodelovanju z delovnimi 
in drugimi organizacijami. Ta člen namreč postavlja načelo, da se visokošolski 
zavodi povezujejo z družbeno prakso. Moram reči, da sem skušal zelo podrobno 
v posameznih členih ugotoviti realizacijo tega načela in da so moja prizadevanja 
z izjemo 21. in morda še katerega drugega člena ostala pravzaprav brez uspeha. 
Še več, imam občutek, da to načelo ni našlo mesta v tistih določbah, kjer bi 
se to lahko zgodilo. Naj za primer navedem odnos med svetom zavoda, ki ga 
sestavljajo predstavniki delovne skupnosti ter zunanji predstavniki in peda- 
goško-znanstvenim svetom. Zdi se mi, da bi to načelo lahko realizirali s tem, 
da ne bi samo pedagoško-znanstveni svet odločal o učnih programih, kot je to 
določeno v 17. in v nadaljnjih členih. Svet zavoda odloča samo o materialnih 
sredstvih in še nekaterih organizacijskih opravilih ter o učnih načrtih in iz- 
pitnih redih. Mislim, da je vendarle družbena praksa tista, ki lahko reče svoje 
mnenje o vsebini učnega programa, to tembolj, ker v preteklosti predstavniki 
družbene skupnosti v samoupravne organe visokošolskih zavodov niso bili iz- 
brani zgolj po naključju, marveč so ti običajno bili strokovnjaki, ki so lahko 
strokovno razpravljali o učnih programih. To svoje mnenje seveda izražam kot 
pomislek in prosim, da ga komisija pri nadaljnjem svojem delu in pripravi 
predloga zakona po možnosti upošteva. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Želi še kdo besedo? 

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

Dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši! Prihajam k tej govornici 
s posebno skromnostjo in ponižnostjo. Na začetku seje sem vas obvestil, kot to 
veleva poslovnik, da je ustavno sodišče bilo drugačnega mnenja, kakršnega 
sem bil takrat v diskusiji o sporni normi. To je opozorilo, da so naša stališča 
in mnenja relativna. Vendar čeprav pove svoje mnenje tako ugledna institucija, 
kakor je ustavno sodišče, ali pa čeprav je večina drugačnega mnenja, mislim, 
da je človek vseeno dolžan povedati svoje mnenje, ki je lahko drugačno. 

K osnutku zakona bi rad povedal na kratko samo nekaj splošnih pripomb. 
Ko sem proučil osnutek, sem dobil vtis, da smo ga sestavljali precej akademsko. 
Mislim, da je to prišlo predvsem do izraza v načelu, da je za vse visokošolsko 
izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo na teh zavodih odgovorna re- 
3* 
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publiška družbena skupnost. Ta moja pripomba je v določenem smislu povezana 
s pripombo, katero je pred mano dal tovariš Pacek. Menim, da je v osnutku 
premalo nakazana povezanost med visokošolskimi zavodi in prakso. Premalo 
je v njem pobud za neposredno komuniciranje z namenom, da bi ti zavodi 
pomagali reševati praktične probleme našega življenja. Menim, da lahko raz- 
pravljamo prav o določbi, da se visokošolski zavodi ustanavljajo samo z za- 
konom, čeprav je dopuščena iniciativa družbeno-političnih skupnosti in delovnih 
organizacij. Vendar vprašam vas tole: Kako se počutite ob tej določbi in ob 
tem, da ima sedaj velika, pred nekaj leti pa ne prva elektronska industrija 
v Jugoslaviji, to je »EI NIŠ« v Nišu, svojo lastno elektronsko fakulteto? 

Tovariš Seliger je po mojem mnenju prehitro zavrnil idejo, da bi tudi 
delovne organizacije imele svoje visokošolske zavode. Res je, da so naše delovne 
organizacije še majhne, visokošolski zavodi pa zahtevajo ogromna sredstva in 
da je položaj delovnih organizacij še dokaj labilen, kar ne zagotavlja potrebne 
stalnosti, pri vzgoji vsaj ene generacije. Vendar vprašam: Ali je tovariš Seliger 
mnenja, da mi nismo sposobni ustanoviti tako velikih podjetij, kakršno je 
elektronska industrija v Nišu, ali se naše ambicije ustavljajo pri takih obratih, 
kakršne imamo danes, ali nismo zainteresirani za razvoj moderne industrije? 

Tovarišice in tovariši, glede na to, da je zakon šele v drugi fazi, še ne dajem 
konkretnih predlogov, marveč samo pripombe in mnenja, da bi preučili iz- 
kušnjo, kakršno ima republika Srbija, in bi potem tudi mi morebiti sprejeli 
glede ustanovljenja drugačno' rešitev. Seveda nisem za kakšno anarhijo, in bi 
morali verificirati zavode, ki bi jih ustanovile delovne organizacije. Pri tem pa 
je še bolj pomembna splošna orientacija zavodov in njihova pripravljenost za 
uresničevanje nalog, ki jim jih nalaga družba. Manj je pri tem pomembna 
konkretna zakonodajna ureditev. Ni izobraževanje samemu sebi namen in prav 
tako ne znanstveno-raziskovalno delo. Obe dejavnosti sta le sredstvi, da naše 
gospodarstvo in druge naše službe dvignemo na svetovni nivo. To je moja 
pripomba, o kateri bo morda komisija še enkrat razmislila. 

Moram pa reči, da se zelo strinjam z besedami tovariša Packa. Ce sem ga 
pravilno razumel, predvideva osnutek strogo centralizacijo načrtovanja pedago- 
škega in znanstvenega dela pri univerzi. Fakultete so lahko le iniciatorji svojih 
učnih programov, ne morejo pa nanje kreativno vplivati na podlagi sodelovanja 
z gospodarstvom ali z drugimi družbenimi dejavniki. Ce se ne motim, je prav 
tej centralizaciji nasprotoval tovariš Pacek, ker ne more zagotoviti kvalitetnega 
sodobnega pouka. To pripombo tovariša Packa podpiram. 

Drugo pripombo pa imam v zvezi z izrednim študijem. Tovariš Matičič 
je že opozoril na brošuro združenja visokošolskih zavodov v Mariboru »Nekaj 
misli o predlogu novega zakona o visokem šolstvu v SR Sloveniji«. Zelo dobro 
je podčrtal nekatere pomembne uspehe višjih šol v Mariboru. Pri tem naj 
opozorim na problem, ki ga te višje šole v praksi zelo uspešno rešujejo, za 
katerega pa niso nakazane ustrezne rešitve v zakonu. Mariborske višje šole 
posvečajo posebno pozornost izrednemu študiju, ki je dal dobro tretjino nji- 
hovih diplomantov, in po vsej Sloveniji in drugih republikah delajo njihovi 
centri za izredni študij. Sprašujem komisijo, ali je pri sestavljanju osnutka 
imela pred seboj statistične podatke, koliko je bilo pri nas izrednih študentov, 
koliko je teh izrednih študentov diplomiralo in kakšen odnos imajo naši visoko- 
šolski zavodi do izrednih študentov. Oprostite, če je moj občutek napačen. 
Vsakdo je pripravljen ploskati tistemu heroju, ki bo kot izreden študent diplo- 
miral na univerzi, četudi po daljši študijski dobi. Vendar, kdo je pa pripravljen 
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pomagati temu heroju? Ali so naši visokošolski zavodi res dovolj zainteresirani 
za izredni študij? Tovariši in tovarišice, mislim, da še vedno pojmujemo pri- 
dobitev izobrazbe, zlasti visokošolske, kot slučaj, kot dobitek na življenjski 
loteriji: če je človek rojen v dobro situirani družini in v kraju, kjer so visoke 
šole, pa čeprav ni nadarjen za študij, bo postal visoko1 izobražen državljan; kdor 
pa nima te šanse, kdor je rojen tam nekje v hribih, pa bo le z lastnimi heroj- 
skimi napori diplomiral. Mislim, da moramo zato pred združenjem visoko- 
šolskih zavodov v Mariboru, ki je omogočilo, da je diplomirala tretjina diplo- 
matov po poti izrednega študija, sneti kapo in reči, da na podlagi teh uspehov 
upravičeno zahteva od slovenske skupnosti, da pomaga reševati njihove pro- 
bleme. To je po mojem mnenju edina revolucija, ki smo jo po vojni dosegli 
na področju visokega študija v Sloveniji. To je pot, ki kaže na nove rešitve, 
na nove pristope. 

Pripravljen sem razumeti trditev, da smo bili v prejšnjem zakonu premalo 
zahtevni v pogledu strokovnih kvalifikacij profesorjev. To kritiko sprejemam. 
Vendar ob podčrtovanju tega problema ne smemo pozabljati na druge, ki jih 
mora prav socialistična družba bolj čutiti in hitreje reševati. Mislim, da bi bilo 
treba vprašanje izrednega študija ponovno proučiti, in dati priznanje združenju 
visokošolskih šol v Mariboru za uspehe, ki jih je na tem področju doseglo. 
Zakon naj bo tako zasnovan, da bo omogočeno izobraževanje kadrov za zado- 
voljevanje potreb, ki se vsak dan spreminjajo. Pri tem ima pomembno vlogo 
izredni študij, ki ga je možno razvijati povsod, samo če mu damo možnosti. 
Zaskrbljujoča je velika razlika med številom izrednih študentov pred desetimi 
leti in pa danes. Potreba za ta študij obstaja tudi danes, samo treba jo je za^ 
dovoljiti na ustrezen način, kot to dokazuje mariborski primer. Gre torej za 
probleme, ki jih najbrž na tradicionalne klasične načine ne bomo mogli več 
reševati. Morda posamezni poskusi doslej niso bili pravilno zasnovani in so za 
to uspehi izostali. Vendar to še ne pomeni, da problema ni ali da ga ni treba 
reševati. Ne smemo pa ga reševati z zaskrbljenostjo za samo akademsko višino, 
marveč predvsem z občutkom za današnje potrebe. Pravim predvsem, ker je 
tudi pri takšnem delu še kako pomembna in potrebna strokovna usposobljenost. 

In eno terminološko vprašanje, s katerim naj končam. Sedaj govorimo 
o znanstveno-raziskovalnem delu. Pred leti smo govorili o raziskovalnem delu, 
ker smo menili, da ima vsako raziskovalno delo, kjer koli bi se nahajalo na 
dolgi verigi od proizvodnje do fundamentalnih odkritij, enako vrednost in 
veljavo. Mislim, da v tem smislu govorijo tudi sklepi, ki jih je slovenska skup- 
ščina sprejela leta 1967. Pri novem naslovu imam občutek, da hočemo na vsak 
način napraviti velik prepad med tistimi, ki imajo akademske poklice, in pa 
tistimi, ki opravljajo operativno raziskovalno delo za vsakdanje potrebe, ki 
pa je tudi zelo potrebno. Ne vidim, načelne razlike med kontrolo v proizvodnji, 
med kontrolo nad samo proizvodnjo, to je nad potjo od surovine do izdelka, in 
največjimi raziskovalnimi izsledki. Jasno je, da so rezultati vseh teh dejavnosti 
različni: enkrat zelo dobra proizvodnja, drugič pa odkritja, ki se potem nagra- 
jujejo z Nobelovo nagrado. Ampak, če imamo kot nacionalna skupnost enoten 
odnos do vseh teh dejavnosti in jih enako> vrednotimo in če je ustvarjeno 
vzdušje načrtovanja, nadzora, discipline in samokritike, potem so dani pogoji, 
v katerih lahko računamo na velike gospodarske dosežke. Znanstvenikov, s ka- 
terimi se lahko danes v svetu ponašamo, gotovo niso ustvarili univerza ali 
inštituti. Ti znanstveniki so uspeli samo zaradi tega, ker je bila v samem slo- 
venskem narodu velika vitalnost in pripravljenost spopasti se s problemi. Ta 
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odgovorni odnos do reševanja problemov, ki jih prinaša življenje in čut za 
raziskovalno delo, to je temeljni pogoj uspehov. Ocenjevanje, kaj je znanstveno, 
kaj pa ni, pa prepustimo našim potomcem. Priznam, da je to bolj terminološko 
vprašanje, vendar je tudi to lahko eden od pokazateljev, kako pristopamo k re- 
ševanju problemov visokega šolstva. 

Tovarišice in tovariši, to je moja improvizacija v zvezi s temi problemi, 
ki pa ima glede na fazo, v kateri obravnavamo zakon, samo značaj pripomb. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. Prosim, kdo želi še be- 
sedo? Prosim. Besedo ima rektor univerze dr. Roman Modic. 

Dr. Roman Modic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
K besedi me je spodbudila razprava predsednika republiškega zbora. Nisem 
pooblaščen, da bi odgovarjal na vprašanja v imenu komisije, čeprav sem bil 
njen član od začetka in sem štiri leta spremljal razpravo, to se pravi vso svojo 
poslansko dobo. Mislim, da nisem zamudil niti enega sestanka. 

Najprej, če je še razprava o splošnih vprašanjih, naj vas obvestim, da 
univerza v Ljubljani podpira osnutek zakona o visokem šolstvu v besedilu, ki 
vam je bil predložen. Problemi, na katere sta opozorila zlasti predsednik ko- 
misije tovariš Seliger in tovariš profesor Suklje, resnično obstoje in menim, da 
bi lahko z manjšimi preformulacijami nekaterih členov zadostili nekaterim 
upravičenim težnjam, sicer pa ohranili zasnovo zakona, ki temelji na znanih 
sklepih te skupščine. 

Mislim, da je treba tu pojasniti neka stališča do določenih vprašanj, ki 
sem jih sedaj tukaj slišal, sicer ne prvič, lahko rečem, da so bila ves čas v raz- 
pravi prisotna in so še zmeraj v vsakodnevnem delu univerze. Ni problem 
zakon samo sprejeti, marveč bo še težje njegov duh uveljavljati v praksi. Naloga 
je predvsem ta, da ustvarimo z zakonom vzdušje in prizadevnost za večjo ka- 
kovost, racionalnost in intenzivnost dela. Menim, da pa so nekatere pripombe, 
ki sem jih tukaj slišal, takšne, da dajo vtis, da osnutek ne daje primerne spod- 
bude za takšno delo. 

Najprej bi rad povedal, da nisem govornik in bi zelo težko zajel vse 
probleme, zato se bom omejil samo na nekatere. 

Kakor mi je znano, je bila določba, da se ustanavljajo univerze s sklepi 
občin in gospodarskih organizacij v starem zakonu o visokem šolstvu, ki je še 
zmeraj veljaven. Primerjavo z elektronsko industrijo v Nišu lahko samo na ta 
način komentiram, da je ustrezna fakulteta v sklopu univerze v Nišu, ki pa je 
bila ustanovljena z zakonom. Povem pa lahko, da je posledica zakona iz leta 
1960 ta, da ima naša domovina sedaj enajst gozdarskih, agronomskih oziroma 
biotehničnih fakultet. Dalje imamo šest metalurških fakultet, medtem ko jih 
ima Zahodna Nemčija polovico manj, — kar je vsekakor tehtna ugotovitev, če 
se upošteva njeno proizvodnjo, ki je nekajkrat večja od naše. Zato se bojim, 
če bomo znova sprostili možnost ustanavljanja zavodov, da bomo zopet prišli 
v situacijo, ko bo potrebna še ena gospodarska in družbena reforma. Znova se 
bomo ukvarjali s problemom, kaj napraviti z nepotrebnimi zavodi, saj vemo, 
kako težko jih je ukiniti, čeprav njihovih uslug družba ne potrebuje. To je 
praktični ekspert tega vprašanja, pomembnejši pa je drugi. Ali se bo ta skup- 
ščina, ki predstavlja suverenost slovenskega naroda, ukvarjala le, z vsemi mo- 
gočimi zakoni, *ne pa z osnovnimi problemi kulture, znanosti in vzgoje naroda, 
ki so temelji njegovega obstoja. 



70. seja 39 

Vprašujem se, kje smo tukaj in kaj smo tukaj napravili. Potrebna je še 
odločitev tega zbora. Skupščinska komisija se je odločila in ravno tako smo se 
odločili včeraj o tem vprašanju na prosvetno-kultumem zboru. 

Drugo vprašanje, na katero je bilo tukaj posebej opozorjeno, je izredni 
študij. Ne vem, kako naj ga v zakonu uredimo, da bodo vsi zadovoljni. Upošte- 
vati je namreč treba razlike v strokah, ki ne omogočajo enotne ureditve. Na 
univerzi je še zmeraj vpis izrednih študentov. Največ jih je na družboslovnih 
fakultetah, na pravni, na ekonomski in na filozofski fakulteti. Na splošno pa 
njihovo število pada, čeprav izrednega študija nihče ne ovira. Za univerzo je 
ta premik v izrednem študiju pozitiven premik, ker smatra, da morajo mladi 
ljudje redno študirati in da je samo v izjemnih primerih, če je kdo zaposlen, 
takšen študij potreben in možen. Najbrž boste sami spoznali, da je zek> težko 
izredno študirati na medicinski fakulteti, otežkočeno pa je tudi na tehničnih 
fakultetah, ki imajo ves svoj delovni program izpolnjen z vajami. Z vajami 
hočemo vzpostaviti neposredne kontakte med učiteljem in študentom, da bi 
študij intenzivirah in da bodo vsi čutili, da so subjekti izobraževalnega procesa, 
ne pa, da imamo v predavalnicah veliko število študentov, ki pasivno spremljajo 
pouk. To bi se dogajalo, če bi dali večji poudarek izrednemu študiju. Mislim, 
da moramo mladini omogočiti normalni študij že v rani mladosti. Ce pa ima 
naša družba o študiju drugačne poglede, če meni, da je treba mladino najprej 
zaposliti, potem pa ob delu izredno izobraževati, je to povsem nekaj novega. 
Mislim, da je redni študij normalna in osnovna oblika izobraževanja, kateri 
moramo posvečati največjo pozornost. V zvezi s tem naj opozorim na dejstvo, 
da je v tem zakonu napisana obveznost univerze in fakultet, da morajo z raz- 
nimi oblikami obdržati stike s svojimi študenti, ki so že diplomirali in jih 
stalno seznanjati z novimi spoznanji v znanosti in tehnologiji, ne pa samo 
toliko časa, dokler so bili vpisani. To ni samo priporočilo marveč obveznost, ki 
jo zavodom nalagamo s tem zakonom. Zanjo se zavzema vsa univerza, čeprav 
ve, da bo v današnjih prostorskih, kadrovskih in materialnih možnostih to 
težko izvedla. Vendar pa mislim, da zaradi tega te dejavnosti ne smemo od- 
lagati na čas, ko bo mogoče že prepozno. 

Drugo vprašanje, ki ga je tukaj tovariš Pacek omenil, so pristojnosti fakul- 
tetnega sveta. Te pristojnosti so za mene sekundarnega pomena. Povem naj, 
da je včeraj prosvetno-kulturni zbor brez posebne razprave sprejel določilo, da 
daje k učnim programom, preden jih sprejme pedagoško znanstveni svet, mnenje 
fakultetni svet, v katerem so predstavniki družbene skupnosti. Fakultetni svet 
ima torej možnost vplivati na oblikovanje likov strokovnjakov, ki naj jih zavod 
izobražuje. Zadnjo besedo pa je treba dati pedagoško-znanstv enemu svetu, ker 
je on odgovoren za izvedbo učnega programa in mora s strokovnih vidikov 
proučiti njegovo ustreznost. Menim, da pa ima kljub temu družba možnost 
vplivati na učne programe, samo doslej na pobude zavodov dostikrat ni bilo 
primernega odziva delovnih organizacij, da bi ustrezneje rešili probleme, ki 
mučijo zavode. 

Ne vem, če sem odgovoril na vsa vprašanja in pripombe. Se eno! Pripombe 
na uvedbo neke močne centralizacije nisem prav dobro razumel. Pri centrali- 
zaciji, ki jo hočemo izvesti v novih organih univerze, nimamo nikakršne težnje 
po oblasti. Kot je povedal tovariš Seliger, ostanejo fakultete še naprej samo- 
stojne delovne organizacije z vsemi pravicami, ki izvirajo iz ustave in zakonov. 
2e prej pa je imela univerza nalogo, da skrbi za skladnost in raven pouka ter 
znanstvenega dela, vendar ni imela možnosti, da bi jo učinkovito opravljala. 
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To ji sedaj omogoča ta zakon, univerza bo morala preprečiti zapiranje posa- 
meznih struktur vase in to, da pod firmo samouprave izvajajo pritisk navzven, 
znotraj samih pa dopuščajo familiarnost. Univerzitetni kolegij bo imel tudi 
pravico preverjati, kako se merila in skupna stališča, ki smo jih sprejeli, iz- 
vajajo in bo moral poskrbeti, da se bodo pravilno izvajale. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Na vsak način, tovariš rektor, ste de- 
mantirali to, kar ste v začetku rekli, da ste slab govornik. Besedo ima tovariš 
inž. Miloš Polič. 

Inž. Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Besede tovariša rektorja dr. Romana Modica in tovariša predsednika dr. Joža 
Vilfana so tudi mene spodbudile, da sem prišel na govornico. Zelo rad ver- 
jamem, da čaka našo univerzo težko delo, da bo na podlagi tega zakona spod- 
budila profesorje in študente k vzajemnemu in poglobljenemu delu, — da bi 
dvignili kakovost študija. 

Menim, da nisem tovariša Vilfana napačno razumel, ko je kot primer na- 
vajal elektronsko industrijo v Nišu in njem fakulteto. Pri tem je nekaj po- 
membnejšega, to je lokacija fakultet. Namreč, ko sem se pogovarjal z univer- 
zitetnimi učitelji, ki predavajo na agronomskem in gozdarskem odseku bioteh- 
nične fakultete v Ljubljani, sem ocenil, da je popolnoma nelogično, da imamo 
sredi Ljubljane agronomski odsek fakultete. Lociran bi moral biti v kraju, 
kjer bi študent res lahko povezal teorijo in prakso. To je zlo biotehnične fakul- 
tete in mislim, da ga bo težko odstraniti. Ne razumem tudi, zakaj rudarske 
fakultete nimamo v Velenju ali v Trbovljah, kjer že imajo srednjo rudarsko 
šolo. To okolje bi brez dvoma prispevalo k večji kakovosti pouka. Ko sem na 
obisku v Zahodni Nemčiji obšel nekatere fakultete, recimo tehniško visoko 
šolo v Darmstadtu, sem ugotovil ogromno razliko med študijem na tej fakulteti 
in na naši fakulteti. 

Moti me pa še posebej 86. člen, ki pravi: »raziskovalni zavodi, ki jih usta- 
novi fakulteta, sodelujejo z ustanoviteljem...« in tako dalje. Torej fakulteta 
naj ima raziskovalni zavod, kateri bo seznanjal študente s sodobno tehnologijo, 
tehnološkimi procesi, tehnologijo materiala in tako dalje. Srečujemo se vsaki 
dan z mladimi kadri, ki na žalost, moram reči, prihajajo bolj poredko v te naše 
raziskovalne ustanove. Ti kadri se počasi izgubljajo in gredo tja, kjer imajo 
večje možnosti razvoja. Ponovno trdim, to, kar je tovariš rektor rekel, da bo 
zelo težko na naši univerzi prebiti ta led in zlomiti dosedanje poglede o iz- 
obraževanju visokih strokovnjakov. Zanimiva bi bila anketa med študenti, kaj 
oni pravzaprav delajo na praktičnem delu, ki ga zopet uzakonjamo' kot obvez- 
nost. Študente namreč najdemo na bencinskih črpalkah in pri drugi neprimerni 
zaposlitvi, pa za to dobijo potrdila, da so opravili prakso. Redke so tiste ljub- 
ljanske fakultete, ki so napravile program praktičnega dela in njegovo' izva- 
janje tudi nadzorovale. Mislim, da je treba to nujno razčistiti. 

Moti me tudi to, da je v tem zakonu tako nedolžno rečeno, da študent 
izgubi status po preteku šest mesecev ali enega leta, potem ko je končal zadnji 
semester. Kaj pa je z varstvom pravic tistih študentov, ki so že opravili izpite, 
pa morajo po raznih birojih delati tudi po dve leti, da dobijo pravico< diplo- 
mirati. Mislim, da so to problemi, ki jih bo morala komisija pri nadaljnjem 
delu rešiti. Upošteva pa naj tudi nekatera stališča, ki so bila v diskusijii po- 
vedana. Hvala lepa. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Sedaj vidim, da je ura 13, 
če hočemo ob 14. uri nadaljevati, bi bilo najbrž seveda prav, da sedaj pre- 
trgamo sejo. Še prej pa bi vas rad obvestil o tem, da bi bilo glede na razprave 
v ostalih zborih odločiti, da ustavne spremembe odložimo na sejo, ki jo bomo 
imeli 29. tega meseca. To navajam samo v informacijo, dokončni sklep pa 
bomo sprejeli seveda šele na popoldanskem delu seje. Pretrgavam sejo in dajem 
odmor do 14. ure. 

(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 14.20.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice! Obveščen sem, 
da gospodarski zbor zaključuje obravnavo. Zaradi tega predlagam, da naš od- 
mor še za nekaj minut podaljšamo tako, da bomo lahko začeli skupaj s socialno- 
zdravstvenim in gospodarskim zborom obravnavati probleme pokojninskega 
zavarovanja. Se strinjate s tem mojim predlogom? (Da.) Prosim, da ste blizu 
dvorane, da bomo lahko začeli takoj, ko se bodo zbrali poslanci ostalih zborov, 
s skupno sejo. 

(Seja se je nadaljevala skupno z gospodarskim in socialno-zdravstvenim 
zborom ob 14.30.) 

Predsedujoči dr. J o ž a Vilfan: Tovarišice in tovariši! Začenjam skupno 
sejo socialno-zdravstvenega, gospodarskega in republiškega zbora, na kateri 
bomo obravnavali predloge za spremembe in dopolnitve sistema pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. V sporazumu s tovarišema predsednikoma socialno- 
zdravstvenega in gospodarskega zbora bom to sejo vodil jaz. Za to točko dnev- 
nega reda ste dobili naslednje gradivo: 

— poročilo delovne skupine za proučitev sistema zdravstvenega in in- 
validsko-pokojninskega zavarovanja; dopolnilni predlog člana delovne skupine, 
poslanca Radoslava Jonaka in osnutek zveznih tez za sistem pokojninskega 
zavarovanja. Te materiale so obravnavali odbor za delo, odbor za zdravstvo in 
socialno politiko republiškega zbora, odbor za invalidsko varstvo in invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje in odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje 
socialno-zdravstvenega zbora ter odbor za družbenoekonomske odnose gospo- 
darskega zbora. 

Odbora republiškega zbora za delo, odbor socialno-zdravstvenega zbora za 
invalidsko varstvo in invalidsko-pokojninsko zavarovanje ter odbor gospodar- 
skega zbora za družbenoekonomske odnose so dali skupno pismeno poročilo; 
posebej pa sta dala skupno poročilo tudi odbor republiškega zbora za zdrav- 
stvo in socialno politiko ter odbor socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo 
in zdravstveno- zavarovanje. 

Vse to gradivo je bilo v smislu 165. člena našega poslovnika poslano iz- 
vršnemu svetu. Predstavnik izvršnega sveta pri obravnavi tega vprašanja je 
tovariš Vinko Hafner. 

Na sejo smo vabili naslednje institucije: republiško skupnost socialnega 
zavarovanja delavcev Slovenije, zavod SR Slovenije za rehabilitacijo invalidov, 
stalno- konferenco za rehabilitacijo invalidnih oseb, zvezo- sindikatov Jugosla- 
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vije, republiški svet za Slovenijo, republiško konferenco Socialistične zveze, 
slovensko zdravniško društvo in republiški zavod za socialno zavarovanje. 

Uvod v našo skupno obravnavo bo dal v imenu delovne skupine za pro- 
učitev sistema zdravstvenega in invalidsko-pokojninskega zavarovanja pod- 
predsednik izvršnega sveta tovariš Vinko Hafner. Tovariš Vinko Hafner ima 
besedo. 

Vinko Hafner: Tovarišice in tovariši poslanci! Najprej bi se vam 
rad opravičil za precej dolgo poročilo, ki ste ga sedajle prejeli. Reči moram, 
da zajema poročilo vsa področja socialnega zavarovanja in, kolikor bolj sem 
ga krajšal, daljši je postajal. Sedaj je pred,vami in ga bom prečital. Ker ga 
imate na mizi, ga lahko sproti spremljate, ker je vanj vnesenih precej podatkov 
in številk. 

Ker ste seznanjeni z obširnim gradivom delovne skupine za proučitev 
sistema socialnega zavarovanja, bo moje današnje poročilo omejeno le na ne- 
katere bistvene ugotovitve in predloge iz tega gradiva. 

Uvodoma moram poudariti, da nam je za proučevanje socialnega zava- 
rovanja na razpolago precej domačega in tujega statističnega gradiva, pravnih 
in političnih dokumentov ter različnih socioloških analiz in študij. Kljub temu 
imamo na tem področju občutno premalo zares sistematičnega znanstvenega 
proučevanja, ki bi strnilo naše domače in tuje izkušnje v solidna znanstvena 
dognanja in tako olajšalo oblikovanje trajnejšega in našim razmeram ustre- 
zaj očega sistema socialnega zavarovanja. Čeprav imamo pri ljubljanski in ne- 
katerih drugih jugoslovanskih univerzah kot tudi pri zavodih za socialno za- 
varovanje nekatere zametke raziskovalnega dela, je to vendarle mnogo pre- 
malo glede na precejšnjo obsežnost in zapletenost tega področja. Zato se je tudi 
naša delovna skupina morala oslanjati pri svojem delu predvsem na sodelova- 
nje majhnega števila strokovnjakov socialnega zavarovanja, sicer dobrih po- 
znavalcev tega področja s solidnim teoretičnim znanjem, ki so nam lahko nudili 
mnogo svojih praktičnih izkušenj, koristnih statističnih podatkov in teoretično 
pravnih razlag, ne pa tudi temeljitejših znanstvenih obdelav našega pokojnin- 
skega sistema. To pomanjkljivost smo le deloma mogli nadomestiti s sode- 
lovanjem drugih strokovnjakov in družbenih delavcev s širšimi izkušnjami na 
področju socialne politike. Vendar se prav zaradi pomanjkanja temeljitejših 
znanstvenih raziskav pri oblikovanju svojih stališč in predlogov, nismo mogli 
izogniti nekaterim splošnim ocenam, ki terjajo še temeljitejšo proučitev. 

Bistvo našega pristopa k obravnavani tematiki je bilo v tem, da smo se- 
danjo sistemsko ureditev posameznih področij socialnega zavarovanja ocenili 
kot dobro in sprejemljivo tudi za bodoče. Potemtakem ni potrebe za njeno 
korenito menjavo, temveč le za izpopolnjevanje v tistih posameznih rešitvah, 
ki so se že do zdaj pokazale kot slabe in neustrezne. 

Naša nadaljnja prizadevanja so šla za tem, da s predlaganimi izpopolni- 
tvami sistema socialnega zavarovanja, hkrati z izpopolnjevanjem sistema de- 
lovnih razmerij in delitve dohodka, stanovanjskih razmerij, zaposlovanja in 
drugih področij socialne politike postopoma izgrajujemo celovit in skladno 
delujoč sistem socialne varnosti. Tak sistem, grajen na temelju samoupravlja- 
nja in v odvisnosti od realnih družbenih zmogljivosti, mora zagotoviti popolno 
ekonomsko in socialno sigurnost vseh delovnih ljudi, kar utrjuje njihovo za- 
upanje v socialistično ureditev in spodbuja njihove ustvarjalne napore za 
materialni in duhovni napredek naše družbe. V tem smislu je sistem socialne 
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varnosti le sestavni del celotnega družbenoekonomskega sistema. Kompleks so- 
cialne varnosti sicer troši precejšen del novoustvarjene vrednosti. Po drugi 
strani pa to vrednost vrača v obliki ohranjene in povečane delovne zmogljivosti 
in ustvarjalnega razpoloženja produktivnih delavcev na vseh področjih druž- 
benega obnavljanja. V tem smislu kompleks socialne varnosti ni nekakšno^ 
nujno zlo in odvečna obremenitev gospodarstva, temveč njegova nepogrešljiva 
dopolnitev, kar mora dobiti popolno potrditev tudi pri izdelavi dolgoročnega 
programa družbenoekonomskega razvoja naše republike. 

Socialna varnost je eden bistvenih pogojev družbeno-politične in s tem 
tudi ekonomske stabilnosti. Zasnovana na načelih solidarnosti delovnih ljudi, 
nastopa kot nujen korektiv ekonomsko-socialnim nesorazmerjem, ki se v po- 
gojih blagovnega gospodarstva in nezadostne razvitosti proizvajalnih sil nujno 
porajajo, in ki ob skrajnih zaostritvah utegnejo tudi v socializmu in samouprav- 
ljanju privesti do težkih socialno-političnih konfliktov. Ukrepi socialne var- 
nosti sicer ne morejo zabrisati vseh socialnih nesorazmerij in tudi ne smejo 
z uveljavljanjem uravnilovke okrniti stimulativnega dejstva zakona vrednosti 
in delitve po delu. Pač pa lahko z zavestnim družbenim posredovanjem ta 
nesorazmerja znatno ublažijo in preprečijo, da se sprevržejo v resne družbene 
konflikte. Tudi vsi predlogi delovne skupine streme za tem, da se na področju 
socialnega zavarovanja poglobijo elementi solidarnosti, vendar v razumnem 
razmerju z družbenimi zmogljivostmi in v skladu z načelom nagrajevanja 
po delu. 

Kompleks socialne varnosti in še posebej socialnega zavarovanja, ki se 
bavi z razreševanjem najobčutljivejših ljudskih interesov in situacij, je že po 
svoji prirodi tak, da se lahko uspešno uveljavlja samo na načelih samouprav- 
ljanja, to se pravi — čim neposredne j šega soodločanja delovnih ljudi o obsegu 
njihovih pravic in obveznosti na posameznih področjih zavarovanja. Etatistični 
način upravljanja teh področij, ki je bil do nedavnega prevladujoč in je v 
znatnem obsegu še zdaj prisoten, ni samo načelno nesprejemljiv, temveč je 
nujno tudi manj učinkovit kot samoupravni način. Zato so predlogi delovne 
skupine usmerjeni k utrjevanju samoupravljanja, ne da bi ga pri tem želeli 
idealizirati ali ga omejiti le na upravljanje v temeljnih skupnostih posameznih 
vrst socialnega zavarovanja. 

Od navedenih načelnih izhodišč prehajam na obrazložitev bistvenih ugo- 
tovitev in predlogov delovne skupine. 

I. Zdravstveno zavarovanje: Predlogi naše delovne skupine so 
bih skupaj z zveznim predlogom za izpopolnitev sistema zdravstvenega varstva 
in zdravstvenega zavarovanja že v lanskem letu obširno obravnavani v javni 
razpravi kot tudi v naši skupščini. Kot ste verjetno obveščeni, je v zvezni skup- 
ščini že v razpravi osnutek splošnega zakona, ki se po svoji vsebini skoraj 
povsem sklada s stališči, sprejetimi lani v naši skupščini. Lahko celo trdim, da 
so prav ta stališča, zaradi njihove konkretnosti in načelne utemeljenosti, v pre- 
cejšnji meri vplivala na oblikovanje končnih stališč tudi na zvezni ravni. Pri- 
čakovati je, da bo še v marcu letos sprejet nov splošni zakon o zdravstvenem 
zavarovanju, nekaj kasneje pa tudi splošna zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstveni službi. S tem bo vsa odgovornost in teža obsežnih priprav za ures- 
ničenje izpopolnjenega sistema zdravstvenega zavarovanja prešla na republike 
in samoupravne skupnosti zdravstvenega zavarovanja. Če hočemo uzakonjene 
spremembe uveljaviti že v začetku prihodnjega leta, moramo še letos sprejeti 
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več zakonskih in samoupravnih predpisov ter izvršiti vrsto ekonomsko-finanč- 
nih in organizacijskih ukrepov. Čeprav bo te odločitve prevzela že skupščina 
v novi sestavi, je potrebno že zdaj pričeti z njihovo pripravo in zagotoviti ne- 
obhodno kontinuiteto dela. 

II. Pokojninsko zavarovanje: Naša skupščina je do zdaj že 
nekajkrat razpravljala o pokojninskem zavarovanju, vendar vsakokrat le o 
posameznih, večinoma finančnih vprašanjih. Z današnjo razpravo pa se pred 
pristojne skupščinske zbore prvič postavlja potreba, da na podlagi poročila 
delovne skupine in pristojnih skupščinskih odborov obravnavajo celoten kom- 
pleks pokojninskega zavarovanja in zavzamejo nekatera načelna stališča o sme- 
reh njegovega nadaljnjega izpopolnjevanja. 

Sedanje poročikv delovne skupine o pokojninskem zavarovanju predstavlja 
le nekoliko izpopolnjeno gradivo, ki ga je dala delovna skupina že maja lan- 
skega leta v predhodno razpravo številnim zainteresiranim dejavnikom v naši 
republiki in federaciji. Razprava o tem gradivu je potrdila pravilnost naših 
začetnih izhodišč in dala nekatere važne pripombe, od katerih smo večino upo- 
števali pri izdelavi sedanjega poročila. Hkrati z našo obravnavo je potekala 
podobna aktivnost tudi v pristojnih zveznih organih, ki se je odrazila v obliki 
pred kratkim objavljenega načrta tez za sistem pokojninskega zavarovanja. 

Moram reči, da se naše in zvezno' gradivo v ničemer ne razhajata glede 
bistvenih vprašanj pokojninskega sistema, le da ga zvezno gradivo obravnava 
kompleksne je in bolj načelno, medtem ko je naše poročilo osredotočeno' na 
nekatera bistvena vprašanja, ki so zate* tudi obsežne je komentirana. Pri obrav- 
navanju sedanjega pokojninskega sistema in oblikovanja predlogov za njegovo 
izpopolnitev je delovna skupina izhajala s tehle načelnih stališč: 

1. Sedanji pokojninski sistem, ki je bil uveljavljen v začetku leta 1965 
s temeljnim zakonom o pokojninskem zavarovanju, je v svojih osnovnih iz- 
hodiščih še vedno zelo napreden in tudi praktično uporaben. Zakon je postavil 
pokojninsko zavarovanje na ekonomska načela in opredelil pokojnino predvsem 
kot ekonomsko kategorijo, z nujnimi prvinami solidarnosti in vzajemnosti; 
določil je osebni dohodek kot osnovo za pokojnino in s tem uveljavil načelo 
delitve po delu tudi v pokojninskem zavarovanju; določil je našim, razmeram 
ustrezajočo delovno dobo in starostno mejo za pokojnine; utrdil je samouprav- 
ljanje v pokojninskem, zavarovanju. Slabost sedanjega pokojninskega sistema 
torej ni v njegovih temeljnih postavkah, temveč v njihovem nedoslednem iz- 
vajanju že v samem zakonu in njegovih kasnejših dopolnitvah, predvsem pa 
v njegovem praktičnem uresničevanju. 

Zato je delovna skupina mnenja, da sedanjega pokojninskega sistema ni 
potrebno v ničemer korenito menjati, temveč ga le izpopolniti tako, da bodo 
njegova napredna načela prišla do polne veljave in da bodo odstranjene ne- 
katere očividne pomanjkljivosti, ki jih je pokazala dosedanja praksa. 

2. Naša prizadevanja morajo stremeti za tem, da zlasti z izpopolnitvijo 
sistema financiranja pokojninskega zavarovanja zagotovimo neobhodno socialno 
sigurnost pokojnin in da z razumnim uravnavanjem osnovnih pokojninskih 
normal spravimo pravice in obveznosti iz pokojninskega zavarovanja v sklad 
z danimi materialnimi zmogljivostmi aktivnih zavarovancev oziroma gospo- 
darstva. Zato delovna skupina meni, da v sedanjem položaju ni možno nikakšno 
razširjanje pravic oziroma ublaževanje pogojev za pokojnino. Pač pa je treba 
nekatere pogoje celo poostriti oziroma izvršiti pravičnejšo preporazdelitev pravic 
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v okviru danih finančnih zmogljivosti pokojninskih skladov. Mislimo pred- 
vsem na nujno uskladitev starih pokojnin in na omejitev nekaterih nesoraz- 
merij med pokojninami, ki izhajajo iz sedanjega načina ugotavljanja pokoj- 
ninske osnove in izračunavanja pokojnine. 

3. Da bi mogli uspešneje razvijati samoupravo v pokojninskem zavarova- 
nju in ga učinkoviteje prilagojevati specifičnim ekonomskim in socialnim raz- 
meram v posameznih republikah, bi bila potrebna znatna zožitev pristojnosti 
federacije v pokojninski zakonodaji in njena decentralizacija na samoupravne 
skupnosti zavarovancev in republike. 

Na osnovi takšnih izhodišč je delovna skupina izdelala tudi konkretne 
predloge za izpopolnitev pokojninskega sistema, ki so obširneje obdelani v 
njenem poročilu. Zato se bom tokrat omejil le na tele bistvene zadeve: sistem 
financiranja pokojninskega zavarovanja, vpliv delovne dobe oziroma starostne 
meje na obseg pravic in obveznosti pokojninskega zavarovanja, določanje po- 
kojninske osnove in višine pokojnine ter starostno' zavarovanje kmetov. 

Financiranje pokojninskega zavarovanja: Temeljita iz- 
popolnitev sistema financiranja pokojninskega zavarovanja je po mnenju de- 
lovne skupine bistveni pogoj tako za uspešno funkcioniranje celotnega po- 
kojninskega sistema, kot tudi za zagotovitev ekonomsko-socialne sigurnosti 
pokojnin, za enakomerno in ekonomsko opravičljivo obremenjevanje aktivnih 
zavarovancev in gospodarstva s prispevkom za pokojninsko zavarovanje in za 
uspešno uveljavljanje samouprave zavarovancev. 

Kot je znano, se naše pokojninsko zavarovanje sedaj financira po tako 
imenovanem dokladnem sistemu, kjer se tekoči dotok sredstev iz prispevka od 
osebnega dohodka aktivnih zavarovancev in iz drugih virov sproti troši za 
izplačilo pokojnin oziroma invalidnin. Stopnja prispevka se vtsako leto menja 
in deli usodo drugih instrumentov financiranja splošne potrošnje. To onemogoča 
pokojninskemu skladu kot tudi zavezancem prispevka kakršnokoli dolgoročno 
finančno planiranje. Zaradi naglega porasta pokojninskih izdatkov stopnja pri- 
spevka stalno narašča in vse težje obremenjuje gospodarstvo, zlasti pa dejav- 
nosti s sorazmerno višjo udeležbo osebnih dohodkov v ceni njihovih proizvo- 
dov. Pokojninski sklad posluje skoraj brez rezerv, tako rekoč iz rok v usta. 

Da bi odpravili takšno nevzdržno stanje ali ga vsaj čim bolj omilili, pred- 
laga delovna skupina dve bistveni dopolnitvi sedanjega sistema financiranja. 
Prvo, da se pokojninskemu skladu poleg prispevka od osebnega dohodka za- 
gotove novi viri dohodkov tudi v obliki prispevkov od družbenega kapitala, 
s katerim gospodarijo delovne organizacije in banke in v katerem je opred- 
meteno minulo delo že upokojenih ali še aktivnih zavarovancev. Vir teh do- 
hodkov oziroma merilo za prispevek bi bila lahko velikost poslovnega fonda 
ali stopnja dohodka oziroma dobička delovnih organizacij, lahko pa tudi tako 
imenovani državni kapital. To so sredstva bivših družbenih investicijskih skla- 
dov, ki jih zdaj upravljajo banke pod režimom tako imenovanih usmerjenih 
sredstev. In drugo, da se pokojninskemu skladu postopoma zagotove tolikšne 
finančne rezerve, da bi lahko trajno očuvale vrednost pokojnin in da bi obresti 
od vloženih rezerv postopoma prevzele nase tudi pokrivanje dela rednih ob- 
veznosti pokojninskega sklada. 

Na ta način bi dosedanji, izključno dokladni sistem kritja pokojninskih 
obveznosti vsaj v skromnem obsegu kombinirali s tako imenovanim pričakoval- 
nim sistemom oziroma sistemom kapitalnega kritja. Zamišljeno je konkretno 
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tako, da bi prispevek od osebnega dohodka v bodoče pokrival le redne pokoj- 
ninske obveznosti, vključno s porastom števila upokojencev. Dohodki od mi- 
nulega dela oziroma rezerv pa bi pokrivali izdatke za redno usklajevanje 
pokojnin is porastom življenjskih stroškov in osebnih dohodkov oziroma stan- 
dardom zaposlenih. Prednost take rešitve bi bila v tem, ker bi zagotavljala 
ustalitev stopnje prispevka za pokojninsko zavarovanje za daljše, vsaj petletno 
razdobje, hkrati pa tudi pravičnejšo porazdelitev obremenitve med posamezne, 
gospodarske panoge. Bolj problematična pa je zagotovitev dovolj velikih po- 
kojninskih rezerv, ki naj bi nekako v desetih letih dosegle približno- višino 
enoletnih pokojninskih izdatkov. V začetnem razdobju bi to pomenilo dodatno 
obremenitev gospodarstva, saj bi bilo potrebno poleg pokrivanja tekočih po- 
kojninskih izdatkov zbirati tudi precejšnja sredstva za rezerve. V naslednjem 
razdobju pa bi to pomenilo ustalitev, če ne celo relativno zmanjšanje obreme- 
nitve gospodarstva. Pri tem je treba upoštevati, da bo zadostne pokojninske 
rezerve možno ustvariti prav v naslednjem desetletnem obdobju, ko bo porast 
števila upokojencev zaradi upokojevanja manjštevilne medvojne generacije ne- 
koliko manjši, kasneje pa bo to še dosti težje uresničiti. 

Predlagani sistem financiranja je s strani delovne skupine za zdaj res 
samo okvirno nakazan in lahko izziva vrsto dvomov in prigovorov. Zato ga 
bo treba še temeljito preučiti iz različnih ekonomskih in socialnih vidikov, 
preden bi ga mogli dokončno opredeliti in ga potem tudi uzakoniti. Vendar 
ponovno opozarjam, da si brez takšne ali drugačne korenite izpopolnitve si- 
stema financiranja ni mogoče zamisliti stabilnega in racionalnega pokojnin- 
skega sistema. 

Delovna doba in starostna meja za pokojnino: Z ve- 
ljavnim temeljnim zakonom o pokojninskem zavarovanju je bila z začetkom 
leta 1965 zvišana starostna meja za pokojnino od prejšnjih 55 let za moške in 
50 let za ženske na 60 oziroma 55 let, delovna doba pa od 35 in 30 let na 40 in 
35 let. To je bila zanesljivo ena naj smotrnejših rešitev v sedanjem pokojnin- 
skem sistemu. Starostna meja je namreč bistvena socialna in ekonomska kom- 
ponenta pokojninskega zavarovanja, ki najmočneje izraža solidarnost zavaro- 
vancev in ki iz vidika zavarovalniških računov tudi odločilno vpliva na 
razmerje med pravicami in obveznostmi pokojninskega sklada. Iz vidika za- 
varovanja je starost neke vrste vnaprej predvidena invalidnost, ki onemogoča 
človeku, da si še naprej s produktivnim delom oziroma osebnim dohodkom 
zagotavlja življenjsko eksistenco ter se zato zavaruje za takšen riziko. Starostna 
meja za pokojnino pa je družbena konvencija o tem, pri kateri poprečni sta- 
rosti zavarovancev taka invalidnost praviloma nastopa, kar je odvisno od vrste 
odločujočih demografskih, socialnih, medicinskih in drugih okoliščin. Potem- 
takem lahko v starostnem socialnem zavarovanju nastopi zavarovani primer oz. 
upokojitev le pri določeni starostni meji. Zavarovanje katerekoli druge posa- 
mične predčasne izgube delovne sposobnosti pa spada v invalidsko zavarovanje 
ali pa v komercialno življenjsko zavarovanje. 

Po popisu upokojencev konec leta 1967, a od tedaj se stanje ni bistveno spre- 
menilo, je znašala v Sloveniji poprečna starost upokojencev ob njihovi upoko- 
jitvi 56,6 let pri moških in 54,7 let pri ženskah; delovna doba je znašala pri- 
bližno 33 in 29 let, predvidena doba izplačevanja pokojnine pa 18,2 in 21,6 let. 

Iz navedenih razmerij je jasno razvidno, da pokojninsko zavarovanje, ki 
omogoča upokojevanje ob sorazmerno nizki starostni in delovni dobi in s tem 
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razmeroma dolgo uživanje pokojnine, mora povzročati prekomerno obremenje- 
vanje aktivnih zavarovancev oziroma gospodarstva, ali pa nizke pokojnine. 
Pri nas pa se danes ob razmeroma nizki produktivnosti dela pojavlja oboje 
hkrati: visoka obremenitev gospodarstva in nizka poprečna pokojnina. V ta- 
kem položaju bi v interesu ekonomsko-socialne stabilnosti in napredka vsaka 
razumna socialna politika morala stremeniti k poostrovanju pogojev za upo- 
kojevanje ali vsaj k zadržanju obstoječih. 

Zato tudi vsa dokazovanja, obsežena v poročilu delovne skupine, naspro- 
tujejo znani zahtevi VI. kongresa jugoslovanskih sindikatov za znižanje sedaj 
veljavne starostne meje in delovne dobe za 5 let, pa četudi le kot začasni rešitvi 
in ob delnem znižanju predčasno uveljavljenih pokojnin. Ker mi niso znane 
končne modifikacije teh zahtev in ker tudi ni mogoče oceniti, v kakšnem obsegu 
bi se jih zainteresirani delavci poslužili, bom pokazal eventualne posledice ta- 
kega ukrepa v dveh poenostavljenih variantah: 

1. Če bi skrajšali delovno dobo in starostno mejo za 5 let in ob tem za- 
gotovili tudi polno pokojnino po sedanjih predpisih, bi se lahko že v prvem 
letu starostno upokojilo v Sloveniji nad 24 000 zavarovancev več, kot bi jih 
mogli pričakovati po sedanjih predpisih. Čeprav bi se zaradi tega nekoliko 
zmanjšal priliv invalidskih upokojencev, bi se samo zaradi takega ukrepa že 
v prvem letu povečali skupni izdatki pokojninskega sklada za približno 200 mili j. 
din ali za okoli 15 %. V naslednjih letih bi bil ta porast bistveno nižji, vendar 
še vedno precejšen. 

2. Če bi ob skrajšani delovni dobi in starostni meji zagotovili za predčasne 
upokojitve le 75 % pokojnino in če računamo, da bi se ob takem pogoju morda 
upokojila le polovica optimalnega števila upravičenih zavarovancev, bi se za- 
radi tega izdatki sklada povečali za približno 80 milij. din ali za okoli 6 %. 

Napravimo zdaj približno kalkulacijo za obveznosti pokojninskega sklada 
v letošnjem ali prihodnjem letu, kadar bi se pač uveljavila zahtevana spre- 
memba: Tekoče pokojninske obveznosti, vključno s porastom števila upoko- 
jencev in valorizacijo pokojnin z življenjskimi stroški bi lahko pokrili s seda- 
njo prispevno stopnjo. Za uskladitev starih pokojnin bi v prihodnjem letu rabili 
najmanj dodatnih 100 milij. din, za povečanje rezerv v smislu novega sistema 
financiranja pa približno 100 milij., potem pa za uresničenje zahteve po skraj- 
šanju delovne dobe po drugi varianti še 80 milij. din. To je skupno 280 milij. 
din ali tri cele prispevne stopnje. Kaj bi to pomenilo, si lahko predstavljate 
po ostrini nedavne skupščinske razprave, ko smo se skoraj do grdega sporekli 
za vsega 12 stotink prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje in 30 stotink 
za izobraževanje, ali za skupno okoli 40 milij. din. * 

Kakšno zvezo ima potemtakem taka zahteva z reformnimi napori in komu 
sploh lahko koristi? Sprva se je utemeljevala predvsem s potrebo učinkovitej- 
šega zaposlovanja nezaposlene mladine in hitrejšega izboljšanja starostne in 
kvalifikacijske sestave zaposlenih. Vendar je že površno opazovanje pokazalo, 
da v tej smeri ni pričakovati pomembnejših rezultatov. Gospodarstvo bi se 
v breme pokojninskega zavarovanja sicer iznebilo manj produktivnih starih 
delavcev, vendar bi jih ob obstoječih lastnih rezervah delovne sile le v manjši 
meri nadomestilo z novo zaposlenimi. Tudi kvalifikacijske sestave ni mogoče 
izboljševati z enostavnim odlivom starejših in prilivom mladih delavcev, temveč 
le s postopno prekvalifikacijo ali zamenjavo ljudi na vseh starostnih ravneh 
in kvalifikacijskih skupinah zaposlenih. Poleg tega pa je poprečna starost za- 
poslenih v Jugoslaviji in tudi v Sloveniji za zdaj še precej nižja od večine 
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evropskih držav, kljub enaki ali nebistveno nižji poprečni življenjski dobi 
prebivalstva. Povečanja nacionalne produktvnosti dela in hitrejšega zaposlova- 
nja torej ne moremo zagotoviti s predčasnim upokojevanjem, temveč le s po- 
večano akumulativnostjo gospodarstva, ki edina lahko zagotovi odpiranje novih 
delovnih mest tako v gospodarstvu kot tudi v družbenih dejavnostih. Zahteva 
po skrajšanju delovne dobe in predčasnem upokojevanju pa je s tem v očitnem 
nasprotju. 

V zadnjem času se taka zahteva vse češče utemeljuje s potrebo povoljv 
nejših pogojev upokojevanja za staro delavsko generacijo, ki se je zaposlila 
še pred vojno in je ob slabih življenjskih pogojih prenašala najtežja bremena 
vojne in povojne obnove. To bi pač lahko bil upoštevanja vreden motiv, ki bi 
zagotovo dobil tudi širšo podporo delovnih ljudi. Vendar je treba upoštevati, 
da je največji del prav te generacije delavcev že upokojen in da zaradi za- 
ostajanja starih pokojnin večina od njih dobiva kaj pičlo vračilo za dolgo- 
letno delo in vlaganje v pokojninske sklade. 

Olajšanje pogojev za nove upokojitve pa bi samo še poslabšalo stvarne 
možnosti družbe oziroma pokojninskega zavarovanja za učinkovitejše reševanje 
njihovega težavnega položaja. 

Poleg tega pa gotovo ni problem vsa, še zaposlena stara generacija, da bi 
ji zdaj morali kot celoti omogočiti upokojevanje pod ugodnejšimi pogoji. Pač 
pa je resen problem del ostarelih, resnično zgaranih delavcev in delavk, ki 
niso zajeti z veljavnimi predpisi o beneficiranju delovne dobe. Vendar tudi 
teh ne bi bilo smotrno reševati s splošnim olajšanjem pogojev za starostno 
upokojevanje ali z razširjanjem že tako velikega kroga beneficiranih delovnih 
mest, temveč predvsem s solidarnostnimi ukrepi v sistemu nagrajevanja in 
ustreznim razmeščanjem delovne sile znotraj delovnih organizacij, deloma pa 
tudi z invalidskim upokojevanjem, če so za to podani objektivni medicinski 
razlogi. 

Tudi že sedanji pokojninski zakon omogoča v 28. in 34. členu prostovoljno 
predčasno upokojevanje za moške z najmanj 55 in ženske najmanj 50 let sta- 
rosti ter z najmanj 35 oziroma 30 let pokojninske dobe. Vendar se jim za vsako 
leto predčasne upokojitve izpod starostne meje 60 oziroma 55 let zmanjša po- 
kojnina za 3 oziroma 4%, odvisno od dolžine pokojninske dobe. Čeprav je 
takšno znižanje celo manjše, kot bi ga zahteval čisti zavarovalniški račun, se 
je do zdaj vsaj v Sloveniji le majhen del zavarovancev poslužil take možnosti. 
Očividno je, da predčasno upokojevanje ustreza le tistim maloštevilnim zava- 
rovancem, ki si lahko tudi ob znižani pokojnini s kakršnimkoli dodatnim do- 
hodkom« oziroma zaposlitvijo zagotove primerno življenjsko eksistenco. Ne 
more pa ustrezati tistim, ki so prisiljeni živeti le od tako' znižane pokojnine. 
To najbolje dokazuje podatek, da že zdaj nad 5000 zavarovancev, ki imajo 
pravico upokojitve ob nepopolni pokojnini, ne izkoristi te možnosti, ker si 
očividno želi z nadaljnjim delom ohraniti doseženi življenjski standard. Kak- 
šen smisel bi torej imelo nadaljnje razširjanje pogojev predčasnega upokoje- 
vanja, razen seveda, če se želi z občutnim omiljenjem pogojev oziroma spre- 
membo pokojninskih normal favorizirati ene na račun drugih. Drugačnih 
alternativ ni, ker v bistvu presipamo vsi iz istega kotla,- 

Ob tej priložnosti moram poudariti, da je delovna skupina ves čas svojega 
dela zelo uspešno sodelovala z republiškim vodstvom sindikatov Slovenije in 
da imamo enotna stališča do vseh osnovnih vprašanj pokojninskega sistema. 
Nekoliko se razlikujemo le v stališču do zahteve jugoslovanskih sindikatov za 
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znižanje delovne dobe. Medtem ko je delovna skupina mnenja, da ni umestno 
spreminjati sedanjih pogojev za upokojevanje, pa si sindikati prizadevajo, da 
se kongresna zahteva vsaj delno uresniči z nekaterimi kompromisnimi rešitvami. 
Stvar pristojnih organov federacije je, da o tem vprašanju že v kratkem času 
odločijo. Zato se mi zdi nujno, da tudi naša republiška skupščina zavzame o 
tem svoje stališče in zaveže vse pristojne republiške organe, da se za tako sta- 
lišče povsod tudi zavzemajo. 

Pokojninska osnova in raven pokojnin: Določanje po- 
kojninske osnove in odmerjanje višine pokojnine je gotovo eno najpomembnej- 
ših in hkrati tudi najbolj zapletenih vprašanj pokojninskega sistema. Zaradi 
tega mu je tudi delovna skupina posvetila posebno pozornost. Bistvo njenega 
stališča je, naj bo tako kot do zdaj tudi v bodoče pokojninska osnova zava- 
rovančev osebni dohodek. Ta je namreč kljub nekaterim nesorazmerjem in 
pomanjkljivostim v njegovem oblikovanju še vseeno naj pravičnejše in naj- 
uporabnejše merilo zavarovančevega delovnega prispevka in zato še najbolj 
v skladu z načelom delitve po delu. Zato delovna skupina nasprotuje vračanju 
na nekdanje pokojninske razrede na osnovi strokovnih kvalifikacij, kot tudi 
uporabi drugil meril za oblikovanje pokojninske osnove, ki nimajo svoje ute- 
meljitve v delitvi po delu in ki bi zato še v večji meri kot nesorazmerja v 
osebnem dohodku izkrivljala pravičnost pri odmerjanju individualnih pokojnin. 

Čeprav v pokojninskem zavarovanju ne moremo odpraviti omenjenih ne- 
sorazmerij v oblikovanju osebnega dohodka v času aktivnega dela zavarovan- 
cev, pa smo jih vendarle dolžni vsaj do neke mere ublažiti. To je v bodoče 
treba doseči z ugotavljanjem osebnega dohodka kot pokojninske osnove za 
čim daljše razdobje zavarovančevega aktivnega dela, z izboljšanjem načina 
valorizacije osebnega dohodka in z drugimi merami, za kakršne se zavzema 
delovna skupina v svojem poročilu. 

Posebno pozornost zasluži predlog, naj bi se v bodoče ob očitnem porastu 
realnega osebnega dohodka nekoliko znižal poprečni odstotek novoodmerjenih 
pokojnin v odnosu do osebnega dohodka, obenem pa uporabila degresivna 
lestvica za izračun pokojnine od pokojninske osnove. Konkretno je predlagan 
razpon za polno pokojnino od največ 85 % pri najnižjih pokojninskih osnovah 
do najmanj 65 % pri najvišjih. No, stvar družbenega dogovora je, kakšna naj 
bo lestvica oziroma kolikšni razponi. Bistveno je, ali je takšna rešitev sploh 
smotrna in načelno opravičljiva. 

Proti takšni degresiji je namreč takoj možen prigovor, da pomeni zani- 
kanje ali vsaj omejitev prej razglašenega načela delitve po delu. To bi bilo 
res, če bi se uporabila preostra degresija oziroma prevelik razpon. Če pa je 
ta odmerjen v razumnem okviru, je lahko taka degresija povsem upravičena 
socialna komponenta vsakega naprednega pokojninskega sistema. Z njo je 
namreč možno vsaj deloma ublažiti prenašanje ostrih socialnih razlik iz de- 
lovno aktivnega v pokojninsko obdobje in odpraviti tudi del anomalij, ki češće 
nastopajo pri višjih kot pa pri nižjih osebnih dohodkih. Višji odstotek po- 
kojnine pri nižjih pokojninskih osnovah in nižji odstotek pri višjih osnovah 
pa je opravičljiv tudi iz vidika čistega zavarovalniškega računa. Če namreč 
opazujemo gibanje osebnega dohodka zavarovancev in z njim tudi gibanje 
prispevka pokojninskemu skladu skozi celotno zavarovalno dobo ter ga pri- 
merjamo z gibanjem v zadnjih desetih letih, bomo takoj ugotovili, da v teh 
letih osebni dohodek ročnih delavcev relativno zaostaja ali celo pada, osebni 
i 



50 Republiški zbor 

dohodek višje nagrajevanih poklicev pa je v istem razdobju praviloma v naj- 
večjem porastu. Ker pa bi se za ugotovitev pokojninske osnove upošteval le 
valorizirani osebni dohodek prav iz zadnjih desetih let, bi pri uporabi enakega 
odstotka za izračun pokojnine dobili tisti z nižjimi osebnimi dohodki pravi- 
loma prenizko pokojnino, tisti z visokimi dohodki pa previsoko pokojnino v 
primerjavi s svojimi prispevki v pokojninski sklad skozi celotno zavarovalno 
dobo. Ta problem bi bil tudi brez uvedbe degresije najpravičneje rešen z iz- 
računavanjem pokojninske osnove iz celotne zavarovalne dobe, kar pa je prak- 
tično skoraj neizvedljivo. 

Z uvedbo degresivne lestvice za odmero pokojnine bi najbrž lahko odpadel 
tudi sedanji varstveni dodatek na najnižje pokojnine kot tudi določanje najvišje 
pokojninske osnove. 

Delovna skupina daje več predlogov tudi glede načina valorizacije pokoj- 
nin s porastom življenjskih stroškov in načina usklajevanja pokojnin iz raz- 
ličnih časovnih razdobij, ali kot to navadno imenujemo — usklajevanje »starih« 
pokojnin. V bistvu gre za razmerje vseh pokojnin, starih pa še posebno, do 
gibanja osebnih dohodkov oziroma življenjskega standarda zaposlenih. Težina 
tega problema v naši republiki vam je vsem že dobro znana. Gre za približno 
107 000 upokojencev, od tega pa še posebej za 57 000 starostnih, katerih po- 
prečna pokojnina je znašala v letu 1968 ob vseh povečanjih le 535 din ali 54 % 
poprečnega osebnega dohodka zaposlenih. Najtežji je vsekakor problem upo- 
kojenih pred letom 1965 zaradi uporabe tako imenovanega zveznega količnika 
pri takratni valorizaciji pokojnin. Vse bolj pa se zaostruje tudi problem za- 
ostajanja kasneje odmerjenih pokojnin. Saj je v letu 1968 znašala poprečna 
pokojnina vseh starostnih upokojencev, upokojenih po splošnih predpisih do 
konca leta 1967, le 546 din, upokojencev vseh kategorij pa 616 din. Čeprav so 
bile že v letu 1968 »stare« pokojnine posebej povečane za poprečno 10,3 %, 
v letu 1969 pa bodo ponovno povečane za približno 8 %, je njihovo razmerje 
do osebnega dohodka zaradi njegovega nadaljnjega porasta le malo poprav- 
ljeno. Pravzaprav gre pri tem za dve vprašanji: prvo, za uskladitev pokojnin 
iz različnih časovnih razdobij na približno enako startno osnovo, in drugo, 
za uveljavljanje takšnega sistema valorizacije oziroma usklajevanja pokojnin, 
ki bi za naprej čimbrej avtomatično uravnaval porast pokojnin s porastom, 
osebnih dohodkov zaposlenih. Delovna skupina predlaga v svojem poročilu 
nekaj alternativnih možnosti za bodoče reševanje tega vprašanja. Pri tem ne 
gre toliko za najprimernejšo sistemsko ali računsko-tehnično rešitev, ki je 
ob temeljitejšem preučevanju ne bo težko najti. Temveč gre predvsem za odnos 
do tega problema, za pripravljenost in zmogljivost naše družbe, da čimprej 
in definitivno odpravi neko stanje, ki ga mirno lahko označimo kot našo druž- 
beno sramoto. S takšno moralno pravico bi torej še smeh razširjati pravice 
iz pokojninskega zavarovanja katerikoli drugi kategoriji delovnih ljudi, če pa 
ob danih ekonomskih zmogljivostih ne moremo rešiti tega najbolj perečega 
socialno-političnega problema. 

III. Starostno zavarovanje kmetov: Vprašanje starostnega 
zavarovanja kmetov je v poročilu delovne skupine obdelano zelo skromno in 
po mnenju nekaterih poslancev tudi precej' nerazveseljivo. V resnici se je de- 
lovna skupina od začetka lotila tega vprašanja z večjim optimizmom in je v 
ta namen na razpolago tudi precej obširnejše gradivo. Vendar moram priznati, 
da so nas kasnejši konkretnejši računi o možnostih financiranja starostnega 
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zavarovanja kmetov precej ohladili. K temu so nekaj prispevale tudi nedavne 
razprave o zaostrenih problemih zdravstvenega zavarovanja kmetov, ki je že 
od prej obremenjeno z znatnimi primanjkljaji, zdaj pa se jim kljub delni po- 
moči družbe pridružujejo še novi. Pri takem stanju bi bilo zares nerealno 
računati z nadaljnjo razširitvijo tega zavarovanja in hkrati še z uvedbo starost- 
nega zavarovanja kmetov. 

Očividno je, da kljub znatnemu napredku kmetijstva v pretečenem raz- 
dobju zasebni kmet pri njegovi sedanji produktivnosti dela in dohodku na 
malem razdrobljenem posestvu ne more hkrati slediti rastočim potrebam nje- 
govega lastnega standarda in vse večjim zahtevam družbene potrošnje v so- 
dobno urejeni družbi. Vse to pa že spada v kompleks agrarnega vprašanja, ki 
je bilo obravnavano na eni prejšnjih sej skupščinskih zborov. Želim poudariti 
samo to, da je uresničevanje take ali drugačne oblike socialnega zavarovanja 
kmetov najmanj odvisno od dobre volje odgovornih družbenih dejavnikov ali 
samega kmeta, temveč je odvisno predvsem od njegove stvarne ekonomske 
zmogljivosti, deloma pa tudi zmogljivosti celotne družbe. 

Že zelo poenostavljeni računi v poročilu delovne skupine namreč jasno 
kažejo, da pri sedanjem ekonomskem položaju kmetov, zlasti pa zaradi njihove 
izredno neugodne starostne sestave, celo pri najrigoroznejših pogojih za pri- 
dobitev starostne rente ni mogoče uresničiti starostnega zavarovanja kmetov 
na osnovi samofinanciranja in brez izdatne družbene pomoči. Ta pomoč pa je 
izvedljiva samo skozi prelivanje dohodka iz družbenega sektorja gospodarstva, 
ki pa je tudi sam v dovolj nezavidnem položaju. To med drugim zgovorno 
dokazuje tudi naša sedanja razprava o pokojninskem zavarovanju delavcev. 

Vse to vendarle ne pomeni, da je treba čez zamisel o starostnem, zava- 
rovanju kmetov napraviti križ ali jo odlagati v daljno prihodnost. Kajti ta 
problem postaja z vsakim letom vse bolj pereč tako za kmeta kot tudi za 
družbo. Zato namerava delovna skupina ta del svojega poročila, preden bo 
šlo v javno razpravo, dopolniti s podrobnejšo osvetlitvijo- celotnega problema 
in ga pokazati v smislu pozitivnejšega pristopa k njegovemu reševanju. Poleg 
tega bo v nekaj mesecih izdelana temeljita analiza ekonomsko-socialnega po- 
ložaja kmeta in možnosti za razširjanje posameznih oblik njegovega socialnega 
zavarovanja kmetov, vključno s starostnim. Šele na osnovi te analize bo možno 
tako v tem domu kot tudi v drugih zainteresiranih organih tehtno oceniti 
realne možnosti za uresničenje starostnega zavarovanja kmetov in sprejeti tudi 
ustrezna konkretna stališča. 

IV. Invalidsko zavarovanje: Invalidsko zavarovanje je zelo po- 
memben del sistema socialne varnosti in je nerazdružljivo povezano s pokoj- 
ninskim in zdravstvenim zavarovanjem. Zato predvidene sistemske izpopol- 
nitve v teh dveh panogah socialnega zavarovanja nikakor ne morejo dati po- 
polnih rezultatov, če ne povežemo z njimi tudi neobhodne izpopolnitve sistema 
invalidskega zavarovanja. 

Imamo nesporno zelo napreden in human sistem invalidskega zavarovanja. 
Vendar je slabost nekaterih konkretnih rešitev v tem, da bolj spodbujajo 
zavarovance kot tudi odgovorne strokovne institucije na pridobitev invalidske 
rente, a premalo na preprečevanje vzrokov invalidnosti in vračanje invalidov 
v delovni proces. Od tod tudi izjemno visoka stopnja porasta invalidov in 
invalidskih upokojencev, ki je v Sloveniji sicer precej nižja kot v drugih re- 
publikah, a je vseeno nedopustno visoka. Zato gredo predlogi delovne skupine 
4* 
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za izpopolnitev sistema invalidskega zavarovanja predvsem v smeri spodbu- 
janja prizadevanj za vračanje invalidov v delovni proces in v smeri zaostritve 
pravne in materialne odgovornosti delovnih organizacij in drugih dejavnikov, 
tako za nastajanje invalidnosti kot tudi za poklicno rehabilitacijo in zaposlitev 
invalidov. 

V tem smislu predlagamo dopolnitev same definicije invalidnosti in raz- 
širitev pojma tako imenovanega »svojega dela«, kar naj bi olajšalo vrnitev 
invalida v produktivno delo. Važni so tudi predlogi za spremembo sistema fi- 
nanciranja invalidskega zavarovanja, med drugim predlog za prenos financi- 
ranja izdatkov za poklicno rehabilitacijo1 iz pokojninskega sklada na sklade 
zdravstvenega zavarovanja in prenos večjih finančnih obveznosti iz invalid- 
skega zavarovanja na delovne organizacije. Predlagane so tudi nekatere druge 
dopolnitve financiranja in izvajanja poklicne rehabilitacije kot tudi dopolnitev 
glede razmejitve med starostnim in invalidskim zavarovanjem. V delovni sku- 
pisi se je precej razpravljalo o organizaciji invalidskega zavarovanja, med dru- 
gim tudi o predlogu za organiziranje invalidskega zavarovanja v obliki samo- 
upravnih skupnosti. Delovna skupina takega predloga sicer ni sprejela, potrebno 
pa ga je v nadaljnji razpravi podrobneje preučiti in šele potem zavzeti do 
njega dokončno stališče. 

Ponovno želim poudariti, da je neobhodno potrebno vse izpopolnitve sistema 
invalidskega zavarovanja preučevati in jih tudi uzakoniti obenem z dopolnitvami 
pokojninskega sistema. Saj nam bo delalo precej težav že to, ker nismo mogli 
hkrati s sistemom zdravstvenega zavarovanja obravnavati tudi invalidskega. 
Če ga časovno ne uskladimo vsaj z obravnavo pokojninskega sistema, nam bo 
to kasneje povzročilo izjemne težave pri definitivnem oblikovanju celotnega 
sistema socialnega zavarovanja. 

V. Zaključki in predlogi: Tovariši in tovarišice poslanci! Na 
koncu vas prosim, da obravnavate to poročilo in sprejmete tele temeljne za- 
ključke: 

1. da odobrite poročilo delovne skupine in njena osnovna stališča kot pri- 
merno gradivo za javno razpravo o izpopolnitvi sistema pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja. Delovna skupina naj bi čimprej izpopolnila to gradivo 
v smislu pripomb iz današnje razprave, kot tudi razprave v izvršnem svetu in 
skupščinskih odborov ter ga kot svoje gradivo dala v javno razpravo. Razprava 
o gradivu delovne skupine naj bi bila časovno in vsebinsko čimbolj povezana 
z razpravo o zveznih tezah o pokojninskem sistemu; 

2. da odobrite odklonilno stališče delovne skupine do zahtev za skrajša- 
nje delovne dobe oziroma zahtev za predčasno upokojevanje pod ugodnejšimi 
pogoji od sedanjih in da zadolžite vse pristojne republiške organe za zastopanje 
takega stališča na vseh merodajnih mestih; 

3. da naložite delovni skupini in pristojnim republiškim organom, da na 
osnovi konkretnega delovnega programa pospešijo pripravo konkretnih republi- 
ških predpisov in drugih ukrepov, ki so potrebni, da bi se izpopolnjeni sistem 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja lahko začel v celoti ures- 
ničevati z začetkom leta 1970. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Hvala tovariš Hafner. Besedo ima to- 
variš Janez Vivod, zastopnik stalne konference za rehabilitacijo invalidnih oseb. 
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Janez Vivod: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Stalna, kon- 
ferenca v celoti soglaša s predlogom, da bi morala zvezna zakonodaja določiti 
le načela invalidskega zavarovanja, ki bi zagotovila enotnost sistema, posebej 
pa bi lahko v okviru republiške politike socialnega zavarovanja izdala dopol- 
nilne predpise o ukrepih za odpravo posledic invalidnosti. 

Stalna konferenca ugotavlja, da temeljijo splošna načela v odnosu do in- 
validskega varstva, zlasti pa do rehabilitacije, na sodobnih socialno in gospo- 
darsko utemeljenih načelih. 

Nadaljnja obravnava gradiva pa kaže, da so ugotovitve delovne skupine v 
oddelku o problemih poklicne rehabilitacije le površne in da ti problemi v se- 
danjem obdobju ovirajo učinkovitejše in ekonomičnejše razpletanje teh proble- 
mov. Po predlogu naj bi bile za nastanek invalidnosti, za poškodbe ali bolezni 
bolj odgovorne delovne organizacije, ki naj bi jih z dodatnimi obremenitvami 
ali razbremenitvami stimulirali pri skrbi za invalide. Preložitev odgovornosti 
na delovne organizacije, ne da bi jim zagotovili primerne strokovne službe, 
se nam ne zdi ustrezen način za razpletanje teh problemov. Sodimo, da bi mo- 
ralo socialno zavarovanje in vsi drugi dejavniki, ki se zunaj socialnega zava- 
rovanja ukvarjajo z rehabilitacijo, prispevati več sredstev in se bolj priza- 
devati za ustrezne strokovne službe, ki bi lahko strokovno obravnavale invalide 
in izvajale rehabilitacijo po sodobnih, vendar še premalo uveljavljenih kon- 
ceptih. 

To dejstvo je znano že več let, vendar vsi pristojni dejavniki nišo storili 
vsega, da bi te službe zaživele. Docela soglašamo z ugotovitvijo, da morajo< 
biti službe za poklicno rehabilitacijo delovnih invalidov strokovne in da bi se 
morali bolj odločno lotiti poklicne rehabilitacije, čeprav kažejo statistični po- 
datki, da v SR Sloveniji v primerjavi z drugimi republikami problemi niso tako 
kritični in da je v starostni skupini pri moških do 45 in ženskah do 40 let 
upokojenih le 18—20 % ljudi, ki bi po zakonu še imeli pravico do poklicne 
rehabilitacije. 

Ce bi 10% ljudi iz te skupine poklicno rehabilitirali v centrih za poklicno 
rehabilitacijo, bi znatno zmanjšali izdatke za invalidsko upokojevanje. Reha- 
bilitirani invalidi pa bi v rednem delovnem razmerju pokrili vse dajatve in 
ustvarjali narodni dohodek. V prid rehabilitaciji govorijo tudi številke, ki so 
jih izračunali v zavodu za rehabilitacijo v Celju: »Gospodarska vrednost re- 
habilitacije«. Dokazali so, da so pri 83 rehabilitiranih invalidih prihranili v 
določenem obdobju 15 milijonov N din za invalidske pokojnine. Nadalje na- 
vajajo, da bi prihranili 149 239 248 N din, če bi bazenski centri zmanjšali se- 
danji priliv invalidskih upokojitev v istem obdobju za 20 % (od 3000 invalidov), 
to je za 600 invalidov. Podatki so presenetljivi. Znana je ugotovitev, da število 
poklicnih rehabilitacij pada. V informaciji o izvajanju skupščinskih stališč 
o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov smo navedli, da je bil za leto 1967 
v primerjavi z letom 1962 indeks 44. Razen teg4 pa se je povečalo število in- 
validsko upokojenih ljudi na 100 aktivnih zavarovancev od 5,4 % v letu 1965 
na 6,4 % v letu 1967. Prav te ugotovitve kažejo, da sedanji sistem ni najbolj 
učinkovit. 

Stalna konferenca za rehabilitacijo invalidov v Sloveniji prav tako soglaša 
z dopolnilnim predlogom tov. Jonaka, poslanca republiškega zbora. Predlog je 
treba še dopolniti. 

Zato sodimo, da tudi predlog za spremembe in dopolnitev sistema inva- 
lidskega zavarovanja, ki dopušča, da bi financirali invalidsko zavarovanje iz 
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zdravstvenega in iz pokojninskega zavarovanja, ne bo učinkovitejši. Menimo, 
da je treba invalidsko zavarovanje zaradi posebnih problemov in metod samo- 
stojno, samoupravno organizirati v skupščini republiške skupnosti invalidskega 
zavarovanja in v skupščini komunalnih skupnosti invalidskega zavarovanja. 
Torej predlagamo ustanovitev enotnega sklada za rehabilitacijo invalidov pri 
republiškem zavodu za socialno zavarovanje za vso Slovenijo. 

Glede na pomanjkanje institucij za poklicno rehabilitacijo soglašamo s 
predlogom za spremembo in dopolnitev sistema invalidskega zavarovanja, ven- 
dar pripominjamo, da sedanji centri za poklicno rehabilitacijo še niso docela 
izkoriščeni za namene, za katere so bili zgrajeni. Socialno zavarovanje in tudi 
druge strokovne službe bi morali intenzivneje sodelovati pri konceptih teh 
centrov in bolj jasno določiti letne potrebe za poklicno rehabilitacijo invalidov, 
torej določiti, koliko storitev in kakšne storitve potrebujejo letno. 

V gradivu je tudi pomanjkljivo obravnavana rehabilitacija kategorizirane 
mladine. Socialno zavarovanje samo ugotavlja, da je priznalo pravico do po- 
klicne rehabilitacije 6,2 % vseh kategoriziranih invalidnih otrok zavarovancev. 
Podatki Republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo pa kažejo, 
da je v Sloveniji 22 000 prizadetih otrok, ki bi jih bilo treba kategorizirati in 
da je od teh že sedaj kategoriziranih okrog 12 000 otrok. Ti otroci bodo ne- 
produktivni ljudje, ki bodo potrebovali družbeno pomoč, če jih ne bomo uspo- 
sobili za delo. Menimo, da bi prav pri tej kategoriji invalidov morali investirati 
za zaščito in da bi se investicije za strokovno usposabljanje splačale. 

Stalna konferenca bo kot družbeno koordinativni organ republiških uprav- 
nih organov, organizacij, zvez in društev aktivno sodelovala s predstavniki 
gospodarstva, službami socialnega zavarovanja in drugimi upravnimi ter stro- 
kovnimi službami pri proučevanju, dopolnjevanju in iskanju ustreznih načinov 
za invalidsko zavarovanje. Tako bo poskušala pomagati iskati primerno pot, 
ki bi ustrezala stopnji našega družbenega in gospodarskega razvoja. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovarišica Zora Tomič, 
članica izvršnega sveta. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Če- 
prav bo danes na dnevnem redu predvsem razprava o predlogih za spremembe 
in dopolnitve sistema invalidsko-pokojninskega zavarovanja, obsega poročilo 
delovne skupine tudi delo na sistemu zdravstvenega zavarovanja. Zato menim, 
da ne bo odveč, če spregovorim nekaj o delu na tem sistemu. 

Naša delovna podskupina za sistem zdravstvenega zavarovanja vam pred- 
laga v verifikacijo svoj program dela ne samo zato, da vas bi seznanila s svo- 
jim delom, temveč vas želi predvsem zainteresirati za čimbolj plodno sodelo- 
vanje že v prvih delovnih fazah. Lahko trdim, da se bliža h koncu druga faza 
daljšega dela na tem sistemu, rekla bi »težaška faza«, ko smo krčili pot no- 
vemu sistemu zdravstvenega zavarovanja s kilogrami papirja, dajali stališča 
in pripombe ter poskušali uveljaviti vsa tista stališča in načela, ki jih je že 
sprejela naša skupščina. Seveda se druga faza ne začenja s tem programom, ki, 
leži pred vami, saj se je slovenski koncept o osnovnih konturah oblikoval že 
takrat, ko smo sodelovali pri oblikovanju zveznega dokumenta. Sedaj, ko le-ta 
že dobiva določeno obliko od osnutka do predloga zakona, ki naj bi bil sprejet 
še v tem sklicu skupščine, prehajamo v najbolj intenzivno in ustvarjalno fazo 
našega dela pri izoblikovanju tega sistema. Konkretizirati moramo vsa načela 
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in jih izoblikovati tako, da bodo resničen odraz potreb in razmer v naši repu- 
bliki in seveda tudi odraz že sprejetih stališč. Potrebno bo precej drobnega 
ekspertskega dela, da bi ustvarili tozadevni republiški dokument. Tako se že 
sedaj srečujemo s štirimi skupinami problemov, ki jih moramo podrobneje 
obdelati. Seveda gre pri teh problemih bolj za delovno razdelitev. 

Prva skupina problemov je pravne narave. Izdelati moramo osnovno kon- 
strukcijo zakona in sicer v dveh variantah. Enoten zakon, ki bi obsegal tako 
zdravstveno zavarovanje kot tudi kvantifikacijo obveznih oblik zdravstvenega 
varstva, ali pa več zakonov na primer o obveznih oblikah zdravstvenega var- 
stva prebivalstva s potrebno kvantifikacijo, nadalje posebne predpise o zdrav- 
stvenem zavarovanju delavcev, kmetov, študentov in samostojnih poklicev ter 
o zdravstvenem varstvu socialno ogroženih oseb. Seveda bo ena ali druga 
oblika odvisna od tega, kolikšno težo bomo dali posamezni stvari in odvisna 
tudi od presoje, kaj je tisto, kar mora republika zagotoviti s svojim zakonom 
in kaj bo prepuščeno samoupravni regulativi. Ne glede na to, ali se bomo od- 
ločili za en ali več zakonov, bomo morali še temeljito razmisliti o delavskem 
zavarovanju, torej o zdravstvenem varstvu aktivne populacije ter o izpeljavi 
zavarovanja za nesreče pri delu in profesionalnih boleznih. Reči bomo morali 
tudi nekaj besed o denarnih nadomestilih, zlasti za nekatere skupine, ki bi jih 
bilo treba favorizirati kot na primer nosečnice. Pri zdravstvenem zavarovanju 
kmetov bomo morali — radi ali neradi — ugrizniti v dokaj trd oreh, to je v 
opredelitev statusa kmeta in v eventualno družbeno intervencijo za to zdrav- 
stveno varstvo. Tudi glede študentskega zavarovanja na osnovi njihovega sta- 
tusa in predvsem glede virov in načina financiranja ter upravljanja obstaja še 
precej nejasnosti, ki jih bomo morali temeljito proučiti. 

Druga pomembna dejavnost bo na zdravstvenem področju. Zdravstveni 
strokovnjaki bodo morali pripraviti kvantifikacijo obsega obveznih oblik zdrav- 
stvenega varstva tako kot jih bo predpisal zvezni splošni zakon. Toi je tako 
imenovani minimalni program, za katerega sodim, da je že sedaj doseženi obseg 
osnovno merilo. Morali bomo tudi premisliti in seveda če bo "potrebno, tudi 
predlagati eventualno razširitev obveznih oblik zdravstvenega varstva prebi- 
valstva in njihovo kvantifikacijo. Menim, da prvi dve nalogi ne bosta delali 
posebnih preglavic, ker nam bo dal že zvezni zakon zadostno osnovo in o njih 
smo tudi že precej razmišljali. Najbolj ustvarjalni bomo morali biti na tret- 
jem delovnem področju, to je na izpeljavi samouprave in organizacije zdrav- 
stvenega zavarovanja. Tu je na videz sicer vrsta drobnih stvari, ki pa imajo 
lahko zelo velik pomen. Poiskati bomo morali osnovne kriterije za formiranje 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja. Nekaj izkušenj na tem področju že imamo 
za to, da bomo lahko zagotovili uveljavitev načela, da mora skupnost zagotoviti 
dovolj sredstev za pokrivanje minimalnega obsega zdravstvenega varstva in 
zavarovanja in najti tudi zadostne rezerve za stabilno poslovanje in podobno. 
Zato bo zelo pomembna opredelitev rizičnosti. Odločiti se bomo morali o tem, 
kako torej konstituirati skupnosti zdravstvenega zavarovanja, da bo prišla do 
polnega izraza njihova samoupravnost, da bodo lahko uresničevale vse svoje 
z zakoni in samoupravnimi akti določene pravice in obveznosti. Pri tem bo 
imela svoj pomen tudi strokovna služba, ki si jo bodo' organizirale te skup- 
nosti. Opredeliti bo treba tudi razmerja teh skupnosti do družbeno-političnih 
skupnosti in delovnih organizacij in obratno zato, da bodo ti odnosi kar najbolj 
korektni. Delovna skupina bo morala vsaj načelno reči tudi nekaj besed o samo- 
upravnih aktih in drugih aktih skupnosti. 
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Precej dela nas čaka na četrtem področju, to je na sistemu financiranja 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Tako imamo zdaj le naj- 
bolj okvirna in ne do kraja izpeljana stališča, kako naj se financirajo obvezne 
oblike zdravstvenega varstva. V bistvu nas to delo torej v celoti še čaka. Če 
bomo tu našli kar najbolj ustrezne rešitve, potem upam, da izpeljava sistema 
financiranja delavskega in kmečkega zavarovanja ter zavarovanja samostojnih 
poklicev, posebej pa še zavarovanja študentov, ne bo povzročala posebnih te- 
žav. Pripominjam, da so' na tem' področju še vedno nerešena zelo pomembna 
vprašanja, ki jih bomo morali slej ali prej rešiti. — To je predvsem vprašanje 
participacije ter njenega ekonomskega, socialnega in medicinskega pomena ter 
seveda tudi njena izpeljava. Potem je še vprašanje rezerv, ki morajo dobiti 
pravo funkcijo v novem sistemu financiranja. Posebej bomo morali proučiti 
eventualno upravičenost obveznega zdravstvenega pozavarovanja na ravni re- 
publike. Seveda se pri proučevanju problema financiranja ne bomo mogli iz- 
ogniti tudi opredelitvi vloge družbeno-političnih skupnosti pri zagotavljanju 
sredstev za financiranje -obveznih oblik zdravstvenega varstva in tudi za tiste 
oblike zdravstvenega varstva, ki bodo dodatno predpisane. Najbolj odprto vpra- 
šanje je pa še vedno razširjena reprodukcija. Z republiškim zakonom bomo 
morali konkretneje določiti njen delež v ceni zdravstvene storitve. Prav tako 
je še vedno nerešen kompleks problemov o razmerjih med skupnostmi zdrav- 
stvenega zavarovanja in zdravstveno službo ter zdravstvenimi zavodi. Čeprav 
imamo tudi že tu določene uspehe, nam je že sedaj jasno, da gre lahko v bo- 
dočem sistemu le za enakopravne odnose in da bo morala imeti cena zdrav- 
stvene storitve vse večjo vlogo. Zaradi tega ne bomo smeli zanemariti institu- 
cijo pogodb in arbitraže, marveč jo bomo morali že izpopolniti. 

Ob tako zasnovanem sistemu zdravstvenega zavarovanja se nam bo v vedno 
ostrejši luči pokazala vrzel v zdravstveni službi, ki nima v tem razmerju svo- 
jega samoupravnega reprezentanta, temveč nastopa do združenih zavarovancev 
določenega območja le prek posamezne delovne organizacije. Zato bomo morali 
vzporedno pripraviti tudi predlog o samoupravni organizaciji zdravstvene službe, 
to je predlog za spremembo VI. poglavja zakona o organizaciji zdravstvene 
službe v Socialistični republiki Sloveniji. Glede na to, da zveznega zakona še ni- 
mamo, bomo morali še vedno delati na osnovi tega predpisa, da se nam v zad- 
njem trenutku ne bi zaprla katera od možnosti za ureditev tega področja tako 
kot nam to najbolj ustreza. 

Tovariši in tovarišice poslanci! Kot vidite, nam je federacija »predala šta- 
fetno palico« in od nas je odvisno, kako bomo uspešno prispeli na cilj. Upamo, 
da boste o prvih delovnih zasnovah lahko razpravljali že v mesecu marcu. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak : Tovarišice in tovariši! Najprej bi nekoliko govoril 
o starostnem zavarovanju kmetov. Predvsem izražam svoje zadovoljstvo, da je 
skupina ugotovila tudi možnost o uvedbi starostnega zavarovanja kmetov. Sicer 
je danes tovarišu podpredsedniku Vinku Hafnerju v tej zvezi »korajža malo 
padla«, vendar kljub temu mislim, da ni v celoti odstopil od stališč, ki jih je 
delovna skupina izrazila v pismenem materialu. 

Strogo je treba zagotoviti v splošnem zveznem zakonu pooblastila, da bodo 
lahko republike urejale to materijo, čim se bodo o zadevi izjavili kmetje sami. 
Sicer ne smemo pozabiti, da smo že z našim sklepom v zvezi s problemi kme- 
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tijstva zadolžili sekretariat za delo, da prouči možnost; za ustvarjanje pogojev, 
ki bi bili osnova za postopno uvedbo starostnega in invalidskega zavarovanja 
kmetov v naši republiki. Vsekakor menim, da je pogoj za stabilnost vasi in 
razvoj zasebnega kmetijstva ter kmetijske proizvodnje v primerni politiki vod- 
nega gospodarstva in v čimprejšnji uvedbi starostnega zavarovanja kmetov 
ali z drugimi besedami rečeno: zagotoviti kmetovalcem na področju pokojnin- 
skega zavarovanja primerno enakopravnost z delavci v gospodarstvu. Sedanje 
stanje, ko čakajo mnogi ostareli kmečki prebivalci dan za dnem na milost mno- 
gih lastnikov posestev, je bedni ostanek zelo žalostne preteklosti, kar bi bilo 
treba čimprej likvidirati. Če bodo republiški forumi o tej socialni in gospo- 
darski nujnosti resnično prepričani, bomo prav gotovo našli prav v kratkem 
tudi primerno rešitev tega vprašanja. Proučiti je treba, koliko morajo že danes 
plačevati občani z raznimi oblikami za socialno pomoč ostarelim kmetom in 
kakšne bodo tozadevne potrebe v bodočih letih ter koliko znaša, zaradi ne- 
urejenega stanja, gospodarska škoda v Sloveniji. Zal, o tem gradivo ne razprav- 
lja, ker se pač s tem vprašanjem v Sloveniji še nihče ni ukvarjal. 

Ne bi želel biti nerealen. Zdi se mi jasno, da bi morali v naši republiki 
začeti čimprej ustvarjati pogoje za uvedbo tega zavarovanja, ki zadeva tretjino 
prebivalstva. Da pa bodo lahko kmetje plačevali brez večje gospodarske škode 
pokojninske prispevke, bo treba določene stvari bistveno menjati. Docembrski 
in januarski ukrepi se namreč o teh možnostih le oddaljujejo. Npr. s prenaša- 
njem davčnih bremen iz proizvodnje na tako imenovano potrošnjo oziroma 
z zvišanjem maloprodajnega prometnega davka ob sočasnem zniževanju cen 
kmetijskim pridelkom, se kmečki dohodek še zmanjšuje in to ob istočasnem 
bistvenem povećavanju osebnega dohodka zaposlenih. 

Z nadaljnjim reševanjem maloprodajnega davka oziroma cen industrijskih 
artiklov se bo stanje še poslabšalo. Bodoča politika bo morala upoštevati po- 
trebo po vzporednem razreševanju življenjskega standarda tudi kmečkega pre- 
bivalstva. Ker računajo občine med drugim tudi na zmanjšanje prispevka 
na skupni dohodek občanov, se zvišuje npr. davek na vino, ponekod tudi za 
100 %, kar pomeni prelivanje sredstev s podeželja v mesta. Vendar ni nikogar, 
ki bi dvomil, da bo to nov udarec za naše vinogradništvo in tudi za dohodke 
vinogradnikov. Predstavniki kmetijskih območij bomo morali zahtevati, da se 
zaradi preprečevanja nadaljnjega padanja kupne moči kmetijskega prebivalstva 
sprejmejo ustrezni ukrepi. 

Ugotoviti je nadalje treba, kako je plačano kmečko delo nasproti ustre- 
zajočim delovnim mestom v gospodarstvu. Eno nam bi moralo biti jasno in 
sicer: če se lahko na primer odvaja na mesec od delavčevega osebnega dohodka 
za približno 200 ur dela v mesecu — denimo pri zaslužku 600 N dinarjev pokoj- 
ninski prispevek, bi morala imeti te možnosti tudi kmečka družina pri razme- 
roma mnogo več delovnih urah na mesec. Drugače je seveda pri manjših po- 
sestvih, saj njihovi lastniki niso polno zaposleni s kmetijsko dejavnostjo. Lahko 
bi olajšali kmetovalcem tudi pogoje za plačevanje prispevkov za kmečko zdrav- 
stveno zavarovanje. Ne zdi se mi na primer v redu to, da morajoi kmetje, razen 
delnega prispevka, ki ga plačujejo lastniki zemljišč nekmeti, plačevati še pri- 
spevke za tako imenovano »kmečko revščino«. To bi morala biti dolžnost širše 
družbe in ne samo kmetovalcev. Nadalje bi bilo pravilno, da bi plačevala zdrav- 
stvene prispevke za tisto kmečko mladino, ki se tedaj, ko doraste, zaposli 
v gospodarstvu, širša družba in ne samo kmetje. Tudi to bi bila pomembna 
osnova za lažje plačevanje prispevkov. S tem, da bi plačevala širša družba del 
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prispevkov za starostno zavarovanje za mlajše kmetovalce, bi hkrati privarčevali 
pomembna sredstva v proračunih, saj namreč vemo, da bodo ti izdatki v bodoče 
vedno večji. S tem, da zagotovimo ostarelim kmetom vsaj minimalno starostno 
rento, bi mnogi kmetje smatrali letne prispevke za starostno zavarovanje kot 
rentabilno naložbo. 

Menim, da bi bile smotrne tudi določene spremembe na področju dedo- 
vanja. Ce kmečki starši nimajo dediča, ki bi bil voljan prevzeti posestvo, ozi- 
roma nekoga, ki bi prevzel odgovornost za oskrbo ostarelih kmetov, potem naj 
bi sklad starostnega zavarovanja financiral takšno oskrbo teh ljudi in zato 
vnovčil njihovo imetje. Kmetje bi morali imeti možnost tako imenovanega 
»kupa let«. Razumljivo je, da ne bo nikogar, ki bo proti uvedbi starostnega 
zavarovanja kmetov, seveda pod pogojem, da bodo kmetovalci lahko plačevali 
prispevke. Uvedba starostnega zavarovanja kmetovalcev bi bila nedvomno tudi 
v interesu širše družbe. To bo lahko dokazala tudi v ta namen izdana študija, 
o kateri je govoril tovariš Hafner. Predlagam, da delovna skupina proučuje te 
probleme tudi s te plati. Med kmeti naj bi se o tem razvila širša javna razprava 
in tudi sami naj bi odločali o svojem bodočem zavarovanju. Kar zadeva po- 
kojninsko zavarovanje delavcev, je moja ocena taka, delovna skupina se je v to 
vprašanje temeljito poglobila, realno je ocenila stanje, zaradi česar je sprejem- 
ljiva večina njenih stališč. Kljub temu skuša delovna skupina v tej sferi 
delitve vsaj delno odpraviti prenašanje številnih anomalij s področja delitve 
osebnih dohodkov. Menim, da je osnovni pogoj za kolikor toliko pravičen po- 
kojninski sistem v tem, da predhodno dosledno izvedemo sistem nagrajevanja 
zaposlenih po delu in odpravimo nevzdržne krivice pri nagrajevanju. Osnova 
je lahko samoupravno dogovarjanje na osnovi temeljnega zakona o delitvi 
dohodka in osebnega dohodka, V nasprotnem primeru se bojim, da bomo re- 
ševali probleme »prelepo« in da bo ostal zaželen učinek nespremenjen. 

Sem odločno proti skrajšanju delovne dobe. Sprejem predloga kongresa 
sindikatov bi pomenil še slabšo izdajo »slovitega« sklepa zvezne skupščine 
pred nekaj leti, s katerim je bil osebni dohodek v zadnjih 12 mesecih osnova 
za pokojnino. Kako neki so mogli poslanci glasovati takrat za tako nemogoč 
predlog? Tovariši, ne smemo dovoliti, da bi doletela družbo nova nesreča, ki 
jo tako nazorno in prepričljivo prikazuje v številkah delovna skupina. Sem 
odločno za sedaj veljavno delovno dobo, ki bi morala veljati za vso državo. 
To predvsem zaradi tega, ker bi sicer morala Slovenija prispevati v raznih 
oblikah za eventualno skrajšanje delovne dobe v tistih republikah, ki preje- 
majo gospodarsko pomoč. Na primer: lani je dala federacija iz proračuna in 
to brez vsake obveznosti nekaj dodatnih milijard dinarjev pokojninskemu 
skladu Crne gore, ni pa istočasno poravnala zakonitih obveznosti nasproti slo- 
venskemu pokojninskemu skladu. 

Vprašanje zaposlovanja naj se rešuje tako, da bodo dajale vse, ne samo 
nekatere gospodarske organizacije, primeren del dohodka ne v sklade osebnega 
dohodka, marveč za nove investicije in ne za predčasno upokojevanje. Idealno 
bi sicer bilo težiti k dolgoročni sanaciji sklada, v katerem bi bile zavarovane 
premije resnično varno naložene. Kljub temu je v sedanjih pogojih sprejemljiv 
kompromis, ki ga predlaga delovna skupina. Na osnovi tega bi služile za tekoče 
potrebe manjše rezerve, prispevki na osebne dohodke za odpravo krivic nasproti 
sedanjim upokojencem kot tudi del obresti na osnovna sredstva in še del 
sredstev splošnega investicijskega sklada oziroma družbenih investicijskih skla- 
dov. V sedanjem sistemu so pokojnine že po treh letih padle pri polni službeni 
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dobi od 85 % celo pod 50 %, nasproti osebnemu dohodku na določenem de- 
lovnem mestu. Novi zakon bi moral nuditi primerno jamstvo, da se v določenem 
roku zvišajo pokojnine za polno službeno dobo vsaj na 80 %. 

Da so občani res upravičeno nezadovoljni, naj navedem le nekaj primerov. 
Nek občan prejema na mesec 250 000 S dinarjev, hkrati pa prejema tudi po- 
kojnino v mesečnem znesku 196 000 S dinarjev. Skupaj dobi torej na mesec 
440 000 S dinarjev. Drugi spet prejema 207 000 S dinarjev in pokojnino v znesku 
108 000 S dinarjev. Skupaj torej na mesec 387 000 S dinarjev. Tretji je bil že 
poprej upokojen. Nastopil je službo pri subvencioniranem društvu z mesečnim 
osebnim dohodkom 300 000 dinarjev. V tem času je prejemal tudi polovico 
pokojnine. Kot spomeničar je že po enem letu zahteval ponovno upokojitev 
in prejema sedaj, ko je star šele 45 let, maksimalno pokojnino v znesku 280 000 
dinarjev na mesec. 

Dovolite tovariši, da pogledamo sedaj še drugo stran. Bivši delavki pri 
MTT v Mariboru se priznava sedaj pokojnina v višini približno 38 000 S di- 
narjev. Takšno je torej stanje. Grajanje takih primerov prav gotovo še ne 
pomeni boriti se za neko uravnilovko. 

Posebne pravice je treba ločiti in jih dati predhodno na družbeno rešeto. 
Treba se je zavedati, da predstavljajo družbo, ki je realizirala marsikakšno 
preširoko pravico, kupci industrijskega blaga, ki plačujejo ob nakupu 21,50% 
prometnega davka. Med temi kupci so tudi upokojenci — minimalci, so tudi 
kmetje, tekstilne delavke itd. 

To je ta »velikodušna« družba, ki daje marsikomu tako strahotne dotacije 
in subvencije. Osnova za določanje višine pokojnine bi morala biti, po mojem 
mnenju, v povprečju osebnega in valoriziranega dohodka v zadnjih 10 letih 
in ne v petih letih. Strinjam se z načelom, da kdor odobrava delavcem posebne 
pravice, naj poskrbi pokojninskemu skladu dejansko tudi sredstva. Družba, ki 
je odgovorna za to situacijo, naj tudi skrbi za to, da se tako načelo pravilno 
izvaja. 

Pozavarovanja v zveznem merilu pa prav gotovo ne potrebujemo. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Besedo ima dr. Polde Hladnik, pod- 
predsednik Slovenskega zdravniškega društva. 

Dr. Polde Hladnik: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice po- 
slanke in poslanci! V imenu Slovenskega zdravniškega društva pozdravljam 
izredno kvalitetno delo, ki ga je opravila komisija z vsemi predloženimi ma- 
teriali glede invalidsko-pokojninskega zavarovanja. Predvsem ustreza dolgo- 
ročno planiranje in tudi za izhodišča nimamo pripomb. 

Mislim, da je treba glede pokojninskega zavarovanja omeniti dve stvari. 
Ena je že omenjena, nanjo smo slovenski zdravniki pokazali že v preteklosti in 
sicer, da morajo vsi tisti, ki so v preteklosti uporabljali sredstva, namenjena 
zdravstvenemu in pokojninskemu zavarovanju, le-ta vrniti čimprej. S tem se 
bo še povečalo zaupanje in sodelovanje, ki je nastopalo po II. kongresu slo- 
venskih zdravnikov, ko smo našli skupen jezik izvršni svet, strokovne službe in 
tudi socialno-zdravstveni zbor. Na 19. strani poročila, ko govori o trendu upo- 
kojevanja pri nas do leta 1978, bi imel pripombo in sicer v tem smislu, da ta 
trend ni povsem pravilno izračunan, vsaj ne za naše žene v delovnem razmerju. 
Mi, ki sodelujemo v invalidskih komisijah, opažamo že sedaj večji pritisk žena, 
ki se žele upokojiti. Naša žena, ki je v delovnem razmerju, opravlja poleg 
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tega še vsa dela matere, gospodinje in gospodinjske pomočnice. Ko jih inva- 
lidsko upokojujemo, jih ne upokojujemo zaradi tega, ker so opešale na svojem 
delovnem mestu, marveč zaradi tega, ker so predvsem opešale od velikega 
duševnega in telesnega napora pri opravljanju vseh del doma. 

Zaradi tega menim, da je potrebno še bolj učinkovito zdravstveno varstvo 
žena kot smo ga imeli do sedaj, če želimo, s tem se tudi strinjam, doseči pred- 
videna izhodišča za upokojevanje ljudi. Vse predhodno upokojevanje je brez- 
predmetno, seveda pa je pogoj za to dobro organizirana in kvalitetna ter 
učinkovita zdravstvena služba. Iluzorno je pričakovati, da bomo lahko, pred- 
vsem ženo obdržali do 55. ali do 60. leta na delovnem mestu, če ne bomo za to 
službo res dolgoročno planirali sredstva. 

O drugi zadevi, o kateri bi rad govoril, je problematika invalidov 3. kate- 
gorije. V poročilu je zelo dobro prikazan pojem »svoje delo« itd. Vemo, da smo 
v preteklosti kategorizirali na stotine in stotine invalidov predvsem zaradi na- 
pačnega tedanjega stališča »svojega dela«. Rad bi bil konkreten. Vsi vemo, da 
smo bolnika ali ponesrečenca na delu, ki se je pojavil na invalidski komisiji 
in če je bil tak delavec dober delavec, ocenjevali »postfestum«, se pravi, da 
smo ga samo registrirali, ker je podjetje zanj že dobilo ustrezno delovno mesto. 
Na invalidskih komisijah imamo opraviti s tistimi, o katerih že vnaprej vemo, 
da v 80% ne bodo nikdar več stopili v delovno razmerje. Predvsem zato ne, 
ker imamo vrsto ljudi, ki imajo dva, tri razrede ljudske šole in eventualno 
nekaj mesečni tečaj za kurjača itd. Ce zboli, tega svojega dela ne more več 
opravljati in postane invalid prve kategorije, ker se ga smatra kot kvalificira- 
nega delavca. Ker ga je bolezen, oziroma nesreča na delu zadela takrat, ko je 
to delo opravljal, gre pri 30—40 letih v penzijo. Zakon namreč določa, da ga 
ne moremo postaviti na polkvalificirano ali na nekvalificirano delovno' mesto. 
Zdi se mi, da je manjše zlo iskati ustrezne rešitve tam, kjer invalidske komisije 
zanj že najdejo delovno mesto, običajno pa so birokratski predpisi krivi, da 
nekoga ne moremo ponovno zaposliti in tako sami ustvarjamo brezposelnost. 

Pozdravljam tudi idejo dveh oblik dodatka za tujo nego in pomoč. 2e 
sedaj je precej invalidskih ali starostnih zavarovancev, ki so popolnoma ne- 
gibni. Doslej so ti imeli res premalo sredstev za nego. Je pa vrsta drugih, ki 
so delno gibni. Zato pozdravljam razliko med 100 in 60 % osnovo- za tujo nego 
in pomoč. Dodal bi samo še to, da bi bilo to umestno vpeljati tudi za umo- 
bolne. Imamo precej umobolnih, ki jih raje hospitaliziramo in plačujemo za 
njih velika sredstva, namesto da bi se tudi njim omogočil 60 % dodatek za 
tujo nego in pomoč. Tako bi prihranili precej sredstev, če bi upoštevali to 
sugestijo. 

Na koncu naj v imenu sekretariata našega društva pozdravim idejo, da je 
treba razmisliti tudi o pokojninski dobi vseh tistih, ki imajo fakultetno iz- 
obrazbo. Praktično je namreč nemogoče, da bi se nek zdravnik zaposlil pred 
25 leti starosti. Če računamo sedaj 40-letno delovno debo, bi bilo treba reševati 
tudi vse tozadevne probleme tistih ljudi, ki imajo fakultetno izobrazbo-. 

Predsedujoči dr. J o ž a Vilfan: Besedo ima tovarišica Dolfka Boštjančič, 
ki bo govorila v imenu republiškega sveta sindikatov. 

Dolfka Boštjančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Republiško in 
zvezno gradivo, ki vsebuje predloge za izpolnitev sedanjega sistema pokojnin- 
skega zavarovanja, je pred nami. Takoj na začetku je treba ugotoviti, da oba 
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predloga ne iščeta nekih povsem novih rešitev, ne gre torej za povsem nov 
zakon s področja tega zavarovanja, marveč samo za revizijo sedanjega sistema. 
Glavna naloga je torej, da na osnovi vsestranske analize delovanja sedanjega 
sistema in ob ugotavljanju vseh pozitivnih in negativnih pojavov ter izkušenj 
izpopolnimo obstoječi sistem in izločimo vse tisto, kar se upira načelom sistema. 
Slovenski sindikati so bili vedno za tak sistem pokojninskega zavarovanja, ki 
naj bo v kar največji meri usklajen s socialno, politično in ekonomsko strukturo 
naše samoupravne družbene ureditve. To pomeni, da naj zagotovi pokojninsko 
zavarovanje s svojim sistemom zavarovancem take pravice kot so jih v dolo- 
čenem obdobju pridobili s svojo družbeno koristnim delom. Le smotrna ure- 
ditev teh načel je podlaga trdnejšega, varnejšega in trajnejšega pokojninskega 
zavarovanja ter jamstvo, da iz sedanjega sistema izločimo vse, kar ustvarja 
negotovost, socialno neenakost, nepravičnost, določene privilegije in vse tisto, 
kar duši samoupravo zavarovancev. Pri tem mislim predvsem na določitve 
o valorizaciji, na različnost pokojnin upokojencev, upokojenih v različnih ob- 
dobjih, nedoslednost v financiranju, na hitre postopke spreminjanja posameznih 
določil in podobno. 

Iz navedenih izhodišč in na osnovi dokaj intenzivnih razprav v sindikalnih 
organizacijah naj opozorim na nekatera bistvena vprašanja, ki izhajajo iz pred- 
loženega gradiva. 

1. Ugotoviti moramo, da pomeni velik del predlaganih sprememb in do- 
polnitev pomemben korak naprej k uresničevanju stališč sindikatov. V drugem 
delu zasledimo med predlogi republiškega gradiva in zveznimi tezami tudi 
nekatera bistveno različna stališča. Toda različna gledanja in iskanja najboljših 
rešitev je vsekakor koristno. Zavezuje nas, da jasno in nedvomno ugotovimo 
te razlike in da usmerimo vso svojo pozornost na tista vprašanja, o katerih bo 
nujna temeljita razprava in izmenjava argumentov, da bi lahko prišli do naj- 
ustreznejših rešitev. Tako kot drugod, tudi tu pogojuje razlike različnost po- 
gojev in okoliščin jugoslovanskega prostora. Prav zato menimo, da predstavlja 
predloženo gradivo solidno osnovo za razpravo. Za javno razprav bi bilo zelo 
važno in koristno, da se redakcija obeh gradiv pripravi tako, da bo zavaro- 
vancem, občanom, članom sindikata in delavcem razumljivo, da jih opozori na 
vse najbistvenejše dileme, predloge različnih rešitev in tudi na posledice po- 
sameznih takih ali drugačnih rešitev za izpopolnitev sistema. 

2. Posebno pozornost kaže posvetiti financiranju socialnega zavarovanja. 
Zavestno smo se odločili za načelo čistih računov, za kar se zavzemata obe 
gradivi. V izpopolnjenem sistemu ne dopuščajmo nikakršnih polovičnih rešitev. 
Izkušnje nas opozarjajo, da je največji del pomanjkljivosti sedanjega pokojnin- 
skega zavarovanja v tem, da se vrivajo vanj mnoge izjeme, spremembe in 
ukrepi, ki so rušili načela sistema in ga odtujevali od sprejetih načel. Tako 
je sistem postal sistem izjem. Vse anomalije in pačenja imajo svoje korenine 
prav v nedoslednosti rešitve sistema financiranja pokojninskega zavarovanja. 
To je vzrok, da že danes niso redka mnenja, da je pokojninsko zavarovanje 
tisti družbeni instrument, s katerim lahko opravljamo najrazličnejše »kirurške 
posege« in zdravimo akutne probleme zaposlovanja in kadrovske politike v 
naših delovnih organizacijah in tudi drugod. Zato slovenski sindikati vztrajamo 
pri odločeni zahtevi v tej smeri, da je treba sistem revidirati v smislu čistega 
delavsko-pokojninskega zavarovanja. Ne gre za to, da smo proti posebnim 
pravicam nekaterih kategorij občanov, ki so sedaj vključene v obstoječi pokoj- 
ninski sistem. Nikakor ne. Smo za to, da rešujemo izjemne in druge pravice 
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z drugimi predpisi in z drugimi sredstvi. Smo zato, da tisti, ki take pravice daje 
ali ureja, zagotovi tudi sredstva za njihovo financiranje. Zaradi čistih računov 
moramo posebej obravnavati tudi vsa tista vprašanja v zvezi s financiranjem, 
ki že kažejo<, da se bo zlasti Slovenija v neposredni prihodnosti znašla v iz- 
jemnem položaju prav zaradi starostne in populacijske strukture slovenskega 
prebivalstva. 

Niti z družbeno-političnega in še manj z ekonomskega gledišča ne bi bile 
sprejemljive rešitve, ki bi izhajale iz take zamisli, da je mogoče zagotoviti 
sredstva za redno financiranje pokojninskega zavarovanja izključno iz oseb- 
nega dohodka. Pri tem ne mislimo na tiste obveznosti, ki jih imajo že danes 
in jih bodo tudi v bodoče imele družbeno-politične skupnosti in so rezultat 
posebnih obveznosti. Podatki, navedeni v gradivu, zelo zgovorno kažejo, kakšno 
je razmerje med aktivnimi zavarovanci in upokojenci v Sloveniji. To zahteva 
temeljito obravnavo in najširšo razpravo tudi v jugoslovanskem okviru o si- 
stemu financiranja na področju pokojninskega zavarovanja. Pri tem gre tudi 
za spoznanje nove vsebine solidarnosti in vzajemnosti delovnih ljudi Jugoslavije. 

Rešitev, ki ne bi spoštovale objektivnih pogojev, na katerih sloni delav- 
sko-poko j ninsko zavarovanje v Sloveniji, bi pomenile uvajanje neenakih po- 
gojev gospodarjenja in bi zmanjševale reproduktivno moč našega gospodarstva 
v celoti. Glede tega vprašanja so med zveznimi tezami in slovenskim gradivom 
razlike. 

3. Pogoji za pridobitev pokojnine so vsekakor eno bistvenih vprašanj po- 
kojninskega sistema. Tako starostna meja kot tudi delovna doba in njihova 
opredelitev pomenijo neposredni okvir za vse druge rešitve, za financiranje 
in do višine pokojnine ter politike njihovega uveljavljanja. Slovenski sindikati 
so v svoji politiki vedno izhajali s stališča, da pokojninska doba in starostna 
meja ne moreta biti predmet samovoljnih odločitev in izračunov, ali osebnih 
želja. Oba pogoja, medsebojno tesno povezana, morata biti še bolj rezultat 
objektivnih demografskih, ekonomskih, socialnih in drugih gibanj. Ze ob spre- 
jemu sedanjega zakona o pokojninskem zavarovanju so bili slovenski sindikati 
za take perspektivne rešitve v pokojninskem zavarovanju, ki naj bi spod- 
bujale zavarovanca, da dalj časa ostane v delovnem razmerju, s čimer pridobi 
tudi pravico do večje pokojnine. Družbeno-ekonomska reforma je mnoge pri- 
vedla do napačnega zaključka, da namreč sedanje pokojninske norme pre- 
prečujejo, da bi lahko hitreje zaposlovali mlajše ljudi, da bi hitreje reševali 
kvalifikacijsko strukturo, da bi se delovne organizacije lažje osvobodile starih 
delavcev. Ponekod so bili in so še pritiski s strani delovnih organizacij, da 
se v breme pokojninskih skladov razbremenijo vsi viški delovne sile. Vse to 
je povzročilo zahteve po znižanju sedanjih norm za upokojitev. 

Slovenski sindikati so opozarjali in opozarjajo na problematičnost takšnih 
zahtev. Vse analize in izračuni kažejo, da bi pomenilo zmanjšanje norm glede 
upokojevanja, to je znižanje starostne meje in delovne dobe, osiromašenje 
pokojninskih skladov, ali večjo obremenitev gospodarstva, v vsakem primeru 
pa zmanjšanje pokojnin oziroma življenjskega standarda upokojencev. Sloven- 
ski sindikati so pripravljeni tudi vnaprej konstruktivno prispevati k najpri- 
mernejšim rešitvam tega zelo pomembnega in družbeno-politično zelo občut- 
ljivega vprašanja. 

V zvezi s tem vprašanjem sindikati tudi smatrajo, da je treba absolutizi- 
ranje starostne meje, kot to predlaga slovensko gradivo kot pogoj za upokoji- 
tev, resno premisliti. Prav je, da povemo, da v sedanjih razpravah tudi v Slo- 
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veniji takšne rešitve ne dobivajo povsod popolne podpore. Absolutiziranje sta- 
rostne meje kot pogoja za upokojitev pomeni tudi objektivno zapostavljanje 
načela, da naj bo pokojnina odvisna od prispevka zavarovanca in delovne dobe 
kot pomembnega elementa pokojnine. Pomeni podaljšanje delovne dobe, brez 
ustrezajočih kompenzacij za določene zaposlene delavce. Tu gre za delavce- 
zavarovance, ki dosežejo pred izpolnitvijo starostne meje moški 40 let oziroma 
ženske 35 let efektivne delovne dobe, podcrtavam efektivne delovne dobe. 

Ze sedanja praksa, čeprav manjšega dela zavarovancev, ki so izkoristili 
predčasno upokojitev s posledico manjše pokojnine, kaže, da ne gre zapirati 
oči pred temi dejstvi. Neposredno pred upokojitvijo je sedaj tista generacija, 
ki je zaposlena že izpred druge svetovne vojne in ki je delala neposredno po 
vojni pod najtežjimi delovnimi pogoji. Zato ne gre zanikati potrebe, da po- 
sebej razpravljamo o spremembah zakona po hitrem postopku, marveč za re- 
vizijo sistema in sedanjih tozadevnih določil, da o tem posebej razpravljamo 
tudi v javni razpravi in da v bodočem sistemu zadržimo možnost predčasne 
upokojitve ter da poudarimo bolj kot doslej v bodočem sistemu delovno dobo. 
Individualna odločitev vsakega zavarovanca naj bi bila, ali se bo le-ta odločil 
za predčasno upokojitev ob zmanjšanju pokojnine, ali pa bo ostal še naprej v 
delovnem razmerju. Gradivo za javno razpravo bo moralo spodbuditi razpravo 
tudi o tem, saj zvezni predlogi posredujejo več alternativ in bo zato treba raz- 
misliti tudi o teh vprašanjih. 

4. Nič manj važno od prejšnjih je v pokojninskem sistemu vprašanje 
valorizacije, dalje pokojninska osnova pokojnin glede na osebni dohodek, bene- 
ficiranje delovne dobe, usklajevanje pokojnin, kaj naj ureja zvezna zakono- 
daja, kaj je smotrno urediti z republiškim zakonom in podobno. Pri tem ne 
smemo dopustiti, da bi zakonodaja omejevala samoupravo socialnega zava- 
rovanja, ki je pri sedanjih določilih zakona dokaj okrnjena. Ta vprašanja so v 
obeh gradivih obdelana tako, da se v javni razpravi lahko odločimo za naj- 
smotrnejše rešitve. Sindikati bodo glede vseh teh vprašanj, ki so za članstvo 
življenjsko pomembna, organizirali vsestransko razpravo ne glede na to, kdaj 
bodo te razprave končane. Ponovno bi hoteli opozoriti še na to, da ne čakamo 
dokončnih rešitev, temveč da ukrepamo takoj glede vseh tistih vprašanj, ki 
v sedanjem sistemu vsak dan ustvarjajo probleme, kot je na primer določilo 
o valorizaciji pokojnin, in ki otežkočajo tudi revizijo sedanjega sistema. 

5. Sedaj se prvič pojavlja pred nami predlog za revizijo invalidskega za- 
varovanja. Ta del zavarovanja je nekak člen med zdravstvenim in pokojnin- 
skim zavarovanjem. Menimo, da so sprejemljive zlasti tiste rešitve, ki spod- 
bujajo preventivno dejavnost delovnih organizacij in ki razširjajo učinkovitost 
samouprave invalidskega zavarovanja. S tem bodo ustvarjeni vse večji pogoji 
za nacionalno invalidsko varstvo, za integracijo vseh dejavnikov, ki si prizade- 
vajo preprečiti invalidnost, oziroma skrbeti za rehabilitacijo invalidov. Na te- 
melju nekaterih naših praktičnih raziskav je predvsem pomembna sedanja 
politika do poklicne rehabilitacije, do trošenja skladov, oziroma delovnih 
organizacij do teh vprašanj. Zato bi morali v javni razpravi iskati tiste rešitve, 
ki bi smotrno in ne preveč enostransko vključevale delovne organizacije v 
sistem invalidskega varstva in ki bi približevale samoupravo invalidskega za- 
varovanja samemu zavarovancu. 

Kot ste videli v naši razpravi o predlogu slovenskega gradiva o nadaljnji 
ureditvi invalidsko-pokojninskega zavarovanja in o zdaj danih zveznih tezah, 
nismo razpravljali o zahtevi hitre ureditve kongresnega sklepa. Ves čas od 
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kongresa dalje slovenski sindikati zastopajo stališče, da je treba z vso strpnostjo 
jemati tudi kongresni sklep in da je ta v svoji opredelitvi dokaj nejasen, saj 
se iz njega lahko potegnejo različna tolmačenja. Moramo ugotoviti, da razen 
rednih informativnih sredstev in danih predlogov na neposrednih sestankih 
centralnih svetov sindikatov, republiški svet sindikatov ni dobil opredeljenega 
in napisanega predloga, kako izpeljati ta kongresni sklep. Smo približno v taki 
situaciji kot vsi drugi v Sloveniji, kako izpeljati kongresni sklep. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Janez Narad. 

Janez Narad: Tovarišice in tovariši poslanci! Podpiram stališče de- 
lovne skupine in odborov, da je treba v merilu federacije sprejeti le temeljni 
zakon o invalidsko-pokojninskem zavarovanju, ki naj zagotovi enotnost si- 
stema, vse drugo pa naj prepusti normativni dejavnosti samoupravi pokojnin- 
skega zavarovanja. 

Na posvetih, ki smo jih imeli prejšnji teden na terenu, so se poleg sta- 
lišč delovne skupine in odborov izoblikovala še naslednja mnenja in predlogi: 
1. vstopna starost za starostno pokojnino naj ostane 60 let za moške in 55 let 
za ženske, brez predčasnega upokojevanja in predhodnega obdobja s predla- 
ganimi neugodnimi posledicami za upokojence. Ne moremo pa v celoti odbiti 
sklepa kongresa Zveze sindikatov Jugoslavije, ki predlaga nižjo vstopno starost. 
Zato predlagamo, da se prouči vprašanje nižje vstopne starosti za pridobitev 
starostne pokojnine za zavarovance — delovne invalide druge in tretje katego- 
rije, vojaške vojne invalide in delovne vojaške invalide, ki so v delovnem 
razmerju in zaradi starosti nad 45 let nimajo pravico do poklicne rehabilitacije. 
Ti naj bi imeli pravico do starostne pokojnine, odmerjene po enotni lestvici 
glede na zavarovalno dobo brez odbitnih postavk. 

2. Beneficiranje zavarovalne dobe zaradi težjega dela določenih kategorij 
zavarovancev naj ostane še vnaprej v pokojninskem zavarovanju. Določi naj 
se spodnja meja starosti, pri kateri je možna starostna upokojitev pri bene- 
ficirani zavarovalni dobi. 

3. Upokojencem naj se s pokojninskim zakonom ne onemogoča delo in 
plačilo za delo. Izplačevanje pokojnine naj se začasno ustavi le v primeru, če 
prejemki iz takega dela na mesec presegajo poprečno starostno pokojnino v 
republiki. 

4. Upokojenci z nepolno zavarovalno dobo, če ponovno stopijo v delovno 
razmerje in se jim zaradi tega za ta čas preneha izplačevati pokojnina, naj 
bi po izpolnitvi določenih pogojev imeli še vnaprej pravico do ponovne odmere 
starostne pokojnine. 

5. Pokojninska osnova naj bo še vnaprej osebni dohodek ugotovljen za 
daljše obdobje. Nesprejemljivo je stališče, da naj bi bila lestvica za odmero 
pokojnine zasnovana na degresivni osnovi poprečnega osebnega dohodka vseh 
zaposlenih. S tem ukrepom bi bili prizadeti najbolj produktivni delavci in bi 
bilo tudi porušeno načelo, da je pokojnina odraz zavarovančevega dela. Zato 
naj bo lestvica enotna, najvišja pokojninska osnova pa plafonirana. 

6. Valorizacija pokojnin naj se dosledno izvaja vsako leto v skladu z giba- 
njem osebnih dohodkov v republiki, ker se le s tem izognemo odpiranju škarij 
med pokojninami, priznanimi v različnih obdobjih. 

Poleg navedenega naj se ob uveljavitvi izpolnitve sistema pokojninskega 
zavarovanja uredi še: problem predčasno upokojenih zavarovancev v letu 1967 
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in 1968, katerih pokojnine so bile za vsako manjkajoče leto starosti zmanjšane 
za 4 oziroma 3%, saj so ti znatno na slabšem kot upokojenci pred letom 1967, 
ter problem uskladitve pokojnin, priznanih v roku 6 mesecev po uveljavitvi 
datuma z veljavnostjo z dnevom uveljavitve. 

Predlagam, da te predloge in mnenja delovna skupina prouči in jih vnese 
v gradivo, namenjeno za javno obravnavo. Hvala lepa. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovarišica Zdenka Jurančič, 
ki bo govorila o beneficiranju nočnega dela žena na težkih delovnih mestih. 

Zdenka Jurančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagam, da 
v predlogu za spremembe in dopolnitve sistema pokojninskega zavarovanja, 
ki ga danes obravnavamo, dopolnimo v četrtem poglavju, na strani 28 s stališči 
glede beneficiran j a zavarovalne dobe za žene, ki opravljajo težka fizična dela 
v nočnih izmenah. 

Zavarovalna doba naj se beneficira po naslednji lestvici: 
Proizvajalkam, ki opravljajo težko fizično delo v nočni izmeni najmanj 

15 tednov v koledarskem letu za dva meseca, proizvajalkam, ki opravljajo 
težko fizično delo v nočni izmeni najmanj 10 tednov v koledarskem letu za 
1 mesec. Polovico povečanja prispevkov za pokojninsko zavarovanje, ki bi bilo 
potrebno zaradi beneficiranj a delovnega staža, naj bi nosile delovne organi- 
zacije, ki odredijo nočno delo, drugo polovico pa družbena skupnost. Svoj pred- 
log utemeljujem z naslednjim: 

Nočno delo žena prepoveduje mednarodna konvencija, katere podpisnik je 
tudi Jugoslavija. Temeljni zakon o delovnih razmerjih v 3. odstavku 54. člena 
sicer dovoljuje, da sme delovna organizacija razporediti na nočno delo tudi 
žene, če to zahtevajo nujne družbenoekonomske ali socialne okoliščine. Tudi 
v teh primerih le pod pogojem, da dobi delovna organizacija za uvedbo takega 
dela soglasje pristojnega republiškega upravnega organa. Ta mora predhodno 
zahtevati mnenje republiškega odbora sindikata in republiške gospodarske 
zbornice. Delovni pogoji proizvajalk, ki delajo v nočnih izmenah, so zelo težki, 
kar povzroča predčasno omejeno delovno sposobnost žena. Posebej to velja še 
za predice in tkalke v tekstilni industriji, ki predstavljajo veliko večino za- 
poslenih proizvajalk, ki delajo v nočnih izmenah v slovenski tekstilni industriji. 
V podjetju, kjer sem zaposlena, dela na delovnih mestih predic in tkalk nad 
1000 žena od 1300 žena, zaposlenih v nočnih izmenah in od 3300 vseh zaposlenih 
v našem podjetju. Po podatkih socialne službe v našem podjetju je na delovnem 
mestu tkalke do sedaj ena sama proizvajalka dočakala upokojitev kot tkalka. 
Del drugih odhaja v pokoj predčasno na podlagi sklepov invalidskih komisij, in 
sicer zaradi raznih obolenj kot so psiho-nevroze, živčna obolenja, okvare hrbte- 
nice, sluha, vida, nog, obolenj srca, dihal itd. Večina teh obolenj nastane kot 
posledica naporov na delovnem mestu. Del proizvajalk, ki nima še tako izrazitih 
znakov invalidnosti, premeščamo od težkih delovnih mest na tako imenovana 
lažja delovna mesta, ki jih v veliki večini, poudarjam v veliki večini, impro- 
viziramo izključno zaradi socialnih razlogov. Menim, da je nujno potrebno v 
primernem časovnem obdobju in morda postopoma tako kot smo uvedli, oziroma 
še uvajamo' 42-urni delovni teden, dokončno uveljaviti še prepoved nočnega 
dela za žene. Naj mimogrede povem, da pred vojno v našem podjetju ni niti 
ena žena delala ponoči, dotlej pa naj bi se ženam, ki opravljajo težko fizično 
delo v nočnih izmenah, priznaval vsaj beneficiran delovni staž. Večje finančne 
5 
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obveznosti v obliki prispevka za pokojninsko zavarovanje bi morda prisilile 
podjetja, da razmišljajo o opustitvi nočnega dela za žene. Hvala lepa. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Besedo ima Franci Kolar. (Se odpo- 
veduje.) 

Besedo ima Ferdinand Vode, ki bo govoril o pokojninskem zavarovanju 
kmetov. 

Ferdinand Vode: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V svoji razpravi bom govoril le o problemu starostnega in invalidskega za- 
varovanja kmetov. Pri tem ne bi hotel ponavljati stvari, ki jih je glede tega 
vprašanja že načel poslanec Rado Pušenjak. Z njim se strinjam glede stanja 
v kmetijstvu, predvsem o ekonomski zmogljivosti kmetov in o ukrepih, ki ne 
odpravljajo težav, marveč jih večkrat celo večajo. Ekonomsko stanje kmeta 
ima bistven pomen za izvajanje zavarovanja kmetov in je zato prav, da je 
postavil tovariš Pušenjak ta vprašanja na prvo mesto. 

V predloženem materialu je to vprašanje zelo skromno omejeno, predvsem 
mislim na vprašanje starostnega in invalidskega zavarovanja kmetov. Če go- 
vorimo o dopolnitvah in spremembah starostnega zavarovanja, bi bilo pač nujno, 
da se tretjini prebivalstva, ki starostno ni zavarovano in ki je v veliki večini 
tudi socialno najbolj ogroženo, posveti tudi več pozornosti in da se vključi v 
sistem popolnega socialnega zavarovanja. 

Zahteve po starostnem zavarovanju kmetov so že dalj časa predmet živah- 
nih razprav samoupravnih organov zdravstvenega zavarovanja kmetov. Iz teh 
razprav bi lahko že sedaj izluščili nekaj zelo tehtnih zaključkov o ureditvi bo- 
dočega starostnega zavarovanja kmetov. 

V starostno varstvo bi morali sprejeti tudi kmečko prebivalstvo, ki ga je 
glede na število prebivalstva še vedno približno ena tretjina. Ze glede na to, 
da so v pokojninsko zavarovanje zajeti tudi vsi ostali poklici kot obrtniki, 
gostilničarji in drugi samostojni poklici, bi morali rešiti ta problem kmetov. Za- 
varovanje bi moralo biti obvezno zaradi velikega števila ostarelih in socialno 
ogroženih ljudi na vasi. Krog zavarovancev pa naj bi bil približno enak kot 
je v zdravstvenem zavarovanju kmetov. 

Dosedanje izkušnje zdravstvenega zavarovanja kmetov kažejo, da gospo- 
darska sposobnost precejšnjega števila vključenih zavarovancev ni sposobna 
prispevati v sklade v takšnem obsegu, da bi lahko sami krili vse izdatke. Go- 
spodarsko močnejši kmetje zaradi majhnega števila ne morejo, po načelu vza- 
jemnosti in solidarnosti, prispevati vsega primanjkljaja, ker bi jih to gospodar- 
sko preveč ogrozilo. Prostovoljno zavarovanje brez vzajemnosti in solidarnosti 
na podlagi kapitalnega kritja je sicer izvedljivo, če bi bilo dovolj interesentov, 
vendar bi ostala izven zavarovanja velika večina kmetov, saj niso sposobni kriti 
stroške tega zavarovanja. Zato menim, da takšno zavarovanje ne more zado- 
voljivo rešiti starostne oskrbe kmetov in tudi ni v duhu naše socialistične stvar- 
nosti. Mislim, da je treba nujno čimprej pristopiti h konkretni izdelavi sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja kmetov in ugotoviti njihovo spo- 
sobnost za pokrivanje stroškov zavarovanja in kolikšna bi bila potrebna pomoč 
širše družbene skupnosti. 

Če je družba zainteresirana, da ostane vsaj del kmečke mladine na vasi 
to stališče smo potrdili z resolucijo o razvoju kmetijstva v Sloveniji na lanskem 
zasedanju našega zbora, potem je nujno, da ima kmečko prebivalstvo vsaj pri- 
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bližno enake pravice kot drugi delovni ljudje. Ena od teh pravic je tudi sta- 
rostno zavarovanje. Predlagam, da delovna skupina posveti temu problemu več 
pozornosti tako, da bomo lahko čimprej začeli pripravljati sprejem tega pre- 
potrebnega zakona. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Ivan Brumen. 

Ivan Brumen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Gradivo o pokojninskem zavarovanju nikjer ne omenja pokojninsko-invalidsko 
zavarovanje tistih kategorij zavarovancev, ki so po zveznem zakonu sicer ob- 
vezno zavarovani, njihovo invalidsko in pokojninsko zavarovanje pa smo v 
naši republiki izvedli s posebnimi pogodbami, sklenjenimi med njihovimi zdru- 
ženji in republiško skupnostjo socialnega zavarovanja. V mislih imam svobodne 
poklice, zasebne obrtnike in zasebne gostilničarje. 

Na področju zavarovanja teh kategorij zavarovancev obstajajo določena 
odprta vprašanja, kot je na primer na področju obrti zavarovanje samostojnih 
obrtnikov. O vprašanju invalidskega in pokojninskega zavarovanja zasebnih 
obrtnikov sta naš zbor in gospodarski zbor razpravljala junija meseca lanskega 
leta ob priliki razprave o nadaljnjem razvoju obrtništva. Tedaj sta sprejela 
tudi določena priporočila in stališča. Nekatera ta vprašanja se bodo morala 
že v kratkem rešiti s posebnimi pogodbami. Vendar menim, da sodi tudi vpra- 
šanje invalidsko-pokojninskega zavarovanja teh kategorij ljudi v kompleks in- 
validskega in pokojninskega zavarovanja, ki ga moramo v bodoče tudi v naši 
republiki urediti z zakonom. Čeprav morda na istih načelih kot veljajo za in- 
validsko in pokojninsko zavarovanje delavcev v rednem delovnem razmerju, 
bodo pri teh kategorijah zavarovancev tudi v bodoče obstajale v zakonski ure- 
ditvi določene specifičnosti. Menim, da bi bilo prav, da se v gradivu, ki bo dano 
v javno razpravo*, vključijo tudi odprta vprašanja teh kategorij zavarovancev. 
Javna razprava o teh vprašanjih bo namreč omogočila, da bomo prišli pri bo- 
dočem zakonskem urejanju tega vprašanja na območju republike Slovenije 
do ustreznejših stališč in rešitev. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan : Besedo ima tovariš Janko 2igon, ki bo 
govoril o starostnem zavarovanju kmetov. 

Inž. Janko Žigon: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V svojem prispevku se nameravam zadržati pri starostnem zavarovanju kmetov, 
ker se s predgovorniki strinjam, bom svojo razpravo usmeril le na podporo 
določenih predlogov. 

Veseli me, da smo se spomnili te naše številne, vendar najbolj zapostav- 
ljene kategorije prebivalstva. Ugotavljamo, da so razmere v zasebnem, kmetij- 
stvu zelo neugodne in da se iz leta v leto slabšajo. Proces razslojevanja vasi 
nenehno napreduje. Na kmetijah ostajajo starejši ljudje, ki so vse manj spo- 
sobni za delo in so vse bolj potrebni pokojnine. Strinjam se z ugotovitvami 
komisije, da ne bo možno financirati pokojninskega zavarovanja kmetov zgolj 
iz lastnega prispevka, marveč bo potrebna pomoč družbene skupnosti. Le-ta 
je tudi dolžna pomagati, saj je žalostno stanje našega zasebnega kmetijstva v 
mnogo čem posledica nepravilne politike v preteklosti. Nujno je torej, da širša 
družbena skupnost poravna svoj dolg do našega kmeta. Menim, da s tem pro- 
blemom ni mogoče več odlašati, saj se stanje v kmetijstvu čedalje bolj slabša. 
5» 
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Prav gotovo bo imela uvedba pokojninskega zavarovanja kmetov ugodne po- 
sledice pri nadaljnjem razvoju kmetijstva in družbenih odnosov na vasi. S tem 
se odpira perspektiva za kmečko mladino, ki bo rada ostajala doma in obdelo- 
vala zemljo. Zaradi pozitivnega razvoja se bo okrepila ekonomska moč našega 
kmečkega prebivalstva, ki bo sčasoma lahko samostojno prevzelo celotno breme 
ali vsaj pretežni del pokojninskega zavarovanja. 

Glede konkretnih predlogov menim, da je starostna meja 70 let previsoka. 
Znižati bi jo morali na 65 let. Domnevna pokojnina 2500 din na leto ni visoka, 
vendar bi bil to stalni dohodek, ki na kmetiji s precejšnjo revščino več zaleže 
kot upokojenemu delavcu polproletarcu. Glede na specifične razmere: in po- 
trebe kmetijskih zavarovancev je nujno, naj bo zvezni zakon, ki ureja to pro- 
blematiko, zelo splošen in naj daje najširše možnosti republiki, da po svoje uredi 
vsa ta vprašanja. Hvala lepa. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Zadnji prijavljeni govornik je tovariš 
Marko Bule. 

Inž. Marko Bule: Tovariš predsednik, tovarišice in tovarišici poslanci! 
Dovolite mi nekaj besed o vprašanju, ki kot smo slišali iz referata tovariša 
Hafnerja in poročila delovne skupine, to ni samo socialno ali politično vpraša- 
nje, marveč glede na učinke in posledice zelo pomembno ekonomsko vprašanje. 

Delim mnenje s tovarišem Hafnerjem, da imamo za to problematiko zelo 
malo strokovnih in znanstvenih analiz ter argumentov. K temu bi dodal samo 
še to, da imamo tudi zelo malo drugih podatkov, kot na primer planskih pred- 
videvanj. Mogoče je to prav taka hiba kot pomanjkanje znanstvenih in stro- 
kovnih podatkov, ker to pomeni nepopolno orientacijo na drugih planskih pod- 
ročjih. V druga planska predvidevanja se namreč inkorporirajo problemi, ki 
jih tretiramo še posebej, kadar razpravljamo o pokojninskem sistemu. Ena od 
osnov pokojninskega sistema so pravzaprav precej jasna demografska gibanja 
in le-ta morajo najbrž biti vse bolj tudi v središču planskih razprav. Zelo težko 
bomo namreč govorili o dolgoročni orientaciji in dolgoročnih gibanjih, če ne 
bomo seveda primerjali trenda porasta zavarovancev oziroma zaposlenih s tren- 
dom porasta upokojencev, s predvidevanji porasta nacionalnega dohodka, pred- 
videvanji porasta osebnih dohodkov in življenjskih stroškov. Vse to je med 
seboj zelo povezano in izključitev enega od drugega bi prav gotovo dalo v per- 
spektivi nezadostne kompleksne pokazatelje in lahko tudi napačne rešitve. 

Mislim, da se je na to prav spomniti, še posebej, ker imamo dostikrat pred 
seboj predvsem socialne aspekte pokojninskega sistema. Moramo tudi opozoriti, 
da delamo spremembe v tem sistemu v situaciji, ko v Jugoslaviji dosegamo 
nacionalen dohodek na prebivalca okoli 600 dolarjev, medtem ko znaša ta do- 
hodek na Švedskem 3000 dolarjev na prebivalca. Zelo radi pa govorimo o tem, 
kakšno socialno varstvo uživajo ljudje na Švedskem in kakšen naj bo to vzor 
za nas. Mislim, da je vsa ta ekonomska slika z njihovimi možnostmi nujna, če 
hočemo, da se ne bomo v prihodnje znašli v situaciji še hujših razprav in še 
večjih težav v pokojninskem sistemu. Te se pa v bistvu ne nanašajo na načela, 
temveč na problem valorizacije pokojnin, oziroma usklajevanja pokojnin starih 
in novih upokojencev zaradi nezadostnih sredstev pokojninskega sklada. 

Delim mnenje, z ugotovitvami tovariša Hafnerja in drugih govornikov. 
Podobno smo ugotovili tudi v dosedanjih razpravah v organih federacije. Se po- 
sebej naj omenim to, ker je za današnjo razpravo predložen tudi osnutek zveznih 
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tez in to, da res ne gre za nek popolnoma nov sistem. Zato bi bilo treba delovni 
naslov teh tez, o katerih bo razpravljala zvezna skupščina v naslednjih dneh, 
spremeniti. Gre namreč za dopolnitve sedanjega pokojninskega sistema, saj so 
osnovni elementi pokojninskega sistema, ki so bili sprejeti leta 1965, v osnovi 
dobri in jih je treba le nadalje razvijati in dopolnjevati. 

Mislim, da je vendarle osnovno, o čemer bi se morali sporazumeti, to, kar 
je predlagala delovna skupina. Med njenimi predlogi in zveznimi tezami ni no- 
bene razlike o tem, kakšen je pravzaprav značaj pokojnine. V obojnem se 
ugotavlja, da gre za večji ekonomski značaj pokojnine, ki pa vendarle more 
kazati svojo solidarnost v povsem določenih kategorijah: solidarnost za starost, 
za invalidnost in solidarnost za primer smrti. Drugih solidarnosti pravzaprav 
v tem sistemu ni. Vsi drugi odnosi morajo nositi svoja ekonomska obeležja. 
Mislim, da je to eno osnovnih izhodišč, kajti če to izhodišče sprejmemo — 
delovna skupina to predlaga — potem nam bo najbrž mnogo laže voditi raz- 
pravo še o nekaterih nejasnih in spornih vprašanjih, vključno tudi v vpraša- 
nju starostnega zavarovanja kmetov. Zakaj? Verjetno je to veliko laže disku- 
tirati v naših slovenskih razmerah, kjer znaša razmerje 70 :30 v korist 
nekmečkega prebivalstva. Vemo, da naj bi bil pokojninski sistem v Jugoslaviji 
vsaj v osnovah enoten. Zaradi tega najbrž ne bomo mogli tega vprašanja 
enotno postaviti za vso Jugoslavijo, kjer znaša to razmerje 51 : 40 v korist 
kmetov. Vemo, da je danes v Jugoslaviji 45% aktivnih prebivalcev, to je 
zavarovancev, se pravi tistih, ki dejansko prispevajo v pokojninske sklade. Za- 
radi tega mislim, da bo treba tem vprašanjem posvetiti še mnogo večjo skrb. 
Pri tem najbrž ne gre zanemariti tem osnovnega stališča, ki ga ponuja.delovna 
skupina. Mislim, da je ta dober in da je glede na vse ostale odnose to< tudi 
ekonomski pristop. 

Druga ugotovitev je ta, da je delovna skupina ponudila vse pokazatelje 
precej dolgoročno. Moram ugotoviti, da je bila med tem izdelana v inštitutu 
za družbene vede v Beogradu še bolj dolgoročna orientacija, namreč demograf- 
ska analiza upokojencev, ki pokaže podatke za nadaljnjih 20 let, to je dO' leta 
1987. Iz vseh teh podatkov, ki so zbrani po republikah, se predvsem ponuja 
dvoje vprašanj, in sicer: kakšno bo gibanje rasti števila zavarovancev in kakšno 
bo gibanje oziroma trend rasti števila upokojencev? Iz podatkov za nadaljnjih 
20 let je precej jasno, da bo imela projekcija do leta 1987 približno iste zakoni- 
tosti kot jih je imelo preteklo obdobje, morda nekoliko zaostrene. Vemo, da 
smo od leta 1952 do 1961 preživljali tako imenovano industrializacijo Jugosla- 
vije, ko je bil porast števila zaposlenih zelo velik, na leto približno 204 000, kar 
seveda pomeni tudi za tolikšno število porast zavarovancev. Ze po letu 1962, 
ko smo nehali z intenzivno industrializacijo, pa je bil porast mnogo manjši 
in je znašal približno 53 000. Računamo, da ta porast v naslednjih nekaj letih 
ne bo mnogo večji, torej porast tistih, ki naj vlagajo v pokojninske sklade. Ce 
pa hočemo, da se zadrži današnji odnos med zavarovanci in upokojenci, bi 
morah imeti že leta 1977 zaposlenih ne 4 milijone, kot jih je sedaj, marveč 
5 185 000. To pomeni, da bi moral biti tempo zaposlovanja mnogo večji kot je 
danes, ali pa bo odnos med zavarovanci in upokojenci še mnogo bolj neugoden 
tudi za Slovenijo. 

Delež zavarovancev bi bil še vedno zelo obremenjen, še posebej pa bi morali, 
kot je predloženo, ob manjših vlaganjih kmečkih zavarovancev le-tem za vso 
Jugoslavijo, dajati tudi pokojnine. 
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Rekel sem, da vse kaže na nevarnost, da se odnos poslabša, veste pa tudi, 
da je ta odnos že sedaj neugoden. Iz podatkov delovne skupine je jasno raz- 
vidno, da je odnos v Sloveniji slab, čeprav je relativno še kar dober, saj znaša 
na 7 aktivnih enega starostnega upokojenca, v Makedoniji tudi 10 in na Ko- 
sovem celo 30. Seveda je to mnogo slabše v odnosu na vse upokojence. Ne bom 
govoril o tem podrobneje, saj so podatki na razpolago in bodo služili nam 
vsem kot argumentacija za bodoče razprave. Vendar zaključki teh materialov 
kažejo, da ima največji vpliv na porast števila upokojencev starostna doba, 
oziroma njeno zmanjševanje oziroma povečevanje. Tudi ti podatki, ki govorijo 
o drugi dekadi od leta 1977 do 1987, zelo evidentno govore, da moramo, če 
nočemo, da bo skok porasta števila upokojencev nad vsemi pričakovanji, za- 
držati starostno dobo tako kot to predlaga delovna skupina, tj. 60 let. To je 
najbolj zanesljiv činitelj, da bodo gibanja upokojencev v bodočih 20 letih, kar 
se da normalna. 

Ista študija tudi ugotavlja, da je vpliv delovne dobe, oziroma delovnega 
staža mnogo manjši in da so v 20 letih njegovi učinki mnogo manjši kot učinki 
starostne dobe. Se posebej zato, ker se govori, da so učinki mnogo večji po 
finančni strani okoli višine pokojnin, okoli obremenjevanja gospodarstva ali 
osebnih dohodkov, mnogo manj pa glede na števila bodočih upokojencev. Tudi 
ti podatki govore, da je treba vzeti kot osnovno vodilo — tudi delovna skupina 
to predlaga — da v prihodnje nikakor ne zmanjšujemo delovne dobe in da 
ostanemo tudi pri starosti 60 let. 

Druga ugotovitev, ki je argumentirana s številkami, kaže v nasprotju z 
dosedanjimi argumenti, da bo v bodoče upokojevanje zelo malo vplivalo na 
zaposlovanje. Podatki za naslednjih 10, 20 let popolnoma demantirajo vse 
ugotovitve, da bo upokojevanje v prespektivi bistveno vplivalo in d.a lahko 
vpliva na zaposlovanje. En sam podatek, mogoče ga ne bom povsem, točno 
interpretiral, kaže, da je takšnih, ki imajo 35 let delovnega staža in tudi 55 let 
starosti, v Jugoslaviji nekaj nad 13 000. Takšnih, ki imajo 35 let delovnega staža 
in so stari nad 60 let, je nekaj nad 6000. To se pravi, da bi bili, če bi vsi ti 
naenkrat šli v pokoj, učinki na zaposlovanje v Jugoslaviji minimalni. Izdelana 
je tudi študija, ki kaže, koliko bi bilo v letih 1970, 1971 in 1973 prostih delov- 
nih mest, če'bi šli ti, ki imajo pogoje, v pokoj. Na leto približno 3 do^4000, kar 
je zaskrbljujoč podatek glede na dejstvo, da pri nas na leto konča šolanje 
130 tisoč ljudi, ki hočejo delovna mesta. 

Ta ugotovitev torej kaže, da bo porast števila starostnih upokojencev v 
drugi dekadi od leta 1977 do 1987 mnogo hitrejši kot bo v prvi dekadi. To 
pomeni, da se bodo odnosi in razmere tedaj še bolj zaostrile. Četrta ugotovitev 
je ta, da bo odnos starostnih in invalidskih upokojencev nasproti aktivnim 
prebivalcem konstanktno v porastu v naslednjih dvajsetih letih. 

Vse te ugotovitve -— kot sem že dejal — jasno kažejo, da bi smeli bistveno 
menjati pokojninski normal in da bi morali ostati pri sedanjih normalah, ali 
pa jih celo zaostriti. 

S tem v zvezi dve besedi o stališču kongresa sindikatov. Mislim, da je 
delovna skupina prav ugotovila, da se mora problem reševati skozi prizmo 
minulega dela tudi v delovnih organizacijah in ne samo na ravni Jugoslavije 
ali republike. Ce ne bomo formirali skladov delovnih organizacij, iz katerih 
bo omogočen dodatni zaslužek prekvalificiranemu delavcu, da ne bi silil v pokoj, 
verjetno ne bomo uspešno rešili tega problema. Verjetno je to poseben problem 
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izčrpanih generacij. Prav gotovo je vse take zahteve najustrezneje reševati 
prek invalidskega upokojevanja s tem, da se posebni instituti ne menjajo. 

Seveda nastaja vprašanje, ali v bodoče zadržati institut začasnega upoko- 
jevanja ali ne. Moramo ugotoviti, da so dosedanje razprave pokazale, da bi 
ga bilo treba zadržati. S tem, ko govorimo »zadržati« pa to terja načelo, da 
mora biti ta odnos ekonomski. To pomeni, da bo nekdo, ki gre prej v pokoj, 
tudi manj prejemal, ker je manj vlagal in bo dalj časa koristil. Torej gre za 
to, da se zadrži tudi institucija odbitka. Vprašanje je sedaj samo, kakšnega 
odbitka? Ali sedanjega, ki je 4 in 3 % ali večjega ali manjšega? Ekonomska 
računica kaže, da bi morali biti odbitki samo večji. Vi pa veste, da so zahtevki 
v tem, da bi odbitke odpravili, kar bi prav gotovo pomenilo v bistvu spre- 
membo osnovnih pokojninskih normal. 

Seveda se pri vsem tem dostikrat uporabljajo zelo različni argumenti. 
Tudi mene so vprašali v anketi, kaj je v interesu delavca in delavskega raz- 
reda: ali skrajševanje delovnega staža ali podaljševanje. Dejal sem jim, da ne 
bom sodeloval v tej anketi, ker dajati odgovore tako na hitro brez slehernih 
podatkov in analiz, ni koristno. Ne glede na to menim, da je delavčev interes 
predvsem še nadalje zmanjševati delovni teden in v tednu delati čim bolj 
produktivno. Tako delati pa ne pomeni izčrpavati se. Najbrž velja tudi pre- 
govor, da »dokler človek dela, toliko časa živi.« Mislim, da je to tudi delavčev 
interes kot interes vsakega našega človeka. 

Seveda nastaja tudi vprašanje pokojninske osnove in finančnih virov za 
fonde. Moramo ugotoviti, da je med zveznimi tezami in poročilom delovne 
skupine majhna razlika. Popolna enotnost je v tem, da je dosedanji dokladni 
sistem nevzdržen in da bi pripeljal, če ga zadržimo kot je v bodoče ob takih 
demografskih gibanjih, do novih absurdov in v še večje razlike med starimi 
in novimi upokojenci. Zaradi tega je povsem jasno, da bi pokojninske fonde 
bilo treba financirati še z dodatnimi viri. Vprašanje je le, iz kakšnih virov? 
Kdor je pazljivo prebral zvezne teze, je lahko opazil predlog, naj bi bil ta 
dodatni vir del dohodka delovnih organizacij, Dosedanje razprave o srednje- 
ročnem planu Jugoslavije so pokazale, da bo moral biti državni kapital v na- 
slednjem srednjeročnem planu in tudi najbrž še dalj uporabljen za že sprejete 
državne obveznosti za razvoj nerazvitih območij. Zaradi te pomoči, ki je ne- 
sporno politično ekonomsko dejstvo v Jugoslaviji, ne bi ostala skoraj nikakršna 
sredstva za reševanje problemov pokojninskega zavarovanja. Strinjam se s tem, 
da bi tudi od državnega kapitala črpali dodatne vire za valorizacije starih po- 
kojnin m še posebej za rezerve pokojninskega sklada. Brez teh namreč ne bo 
mogoče vzdržati bodočih gibanj, katerim tudi naše bodoče gospodarstvo ne 
bo moglo uiti. Seveda se s tem v zvezi postavlja vprašanje, ali bo mogoče vse 
te probleme rešiti brez dodatnega obremenjevanja gospodarstva. Zato mislim, 
da bo vprašanje financiranja ena zelo pomembnih dodatnih nalog za delovno 
skupino in še posebej, ali kaže iti na dohodek od gospodarstva. Je namreč vrsta 
možnosti plačevanja in sicer pavšalno od dohodka, ali diferencirano upoštevajoč 
npr. organski sestav kapitala, kar pomeni minulo delo. 

To pomeni, da bi tista delovna organizacija, ki ima zelo visok odstotek 
sokapitala, plačala več. Iz prakse pa vemo, da imajo prav te delovne organi- 
zacije manjši dohodek. Postavlja se torej vprašanje, kako bi plačevale več. Se 
pravi, da je tu torej nekaj odprtih vprašanj, ki prav gotovo zahtevajo zelo 
hitro razreševanje in sistemske odgovore. Brez njih najbrž ne bomo mogli 
urediti bodočega financiranja. Naslednje odprto vprašanje je problem valo- 
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rizacije, ki tudi v predlogu delovne skupine ni dokončno izdelan niti ni v zvez- 
nih tezah. Vprašanje valorizacije je osnovni problem dosedanjega in najbrž 
tudi bodočega sistema glede na sredstva, saj je to vprašanje izvor vsega ne- 
zadovoljstva in vseh problemov. Zato mislim, da bo treba iti na nek avtoma- 
tizem, saj bi to bilo edino jamstvo za stare upokojence. Vprašanje je le, ali 
naj ostane tak avtomatizem kot zdaj na temelju porasta življenjskih stroškov, 
ah na temelju porasta osebnih dohodkov ali pa morda na temelju kakšnih 
drugih ekonomskih kategorij. To je vprašanje, ki zahteva nedvomno vso po- 
zornost delovne skupine in tudi nas vseh. 

Tretje vprašanje so pokojninske osnove. Tovariš Hafner je to vprašanje 
v svojem referatu omenil in zato' naj samo povem, da so stališča glede tega 
zaenkrat v Jugoslaviji zelo različna. Javnosti je znano na primer stališče Srbije, 
da naj bi se uvedli zavarovalni razredi, iz katerih se naj bi oblikovala pokoj- 
ninska osnova in iz tega naslova valorizirale tudi pokojnine. Slišali smo stališča 
naše delovne skupine, da naj bo to predvsem desetletni osebni dohodek, ki je 
tudi najbolj v skladu z nagrajevanjem po delu. Mislim, da res ne bi smeli za- 
virati sistema delitve in nagrajevanja po delu, temveč bi to morali povsem 
uresničiti. Nedvomno bo treba izdelati dodatne ekonomske argumente in tudi 
sistemsko-politiene, da bi lahko našli dokončno rešitev. Seveda je še vrsta 
drugih vprašanj, za katera še nismo' našli odgovorov. Mislim, da bi bilo prav, 
če bi delovna skupina vključila vsa ta vprašanja. Treba bo razpravljati prav 
tako o vprašanjih, ki zadevajo položaj borcev. Ugotovitev glede tega v zveznih 
tezah ne ustreza, saj vemo, da so odnosi še slabi in zato jih bo treba po- 
praviti; zaradi tega bo morala komisija predvideti še posebne predloge. 

In nazadnje gre še za vrsto drugih vprašanj kot na primer, ali bomo vklju- 
čili druge zavarovalne sisteme v ta pokojninski sistem ali jih iz njega izključili. 
Na primer: vprašanje dokupa delovne dobe. Veste, da je o tem velika razprava. 
Postavlja se vprašanje, ali to vključiti v pokojninski sistem, ali pa bomo to 
izločili in se dogovorili za zavarovalne sisteme po načelu DOZ. To so vpra- 
šanja, ki zahtevajo dodatne razprave in odgovore, da bi bili s tem, kar bomo 
predlagali kot dokončno rešitev, povsem na jasnem. Mislim, da so še tudi druge 
naloge, ki si jih je zadala delovna skupina. Več sem govoril o stvareh, o ka- 
terih naj bi se zbralo kar največ argumentov. Mislim, da smo vsi zainteresirani 
za ta vprašanja in zato bi bilo verjetno prav, če kot je predlagal tovariš Hafner 
— odobrimo poročilo delovne skupine s tem, da se le-ta najbolj aktivno loti 
vseh odprtih vprašanj in zbere argumentirane odgovore, oziroma najvažnejše 
ugotovitve javne razprave. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce ne, potem 
vas obveščam, da smo se trije predsedniki posvetovali med seboj in tudi s to- 
varišem Hafnerjem. Predlagamo na osnovi njegovih predlogov tele sklepe, ki 
vam jih bom prebral: 

Skupščina SR Slovenije je po obravnavi poročila delovne skupine za pro- 
učitev sistema zdravstvenega in invalidsko-pokojninskega zavarovanja na 
skupni seji republiškega, socialno-zdravstvenega in gospodarskega zbora dne 
23. 1. 1969 sprejela naslednje sklepe: 

1. Zbori odobravajo1 poročilo delovne skupine za proučitev sistema zdrav- 
stvenega in invalidsko-pokojninskega zavarovanja ter pozitivno ocenjujejo iz- 
hodišča, dana v poročilu za izpopolnitev sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Zlasti se zbori strinjajo z odklonilnim stališčem delovne skupine 
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do zahtev za skrajšanje delovne dobe, oziroma zahtev za predčasno upokoje- 
vanje pod ugodnejšimi pogoji od sedanjih in nalagajo vsem pristojnim republi- 
škim organom, da zastopajo tako stališče na vseh merodajnih mestih. » 

2. Delovna skupina za proučitev sistema zdravstvenega in invalidsko-po- 
kojninskega zavarovanja naj v skladu s pripombami odborov in zborov skup- 
ščine izpopolni predloženo poročilo glede sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja do 15. februarja 1969, nato pa da to poročilo v javno razpravo, ki 
bo trajala do 30. aprila 1969. 

3. Zbori se strinjajo s programom dela podskupine za sistem zdravstvenega 
varstva in zavarovanja s tem, da mora delovna skupina za proučitev sistema 
zdravstvenega in invalidsko-pokojninskega zavarovanja najkasneje do konca 
marca 1969. leta predložiti skupščini osnutek republiškega zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva prebivalstva 
ter predloge za spremembo oziroma dopolnitev zakona o organizaciji zdrav- 
stvene službe v SR Sloveniji. Pri pripravi osnutka zakona se mora delovna 
skupina oslanjati na sklep o stališčih k predlogu sistema za zagotovitev osnov- 
nega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja prebivalstva, Uradni 
list »SRS št. 220-27/68, ki predstavlja prvo fazo pri sprejemanju tega predpisa. 

Vsi republiški predpisi in drugi ukrepi, ki so potrebni, da bi se izpopolnil 
sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, morajo biti pri- 
pravljeni tako, da se bo lahko izpopolnjeni sistem zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja začel v celoti uresničevati v začetku leta 1970.« 

Imamo torej tri sklepe: prvega, ki se nanaša na stališča delovne skupine 
kot so bila danes obrazložena in kot so bila prezentirana v materialu, s tem, 
da se zlasti opredeljujemo za stališča delovne skupine glede pogojev upokoje- 
vanja. To je torej prvi sklep. Drugi sklep je, da naj se da ta material, izpopol- 
njen z diskusijo v odborih in v naših zborih, v javno razpravo, ki naj traja 
do 30. aprila letos. Tretja točka se nanaša posebej na zdravstveno zavarovanje 
in na sistem zdravstvenega varstva. Glede tega nalagamo, da naj bo do konca 
marca 1969 predložen osnutek republiškega zakona o zdravstvenem zavaro- 
vanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva prebivalstva ter predlogi 
za spremembo oziroma dopolnitev zakona o organizaciji zdravstvene službe v 
SR Sloveniji. 

Tovariši in tovarišice, ali je ta predlog dovolj jasen? Ali lahko na osnovi 
tega, kar sem prebral, že lahko sklepamo? 

Prosim, tovariš Vinko Hafner. 

Vinko Hafner: Imam samo tole pripombo' oziroma predlog: pred- 
lagam, da damo gradivo v javno razpravo namesto 15. 2. šele 20. 2., to je pet 
dni kasneje. To so lahko dragoceni dnevi. Nadalje predlagam, da ta razprava 
ne traja do 30. aprila, marveč do 30. maja. Zakaj to? Zato, ker bodo med tem 
volitve in bo večina aktivnih delavcev prezaposlena z njimi. Mimo tega pa lahko 
razprava o tako delikatni stvari traja mesec dni dalj. Sele potem je mogoče 
računati, da bodo skupščine v novem sestavu začele razpravljati definitivno 
o svojih stališčih do pokojninskega sistema. Imam torej ta dva predloga, in 
sicer, da, se prvi rok podaljša za pet dni do 20. 2. in drugi rok do 31. maja. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Mislim, da nihče ne bo imel težav s tem, 
čeprav moram povedati, da so menili v predhodnih pogovorih nekateri tova- 
riši, da je treba prav volitve izkoristiti za obravnavanje teh vprašanj. Menim, 
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da se s tvojima predlogoma vsi strinjamo. Dajem torej predlog sklepov v ob- 
ravnavo. Ali želi kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem bi lahko prešli na samo 
sklepanje. 

V smislu našega poslovnika moramo glasovati ločeno po zborih. Prosim 
socialno-zdravstveni zbor, ki je pristojen za to stvar, da tisti njegovi člani, ki 
so za take sklepe, dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Ali je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor te sklepe soglasno sprejel. 
Dajem sklepe na glasovanje v gospodarskem zboru. Prosim tiste člane gospo- 
darskega zbora, ki so za take sklepe, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
tudi gospodarski zbor te sklepe soglasno sprejel. 

Končno prehajam tudi na republiški zbor in prosim člane republiškega 
zbora, ki so za te sklepe, da dvignejo' roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi republiški zbor te sklepe soglasno sprejel. S tem 
smo izčrpali našo skupno sejo. 

Dajem za člane republiškega zbora pol ure odmora. 

Predsednik Miran Gosi ar: Gospodarski zbor nadaljuje z delom ob 
pol šestih. 

Predsednik Vinko Mozetič: Dnevni red socialno-zdravstvenega zbora 
je izčrpan, zato zaključujem sejo. 

(Skupna seja je bila zaključena ob 17.15, seja republiškega zbora pa se 
je nadaljevala ob 17.50.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši, nadaljujemo s sejo 
in to z obravnavanjem 3. točke dnevnega reda, to je z obravnavo 
osnutka zakona o visokem šolstvu. 

Dopoldne smo se bližali že koncu splošne obravnave. Besedo ima tovarišica 
Atena, 

Ela Ulrih: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovani tovariši poslanci 
in poslanke! 

V načelni razpravi želim izraziti prepričanje, da zakonski osnutek v naj- 
večjem možnem obsegu upošteva mnogokrat izražene splošne zahteve za nove 
rešitve, čeprav so nekatera vprašanja še vedno ostala nerešena. Vendar se bojim, 
da smo pred leti zastavljeno šolsko reformo nekoliko prenagljeno zavrnili in 
to premalo znanstveno utemeljili. 

Prepričana sem, da daje zakonski osnutek dovolj realnih možnosti za 
uresničenje vseh naprednih prizadevanj. Seveda pa se tudi bojim, da zakonski 
osnutek ne preprečuje, da se ne bi še nadalje zadrževalo tisto staro, kar smo 
že tolikokrat obsodili. Zato moram povsem zaupati naprednim silam, ki delujejo 
na univerzi, v združenjih in visokošolskih zavodih samih, da bodo predani 
znanstveni resnici, spoštovali napredek in se nesebično in pošteno borili za 
uresničitev naprednega. 
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Deloma načelno, deloma k posameznim členom zakonskega osnutka želim 
spregovoriti o izrednem študiju. Tovariš predsednik dr. Vilfan je že sprožil ne- 
kaj živahnih razgovorov o tej temi tudi po naših kuloarjih. Ne glede na njegovo 
razpravo sem že prej nameravala govoriti o tem vprašanju; njegova razprava, 
in vse ostale, pa so to mojo odločitev le še bolj podprle. 

Najprej naj spregovorim o dejavnikih, ki terjajo obstoj izrednega študija 
oziroma o dejavnikih, ki tak študij spodbujajo. Mislim, da je napačno mne- 
nje, da je izredni študij potreben zaradi izrednega stanja v neki družbi, ki je 
nastala na primer, zaradi vojne ali povojnih, razmer. Če je v tej zvezi slučajno 
prišlo do sočasnega delovanja teh dejavnikov, je to izredno stanje doslej že 
prenehalo. Prepričana pa sem, da niso prenehali mnogi drugi tehtnejši razlogi 
za uvedbo izrednega študija. Predvsem opozarjam na nagel razvoj znanosti in 
tehnologije. Ta razvoj terja permanentnost študija, prav tako tudi vračanje že 
zaposlenih ljudi v šolah zaradi izpopolnjevanja znanja. 

Mislim, da je razlog, ki govori v prid uvedbe in razvijanja izrednega študija, 
tudi neustrezna kvalifikacijska struktura zaposlenih, ki se bolj ali manj opaža 
v vseh družbah, v naši pa verjetno še prav posebej. Približno pred tremi leti 
smo se podrobneje seznanili s kvalifikacijsko sestavo zaposlenih v našem go- 
spodarstvu. Ta sestava se, razumljivo, v teh treh letih ni bistveno spremenila 
in je še vedno aktualno' vprašanje. Kvalifikacijska struktura ne ustreza in jo 
je treba spremeniti. Ob tem smo odločno zavrnili možnost zamenjave gene- 
racije, namreč, da sedanje delavce, ki niso dovolj kvalificirani, zamenjamo 
z bolj kvalificiranimi, kajti tudi teh nimamo dovolj. Preostane nam samo, da 
usposobimo' že zaposlene delavce. 

Nadaljnji razlog, ki govori v prid izrednega študija, je tudi večanje deleža 
umskega dela v proizvodnji. Ta delež se namreč neprestano spreminja prav v 
prid umskega dela. Vrednotenje znanja oziroma izobrazbe kot dejavnika v 
proizvodnih silah je seveda še nezadostno. Delavci, ki so opravili izredni študij, 
se vračajo v delovne organizacije z bogatejšim in večjim znanjem. Prav ti so 
tudi animator j i za dvig izobrazbene ravni zaposlenih in so hkrati tista sila, 
ki drugače vrednoti pomen izobrazbe pri zaposlenih, česar pogosto celo vodilni 
kadri v gospodarstvu še niso sposobni storiti. 

Nadaljnji dejavnik, ki govori v prid izrednemu študiju, je tudi pomen 
prakse za razvoj teorije in seveda s tem v zvezi tudi programskih konceptov 
šol. Izredni študij omogoča povezovanje šole s prakso, kar se sicer zahteva v 
marsikateri deklaraciji — vendar ostaja le na papirju. Izredni študenti pa na 
eni strani dopolnjujejo svoje znanje, na drugi strani pa z izkušnjami iz prakse 
prispevajo tudi k razvoju teorije. Seveda moram takoj pojasniti, da pri tem, 
ko govorim o izrednem študiju, mislim predvsem na izobraževanje strokovnja- 
kov z visoko izobrazbo, ne pa na izobraževanje za znanstvene delavce. 

Gotovo ni nepomemben tudi ekonomski vidik izrednega študija. Ta je prav 
gotovo veliko cenejši kot redni študij. Izredni študentje so že sami ustvarjalci 
narodnega dohodka. Ne obremenjujejo šolskih zmogljivosti in hkrati še sami 
prispevajo določen delež za to, da se izobražujejo. Za nas je verjetno pomembno 
tudi to, da bi lahko z izrednim študijem precej vplivali tako na socialno kakor 
tudi na krajevno sestavo slušateljev oziroma diplomantov visokih šol. 

Ce se po vsem tem vprašam, kdo je zainteresiran za izredni študij, se ne 
morem strinjati s tistimi, ki mislijo, da je zanj zainteresiran samo študent. 
Ce pa o tem dvomimo, priporočam, da se to vprašanje prouči in izdela o njem 
ustrezna študija, da bi se manj prepričevali, pa bolj prepričali. 
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Sicer težko dokazujem, vendar menim, da obstoja za izredni študij trojni 
interes, in sicer na vseh stopnjah šolanja, od osnovnega do visokega. Za izredni 
študij je predvsem zainteresiran posameznik, ker je od njegovega znanja in 
sposobnosti odvisen njegov osebni dohodek in standard. Objektivno gledano, 
za izredni študij ni nič manj zainteresirana delovna organizacija, ki spozna, da 
je zanjo koristno., če njen delavec, ki že ima znatne praktične izkušnje in živi 
z delovno organizacijo, pridobi še ustrezno strokovnost. Nadalje mislim, da 
mora biti za čim večjo strokovno usposobljenost zaposlenih zainteresirana tudi 
družba. Če so torej za izredni študij zainteresirani trije dejavniki, bi bilo prav, 
da tudi sredstva za tak študij prispevajo vsi trije, morda bi bilo kar pravično 
v enakem deležu. 

Opozarjam na to, da sprejemam izredni študij, če je ta organiziran po 
načelu enakih pogojev in enakih zahtev glede znanja, če ga ne uvajamo povsod 
in za vsako ceno. Ne moremo si, na primer, prizadevati za izredni študij medi- 
cine; kolikor vem, tudi sicer ni nobene prijave za izredni študij na medicinski 
fakulteti. Izredni študij je potrebno usmerjati tudi v tem smislu, da delavec 
ohrani kontinuiteto dela, namreč, da se izobražuje na tistem področju, na ka- 
terem ima delovne izkušnje. 

Ce tako razvijam svoje misli, si drznem polemizirati s tovarišem rektorjem 
v tem smislu, da študij ni privilegij mladih. Nekatere znanstvene panoge so 
že dokazale, da sposobnost dojemanja in učenja z leti nikakor tako hitro ne 
upada, temveč je pravzaprav do zrele starosti skoraj nespremenjena. Zato ne 
kaže absolutizirati vseh prednosti, ki jih ima študij v mladosti in absolutizirati 
kot edino zveličavno obliko visokega študija neposredno sedanje v šolskih klo- 
peh. Tako psihologija kot pedagogika in andragogika so glede sposobnosti za 
pridobivanje novih znanj v različnih starostnih dobah soglasne, da tu ni velikih 
razlik; če pa upoštevamo veliko večjo motiviranost in večjo voljo, ki jo pridobi 
človek takrat, ko je sam dolžan skrbeti zase in za svojo družino, ko je njegov 
standard neposredno odvisen od njegovega dohodka, so to dovolj velike spod- 
bude za izreden študij. Če danes izredni študij ni tako zelo uspešen, kot želimo, 
ne krivimo za to institucije izrednega študija, tudi ne krivimo študenta. Mo- 
ramo se vprašati, če smo v racionalnih mejah storili vse, da bi bil ta študij 
učinkovit. Res je, da smo se obnašali tako, kot da je izredni študij v izključ- 
nem interesu posameznika. 

Seveda ne mislim prav nič vplivati na spremembo sistema rednega šolanja. 
Še naprej naj velja pravilo, da človek študira v mladosti. Vendar moramo 
upoštevati, da že v osnovni šoli 40 odstotkov učencev ne konča rednega šo- 
lanja, da relativno malo otrok nadaljuje šolanje v srednjih šolah in seveda še 
manj na visokih šolah. Zakaj torej ne bi dajali ljudem možnosti, da si na 
vseh teh ravneh pridobijo znanje, ko so že zaposleni. Te možnosti dajeta zakona 
o osnovni šoli in o srednjem šolstvu; dopolnilno izobraževanje odraslih v sred- 
njih šolah je še posebej urejeno z ustreznim pravilnikom. Pri visokem šolstvu 
pa to vprašanje ni urejeno. 

Izredni visokošolski študij je nekaj časa močno naraščal, v zadnjih dveh 
letih pa izredno naglo upada. Do tega je prišlo med drugim tudi zato, ker je 
družba odklonila še tista majhna sredstva, ki jih je do letos dajala za izredni 
študij. Sklad za šolstvo SR Slovenije je še predlanskim dal 80 milijonov starih 
dinarjev za izredni študij. Lani je bilo za izredni študij namejenih 50 milijo- 
nov, letos pa niti dinarja; če ne upoštevam 100 milijonov starih dinarjev za 
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dve pedagoški akademiji, ki imata nalogo skrbeti za dodatno izobraževanje pro- 
svetnih delavcev. 

Osnutek zakona ne daje upanja, da se bo izreden študij razmahnil, pri če- 
mer seveda to pojmujem v racionalnih mejah. Določba 19. člena pogojno za- 
vezuje visoke šole, da skrbijo za izreden študij, če so zanj zagotovljena sredstva. 
Ta pogoj se mi zdi nesprejemljiv. To namreč pomeni, da je lahko fakulteta, 
visoka ali višja šola popolnoma pasivna, menim pa, da bi nasprotno morala 
zagotoviti pogoje za izredni študij in s tem tudi denarne možnosti. Da ne bom 
zavlačevala, predlagam, da se ta člen spremeni tako, da fakulteta oziroma viso- 
košolski zavod zbira sredstva za izredni študij oziroma daje pobudo za razne 
oblike pomoči izrednim študentom s tem, da opozarja delovne organizacije, 
zainteresirane študente in družbo za potrebna sredstva. Ker obravnavamo za- 
kon še v fazi osnutka, nisem predloga precizno formulirala kot amandma. 

Prosim še za nekoliko pozornosti v zvezi z 29. členom zakonskega osnutka. 
Ta člen namreč govori o omejitvi vpisa na visokošolske zavode, kadar so 
zmogljivosti teh zavodov premajhne oziroma kadar te onemogočajo večji vpis. 
Ne glede na stališča ustavnega sodišča in zakonodajno-pravne komisije menim, 
da je možnost omejitve vpisa samo zaradi prostorskih zmogljivosti nesmisel. 
Veliko tehtnejša bi bila omejitev vpisa takrat, kadar družba spozna, da je na- 
daljnje študiranje določenega poklica visokošolskih kadrov brezsmiselno, ker 
diplomantom ne more zagotoviti zaposlitve doma in bodo morali oditi v tujino 
ali pa bodo morali spremeniti poklic, kar spet povečuje stroške šolanja — ali 
pa bodo neustrezno zaposleni, morda celo brezposelni. 

Zakonski osnutek v nekem členu določa, da zavod lahko preneha z delo- 
vanjem, kadar se ugotovi, da njegova dejavnost ni več potrebna. To pomeni, 
da je povsem zakonito in razumljivo, če šolski zavod enostavno odpravimo, 
kadar ugotovimo suficitarnost določenega poklica. Protizakonito pa je, če ome- 
jimo vpis oziroma če z vpisom usmerjamo študente v tiste poklice, katerih ob 
vpisu, pa tudi kasneje, še manjka. Takih ocen sicer ne moremo vselej natančno 
določiti, vendar je včasih suficitarnost ali deficitarnost določenega poklica po- 
vsem nesporna. Zaradi prevelikega števila stomatologov, na primer, priprav- 
ljamo ukinitev višje stomatološke šole. 

Dovolite mi pripombo — zdi se mi, da smo se — če sprejmemo stališče 
ustavnega sodišča, pobotali z zakonom, skregali pa s pametjo! Tudi pravica 
do dela je zapisana v ustavi, pa je le ne moremo v celoti uresničiti. Zato 
menim, da pravica do šolanja ne bi bila bistveno prizadeta, če bi vpis začasno 
omejevali oziroma usmerjali. 

Čeprav sem nameravala govoriti predvsem o vprašanju omejitve vpisa, 
želim opozoriti še na določbo 51. člena, ki določa, da univerzitetni učitelj po 
60. letu starosti ni več podvržen ponovnim volitvam. K temu me spodbuja 
stališče zakonodajno-pravne komisije, ki se je odločno zavzela za črtanje tistega 
člena, po katerem visokošolskemu učitelju po sili zakona preneha delovno raz- 
merje, ko dopolni 70 let starosti. V povezavi z že omenjenim 51. členom bi to 
praktično pomenilo, da visokošolskega učitelja po dopolnjenem 53. letu, ko bi 
bil zadnjikrat voljen in preizkušen glede svojega znanstvenega dela, ne bi mogli 
več preizkusiti in ugotavljati, če strokovno še ustreza. Obravnavani zakon naj 
bi kot sistemski predpis veljal daljšo dobo. Zaradi hitrega razvoja znanosti 
pa ne bi bilo primerno, da bi po deset let ali več puščali vnemar preizkušanje 
strokovnih sposobnosti visokošolskega učitelja. Ne precenjujem pomena volitev 
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in ponovnih izvolitev, predvsem ne takih, kakršne so danes, mislim pa, da 
vendarle dajejo možnost preverjanja sposobnosti. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Marija 
Mesaric. 

Marija Mesarič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pridružujem se 
mnenju vseh tistih, ki so v svoji razpravi poudarili dobre strani predloženega 
osnutka zakona o visokem šolstvu. 

Prosim za dovoljenje, da kljub pozni uri povem nekaj svojih misli v zvezi 
s predloženim gradivom in današnjo razpravo. 2e vnaprej se opravičujem, če 
bom v svojem polemičnem izvajanju morda dajala posameznim obrazložitvam 
večji poudarek, kot bi ga po vašem mnenju morebiti zaslužile. Probleme bom 
namreč osvetlila z drugačnih izhodišč kot dosedanji govorniki. V razpravi se 
bom poskušala omejiti predvsem na dvoje temeljnih vprašanj: prvo, študent, 
eventualno diplomant, kot proizvod fakultet, akademij in visoki šol; in drugo, 
potrošnik, če se lahko tako izrazim, tega proizvoda. 

Najprej se želim dotakniti naloge, ki jo visokošolskim zavodom nalaga 
zakonski osnutek v svojem prvem, uvodnem delu. Poglavitna naloga je vzga- 
janje uporabnih kadrov. Glede na to je vsa razprava o vprašanju, kakšni naj 
bodo učni kadri, nedvomno pozitivna. Zlasti pomembne so zahteve, da ti učni 
kadri nenehno spremljajo novo tehnologijo in napredek. Da bi lahko izobraže- 
vali študente, se morajo visokošolski učitelji hkrati tudi sami izobraževati. Raz- 
pravo tovariša Laha sem v tej zvezi, vsaj deloma nekoliko napačno- razumela, 
namreč v tistem delu, ko ni soglašal s sestavljalci tega osnutka glede možnosti 
za znanstveno-raziskovalno delo na višjih šolah. Ta del razprave tovariša Laha 
sem razumela drugače kot tovariš dr. Vilfan. Pridružujem se dr. Vilfanu v po- 
hvali delovanja mariborskih višjih šol in njihovega prizadevanja, 'da nudijo 
možnosti izobraževanja širokemu krogu mladih ljudi, med njiim zlasti takim, 
ki so že zaposleni in bodo po končanem študiju na svojih delovnih mestih vrnili 
družbi svoj dolg z večjim znanjem in boljšim delom. 

Ce sem tovariša dr. Vilfana pravilno razumela, se zavzema za to, da bi tudi 
višje šole razvijale znanstveno-raziskovalno delo, kar je sicer še sporno vpra- 
šanje. Jaz sem drugačnega mišljenja. Ne bi o tem podrobno razpravljala, vendar 
naj povem, da mi vse pogostejše omenjanje znanstveno-raziskovalnega dela 
vzbuja odpor. Vsepovsod se govori o znanstveno-raziskovalnem delu, tudi takrat, 
kadar posamezne raziskave tega imena ne zaslužijo. Tako> pogosto več ne ločimo 
znanstvenega od neznanstvenega in mečemo vse v en koš. 

Se nekaj o trajanju študija. 2e dopoldne je tovariš Polič podvomil, če bo 
študij v resnici trajal toliko časa, kot piše v osnutku zakona. Tudi doslej smo 
imeli trajanje študija natančno določeno, vendar je znano, da je praktično študij 
trajal znatno dlje. Če je npr., na papirju trajal študij štiri leta, so ga odličnjaki 
in najboljši študentje dejansko opravili v najboljšem primeru v petih letih ali 
petih in pol. Pri tem pa ne mislim na tiste fakultete, ki so se spremenile v 
cehe posameznih predavateljev, na katerih ti zlorabljajo študenta kot najcenejšo 
delovno silo, za katero ni treba plačati niti socialnega zavarovanja. V takih 
primerih mora študent delati od jutra do večera, iti mora tja, kamor ga pošlje 
profesor in delati po njegovih željah, čeprav to ne koristi študiju, prav tako pa 
tudi ne študentu in družbi. Znani so primeri; žal niso redki, da je študent potem, 
ko je'že opravil vse obveznosti, prepuščen predvsem na milost ali nemilost pro- 
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fesorja, ki lahko po svoji prosti oceni prepreči študentu, da bi opravil diplomo 
oziroma jo zagovarjal in daje študentu vedno nove naloge. Te svoje ocene ne 
želim posploševati, vendar sem prepričana, da na vsaki fakulteti vedo za take 
profesorje. Ob tem pa se sprašujem, kje so tiste progresivne politične sile, 
o katerih je govorila tovarišica Atena, ki bi lahko nastopile proti takim po- 
javom in preprečile izkoriščanje študentov. 

Pritožb študentov navadno nočemo razumeti in jih drugače razlagamo. Kot 
oseba, ki nima namena še nadalje študirati, si lahko privoščim take izjave, 
študent, tudi tisti, ki sedi v fakultetnem svetu, pa drži jezik za zobmi. Tudi, 
če ga drugi študentje prosijo, naj nastopi v njihovo obrambo, ne bo nastopil 
proti profesorjem, temveč se bo raje umaknil s svojega mesta. 

Zal je tako stanje v večini samoupravnih organov, v katerih sodelujejo 
študenti, čeprav predstavnik študentov, ki je danes nastopil v tem zboru, tega 
ni omenil. Prav to pa me je spodbudilo k tej razpravi. Če stanje morda ni 
tako, kakršnega opisujem, naj študentje moje izjave kasneje popravijo. Po- 
jasnjujem pa, da večina mojih pripomb in ocen velja za razmere na gradbeni 
fakulteti, ki jih iz svoje prakse najbolje poznam. 

Tovariš Polič je omenil tudi vprašanje praktičnega dela študentov. V tem 
pogledu zasluži javno pohvalo strojna fakulteta, ki ima izdelane podrobne pro- 
grame za izvajanje prakse; druge fakultete pa teh programov nimajo. Približno 
v mesecu marcu vse fakultete pošljejo podjetjem okrožnice s prošnjo, da pri- 
pravijo ustrezna delovna mesta za praktično delo študentov. Pri tem včasih še 
sugeriraj o, koliko naj prispevajo k stroškom te prakse, kaj več pa podjetja na 
noben način ne dobijo od njih. Ker tako podjetja za prakso študentov nimajo 
programov niti navodil, je praksa neurejena in je včasih že veliko, če študent 
lahko gleda, kako drugi delajo. 

Vse to bi lahko opravljali hkrati s svojim teoretičnim študijem in ne bi 
bilo treba še posebej zapravljati časa za tako praktično delo, če ga ne moremo 
pravilno organizirati in je potrdilo o opravljeni praksi le papir brez vrednosti, 
katerega si študentje brez težav lahko nabavijo v drugih republikh. 

Glede trajanja študija sem mnenja, da bi zadostovalo1, če zakon postavi 
gornjo mejo trajanja študija in čas, v katerem bi morali študentu omogočiti 
zaključni izpit, če je pred tem opravil vse potrebne izpite oziroma izpolnil 
druge predpisane pogoje. To velja enako za visoke in višje šole. Tudi v višjih 
šolah je treba študijske programe urediti tako, da bo študij v resnici trajal 
dve leti oziroma, da bo dober študent v tem času res lahko študij končal. Iz 
prakse pa vem, da tudi najboljši študenti ne končajo študija v tem roku 
•—■ študent, ki ga je štipendirala naša delovna organizacija in je bil ocenjen 
kot nadpoprečno priden, je končal študij na višji šoli v treh letih. 

2e dopoldne so poslanci govorili o sestavljanju učnih načrtov in študijskih 
programov. V 17. členu je sicer predvideno sodelovanje z zainteresiranimi 
organizacijami, vendar se pridružujem mnenju tovariša Packa in njegovemu 
izvajanju, da je vse premalo povezanosti med teorijo in prakso. Sprejemam 
tudi kritiko, ki jo je izrazil, če se ne motim, tovariš Šuklje ali pa tovariš rektor, 
ko je rekel, da tudi praksa na njihovo pobudo ne daje tistega, kar bi morala. 
Vendar moram dodati, da je praksa dajala svoje pobude in predloge; kasneje 
pa je bilo tega vedno manj tudi zato, ker te pobude oziroma predlogi niso bili 
nikoli upoštevani. 

Glede vprašanj izrednega študija se v glavnem povsem strinjam, z izvajanji 
tovarišice Atene, želim pa podpreti njena stališča o financiranju tega študija. 
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2e dolga leta trdim, da smo slepi in zato pravočasno* ne ugotovimo, kaj je 
družbi koristno. Čeprav je tovarišica Atena rekla, da k izrednemu študiju težijo 
predvsem študentje sami, naj vendarle dodam, da je izredni študij tudi v in- 
teresu gospodarstva. Za gospodarsko organizacijo je vsekakor ugodno, da lahko 
pošlje na izredni študij svojega delavca, ki se je pri delu že izkazal in kaže 
smisel za študij. Za takega izrednega študenta ima gospodarska organizacija 
primerno razumevanje in je pripravljena nositi tudi večja finančna bremena 
kot pa pri štipendiranju rednih študentov, pri katerem nikoli ne ve, kakšen 
bo rezultat in kakšne kadre bo s tem morebiti pridobila. 

Vidim, da se nekateri z menoj ne strinjajo, vendar je dejstvo, da še tako 
intenzivno spremljanje študija oziroma usmerjanje štipendistov ne daje za- 
gotovila, da bo gospodarska organizacija res dobila strokovnjaka za svoje po- 
trebe. Student, tudi štipendist, se med študijem usmerja v tisto stroko, ki ga 
najbolj privlači. Marsikdo se je zaradi štipendije zavezal, da se bo zaposlil 
v delovni organizaciji, ne da bi imel pravo predstavo o bodočem delu. Ko nato 
nastopi delo, je razočaran in ima občutek, da prisilno s tlako odplačuje svojo 
obveznost. Prav tako se dogaja, da se študent med študijem usmeri v znan- 
stveno delo in nato zelo trpi, ko se mora baviti s konkretnim delom v podjetju. 

Zaradi vsega tega sem prej rekla, da smo slepi in ne vidimo prednosti, ki 
jih daje izredni študij tudi delovnim organizacijam samim. Zato pri financiranju 
tega študija ne bi smeli biti ozki in bi morali materialno omogočiti študij, ki 
prinaša družbi dvojno korist, kajti izredni študent daje družbi svoje delo, hkrati 
pa povečuje svoje družbeno koristno znanje. 

Pri dovoljevanju prehoda z ene fakultete na drugo smo nekoliko preveč 
širokogrudni. Strinjam se, da se tak prehod dovoli, če študent spozna, da ga 
nagnjenje vleče v študij druge stroke in ne one, katero je začel študirati, vendar 
te možnosti ne bi smeli dopuščati preširoko, ker imamo sedaj preveč študentov, 
ki so prvi letnik študirali kar na treh različnih fakultetah. Pri tem pa ne gre 
za slabo ocenjena nagnjenja študentov, temveč za drugačne nagibe, med njimi 
morda tudi za špekulacijo. Po svojih dosedanjih izkušnjah vem, da je imela 
izredni študij zelo dobro organizirana strojna fakulteta. Delala je namreč po 
načelu »Mohamed h gori in ne gora k Mohamedu«. Ce je namreč ugotovila, 
da je na posameznem območju večje število zainteresiranih izrednih študentov, 
je fakulteta na takem območju organizirala predavanja in občasne inštruktaže 
študentov. Tako je fakulteta delala uspešno tudi izven svojega ožjega sedeža; 
če bi jo ostali posnemali, ne bi bilo teženj za ustanavljanje fakultet v raznih 
krajih. 

Dr. Joža Vilfan se je zavzemal za ustanavljanje visokih šol v delovnih 
organizacijah in kot primer navajal fakulteto pri elektronski industriji v Nišu. 
Menim, da ena lastovka še ne prinese pomladi in se pridružujem mišljenju 
tistih, ki pravijo, da bi take težnje vzdrževale že obstoječe stanje ali pa ga še 
poslabšale in povzročile, da bi imeli skorajda- v vsakem kraju svojo fakulteto. 
Ko smo pred več leti sprejeli načelo, da delovne organizacije lahko ustanavljajo 
tudi šole, s čimer smo hoteli izobraževanje čim bolj približati delovnim ljudem, 
nismo predvideli tudi morebitnih negativnih posledic. Zaradi take ureditve so 
delovne organizacije pogosto uporabljale za svoje šolstvo velika sredstva in 
ničesar dajale za skupne potrebe izobraževanja. Tako so včasih neracionalno 
trošile velika sredstva za svoje šole, namesto da bi podpirale skupne šole in 
tam šolale svoje delavce. Te šole v posameznih delovnih organizacijah tudi 
niso mogle biti dovolj kvalitetne, saj so imele v glavnem le honorarne pre- 
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davatelje. Delovne organizacije so tako stanje često opravičevale z izgovorom, 
da potrebujejo posebne profile kadrov, ki jih redne šole ne dajejo. 

Zato opozarjam, da ne kaže odločanja o ustanavljanju visokošolskih za- 
vodov prepuščati delovnim organizacijam. Če šolstvo na ta način razdrobimo, 
ga bo kasneje zelo težko integrirati. Praksa na gospodarskem področju nas je 
v tem pogledu že marsičesa naučila; spomnimo se samo elektrogospodarskih 
organizacij, pri katerih se že dolgo časa ukvarjamo z dokazovanjem, da je 
njihovo združevanje v skupnem družbenem interesu. 

Glede omejitve vpisa se povsem strinjam z diskusijo tovarišice Ulrihove. 
Če pa določba o tem ostane taka, kot je predvidena v osnutku, menim, da bi 
morala o izboru kandidatov odločati nepristranska komisija, da se izključi od- 
ločilen vpliv raznih stricev in drugih zvez. 

Ker je že pozno, vas ne bom nadlegovala še z ostalimi mislimi. Hvala lepa 
za pozornost! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Vladimir Vrečko. 

Vladimir Vrečko : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
K osnutku zakona bi imel nekaj načelnih pripomb. 

Najprej glede naslova. Najbrž bi bolj ustrezal naslov: zakon o visokem 
šolstvu v SR Sloveniji. 

K samemu zakonu imam načelno pripombo glede opredelitve visokošolskega 
študija na splošno. Zakon se preveč nanaša le na študij na fakultetah univerze 
v Ljubljani. Nikjer ne omenja možnosti visokošolskega študija na drugih 
jugoslovanskih univerzah in v tujini za tiste stroke oziroma poklice, ki se ne 
morejo šolati na visokošolskih zavodih v Sloveniji. To je verjetno hiba tega 
osnutka. Dejstvo pa je, da naši študentje že študirajo v tujini, ker smo odnose 
s tujino liberalizirali; več slovenskih študentov, na primer, študira na graški 
univerzi, tako kot nekdaj. Koliko jih je v Trstu, ne vem. Ob konceptu našega 
zakona se postavlja vprašanje, ali ima tak študent status študenta po določilih 
tega zakona, ali statusa nima. Če je šel študirat v zamejstvo, je po mojem 
mnenju še vedno naš državljan in naš študent; zakonski osnutek pa dejansko 
ničesar ne govori o teh študentih. Mislim, da bi zakonski predlog moral imeti 
ustrezne določbe o tej kategoriji študentov. 

Nekatere določbe osnutka niso med seboj usklajene. Osnutek tako na eni 
strani neposredno določa trajanje študija na posameznih fakultetah, na drugi 
strani pa v 16. členu podrobno normira tudi trajanje pedagoškega tedna, to 
pa pomeni, da je že skupščina določila obseg znanja, ki ga sme fakulteta dati 
študentu. Mislim, da ta rešitev ni logična in bi bilo treba pustiti fakultetnim 
institucijam, da s svojimi samoupravnimi akti določijo obseg znanja. S tem, ko 
v zakonu določimo pet let za študij medicine, se ravnamo po jugoslovanskih 
razmerah; študij medicine pa sicer traja v ZDA 7 let, na Švedskem 6 let, v An- 
gliji 6 let. Verjetno bi si morali prizadevati, da bi imela Ljubljana, v srcu 
srednje Evrope, tako fakulteto oziroma univerzo, da bi jo cenil ves svet. Zahteve 
v zvezi s trajanjem študija na posameznih fakultetah se tudi zaradi razvoja 
znanosti in razmer v svetu spreminjajo1 in je zato vprašljivo, če je prav, da to 
vprašanje tako določno in togo rešujemo neposredno z zakonom. 

Vprašljivo je tudi normiranje pouka 30 ur tedensko, ko je vendar fakultetni 
študij »trening« za življenje. Ta »trening« naj bo trd in ne uradniško mehak; 
zato ne moremo podpirati želja, da gre šolstvo povsod na minimalne programe. 
6 
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Narodi, ki imajo sicer racionalno urejen sistem šolanja kadrov, nikjer v svetu 
ne postavljajo minimalnega urnega programa, temveč zahtevajo trd tempo 
šolanja, da bi bili ljudje v kasnejšem življenju uspešni. Postavljam to kot 
dilemsko vprašanje in mislim, da bi bilo dobro, če bi se takim določilom 
izognili. 

K varianti določbe 21. člena je zakonodajno-pravna komisija izrazila pri- 
pombo, vendar mislim, da je variantna rešitev v bistvu zelo demokratična, sicer 
pa temu osnutku zakona manjka nekaj demokratičnega duha. Lepo je napisano, 
da oblike študija iz prejšnjega odstavka organizira visokošolski zavod zlasti 
zato, da vzdržuje stike s svojimi diplomanti in jim omogoča spremljanje na- 
predka znanosti na njihovem področju ter poglabljanje njihovega znanja. De- 
jansko je stik bivših študentov z matično šolo izredno pomemben in ga povsod 
po svetu izredno negujejo. Ne vem, zakaj ga ne bi obdržali v tem osnutku 
oziroma v predlogu zakona. V ZDA so znana društva bivših gojencev posa- 
meznih fakultet. Zelo so ponosna na vsakega bivšega gojenca šole, ki je v živ- 
ljenju uspel. S pomočjo takih društev se razvijajo tudi različne oblike sodelo- 
vanja šol z gospodarstvom. Takih oblik povezovanja naših visokošolskih 
zavodov s prakso oziroma z gospodarstvom resnično pogrešam. 

Določba zadnjega odstavka 23. člena verjetno ni usklajena z določbo 14. 
člena. V 14. členu je govor o oblikah podiplomskega študija, in sicer o magi- 
steriju in specializaciji, v 23. členu pa se za doktorat zahteva le magisterij, 
medtem ko je specializacija v tem besedilu izpuščena. Menim, da do te opustitve 
ni prišlo namenoma, temveč po pomoti. 

, Glede 29. člena, o katerem sta odbor in zakonodajno-pravna komisija raz- 
ličnega mnenja, menim, da ustreza le predlagana ureditev, namreč, da se vpis 
lahko omeji samo takrat, kadar presega zmogljivosti visokošolskega zavoda. To 
je edina demokratična formulacija in se ne strinjam, da bi vpis vezali na 
planiranje kadrov. Slovenci si moramo' biti na jasnem, da ne moremo študija 
usmerjati samo glede na naše nacionalne potrebe. Vsak naš študent lahko 
računa, da ne bo takoj dobil zaposlitve in bo našel začasno delo tudi v tujini. 
Pred štirimi leti, na primer, se je v Jugoslaviji pojavil velik presežek inženirjev 
šibkega toka, ki so bili izšolani za velik premik v elektroniki, do katerega naj 
bi v Jugoslaviji takrat prišlo, vendar je izostal. Takratni diplomanti so se nato 
uspešno uveljavili pri »Siemensu« in pri drugih podjetjih v inozemstvu. Ko 
bodo pri nas na voljo ustrezna delovna mesta, se bodo ti strokovnjaki začeli 
vračati v domovino. 

Zaradi tega menim, da bi bilo omejevanje vpisa, razen zaradi premajhnih 
zmogljivosti visokošolskih zavodov, nedemokratično. Upoštevati pa je treba 
tudi dejstvo, da se ob omejevanju vpisa študentje, ki so iz ekonomsko urejenih 
razmer in tisti, ki se kako drugače »znajdejo«, vpišejo na visoke šole v tujini. 

Strinjam se z mnenjem zakonodajno-pravne komisije, da je drugi od- 
stavek 32. člena nelogičen in ga je treba izpustiti. Student, ki pride s podeželja 
v mesto, ima v začetku precej težav z urejevanjem svojih materialnih vprašanj 
in prilagajanjem novim razmeram; zato so pretirane in nedemokratične zahteve, 
da mora že ob prvem polletju izpolniti študijske pogoje za vpis v drugi se- 
mester. Mislim, da bi študentu morali postaviti pogoje le za vpis v naslednji 
letnik. 

Ne poznam sedanje ureditve, vendar se ob določbi 48. člena sprašujem, 
zakaj je treba rednega univerzitetnega profesorja vsakih 7 let ponovno voliti. 
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Ce je nekdo s svojim delom pokazal, da je sposoben za rednega univerzitetnega 
profesorja, je to verjetno njegov poklic in funkcija, ki jo sme opravljati do 
smrti. Take ureditve, kakršna je predvidena v osnutku, verjetno nimajo nikjer 
v svetu. Če družba univerzitetnemu profesorju prizna ustrezno znanje in druž- 
beni ugled, naj tudi trajno ostane v tem poklicu, razen če se pregreši proti 
našim zakonom. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Vrečko je tu že prešel v obrav- 
navo po členih. Ali se želi še kdo udeležiti načelne obravnave? Tovariš Marjan 
Mlakar ima besedo. 

Marjan Mlakar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Strinjam se sicer z diskusijo^ tovarišice Mesaričeve, vendar pa ne morem pre- 
nesti tistega njenega stavka, v katerem je rekla, da bi moral predstavnik štu- 
dentov na zasedanju tega zbora spregovoriti o problemih, ki jih je omenila. 
Sprašujem se namreč, ali je ta forum danes zbran tukaj resnično zato, da bo 
poslušal različne storije, zgodbe in nezgode z univerze. Hkrati pa se mi zdi, da 
ima po svoje vendarle prav, ker je treba opozoriti na to, kar se dejansko dogaja 
na univerzi. Resnično smo imeli na fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in 
geodezijo pred nekaj meseci zelo resen konflikt; da še posebej ne govorim 
o različnih cehovskih, ateljejskih in vseh ostalih odnosih, predvsem na prej 
omenjeni fakulteti pa tudi na drugih. 

Strinjam se s stališči tovarišice Mesaričeve glede trajanja študija. Rekla 
je, da dober študent potrebuje za redni študij poprečno pet in pol leta. Naj 
dodam, da poprečni študent na ljubljanskih fakultetah študira nad šest let. 

Tovarišica Mesaričeva je omenila, da bi morali z zakonom omejiti možndJti 
prestopanja študentov z ene fakultete na drugo, ker se dogaja, da so posamez- 
niki bruci tudi po tri ali štiri leta. Ko smo dobili prvi osnutek zakona o visokem 
šolstvu, smo opazili, da tega ni bilo v njem. O tem smo se pogovarjali in hoteli 
predlagati ustrezno določbo, ki naj bi prišla v zakonski osnutek. Vendar tega 
končno nismo storili glede na ustavno določilo, da je v naši socialistični re- 
publiki in Jugoslaviji izobrazba dostopna vsakemu državljanu. 

Študentje, ki prestopajo z ene fakultete na drugo in so tako več let bruci, 
so v večini otroci premožnejših staršev oziroma taki, ki so sicer materialno 
preskrbljeni in jih neurejeni pogoji pri študiju prav nič ne motijo, saj imajo 
za študij vse potrebne pogoje že vnaprej zagotovljene. Ugotavljamo pa, da 
mnogo resneje in bolje študirajo študentje, ki prihajajo s podeželja in so za 
študij resnično zainteresirani. Zato se tudi mi zavzemamo za črtanje drugega 
odstavka 32. člena zakonskega osnutka, kot to predlaga zakonodajno-pravna 
komisija. Kdor ne namerava resno študirati, odpade tudi brez takega predpisa; 
predpis pa bi vendarle lahko močno oviral tiste resne študente s podeželja, 
ki iz objektivnih razlogov — zaradi urejanja osnovnih življenjskih pogojev ali 
dopolnjevanja pomanjkljivega znanja — ne bi mogli pokazati uspehov že v 
prvem semestru. Ob morebitni prepovedi vpisa v drugi semester študent de- 
jansko izgubi celo leto, nato ponavlja in do časa, ko spet izpolni potrebne po- 
goje za vpis v naslednji letnik, potečeta dve leti in pol. V času, ko tak študent 
čaka na ponavljanje semestra, ne čuti potrebe po študiju, ker ima časa dovolj 
in kaj kmalu resnično postane slab študent. V tej dobi tudi ne more dobiti 
6» 
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nobenega posojila ali drugačne pomoči, izgubi vso voljo do študija m postane 
»večni študent«. Zaradi takih in podobnih razlogov traja pri nas študij tako 
dolgo, to je tistih šest let in pol oziroma sedem let in pol, v jugoslovanskem 
poprečju pa celo več. . 

Pri obravnavi prvega osnutka zakona smo med drugim predlagali, naj bi 
zakon določil, da morajo redni in izredni profesorji ter drugi predavatelji na 
visokošolskih zavodih imeti tudi določene pedagoške sposobnosti. Ni namreč 
vseeno, kako profesor predava. Če ima predavatelj dober nastop in zna priteg- 
niti študente, bo imel vedno polno predavalnico in študentje ga bodo imeli radi, 
čeprav se bodo morali pri njem učiti in bodo morali tudi pri izpitu znati. Tako 
tudi suhoparna snov lahko postane zanimiva in študente zainteresira. Ob pra- 
vilnem podajanju snovi in pedagoško pravilnih odnosih tudi ne prihaja do 
neljubih zaostritev in ekscesov med študenti in profesorji. 

Naš predlog je bil zavrnjen s trditvijo, da statuti visokošolskih zavodov, že 
sami odločajo, da mora profesor imeti poleg znanstvenih in drugih pogojev tudi 
pedagoške sposobnosti. Pri pregledu statutov pa smo ugotovili, da v večmi 
statutov takih določil ni; našli smo jih le v statutih pedagoške akademije, filo- 
zofske fakultete, akademije za glasbo in akademije za likovno umetnost. Po 
mojem mnenju in mnenju skupine, ki je zakonski osnutek obravnavala, bi 
moral zakon izrecno določiti, da morajo profesorji oziroma predavatelji imeti 
potrebne pedagoške sposobnosti. 

V zvezi z vprašanjem reelekcije rednih univerzitetnih profesorjev naj 
povem, da skoraj nobena univerza v svetu nima toliko rednih profesorjev kot 
jih ima ljubljanska oziroma kot jih imajo jugoslovanske univerze in drugi 
visokošolski zavodi. 

K prvemu osnutku zakona smo predlagali, da bi skrajšali dobo, v kateri 
morajo redni profesorji in znanstveni sodelavci doseči zahtevane strokovne 
pogoje, da lahko ponovno kandidirajo za te nazive. Ta predlog pa ni bil sprejet. 

Vemo, da nimamo veliko slabih profesorjev, vendar pa tudi nimamo veliko 
dobrih. Sicer pa študentje težko sodimo profesorja po njegovem znanstvenem 
delu in dosežkih, ker jih ne poznamo. Poznamo pa njegove pedagoške sposob- 
nosti in dobro vemo, kako predava in kaj predava. Včasih poslušamo stvari, 
ki so jih druge fakultete že davno opustile in so na univerzah v svetu že 
zdavnaj »ad acta«. Pri nas pa moramo tudi tako snov obvladati in imamo zato 
blazno natrpane programe in seveda tudi veliko nepotrebnega študija. Ze tova- 
rišica Mesaričeva je omenila, da nekateri profesorji samovoljno dolgo časa ne 
dovolijo delati diplomskega izpita študentu, ki je sicer študij uspešno končal 
in izpolnil vse pogoje za diplomo. Tudi tako se podaljšuje študij, prizadeti 
študentje pa dvomijo, če bodo sploh kdaj lahko opravili diplomo. 

Za izboljšanje študija na visokošolskih zavodih je nujno, da profesorji 
spremljajo znanstvene dosežke v svetu in se tudi sami ustrezno izobražujejo. 
To pa se pri nas dogaja le malokdaj. Zato študij ni vedno uspešen in diplomanti 
zaključijo šolanje brez potrebnega znanja. Tak strokovnjak tudi ni dovolj pri- 
pravljen za poklic oziroma za prakso in končno se pojavi mnenje, da je naše 
visoko šolstvo slabo. 

Slabega znanja pa ni krivo le visoko šolstvo; slabosti izobraževanja se ugo- 
tavljajo že v osnovni šoli in v srednjih šolah. Poleg vsega tega pa je se niz 
drugih okoliščin in slabosti, ki negativno vplivajo na študenta in njegovo 
znanje. 
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Student, ki si ni pridobil zadostnega znanja, bo to čutil kot breme vse 
svoje življenje, pa čeprav je morda z velikim naporom dosegel celo magisterij 
ali naslov izrednega univerzitetnega profesorja. 

Želim govoriti še o 36. členu zakonskega osnutka, katerega je včeraj odbor 
za prosveto in kulturo sprejel v predloženi formulaciji. Nimam besedila pri 
sebi, da bi ga lahko citiral, vendar gre za to, da bi študentje imeli pravico 
enakopravno sodelovati v vseh organih upravljanja, torej v pedagoško-znan- 
stvenih svetih,. v univerzitetnem svetu, v svetih fakultet in v vseh drugih 
samoupravnih organih. V predloženem besedilu manjka določba, da študentje 
sodelujejo v vseh organih opravljanja in to povsem enakopravno. V obrazložitvi 
sicer piše, da imajo študentje vse pravice enakopravnega sodelovanja, vendar 
zakonska določba v tem smislu ni dovolj precizna. Želimo, da se v zakonu 
jasno določi, da študentje enakopravno sodelujejo v vseh organih upravljanja 
na univerzi in visokošolskih zavodih. Če bodo študentje na podlagi zakona 
enakopravno odločali, bodo lahko pogumno povedali svoje mnenje, na primer, 
v pedagoško-znanstvenem svetu in. ne bodo več molčali kot doslej. Le nekaj 
besed v obrazložitvi zakona pa nam tega ne zagotavlja; če zakonsko določilo 
ni dovolj jasno, ga lahko vsak po svoje razlaga. 

Končno še nekaj o vprašanju mandatne dobe študentskih predstavnikov 
v organih upravljanja visokošolskih zavodov. Po včerajšnji seji odbora za pro- 
sveto in kulturo sem se ponovno pogovarjal s tovariši, ki-so v izvršnem odboru 
zveze študentov. Skladno je bilo sprejeto stališče, naj traja mandat študentskih 
predstavnikov v univerzitetnem svetu, fakultetnih svetih in znanstveno-pedago- 
ških svetih dve leti, s tem, da se vsako leto zamenja polovica študentov. Hkrati 
pa soglašamo s formulacijo univerze, da mandatna doba študentskega predstav- 
nika preneha, ko izgubi status študenta. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Mislim, da smo končali splošno obravnavo 
in da lahko preidemo na podrobno obravnavo po posameznih členih, pri Čemer 
mislim, da bomo lahko dovolj hitro postopali. Poročilo našega odbora in zako- 
nodajno-pravne komisije sem namreč razumel v tem smislu, da je soglasnost 
praktično v vseh vprašanjih dosežena, razen v dveh vprašanjih, kjer bi morda 
bilo koristno, da zbor vsaj nakaže svoje stališče, na podlagi katerega bi se 
lahko tovariši in tovarišice, ki bodo delali na dokončnem predlogu, orientirali. 

Prehajamo na podrobno obravnavo po členih in prosim vsakega, ki bi 
hotel dati pri posameznem členu še kako pripombo ali ki bi hotel, da se pri 
posameznih členih izvede glasovanje glede različnih stališč, da me ustavi. Ali 
se strinjate s tako proceduro? Mnenja sem, da bomo tako najhitreje ugotovili, 
ali je potrebno še o kakšnem stališču odločati. Pričenjam podrobno Obravnavo 
in prosim, ali ima kdo kako pripombo k členom od 1. do 10. Tukaj je bilo dosti 
pripomb, bodisi od zakonodajno-pravne komisije, bodisi od odborov, je pa med 
njimi dosežena popolna soglasnost. Želi kdo besedo h kakšnemu členu? (Ne.) 
Ker nihče, postavljam vprašanje glede členov od 11 do 20, in sicer ali ima kdo 
željo kaj posebej podčrtati ah željo, da izglasujemo kakšne izrecne formulacije? 
Tudi tukaj je prišlo do soglasja med odborom in zakonodajno-pravno komisijo. 
Prosim, tovariš Miloš Polič ima besedo. 

Inž. Miloš Polič; Predlagam, da se v 17. členu natančno določi, da 
mora biti študent programsko določen čas na praktičnem delu. Ta dopolnitev 
sodi v zadnji odstavek 17. člena. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Mnenja sem, da lahko to sprejmemo kot 
sugestijo. Ali je kak ugovor proti taki precizaciji? Prosim, tovariš Drago 
Seliger ima besedo. 

Drago Seliger: Zelja tovariša Poliča je zapopadena v sedanji for- 
mulaciji: »V visokošolskih zavodih, kjer to zahteva narava pouka, se z učnim 
načrtom določi, da mora biti študent določen čas na praktičnem delu, ki ga 
organizira visokošolski zavod.« Iz tega določila jasno sledi, da mora praktično 
delo organizirati visokošolski zavod in ne zadostuje naročilo študentu, da pri- 
nese le potrdilo o opravljeni praksi. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Mislim, da bi bila precizacija 
te misli koristna in da je kasneje vedno dana možnost, priti s čisto konkretnim 
predlogom amandmaja. Ali se strinjaš tovariš Polič? (Da.) 

Prehajamo Ha člene od 21 do 30. Tu imamo sporno vprašanje 29. člena. 
Prosim tovariš Janko Česnik ima besedo. 

Janko Cesnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ce dovolite, bom pojasnil spor, ki je nastal med komisijo in odborom glede 
tega člena. Gre samo za to, da naša komisija zagovarja stališča, ki ga je 
skupščini posredovalo ustavno sodišče ob konkretnem primeru, ko je v ustav- 
nem sporu razpravljalo o omejitvi vpisa na medicinsko fakulteto v Ljubljani. 
Po stališču ustavnega sodišča naj bodo v zakonu določeni kriteriji, na podlagi 
katerih se ob omejitvi vpisa lahko objektivno odloča o izbiri kandidatov. Gre 
torej samo za te kriterije in nismo načelno proti sami možnosti omejitve vpisa. 
Vprašanje določitve ustreznih kriterijev pa je potrebno še podrobno proučiti 
in pripraviti rešitev, ki naj pride v zakonski predlog. Samoupravni organi 
univerze oziroma visokošolskih zavodov bi nato na podlagi zakonskih splošnih 
kriterijev določili podrobnejša merila in postopek preizkušanja kandidatov ozi- 
roma njihove izbire. Nikakor pa ni mogoče sprejeti stališča, da zakon ne bi 
vseboval nobenih, niti okvirnih kriterijev in bi visokošolski zavodi oziroma 
univerza odločali o pogojih za vpis povsem samostojno. Ob ustavnem načelu, 
da imajo občani enako' pravico' do izobrazbe, morajo biti zakonsko določeni 
enotni splošni pogoji za uveljavljanje te pravice. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Mislim, da je tu v zakonu tak razlog, 
ki bi po tvojem mnenju bil v skladu s stališčem ustavnega sodišča, namreč 
omejitev, če se pričakuje, da bo vpis presegel zmogljivosti fakultete. Ali ni to 
objektivni razlog, ki ga predvideva zakon? Ali je s tem izpolnjen ta kriterij? 

Janko Cesnik : To je, vendar po tej določbi o omejitvi vpisa odloča 
izvršni svet. Po ureditvi, ki jo predlaga ustavno sodišče, pa bi na podlagi za- 
konskih kriterijev nato odločale fakultete. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Miloš Polič ima besedo. 

Inž. Miloš Polič: Tovariš predsednik! Ne morem se strinjati s tem, da 
bi o omejitvi vpisa odločali že na podlagi pričakovanega števila kandidatov; 
to bi se namreč lahko zlorabljalo. Zaradi tega podpiram predlog, da se v 
99. členu določijo kriteriji; določiti pa je treba tudi organ, ki bo opravil izbor 
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kandidatov na podlagi kriterijev. Mislim, da bi to pooblastilo lahko zaupali 
fakultetam, ki bi v ta namen določile komisijo, v kateri bi morali biti obvezno 
tudi predstavniki študentov te fakultete. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Polič, mislim, da je tvoji zahtevi 
zadovoljeno. Glede na to, da smo sedaj slišali obe strani in smo opozarjali na 
resnost tega vprašanja v zvezi s sodbo ustavnega sodišča, mislim, da ni po- 
trebno o tem glasovati, temveč da lahko pustimo pripravljalcem predloga, da 
stvar precizirajo' in dajo dokončno formulacijo, o kateri bomo odločali pri 
obravnavi predloga. 

Prehajamo na člene od 31 do 40, in vprašam, ali je tukaj kako vprašanje, 
katero bi kdo hotel načeti posebej oziroma kaj dodati k temu, kar je že bilo 
rečenega. Prosim, tovariš Franci Kolar ima besedo. 

Franci Kolar: Ne predlagam nič novega — le opozarjam na to, da 
bi morali zavzeti stališče k drugem odstavku 32. člena, glede katerega imamo 
različne predloge. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. 32. člen določa, da se študent 
lahko vpiše v višji letnik, če je opravil izpite, ki so po učnem načrtu pogoj za 
vpis v višji letnik. S statutom visokošolskega zavoda se lahko' določi, da se 
študent ne more vpisati v drugi semester prvega letnika, če ni opravil z učnim 
načrtom predpisanih učnih obveznosti. S tem se ne strinjata zakonodajno- 
pravna komisija in odbor in stojita na stališču, da je treba študentu pustiti 
celo leto. Ali je tako tovarišica Nada Puppis? 

Inž. Nada Puppis: Določba tega člena se nanaša na visokošolske 
zavode. Ta pojem pa obsega fakultete, visoke šole, akademije in višje šole. Ker 
v višjih šolah traja pouk samo štiri semestre oziroma dve leti, je zlasti za te 
šole aktualno, da imajo možnost izvajati selekcijo študentov po prvvem se- 
mestru in ne šele po prvem letniku, ki pomeni že polovico študija. Sicer pa 
ta preizkušnja po prvem semestru ni obvezna in je dana v zakon le kot 
možnost, ki jo visokošolski zavod lahko uporabi, če meni, da je to potrebno. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali se zakonodajno-pravna komisija 
s tako interpretacijo strinja? Besedo ima tovariš Jože Pacek. 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, sklicujem se na zadnje poročilo 
zakonodajno-pravne komisije in na poročilo odbora od včerajšnjega dne. Ko- 
misija se namreč v tej fazi več ne spušča v presojo stvarnih in političnih raz- 
logov, temveč samo zakonodajnih. Zaradi tega komisija vztraja le pri svojih 
predlogih k 19. in 50. členu, ne pa pri ostalih, pri katerih gre za stvarno 
presojo in ne za odnos ustave in pravnega sistema. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Kolar, glede na izjavo tovarišice 
Puppisove mislim, da ni potrebno še posebej glasovati, temveč bo mogoče 
celotno vprašanje rešiti s preciznejšo formulacijo člena v smislu danega po- 
jasnila. 

Prehajamo na člene od 40 do 50. Zeli kdo besedo? Prosim, Marjan Mlakar. 
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Marjan Mlakar: Vračam se še nazaj na formulacijo prvega odstavka 
36. člena. Predlagam, da se sprejme naslednja formulacija: »Študentje imajo 
pravico enakopravno sodelovati pri delu vseh samoupravnih in strokovnih 
organih visokošolskega zavoda«. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tukaj je napisano: »pri delu samouprav- 
nih in strokovnih organov visokošolskega zavoda«. Razume se, da so to vsi. 
To je vprašanje terminologije in dikcije zakona. Mislim, da ne bi bilo treba 
odstopati od take dikcije in bomo pač uporabili tako dikcijo, kakršno bo vse- 
boval končni tekst. 

Prehajam na obravnavo členov 50 do 60. Tukaj imamo sporni 56. člen, 
kjer gre za odnos do profesorjev, ki so dosegli 70. leto. Spor je v tem, da gre 
lahko po sedanjem tekstu profesor, ki doseže 70 let avtomatično v pokoj, tudi 
če nima svoje pokojninske dobe. To je tekst predloženega osnutka. Zako- 
nodajno-pravna komisija pa pravi, da je to nemogoče, ampak je mogoče zahte- 
vati, da gre v pokoj samo takrat kadar izpolni svojo penzijsko dobo. 

Besedo ima Janko Cesnik. 

Janko Česnik: Drugi odstavek 56. člena določa, da ob tam navedenih 
pogojih preneha delovno razmerje učiteljev po samem zakonu. Ne gre za upo- 
kojitev, temveč za prenehanje delovnega razmerja ne glede na to, ali prizadeti 
ima polno starostno dobo za pokojnino ali pa je nima. Pri tem opozarjamo na 
določilo 36. člena zvezne ustave, ki določa, da delovno razmerje lahko preneha 
samo iz razlogov, ki so določeni v zveznem zakonu. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali ima odbor kakšne pripombe? 

Janko Česnik: Komisija vztraja pri svojem, menim pa, odbor tudi 
pri svojem stališču. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali je realistično misliti, da bi človek, 
ki ima 70 let, ne imel že polnih penzijskih let? Dobro, že spet eno takih vpra- 
šanj, ki smo ga osvetlili z več strani. Mislim, da bi s pravilno, formulacijo 
lahko ta problem zadovoljivo' rešili. 

Gremo naprej. Ali so kake pripombe k členom od 60—70, od 70'—80, od 
80—90 in k zadnjim trem členom? Ce ni nobenih pripomb, predlagam, da 
sprejmemo naslednji sklep: 

1. da se osnutek zakona o visokem šolstvu sprejme in 
2. da naj predlog zakona izdela odbor za prosveto in kulturo republiškega 

zbora, pri čemer moramo upoštevati stališča in pripombe zakonodajno-pravne 
komisije, odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora, odbora za znan- 
stveno-raziskovalno delo in visoko šolstvo prosvetno-kultumega zbora, kakor 
tudi sugestije dane v razpravi na seji republiškega zbora dne 23. 1. 1969. 

Opozarjam vas na to, da bo predlog zakona pripravil odbor in ne komisija, 
ki je vse do sedaj delala na tem zakonu. Takšen predlog sem dal na podlagi 
pogovora s tovarišem Dragom Seligerjem, ki mi je pojasnil, da je komisija 
prenehala z delom. Ali se tovariši in tovarišice strinjate s tako predlaganim 
predlogom? Prosim, besedo ima tovariš Seliger. 

Drago Seliger: Samo pojasnilo, tovariši in tovarišice! Komisije se- 
veda nisem razpustil, dajem pa predlog skupščini, da jo razreši. 
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Ker nisem bil pazljiv glede formalnih vprašanj, sem namreč spregledal, 
da v sklepih iz leta 1967 priprava zakona ni bila naložena tej komisiji, temveč 
pristojnemu republiškemu organu. Glede na to je sklep, kot ga je predlagal 
tovariš dr. Vilfan, utemeljen. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Seliger, na kateri akt se skli- 
cuješ? 

Drago Seliger: Na sklepe o nadaljnjem razvoju visokega šolstva 
v SR Sloveniji. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala. Ker je takšen sklep kot ga pred- 
lagaš, že sprejel prosvetno-kulturni zbor, nima pomena, da sedaj tukaj o tem 
vprašanju delamo problem in prosim člane republiškega zbora, ali se s sklepom, 
kakor sem ga prebral, strinjajo ali ne? Prosim, da tisti, ki se strinjajo s takim 
sklepom, dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko). Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ali lahko sedaj kljub pozni uri preidemo na naslednjo točko dnev- 
nega reda? (Poslanci se strinjajo.) 

Naslednja, to je 4. točka je osnutek sklepa, katerega je izdelala re- 
publiška izobraževalna skupnost in katerega je potem obravnavala posebna 
komisija republiškega in prosvetno-kulturnega zbora, kateri smo dali naslov 
komisija za pripravo predloga o dopolnilnem financiranju temeljnih izobraže- 
valnih skupnosti. 

Vi ste dobili v zvezi s tem poročilo te komisije s predloženim osnutkom 
sklepa republiške izobraževalne skupnosti, ki vam je bil tudi poslan. Ali želi 
poročevalec te komisije dopolniti poročilo? (Ne.) Zeli kdo drug besedo? Besedo 
ima tovariš Karel Forte. 

Karel Forte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na 
seji našega zbora smo soglasno sprejeli odlok o ustanovitvi komisije republi- 
škega in prosvetno-kulturnega zbora za pripravo predlogov o dopolnilnem finan- 
ciranju temeljnih izobraževalnih skupnosti, ki bi morala po omenjenem odloku 
najkasneje do 15. tega meseca pripraviti predlog o dopolnilnem financiranju 
temeljnih izobraževalnih skupnosti. 

V gradivu za to točko dnevnega reda smo prejeli poročilo navedene ko- 
misije, ki pa uvodoma navaja, da je komisija sama smatrala (citiram): »da 
njena bistvena naloga ni v predlaganju meril, ki jih mora sprejeti in nato 
predložiti republiški izobraževalni skupnosti, pač pa v kritični presoji in oceni 
skupščini predloženih meril in pogojev za leto 1969, ter ugotavljanju tistih 
elementov, ki naj bi jih republiška izobraževalna skupnost sprejela dodatno ali 
pa spremenila pri kreditiranju meril in pogojev.« 

Iz tega zaključujem, da se naloga po odloku in naloga, kakršno si je po- 
stavila sama komisija, v določenem smislu razlikujeta. 

S pismom predsednika zbora, ki nosi datum 17. januarja, pa smo poslanci 
prejeli še delovni osnutek sklepa O' merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih 
dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1969, ki je, 
kot navaja pismo našega predsednika, služil komisiji kot gradivo pri prouče- 
vanju problemov dopolnilnega financiranja temeljnih izobraževalnih skupnosti. 
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Čeprav danes o predlogu sklepa še ne odločamo, temveč bomo o njem 
sklepali šele potem, ko ga bo sprejela skupščina republiške izobraževalne 
skupnosti, moram izjaviti, da se načelno in konkretno ne morem strinjati s 
točko 2 drugega poglavja, še posebej pa ne z variantami, zlasti z drugo varianto 
v tretjem poglavju. Popolnoma nesprejemljivo je stališče komisije, navedeno 
pod 5. točko na 8. strani poročila, kjer piše, da se je komisija odločila za spre- 
jem druge variante, ki predvideva poleg dopolnilnih sredstev temeljnim izobra- 
ževalnim skupnostim tudi dopolnilna sredstva občinskim skupščinam. Strinjam 
se z ugotovitvijo komisije, da je takšno stališče nenačelno in v bistvu napačno, 
vendar se iz načelnega stališča, ki sem ga pojasnil že uvodoma, s tako varianto 
ne strinjam. Menim, da bi realizacija druge variante pomenila nenamensko 
uporabo sredstev republiške izobraževalne skupnosti. 

V zvezi z vsemi temi predlogi opozarjam še na predlog, ki sta ga na skupni 
seji 13. decembra 1968 formulirala odbor za proračun republiškega zbora in 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora, namreč, 
da naj se prouči in dokumentira potreba po dopolnilnih sredstvih, ki jih je 
treba zagotoviti temeljnim izobraževalnim skupnostim. Vendar niti v sklepu niti 
v poročilu komisije ni prikazano, koliko dopolnilnih sredstev je treba zagotoviti. 
Ob elektronskem centru, vseh mogočih podatkih in anketah bi po mojem 
mnenju, vendarle lahko izračunali potrebna dopolnilna sredstva in nam dali te 
podatke, ki smo jih pogrešali že v proračunski razpravi. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš inž. Ferdo Papič 
ima besedo. 

Inž. Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Čeprav je že pozno, se vendarle ponovno oglašam v zvezi s problematiko, 
o kateri sem v tem zboru že dvakrat govoril. Sedaj imam že konkretno računske 
podatke in lahko prejšnje moje izjave dokumentiram in konkretiziram. Gre 
namreč za sredstva, ki jih lahko zbere občinska skupščina ob upoštevanju 
meril in sklepov, sprejetih v tej skupščini, zlasti ob sklepu, da gospodarstvo 
ne sme biti obremenjeno močneje kot v preteklem letu oziroma se bodo njegove 
obveznosti še zmanjšale. Ze v proračunski razpravi sem opozarjal, da bi morali 
imeti podatke o sredstvih, s katerimi bodo razpolagale občinske skupščine, 
zlasti o sredstvih tistih občin, ki dobivajo dopolnilna sredstva. V resolucijo 
Skupščine SR Slovenije o osnovah ekonomske politike v letu 1969 smo zapisali, 
da bi naj bila skupna obremenitev osebnega dohodka 31,82 %, pri čemer se 
pokaže, da občinske skupščine lahko predpišejo' za svoje potrebe stopnjo 3,92 %. 
Ob predlogu, da je treba nameniti za potrebe šolstva 3,20 %, poleg tega pa 
še 60 % od ostalih možnih prispevkov, bi občinski skupščini, v kateri sem 
poslanec, zmanjkalo za ostale potrebe 93 milijonov S dinarjev. 

Ze prej sem zatrjeval, da si republika pač zagotovi sredstva, občinam pa 
prepušča, da se »znajdejo« kakor vedo in morejo. Občinske skupščine morajo 
zagotoviti sredstva tudi za druge potrebe ne le za šolstvo. Zaradi omejenih 
drugih možnosti in kljub racionalizaciji vseh drugih stroškov mora nujno 
priti do večje obremenitve gospodarstva, in sicer nad 3,95 % na stopnjo 5 % 
ali celo 5,20 % od osebnega dohodka. 

Na skupno obremenitev gospodarstva vplivajo tudi prispevki za socialno 
zavarovanje. Zvezna skupščina je pred nekaj leti sprejela zakon, po katerem 
je bil kot osnova za odmero pokojnine določen osebni dohodek v zadnjih 
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12 mesecih. Le kako so mogli poslanci glasovati za tak nemogoč predlog? Ob 
najnovejših razpravah o skrajšanju pokojninske dobe sem odločno za sedanjo 
pokojninsko dobo, ki bi morala enotno' veljati za vso državo. To pa zaradi tega, 
ker se bojim, da bi morala Slovenija kakorkoli prispevati sredstva, ki bi bila 
zaradi upokojevanja potrebna manj razvitim republikam, kot primer naj na- 
vedem, da je lani dala federacija iz proračunskega presežka mimo kakršnekoli 
svoje obveznosti nekaj dodatnih milijard pokojninskemu skladu Črne gore, ni 
pa poravnala zakonitih obveznosti nasproti slovenskemu pokojninskemu skladu. 

Pred nekaj dnevi smo določili maksimalno stopnjo prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje, in sicer 5,20 %. Pokazalo pa se je, da nekatere komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja s takim prispevkom ne morejo zbrati po- 
trebnih sredstev in predpisujejo še izredni prispevek do maksimalnih možnosti. 

Glede na vse navedeno predlagam, amandma k III. točki sklepa na 2. strani, 
ki vsebuje pogoje za dodelitev dopolnilnih sredstev po prvi varianti, in sicer, 
če je občinska skupščina v letu 1969 izločila za financiranje izobraževanja 
na svojem območju najmanj 3,2 % iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja 
in 60 % iz ostalih prispevkov, razen od prispevka za mestno zemljišče. Temu 
naj se doda še določilo, da se ti pogoji upoštevajo, če so zagotovljeni dohodki 
za ostalo proračunsko potrošnjo v obsegu iz leta 1968, ne glede na nove zadol- 
žitve v letu 1969, namreč za potrebe narodne obrambe, davčne uprave in tako 
dalje. Količniki za te občine se določijo sporazumno med občinsko skupščino 
in republiško izobraževalno skupnostjo. 

Razen tega imam seveda pripombe k naslednji drugi varianti, v kateri je 
kot pogoj postavljena proračunska potrošnja, pod 20 000 starih dinarjev na 
prebivalca. Tak pogoj je sistemsko napačen in neopravičljiv. Ne zdi se mi prav, 
da bi izobraževalna skupnost iz svojih sredstev dajala sredstva za občinski 
proračun, temu je treba sredstva zagotoviti na ustreznejši način. Naj ob tem 
še opozorim na podatke o proračunski potrošnji v občinah v letu 1968. Po teh 
podatkih je bila najnižja proračunska potrošnja 20 000 starih dinarjev na pre- 
bivalca, in sicer v občini Slovenske Konjice. Sicer ne vem natančno, kakšna 
so ta razmerja ob letošnjih stopnjah prispevkov — vendar po podatkih za leto 
1968 ne bi nobena občina mogla dobiti dopolnilnih sredstev ob takem pogoju. 
Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, kdo še želi besedo? Prosim, to- 
variš Franci Kolar. 

Franci Kolar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Ze nekaj 
let se trudimo — v izvršnem svetu, v republiškem sekretariatu za finance in 
zdaj tudi v skupščini — da bi našli ustrezna merila za dopolnjevanje proračunov 
nekaterih občin oziroma sedaj za dopolnjevanje sredstev temeljnih izobraže- 
valnih skupnosti. Prav gotovo smo v tem pogledu nekaj že dosegli, vendar 
nismo še našli meril, ki bi ustrezala vsem občinam, pa čeprav so tako ali 
drugače objektivizirana. Tudi s temi merili, ki jih imamo pred seboj, je tako. 
Dajejo videz sprejemljivosti in objektivnosti. Cim pa človek vzame svinčnik 
v roke in začne računati, postanejo merila nesprejemljiva. 

V moji volilni enoti so se obveznosti iz različnih naslovov povečale od 
2 580 000 novih dinarjev na 3 430 000 novih dinarjev. Oprostite, ker vas morim 
s številkami, toda tokrat moram, če hočem pokazati praktično stran problema. 
Torej proračunske obveznosti so se povečale za 950 000 dinarjev, na drugi strani 
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pa je ta občina lani dobila dopolnilnih sredstev za 2 270 000 novih din, medtem 
ko bi po predloženih merilih letos dobila dopolnilnih 2 200 000 novih dinarjev. 
Ne bom govoril še o drugih številkah, navedem naj samo še eno: obveznost 
občinske skupščine nasproti temeljni izobraževalni skupnosti se je v primerjavi 
s preteklim letom predvidoma povečala od 3 550 000 na 4 180 000 dinarjev; 
skratka, za 630 000 dinarjev oziroma za 17,18 %. Če bi naštel še druge številke 
v tej zvezi, bi lahko ugotovili, da ob danih možnostih občinskega proračuna ni 
mogoče uravnovesiti. Ker za nujne izdatke primanjkuje sredstev, proračuna ni 
mogoče sprejeti. Vrsto potreb bo poleg tega treba reševati z medsebojnim do- 
govarjanjem. 

Po 41. členu zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti je repu- 
blika resnično dolžna zagotoviti dopolnilna sredstva tistim občinam, ki z lastnimi 
sredstvi ne morejo1 izpolniti z ustavo in zakoni določenih obveznosti. Ker pa 
hkrati vendarle vsaj globalno poznamo postavke republiškega proračuna in 
celotno stanje, se zavedamo, da je položaj izredno težak. 

Predloženi delovni osnutek sklepov o merilih in pogojih za zagotavljanje 
posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 
1969 je nedvomno dober prispevek, zlasti še poročilo delovne skupine o> teh 
problemih. Ker prihaja v poštev samo 17 naših občin, tovariši naj mi oprostijo, 
če morda nisem natančno poučen, bi bilo morda najbolj prav, če se ob so- 
delovanju republiškega sekretariata za finance in drugih pristojnih republiških 
upravnih organov ter republiške izobraževalne skupnosti pogovorimo o tej 
problematiki in najdemo najboljšo rešitev. Sama merila, čeprav so videti še 
tako objektivna, vendarle ne rešujejo teh vprašanj. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Besedo ima inž. Adolf Tavčar. 

Inž. Adolf Tavčar: Jaz bom zelo kratek, tako kot že prej tovariš 
Papič želim prikazati, v kakšnem položaju se bodo znašle občine, če obveljajo 
predložena merila. Sistemsko je povsem napačno, da se kot merilo postavlja 
tistih 200 dinarjev proračunskih sredstev na občana, pa naj gre za dopolnilna 
sredstva k proračunu ali za dotacijo izobraževalni skupnosti. 

Ob danih možnostih bodo sredstva občinskih proračunov znatno manjša 
kot v preteklem letu. Ce bi upoštevali predložena merila, bi se proračunska 
sredstva, na primer, v občini Slovenske Konjice letos zmanjšala za 43 milijonov 
starih dinarjev. Takih proračunov pa zbori volivcev ne bodo mogli sprejeti. 

Izobraževalna skupnost v konjiški občini je lani dobila za 1 460 000 dinarjev 
dopolnilnih sredstev. Letošnja merila bi sicer v vsaki občini drugače učinkovala, 
vendarle pa bi konjiški občini bolj ustrezala varianta a) kot varianta b) s svo- 
jimi dodatnimi pogoji. Menim, da se v takem položaju ne morejo opredeliti 
glede teh meril niti občine niti poslanci. Nevzdržno je, da se zdaj republiška 
izobraževalna skupnost pojavlja v vlogi sofinancerja občinskih proračunov. 

Zato predlagam, da danes razpravljamo o merilih le načelno. Za nadaljnjo 
razpravo je treba poprej pripraviti vse potrebne kalkulacije in se posvetovati 
z občinskimi skupščinami. Brez tega poslanci ne moremo sklepati. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Mirko Tušek ima besedo kot 
predstavnik republiške izobraževalne skupnosti. 

Mirko Tušek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Najprej moram ugotoviti, da ne gre za merila, ki bi jih republiška izobraževalna 



70. seja 93 

skupnost že sprejela in predložila skupščini v potrditev, temveč dejansko gre 
samo za delovni osnutek, ki je bil poslan skupščinski komisiji kot gradivo, 
na podlagi katerega lahko obravnava problematiko dopolnilnega financiranja 
občinskih skupščin kot celoto. Dejstvo pa je, da je predlog meril za dopolnilno 
financiranje temeljnih izobraževalnih skupnosti sprejel izvršni odbor republiške 
izobraževalne skupnosti pretekli ponedeljek. Ta predlog bo dan v obravnavo 
skupščini republiške izobraževalne skupnosti, tako sprejeta merila bo nato vaš 
zbor dokončno obravnaval. Zaradi skrajšanja postopka bo izvršni odbor merila, 
kakršna je sam sprejel, tako poslal tudi skupščinskim organom, da bodo merila 
lahko hkrati obravnavana v skupščini republiške izobraževalne skupnosti in 
v organih Skupščine SR Slovenije. 

Ta zbor želim seznaniti s spremembami, ki jih vsebujejo merila, sprejeta 
v izvršnem odboru, v primerjavi z delovnim osnutkom, ki vam je bil predložen. 

Izvršni odbor je sprejel mnoge sugestije komisije. Pri določanju cene pe- 
dagoške ure je znižal ceno pedagoške ure v posebnih šolah. Materialne izdatke 
je določil za vse vrste šol po enakem kriteriju in sicer 6 % več kot v preteklem 
letu. Glede financiranja tako imenovanega »b programa«, namreč neobveznega 
dopolnilnega izobraževanja, je izvršni odbor sprejel varianto, po kateri se 
daje izobraževalnim skupnostim do 7% za te namene. To razmerje je bilo po- 
stavljeno na podlagi dosedanjih izkušenj. 

Glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati temeljne izobraževalne skupnosti 
oziroma občinske skupščine za dodelitev dopolnilnih sredstev za financiranje 
izobraževanja, je izvršni odbor sprejel stališče, da je pogoj izpolnjen, če ob- 
činska skupščina določi za potrebe izobraževanja 3,2 % od osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja in 60 % drugih prispevkov — tako kot je že v tem 
gradivu napisano —• dodan pa je še pogoj, da proračunska potrošnja v občini 
ne sme presegati 300 dinarjev na prebivalca. Prav tako je izvršni odbor sprejel 
stališče o izjemnem tretiranju tistih občin, v katerih znaša proračunska po- 
trošnja na prebivalca manj kot 200 dinarjev, pri tem pa je predlagano formu- 
lacijo nekoliko predrugačil. Da bi bilo stališče izvršnega odbora o tem vprašanju 
jasno, bom prebral 4. točko sklepa, ki obravnava ta problem izjemnega finan- 
ciranja. Besedilo te točke se glasi: »V primerih, ko izpolnitev pogojev iz prejšnje 
točke povzroči znižanje proračunske potrošnje v občini pod 200 dinarjev na 
prebivalca, se v sporazumu med izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije in 
republiško izobraževalno skupnostjo tej občini zagotovijo dodatna dopolnilna 
sredstva.« 

To določilo ne precizira niti obveznosti izobraževalne skupnosti niti obvez- 
nosti republiškega proračuna; dejansko gre za povsem izjemne primere, ki jih 
bo treba vsakega posebej konkretno obravnavati. Izvršni odbor je bil mnenja, 
da kakršnakoli splošna formulacija glede teh obveznosti v merilih samih ne 
bi bila primerna. 

Toliko, tovariš predsednik, za pojasnilo. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Glede na to, da imamo še pet točk dnev- 
nega reda, je pa že pozna ura, se moramo dogovoriti, ali bomo s sejo nadaljevali 
in danes tudi končali z delom ali pa bomo sejo sedaj pretrgali in nadaljevali 
jutri. Ker hočem, da o tem čimbolj demokratično odločimo, dajem predlog, da 
danes nadaljujemo do konca, na glasovanje. Prosim tiste poslance, ki so za 
nadaljevanje danes, da dvignejo roko. (28 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(18 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (18 poslancev dvigne roko.) 
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Z 28 glasovi za, 18 proti in 18 vzdržanimi se je zbor odločil, da z delom nada- 
ljujemo danes. Prosim, da se zavedate odgovornosti za kvorum in da vztrajate 
s svojim predsednikom do konca. 

Nadaljujemo z delom. Kdo še želi besedo? Moram reči, da imam po dose- 
danji diskusiji občutek, da je ta stvar prišla pred zbor ali prezgodaj ali pa 
prepozno. Prezgodaj, kjer je to le konzultacija, prepozno pa zato, ker sedaj 
slišim, da izvršni svet ni čakal na to, kakšna bo reakcija skupščine kot celote, 
ampak je že pripravil svojo verzijo. Tovariš Edo Zorko ima besedo. 

Edo Zorko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Da ne 
bi govoril predolgo, izjavljam, da se strinjam s poslanci, ki so že povedali svoja 
mišljenja, želim pa dodati še nekaj svojih misli. 

Začuden sem, da se komisija, ki je pripravila to poročilo, ni držala naše 
prakse, namreč, da se posvetuje s prizadetimi. Tako nam niso znana stališča 
prizadetih občinskih skupščin in temeljnih izobraževalnih skupnosti, ki naj bi 
dobile dopolnilna sredstva. 

Čudno je, da določamo pogoje tistemu, ki nima sredstev, oziroma ki bi 
jih šele moral dobiti, ne pa tistemu, ki ta sredstva razdeljuje, namreč republiški 
izobraževalni skupnosti. Menim, da bi morali to urediti tako, da bi predpisovali 
pogoje in merila tistemu, ki sredstva razdeljuje. 

Naj mi izvršni svet oprosti, vendar imam vtis, da bi s sprejetjem predloga 
republiške izobraževalne skupnosti postavili nasproti dotiranim običnam dve 
vladi; eno, ki bi urejala splošna vprašanja, in drugo, ki bi odločala o dodelje- 
vanju dopolnilnih sredstev. 

V zvezni in republiški ustavi nisem našel določbe, ki bi kogarkoli poobla- 
ščala, da predpisuje občinam, kolikšne prispevke mora predpisati — o tem 
občina samostojno odloča. Zato republiška izobraževalna skupnost ne more do- 
ločati, kakšne stopnje prispevkov mora občina predpisati, temveč bi morala 
upoštevati predvsem gospodarske možnosti občine, kar je navedeno v zakonu. 
Ce bi sprejeli stališča, izražena v poročilu komisije, bi bili zakoniti pogoji 
povsem ovrženi. 

Da ne bi predolgo govoril, bom obrazložil svoj predlog, izhajajoč iz dejstva, 
da letos ni več časa za sistemske spremembe v načinu reševanja teh vprašanj, 
zlasti še, ker je letošnji proračun že sprejet. Predlagam, da se dodelijo dopol- 
nilna sredstva v približno enakih razmerjih kot v letu 1968 s tem, da se dodajo 
še sredstva, potrebna za izravnavo osebnih dohodkov prosvetnih delavcev po 
enotnih kriterijih, ki jih določi republiška izobraževalna skupnost. Le na tak 
način bi bilo mogoče realno reševati to vprašanje, kajti v pogojih, ki jih pred- 
laga republiška izobraževalna skupnost, bi več kot 60 % slovenskih občin moralo 
dobivati dopolnilna sredstva. 

Mislim, da bi bilo treba za prihodnje to vprašanje urediti tako, da bi upošte- 
vali gospodarsko moč občine. Občina, v kateri sem poslanec, zbere od prebi- 
valstva in od delovnih organizacij eno milijardo in sto milijonov starih dinarjev. 
Občinski skupščini ostane 420 milijonov starih dinarjev, ostala sredstva pa 
gredo zvezi in republiki. Ko se sredstva vračajo, se vedno govori, da jih do- 
deljujejo drugi, kljub temu, da se ne vrnejo v celoti niti tista sredstva, ki so 
jih takšne občine odvedle zvezi in republiki. Da bom povsem konkreten: ta 
občina potrebuje okrog 400 milijonov starih dinarjev za izobraževanje in za 
proračun okrog 380 milijonov starih dinarjev. Če bi ta sredstva zagotovili iz 
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virov v sami občini, bi kljub temu za druge skupne potrebe, namreč republiške 
in zvezne, ta občina lahko prispevala še 300 milijonov starih dinarjev. 

Če bi urejali to vprašanje na tak način, bi v bodoče lahko odpadlo vpra- 
šanje dotacij, ki povzroča toliko težav. S tem bi tudi odpravili nelogično- in 
nesistemsko ureditev, po kateri republiška izobraževalna skupnost dotira ob- 
činske proračune. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Rado Pušenjak ima 
besedo. 

Rado Pušenjak: Predlagam, da danes odložimo sklepanje o pred- 
loženih merilih in pogojih, ker nimamo na razpolago dovolj podatkov o tem, 
kako bi predložene rešitve učinkovale v prizadetih občinah. Jaz, na primer, še 
nisem mogel dobiti potrebnih podatkov iz občine, v kateri sem poslanec in 
zato ne morem zavzeti nobenega stališča o tem vprašanju. 

Vendar pa lahko že danes izjavim, da se v glavnem uresničujejo moja 
predvidevanja, o katerih sem govoril v tem zboru dne 20. decembra preteklega 
leta. Resnično se je namreč pokazalo, da je dotok sredstev iz naslova občinskega 
davka od prometa blaga na drobno zelo različen. V nekaterih občinah nastajajo 
celo presežki, v kmečkih območjih pa je dotok neznaten. Tudi prek tega davka 
se prelivajo sredstva v mesta; poleg tega pa se zaradi povečanja prometnega 
davka na vino zmanjšuje potrošnja vina. v škodo območij, kjer je vinogradništvo 
pomembna gospodarska osnova. 

Podpiram tovariša Zorka v mnenju, da je nevzdržna ureditev, po kateri 
zdaj republiška izobraževalna skupnost kroji republiško proračunsko politiko 
nasproti občinam. 

Ponovno predlagam, da sklepanje o predloženih merilih in pogojih odložimo 
z današnje seje in počakamo toliko časa, da dobimo potrebne podatke. Danes 
imamo na dnevnem redu še vrsto pomembnih vprašanj, katerim moramo- po- 
svetiti še preostali čas. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Predlog za odlaganje ima 
prednost pred ostalimi predlogi. Tovariš Pušenjak je predlagal, da odložimo 
obravnavo te točke. Dajem ta predlog v obravnavo s tem, da omejujem število 
govornikov na dva, pri čemer lahko eden govori za predlog — eden proti. 
Prosim tovariš Kolar, boš govoril o tem procesualnem vprašanju. 

Franci Kolar: Zelo mi je žal, ker se moram ponovno oglasiti. Izjav- 
ljam, da sem proti odložitvi. Zavedati se moramo, da mora republiška izobraževal- 
na skupnost akt o merilih in pogojih za razdelitev dopolnilnih sredstev pripra- 
viti in sprejeti ter nato predložiti tej skupščini v soglasje; prav tako pa morajo 
tudi občinske skupščine sprejeti svoje proračune do določenega roka. Zato 
mislim, da se moramo vendarle danes pogovoriti o teh vprašanjih in se opre- 
deliti za določena stališča, ki naj olajšajo pripravo bodočega akta. Če bi danes 
to vprašanje odložili z dnevnega reda, se lahko zgodi, da prihodnjič ne bi 
sprejeli sklepa, ki ga bo predložila republiška izobraževalna skupnost. To pa 
bi povzročilo dodatno zamujanje in težave v pripravah proračunov prizadetih 
občin. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli kdo govoriti v korist predloga? 
Tovariš Viktor Seitl ima besedo. 
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Viktor Seitl: Tovariš predsednik! Podpiram predlog tovariša Pu- 
šenjaka, da sklepanje o predloženih stališčih odložimo, pri čemer opozarjam, da 
ne sklepamo o predlogih skupščinskega organa, temveč o tem, kar nam je pred- 
ložila republiška izobraževalna skupnost. Glede na obstoječe razmere pa bi bilo 
vendarle koristno, da povemo svoja mnenja, ki naj bi bila upoštevana v kas- 
nejšem sklepu. 

Izhajam iz načelnega stališča, katerega je v predloženem gradivu navedla 
tudi delovna skupina, ko pravi, da jo principialno stališče sili, da se odloča za 
neprincipialen predlog za rešitev tega vprašanja, in sicer v tem smislu, da se 
dajejo sredstva, ki so bila z republiškim predpisom določena za izobraževanje, 
za pokrivanje ostalih potreb občinskih proračunov. 

Predsednik dr. J o- ž a Vilfan: Razpravo lahko sedaj zaključimo. Eden 
je govoril proti predlogu, drugi za predlog. 

Sedaj prosim tiste tovariše, ki so za predlog tovariša Pušenjaka, to je, da 
odložimo to točko dnevnega reda, naj dvigne roko. (31 poslancev) Je kdo proti? 
(8 poslancev) Se je kdo vzdržal (12 poslancev). 

Torej, predlog tovariša Pušenjaka je sprejet, pri čemer se zavedam, da 
glasovanje kaže, da nas je sedaj v dvorani le 51, računam pa, da je še nekaj 
poslancev v avli. Ugotavljam, da je republiški zbor sklenil, da to točko odložimo. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog sklepa 
o predlogih za spremembe in dopolnitve zveznih predpisov o prostih carin- 
skih conah. 

Problematiko carinskih con skupno s sklepom o predlogih za spremembe in 
dopolnitve zveznih predpisov o prostih carinskih conah je v Skupščini SR Slo- 
venije predložila skupna komisija republiškega in gospodarskega zbora za pri- 
pravo skupščinskega akta o problematiki prostih carinskih con, ki je bila 
ustanovljena 26. 12. 1968. Predstavnik komisije je tovariš Ivo Sčavničar. Predlog 
sklepa je obravnavala zakonodajno-pravna komisija in predložila pismeno po- 
ročilo. Gradivo je bilo poslano izvršnemu svetu v smislu 165. člena našega 
poslovnika. Predstavnik izvršnega sveta je tovariš Drago 'Flis. 

Na sejo smo vabili predstavnike poslovnega združenja industrijske cone 
Koper in pa Luke Koper. 

Zeli tovariš Ivo Sčavničar besedo? (Da.) Prosim. 

Ivo Sčavničar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Skupna komisija republiškega in gospodarskega zbora za pripravo predloga 
skupščinskega akta o prostih carinskih conah v Jugoslaviji s predlogi za spre- 
membe in dopolnitve zveznih predpisov, ki sta jo ustanovila republiški in go- 
spodarski zbor na seji 26. decembra, je na dveh sejah 8. in 10. januarja 1969 
razpravljal o predloženem gradivu, pri tem upoštevala mnenja, izražena na 
sejah obeh zborov in mnenja zakonodajno-pravne komisije ter pripravila predlog 
sklepa o predlogih za spremembe in dopolnitve zveznih predpisov o prostih 
carinskih conah. 

Komisija je v celoti obdržala osnovni smisel osnutka sklepov in prvotno 
pripravljenih predlogov za spremembe zveznih predpisov, hkrati pa je nekatere 
sklepe in predloge spremnila zaradi večje jasnosti, preciznosti in konkretnosti. 
Komisija predlaga, da se v našem aktu izpustijo predlogi za spremembe določil 
v zvezi z izdajanjem dovoljenj, za ustanavljanje prostih carinskih con. Ker je 
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to že sedaj vezano na vrsto soglasij in stališč samih prostih carinskih con, ni 
posebne potrebe, da bi se sistem dajanja dovoljenj za ustanovitev proste ca- 
rinske cone spremenil. Po obstoječih predpisih izdajajo dovoljenja zvezni organi, 
ki morajo že po svoji funkciji varovati interese širše družbene skupnosti. 

Prvi bistveni popravek predlaganih sprememb se nanaša na opravljanje 
industrijske dejavnosti v prosti carinski coni. Ta dejavnost je po črki zakona 
sicer prepovedana, vendar jo v določenem smislu že sedanji zakon dopušča. 
Pri praktičnem reševanju vprašanj in vsakodnevnem poslovnem življenju pa je 
precej težav, ki bi bile odpravljene s tem, da se sedanjim določbam o poslovni 
dejavnosti v prostih carinskih conah doda še določba, da se v prosti carinski 
coni lahko razvija tudi industrijska dejavnost. Do tu komisija v primerjavi 
s prvotnim predlogom ne predlaga nobenih sprememb. V predlaganem aktu 
pa je spremenjeno besedilo glede pogojev za razvoj industrijske dejavnosti 
v prostih carinskih conah. Predlagamo načelno odločitev, da se ne plača carina 
na osnovna sredstva in reprodukcijski material tistih proizvodnih kapacitet, ki 
pretežni del proizvodov izvažajo na tuja tržišča. To je bistvena olajšava, ki pa 
je vezana na dolžnost izvoza pretežnega dela proizvodnje. Kot pretežni del 
izvoza proizvodnje se v naši praksi šteje nad 51 % izvoza vse dosežene pro- 
izvodnje delovne enote. Komisija je v predlog akta vključila strokovni termin, 
»proizvodna kapaciteta« zaradi jasnosti in preciznosti. Nekateri obrati v prosti 
carinski coni bodo organizacijsko samostojna podjetja, drugi pa samo obrati 
oziroma enote podjetij, katerih sedež je zunaj proste carinske cone ali v 
coni sami. 

S predlagano dopolnitvijo bi bilo jasno določeno, da se pojem pretežnega 
izvoza proizvodne kapacitete v prosti carinski coni prav nič ne povezuje z 
večjim ali manjšim izvozom obratov zunaj proste carinske cone. Obrat v prosti 
carinski coni ne more napraviti nekega podjetja zunaj proste carinske cone 
za pretežnega izvoznika zaradi izvoza, ki ga opravi obrat v prosti carinski 
coni ali obratno. Izvoz torej ne vpliva na status obratov podjetja zunaj proste 
carinske cone. 

Komisija nadalje sodi, da je utemeljena predlagana določba, da se carina 
na izdelke, proizvodene v prosti carinski coni in vnesene na carinsko področje 
Jugoslavije, obračunava in plačuje po carinski stopnji glede na stanje, v kakrš- 
nem je bilo blago, ki je bilo uporabljeno za proizvodnjo teh izdelkov, v trenutku 
uvoza v prosto carinsko cono. To je povsem utemeljeno, saj bo prizvodnja 
v prosti carinski coni opravljena z našimi ljudmi, na našem ozemlju, v naših 
zgradbah, z našim materialom, z našo energijo in tako dalje. 

Komisija pa je dodala kazensko določbo za primer če obrat, oziroma de- 
lovna organizacija, katere proizvodnja je namenjena za izvoz, te obveze ne 
izpolni. Predlagamo, da v takem primeru proizvajalec plača carino za izdelke, 
vnesene v carinsko področje Jugoslavije, po carinski tarifi za vso vrednost 
izdelkov. Tako se znatno poveča carinska osnova, pa tudi carinska stopnja. Taka 
kazenska določba bo zagotovila, da bo proizvajalec storil vse, da bo izpolnil 
osnovno obveznost glede izvoza pretežnega dela proizvodnje. 

Komisija dalje sodi, da so povsem utemeljena določila o možnosti, da tuji 
vlagatelji vložijo tudi več kot 40 % sredstev v obrat na območju proste carinske 
cone. Prav tako predlagamo, da se uzakonijo nekatere olajšave pri retransferu 
vloženega kapitala in transferu dobička, kot tudi da se tuji vlagatelji v prostih 
carinskih conah oprostijo obveznega reinvestiranja doseženega dobička. V pro- 
stih carinskih conah je treba namreč zagotoviti veliko mobilnost tujega kapitala. 
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Ce pa hočemo pridobiti tuji kapital, moramo tujim vlagateljem dati večje 
možnosti in ugodnosti kot doslej. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Ali želi predstavnik zakonodajno-pravne 
komisije besedo? (Ne.) Ugotavljam, da ne želi in da se sklicuje na poročilo. 
Odpiram obravnavo. Ce ne želi nihče razpravljati, obravnavo sklepam in dajem 
na glasovanje predlagani sklep. Prosim tiste člane, ki so za ta akt, da dvignejo 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je bil sklep o predlogih za spremembe in dopolnitve 
zveznih predpisov o prostih carinskih conah v republiškem zboru soglasno 
sprejet. 

Tovariš inž. Ferdo Papič ima besedo. 

Inž. Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V imenu nekaj poslancev predlagam, da sejo prekinemo, ker smo že ves dan 
intenzivno delali in ker odločitve o zadevah iz preostalih točk dnevnega reda 
niso nujne in jih zato lahko odložimo do naslednje seje zbora. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Pred seboj imamo torej proceduralni 
predlog, ki ga dajem takoj v obravnavo. Ali želi kdo o tem predlogu govoriti? 
Tovariš Kolar želi besedo, potem pa še tovariš Ros. 

Franci Kolar: Strinjam se s predlogom tovariša Papiča, hkrati pa 
prosim, da nam skupščinska pisarna nemudoma dostavi stališča organizacijsko- 
političnega zbora glede amandmajev k ustavi SR Slovenije. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Ros, ali si proti temu predlogu? 

Ivan Ros : Tovariš predsednik in tovariši poslanci! Strinjam se s pred- 
logom, da prekinemo sejo, vendarle pa želim ob tem nekaj povedati. 

Sejo naj bi prekinili, ker je jutri ne moremo nadaljevati. Tako odlagamo 
zadeve, ki bi jih, vsaj nekatere, morali čimprej obravnavati. Menim, da bi 
vendarle morali biti pripravljeni na to, da včasih lahko seja traja tudi dva dni. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Ros, ti si dejansko govoril proti 
predlogu, strinjam pa se s teboj, da je v našem sistemu to velik problem, ki 
bi ga lahko po mojem mnenju rešili le s kontinuiranimi zasedanji, kar pa pri- 
haja v nasprotje z nekaterimi drugimi principi. Besedo želi še tovariš Cene 
Matičič. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Tudi jaz se 
strinjam, da prekinemo sejo. To posebno zaradi tega, ker je bila točka o do- 
polnilnem financiranju temeljnih izobraževalnih skupnosti odložena na na- 
slednjo sejo, čeprav sem globoko prepričan, da bi morah prav danes to vprašanje 
temeljito pretresti. V zvezi s tem sem pripravil svoj predlog financiranja, ki se 
razlikuje od predloga komisije ter vključuje vse prizadete občine. Ker bi ta 
predlog terjal nekoliko obsežnejšo obrazložitev, ki bi trajala najmanj pol ure, 
in zato, ker je bilo nadaljnje razpravljanje o tem vprašanju odloženo, svojega 
predloga nisem predložil. Zaradi tega in zato, ker je ura že pol devetih, se 
strinjam s predlogom, da ostale točke dnevnega reda odložimo. Hvala lepa! 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Rado Pušenjak ima 
besedo. 

Rado Pušenjak: Samo še eno opozorilo! Mi, ki smo prišli iz Štajer- 
ske, smo že od samega prihoda v Ljubljano iskali prenočišče, pa jih nismo mogli 
dobiti. To dejstvo tudi vpliva na razpoloženje, ker moramo že tako čakati na 
vlak do polnoči, ni razloga, da sejo prekinemo. Predlagam, da z delom nada- 
ljujemo, kot smo že prej sklenili, in naredimo še danes kar se narediti da. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Pušenjak, razumem tvoj e po- 
misleke, vendar mislim, da je odločitev v rokah zbora. Imamo namreč predlog 
našega poslanca inž. Ferda Papiča, o katerem moramo glasovati. Prosim tiste 
poslance, ki so za ta predlog, da dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (2 poslanca dvigneta roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotav- 
ljam, da je predlog sprejet in zato sejo zaključujem. 

(Seja je bila zaključena ob 20.45.) 



REPUBLIŠKI ZBtfK 

71. seja 

(30. januarja 1969) 

Predsedoval: dr. Joža Vilfan, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši, začenjamo 71. sejo 
našega zbora. 

Za to sejo so prosili, da jih opravičimo, naslednji tovariši: inž. Janko Zigon, 
Vinko Hafner, inž. Zvone Pelikan, Roman Albreht, Ivo Sčavničar, Slavko Za- 
lokar, inž. Marko Bule, inž. Srečko Klenovšek in Milan Kristan. Vsi se skli- 
cujejo na svoje zaposlitve v Beogradu. Ce ni nobenega ugovora — tega tudi ne 
vidim — potem štejemo, da so ti poslanci danes upravičeno odsotni. 

Pred prehodom na naše delo vas v smislu 312. člena našega poslovnika 
obveščam, da sta republiški in gospodarski zbor sprejela v enakem besedilu 
predlog sklepa o predlogih za spremembe in dopolnitve zveznih predpisov o 
prostih carinskih conah. Sedaj prehajamo na ugotovitev dnevnega reda. 

Tovarišice in tovariši, od mene ste prejeli dve pismi: eno od 23. 1. in drugo 
od 25. 1. V prvem sem vas opozoril, da bo dnevni red spremenjen oziroma 
dopolnjen. Na podlagi tega vam predlagam sedaj tale dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 70. seje republiškega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlogi amandmajev k ustavi SR Slovenije; 
4. predlog ustavnega zakona za izvedbo amandmajev VI, VII, XVII in 

XVIII k ustavi SR Slovenije; 
5. osnutek zakona o pravosodnem izpitu; 
6. merila za dopolnilno financiranje temeljnih izobraževalnih skupnosti; 
7. predlog zakona o spremembi zakona o uvedbi in stopnjah republiških 

prispevkov, davkov in taks; 
8. predlog zakona o dopolnitvi zakona o prispevkih in davkih občanov!; 
9. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiškem 

davku od prometa blaga na drobno; 
10. volitve in imenovanja. 
V svojem dopisu od 25. t. m. sem vas obvestil, da sejo, prvotno predvideno 

za včeraj, to je za 29. t. m., prelagam na 30. 1. 1969 in navedel kot razlog, da 
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je v ponedeljek zasedala ustavna komisija in pripravila nove materiale. Mislil 
sem, da bodo ti materiali gotovi dan prej, tako da bi jih lahko pravočasno 
dobili. Bili so dani predlogi, da bi sejo še odložili, vendar sem se odločil, da 
ostanemo pri datumu 30. 1. in sicer zaradi tega, ker smo z materijo našega dnev- 
nega reda sploh časovno v zaostanku in ker tudi nisem hotel vzbuditi vtis, 
da po nepotrebnem zavlačujemo. Glede na to, da ste danes prejeli na klopi 
vrsto materialov, in sicer: zapisnik 70. seje, predlog dnevnega reda, ki sem 
ga že omenil, poslansko vprašanje tovariša Avgusta Majeriča, zadnje poročilo 
ustavne komisije k spremembam in dopolnitvam ustavnih amandmajev, sklepe 
gospodarskega, kultumo-prosvetnega in socialno-zdravstvenega zbora k pred- 
logu amandmajev k ustavi, sklepe k predlogu ustavnega zakona in poročila za- 
konodaj no-pravne komisije k točkam 7, 8 in 9 predlaganega dnevnega reda 
predlagam, da bi imeli po odobritvi zapisnika in poslanskih vprašanjih uro 
odmora, da bi lahko materiale, ki ste jih danes dobili na mizo, proučili. Po tem 
pojasnilu vas vprašam, če se strinjate s predlogom obravnavanega reda in s 
predlogom za vodenje seje. 

Ker ni nobenega ugovora, štejem, da se s predlogi strinjate in zato lahko 
tudi preidemo na 1. točko dnevnega reda, to je odobritev zapisnika 
70. seje. Ali je kaka pripomba, ali kako vprašanje? (Ne.) Če ne, štejem ta 
zapisnik za sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Danes bo odgovorjeno le na dve vprašanji, to je na vprašanje tovariša 
Majeriča in tovariša Pušenjaka, za kateri je bila dana možnost, da pripravijo 
odgovore do današnje seje. Ostala vprašanja bomo odložili na naslednjo sejo, 
ker se tudi rok, ki je predviden za odgovor na poslanska vprašanja, še ni iztekel, 
ker so bila vprašanja postavljena na zadnji seji, ki je bila pred 7 dnevi. Prosim 
tovariša Jožka Štruklja, da odgovori na poslanski vprašanji Rada Pušenjaka in 
Avgusta Majeriča. 

Jožko Štrukelj: Ker se obe vprašanji nanašata na komunalne takse, 
bom nanju odgovoril hkrati. 

Tovariš Pušenjak, poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, jč 
postavil izvršnemu svetu naslednja poslanska vprašanja: 

Prvič: kakšno je njegovo sedanje stališče glede bodočega obravnavanja 
predlogov, katerim s stališča zakonitosti ugovarja zakonadajno-pravna komisija? 

Drugič, kako namerava v tem primeru zagotoviti enakopravnost državlja- 
nov, saj so nekateri plačali avtomobilske takse za leto 1968 in za leto 1969, 
manj disciplinirani občani pa niso plačah ničesar, ker so pričakovali spremembo 
predpisov? 

Tretjič, kaj namerava ukreniti, da bodo občinske skupščine lahko nadokna- 
dile sredstva, ki jih bodo izgubile zaradi vrnitve že plačanih komunalnih taks? 

Tovariš Avgust Majerič pa je postavil naslednje poslansko vprašanje: 
Kakšno je stališče republiškega sekretariata za finance glede komunalnih 

tak na avtomobile? Ali so bile takse za leto 1968 zakonito pobrane in jih zato 
ne bo treba vračati? Ali bodo morali za leto 1968 plačati takse tudi tisti, ki 
jih doslej še niso plačali? 
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Ker je drugo vprašanje tovariša Pušenjaka vsebinsko identično vpraša- 
njem tovariša Majeriča, dajem obema naslednji odgovor: 

Z odločbo ustavnega sodišča Jugoslavije, objavljeno v Uradnem listu SFRJ 
št. 1/69, je ugotovljeno, da zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ko- 
munalnih taksah ni v skladu s 125. členom zvezne ustave in drugim členom 
temeljnega zakona o komunalnih taksah. Obenem je sodišče odločilo, da se 
določbe tega zakona do dokončne odločitve v smislu tretjega odstavka 246. člena 
zvezne ustave ne uporabljajo. 

Zaradi različnih interpretacij vsebine odločbe ustavnega sodišča Jugoslavije 
v javnosti je potrebno ugotoviti, da,navedena odločba zakona ne razveljavlja, 
pač pa določa, da se zakon od dneva objave, to je od 8. 1. 1969 ne more več 
uporabljati, dokler ne bo sprejeta dokončna odločitev oziroma opravljena uskla- 
ditev zakona v smislu odločbe sodišča. Dokončno odločitev sprejme v smislu 
določb 246. člena zvezne ustave republiška skupščina, če pa ta v šestih mesecih 
uskladitve izvede ustavno sodišče Jugoslavije s posebno odločbo ugotovi, da 
je zakon prenehal veljati. 

Po objavi odločbe ustavnega sodišča Jugoslavije komunalnih taks na osebne 
avtomobile ni mogoče na novo odmerjati. Odločba ustavnega sodišča Jugoslavije 
pa neposredno ne spreminja pravnega položaja zavezancev, ki so komunalno 
takso plačali pred 8. januarjem 1969. leta. Izvršni svet si skupno s pristojnimi 
republiškimi organi prizadeva izoblikovati takšen predlog dokončne ureditve, 
ki bo zagotavljal izenačitev položaja zavezancev za leto 1968 ne glede na to 
ali so komunalno takso plačali ali ne. Enak pravni položaj zavezancev je mogoče 
doseči na dva načina: da vsem v celoti vrnemo plačane takse za leto 1968 ozi- 
roma, da odmerjene takse za leto 1968 dosledno izterjamo, seveda v skladu 
s pravnimi posledicami odločbe ustavnega sodišča; te pa so take, da je mogoče 
izterjati vse takse, glede katerih so odločbe postale pravnomočne, do uvelja- 
vitve odločbe ustavnega sodišča. Izvršni svet ne predvideva rešitve, po kateri 
bi komunalne takse za leto 1968 vrnili, pač pa naj bi v celoti vrnili takse, 
plačane za leto 1969 ne glede na to, kdaj so bile vplačane. 

Dokončno odločitev o tem bo morala sprejeti republiška skupščina, ko bo 
odločala o uskladitvi zakona z odločbo ustavnega sodišča. 

Na prvo vprašanje tovariša Pušenjaka pa dajem tale odgovor: 
S pooblastili, ki jih ima v političnem sistemu izvršni svet, ne more omeje- 

vati vprašanja, kakšen pomen se daje stališčem zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije glede zakonitosti oziroma nezakonitosti posameznih v 
skupščini obravnavanih predlogov. To je vprašanje notranjih odnosov in po- 
stopkov v organih skupščine, ki jih ureja skupščinski poslovnik; izvršni svet 
pa meni, da stališče zakonođajno-pravne komisije ne more imeti veljavne končne 
razsodbe glede zakonitosti posameznih predlogov. Dosedanja praksa kaže, da 
skupščina upošteva stališča zakonodajno-pravne komisije. Pri komunalnih tak- 
sah pa je šlo za različna stališča glede zakonitosti oziroma ustavnosti zakon- 
skega predloga. 

Končni arbiter o vprašanjih ustavnosti je lahko le ustavno sodišče, ki ima 
to vlogo po ustavi. 

Na tretje vprašanje tovariša Pušenjaka odgovorjam takole: 
Iz odmerne statistike je razvidno, da so bile komunalne takse na cestna 

motorna vozila za leto 1968 odmerjene v skupnem znesku 14 337 683 dinarjev, 
od tega na osebne avtomobile in kombi vozila v znesku 9 293 359 dinarjev. Ven- 
dar po splošni oceni do konca decembra 1968 uresničeni dohodek iz naslova 
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komunalnih taks na osebne avtomobile za leto 1968 ne presega 8 500 000 dinar- 
jev. Ta dohodek je v posameznih občinah različen glede na različno intenziv- 
nost pri odmeri in izterjavi taks. Kot sem že omenil v odgovoru na drugo vpra- 
šanje, izvršni svet ne predvideva rešitve, po kateri bi vrnili takse, plačane 
za leto 1968. 

Republiški sekretariat za finance je 5. decembra 1968. leta s posebnim 
predpisom opozoril občinske skupščine, naj sredstva, zbrana od komunalnih 
taks na osebne avtomobile za leto 1968, ne uporabljajo. Zato predvideno vra- 
čanje taks, pobranih za leto 1969, ne more vplivati na bilance sredstev občinskih 
skupščin. Občine v predvidenih dohodkih za leto 1969 niso mogle računati 
s sredstvi iz naslova komunalnih taks na osebne avtomobile. Hvala. lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Pušenjak, imaš kakšno dodatno 
vprašanje? (Ne.) Tovariš Majerič, imaš ti kakšno dodatno vprašanje? (Ne.) Ima 
kdo kakšno novo poslansko vprašanje? 

Bogdan Snabl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V minulem tednu je bila v razgovorih med delegacijo Koroških Slovencev iz 
zamejstva in izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije v Ljubljani od strani 
predstavnikov Koroških Slovencev jasno izražena želja, da bi v odnosih med 
Slovenijo in Koroško ter med Jugoslavijo in Avstrijo bila bolj kot doslej pri- 
sotna slovenska manjšina na Koroškem. 

Ker glede slovenske manjšine na Koroškem še ni rešena vrsta vprašanj, ki 
se nanašajo na 7. člen avstrijske državne pogodbe, postavljam izvršnemu svetu 
naslednje vprašanje: 

Prvič, kakšne so konkretne možnosti, da se uresničijo želje Koroških Slo- 
vencev po njihovi večji prisotnosti v odnosih med deželami? 

Drugič, ali je mogoče pričakovati, da se bodo doslej še nerešena vprašanja, 
ki zadevajo narodnostne pravice Koroških Slovencev, v doglednem času rešila, 
in kakšno vlogo je pri teh prizadevanjih doslej odigral izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Vprašanja so pravzaprav 
na meji med kompetenco zvezne in naše skupščine. Na vsak način pa pričaku- 
jem, da bo izvršni svet želel, kolikor bo menil, da lahko odgovori, odgovoril 
na prihodnji seji. Hvala lepa! 

Je še kako drugo poslansko vprašanje? Ce ne, potem prehajamo na 
3. točko dnevnega reda, to je na predloge amandmajev k ustavi 
SR Slovenije. 

2e uvodoma sem rekel, da predlagam, da pretrgamo naše delo za eno uro. 
Ponovno se bomo zbrali ob 10.20, da pristopimo k sami obravnavi. Odmor je 
dan z namenom, da imate čas prebrati materiale ustavne komisije. Hvala lepa. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.20.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši! Prehajamo na 
3. točko dnevnega reda in sicer na predloge amandmajev k ustavi 
SR Slovenije. 
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K tej točki ste najprej dobili predlog ustavne komisije od 9. 1. 1969, nato 
še dopolnitev in spremembe od 17. 1. t. 1., danes pa ste našli na klopeh sklepe 
gospodarskega zbora, prosvetno-kulturnega zbora, socialno-zdravstvenega zbora 
in organizacij sko-političnega zbora. V zvezi s tem ste dobili danes tudi poročilo 
ustavne komisije datirano s 27. 1. 1969. 

Na to sejo so bili vabljeni tovariši Zdenko Roter, Franc Svetina in Branko 
Vipotnik kot predstavniki organizacij sko-političnega zbora, in tovariši Kari Ko- 
ren, Janez Vidmar in Mirko Tratnik kot predstavniki gospodarskega zbora. 
Vabljeni so bili tudi predsedniki ostalih zborov naše skupščine, dva člana 
ustavne komisije ter Tone Kropušek kot predstavnik republiškega sveta sin- 
dikatov za Slovenijo, in tovariš Stane Markič kot predsednik delovne skupine 
za proučitev skupščinskega volilnega sistema naše skupne ustavne komisije. 

S tem sem vas informiral o materialih, ki ste jih prejeli, in vas obvestil 
o tem, kdo vse je bil vabljen na to sejo. Sedaj pa prosim tovariša predsednika 
Sergeja Kraigherja, da da ekspoze v imenu ustavne komisije. 

Sergej Kraigher: Tovarišice in tovariši! Republiški zbor Skupščine 
SR Slovenije pristopa k odločanju o spremembah ustave, ki jih je predložila 
skupna komisija vseh zborov Skupščine SR Slovenije po skoraj enoletnem delu 
in razmeroma izčrpni javni razpravi. Za to razpravo, ki se je začela že z raz- 
pravo o spremembah zvezne ustave, ker se je ta razširila tudi na področje 
republiške ustave, lahko rečemo, da je segla v bistvo delovanja našega druž- 
beno-političnega in posebej skupščinskega sistema ter bistveno prispevala k 
izdelavi predlogov ustavnih sprememb, o katerih danes odločamo. 

V javni razpravi — in že prej v delu komisije — smo se večkrat srečali 
s pripombo, da so spremembe ustave prepogoste, da to vnaša negotovost v 
celoten naš družbeno-politični in ekonomski sistem in odnose v družbi. Kakor 
je že upravičena skrb, da s prepogostimi ustavnimi spremembami ne zmanjšu- 
jemo zaupanja v ustavni red, moramo vendarle upoštevati dve dejstvi. 

Naš razvoj je zelo nagel in poteka s premagovanjem odporov, ko se odprav- 
ljajo osnove, ki so nekoč predstavljale objektivno utemeljeno potrebo etatistič- 
nega ali pretežno administrativnega reševanja posameznih vprašanj družbenega 
razvoja in ki stalno obnavljajo tendence po takem reševanju, dokler niso v 
celoti z razvojem presežene. Zato se bo vedno kazala potreba, da se bistvene 
pridobitve in zmage v razvoju samoupravljanja utrdijo^ tudi z ustreznimi ustav- 
nimi določbami. Pri tem je v primerjavi z drugimi državami treba upoštevati, 
da naša ustava ne ureja odnosov med državljani oziroma pravnimi osebami 
na podlagi privatno-lastninskih odnosov v proizvodnji in družbenih dejavnostih. 
Naša ustava pomeni temeljni dogovor, ki ureja odnose med delovnimi ljudmi 
in občani in njihovimi delovnimi organizacijami, narodi in narodnostmi na 
podlagi osvobojenega, združenega dela s produkcijskimi sredstvi v družbeni 
lastnini, zagotavlja poleg splošnih človeških in demokratskih pravic tudi pra- 
vico samoupravljanja kot osnovno pravico delovnih ljudi, ter ureja osnovne 
odnose, ki jih te pravice izražajo. Poleg tega rastejo določena protislovja v 
naši družbi tudi iz samega razvoja samoupravljanja in uresničevanja načela 
delitve po delu, ki zahteva ustrezne oblike organizacije samoupravne družbe. 
Tudi tu bi vztrajanje pri starih in neustreznih določbah pomenilo zaviranje 
razvoja samoupravljanja in neprilagajanje samoupravljanju institucij druž- 
benega in političnega sistema ter ohranjanje starih odnosov v družbi. To vse 
pripravlja ugodna tla za razmah konfliktov in zmanjšanje možnosti za nji- 
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hovo, samoupravnim odnosom ustrezno reševanje ter zmanjšuje učinkovitost 
in racionalnost delovanja samoupravnega sistema. 

Med dejavniki našega družbenega razvoja, ki narekujejo te spremembe, 
je potrebno predvsem poudariti spremenjen položaj delovnega človeka v naši 
samoupravni družbi z dosedanjim uveljavljanjem načela delitve po delu in še 
posebej njegov spremenjen položaj v odločanju o delitvi dohodka in razširjeni 
reprodukciji, ter s tem v zvezi njegovo vse večjo in vse bolj neposredno pri- 
zadetost in zavzetost pri vseh vprašanjih gospodarskega in družbeno-političnega 
sistema, ki vplivajo na ustvarjanje dohodka in razpolaganje z njim. Treba je 
dalje omeniti pospešene procese integracije in nove pogoje, ki se s tem ustvar- 
jajo, da dosedanje funkcije države in njenih organov, kot zastopnikov druž- 
benih interesov, prevzemajo razne oblike neposrednega samoupravnega samo- 
organiziranja delovnih ljudi z vseh področij družbenega dela. In končno: na 
teh osnovah se vse močneje uveljavlja zahteva po doslednem izvajanju načela 
delitve po delu kot osnove razvoja tudi družbeno-političnih skupnosti, republik, 
avtonomnih pokrajin in občin, v vseh elementih njihovega družbenega in po- 
sebej ekonomskega in kulturnega življenja ter njihovih medsebojnih odnosov 
v tem razvoju 

Predlagane spremembe ustave urejajo — na nov, z zahtevami razvoja 
usklađen način — odnose med republiko in federacijo ter ustvarjajo pogoje 
za novo vlogo in neposrednejšo odgovornost republik pri reševanju osnovnih 
problemov nacionalnega razvoja in za nadaljnji razvoj samoupravljanja v delov- 
nih organizacijah in v drugih oblikah združenega dela. S predlaganimi spre- 
membami se dalje v naši republiki prilagaja organizacija in struktura skupščine 
ter pristojnost njenih teles zahtevam, ki jih narekuje večja stopnja razvitosti 
samoupravnih organizacij, tako v vseh družbenih dejavnostih kot v občinskih 
skupnostih. 

Iz razlogov, navedenih v poročilu ob pobudi za obravnavo posameznih 
vprašanj in predlogov za spremembo nekaterih ustavnih določb ter v takratni 
uvodni obrazložitvi tovariša Brileja, komisija ne predlaga drugih sprememb 
na področju družbenoekonomskih odnosov in tudi ne globljih sprememb glede 
položaja in vloge občin ter razvoja samoupravljanja v občinah. 

Komisija je v svojem delu ugotovila, da je izvajanje ustave in še posebej 
njenih osnovnih načel v dosedanjem razvoju bistveno prispevalo k revolucio- 
niranju naše družbe in družbenih odnosov v smislu nadaljnje krepitve njenih 
samoupravnih osnov. 

Vendar pa vsebuje ustava vrsto določil, v katerih še vedno odseva tako 
staro, v bistvu administrativno in centralistično urejanje odnosov na področju 
razširjene reprodukcije in drugih družbenih dejavnosti, kakor tudi neustrezen 
položaj republike pri tem in glede odgovornosti v takih zadevah kot so: narodna 
obramba, državna varnost in izvajanje mednarodne politike. V veliki meri se 
prav zaradi hierarhičnega odnosa med republiko in federacijo v republiških 
ustavah ne kaže dejanska vloga in odgovornost republik v federaciji in specifič- 
nost odnosov, ki jih republike morajo urejati in za katere nosijo tudi od- 
govornost. 

Zato spada prav gotovo med najpomembnejše značilnosti predloženih ustav- 
nih sprememb uveljavljanje neposrednejše odgovornosti republike v vseh vpra- 
šanjih njenega razvoja in obstoja. To je neposreden izraz spremenjenih odnosov 
med federacijo in republikami, ki ga vsebujejo že sprejete spremembe zvezne 
ustave in pomenijo v bistvu prilagajanje odnosov med republikami in federa- 
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cijo — kot njihovo skupnostjo — dejanski odgovornosti, ki so jo republike že 
prevzele v nekaterih družbenih dejavnostih, v drugih pa jo prevzemajo. S 
tem se v spremenjenih družbenih in političnih okoliščinah v ustavi dosledneje 
uveljavljajo izvirne suverene pravice republike ter uresničuje načelo, ki je na- 
pisano v zvezni ustavi, in na katerem je tudi zgrajena nova Jugoslavija, da 
delovni ljudje in narodi Jugoslavije uresničujejo v federaciji tiste svoje suve- 
rene pravice, ki« jih v skupnem interesu, določenem v zvezni ustavi, prenesejo 
na njo, vse druge odnose pa v socialističnih republikah. 

Prilagajanje tem spremenjenim odnosom poteka v našem celotnem druž- 
beno-političnem sistemu, v organiziranju družbeno-političnih organizacij in nji- 
hovih vodstvenih organov, s predlaganimi spremembami ustave pa se uveljav- 
ljajo tudi v skupščinskem sistemu. To se v skupščinskem sistemu Jugoslavije 
najbolj jasno vidi v novi vlogi zbora narodov, določeni v sprejetih zveznih 
ustavnih amandmajih, in s katero se spreminja tudi vloga 20-članske delega- 
cije naše republike. Tu želim le podčrtati dejstvo, da zbor narodov ohranja 
svojo dosedanjo vlogo zaščitnika interesov narodov in narodnosti pred morebit- 
nimi zakoni in drugimi akti zvezne skupščine, ki bi ogrožali njihov enakopravni 
položaj oziroma pravice. Tudi poslej kakor prej ima določeno število poslancev 
tega zbora pravico zahtevati posebno obravnavo in sklepanje o vsakem takšnem 
primeru. Toda sedaj postaja ta njegova vloga aktivnejša, saj jo poslanci tega 
zbora kot člani delegacij svojih republik in pokrajin lahko zagotavljajo v ce- 
lotnem poteku oblikovanja politike v zvezni skupščini od prvih osnutkov do 
končnih odločitev. Zato bo zbor narodov lahko bolj učinkovito in dosledneje 
reševal tudi to svojo nalogo. 

To pa obenem ustvarja nove pogoje za sodelovanje in vključevanje re- 
publiške skupščine in njenih organov, kakor tudi vodstev republiških družbeno- 
političnih organizacij s predlogi in stališči v delo zvezne skupščine pri obliko- 
vanju politike federacije v vseh fazah njenega nastajanja do končnih odločitev. 

Druga bistvena značilnost predlaganih sprememb republiške ustave je po- 
večevanje zakonodajnih pristojnosti republike. Te spremembe so postale nujne, 
če upoštevamo v tem času dosežen gospodarski in družbeni napredek, ki ga je 
dosegla tako Jugoslavija kot celota v premagovanju podedovane zaostalosti in 
nerazvitosti, kot tudi vsaka od njenih republik in pokrajin, in še posebej, če 
upoštevamo razvoj naše republike. 

Predlagane spremembe republiške ustave določajo dalje, v skladu s spre- 
membami zvezne ustave, da določajo vire in vrste dohodkov družbeno-političnih 
skupnosti zvezni in tudi republiški zakoni. S tem se olajšuje doslednejše iz- 
vajanje načela, da pripadajo občinam in republiki, v skladu z delitvijo po delu, 
za pokrivanje potreb njihovega razvoja in splošnih družbenih potreb na nji- 
hovih območjih ustvarjena sredstva in da delovni ljudje v čim večji možni 
meri sami odločajo in razpologajo z dohodkom, ki so ga na tem območju 
ustvarili. Če pa je potrebno, da bi se zagotovila enotnost trga ali pa preprečile 
motnje v odnosih na trgu, lahko federacija določi meje, v katerih smejo 
družbeno-politične skupnosti določati svoje dohodke z obdavčenjem sredstev 
(»kapitala«) delovnih organizacij ali proizvodov in storitev v prometu. 

S tem so ustvarjeni tudi novi pogoji za urejanje odnosov med občinami 
in republiko. Po predloženih spremembah republiške ustave — v skladu z 
zakonom — občine in republika samostojno določajo ta sredstva in razpola- 
gajo z njimi. Z zakonom lahko republika predpiše okvire, v katerih smejo 
občine določati svoje dohodke in druga sredstva, če je delovnim ljudem ali 
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delovnim organizacijam ogrožen enakopraven položaj v pogojih poslovanja in 
v delitvi družbenega proizvoda, ali če so bistveno ogrožena materialna razmerja, 
ki jih določa družbeni plan. 

Zadeve s področja družbenoekonomskega razvoja, ki so se dosedaj reše- 
vale predvsem centralizirano na ravni federacije z družbenimi plani in drugimi 
akti zvezne skupščine in drugih zveznih organov, postajajo s temi ustavnimi 
spremembami in tudi že v praksi, čedalje bolj zadeva republik in njihovega 
reševanja v skladu s specifičnimi potrebami in pogoji njihovega razvoja. 

Kot izraz možnosti, pravice in obveznosti, da SR Slovenija neposredno 
garantira pravice človeka in občana kot splošne pravice — ki so dosedaj bile 
zagotovljene le v ustavi SFRJ — se vnašajo te določbe v ustavo republike. 
S tem se tudi ustvarjajo pogoji, da se z ene strani predpiše enotnost pravo- 
sodnega sistema za vso Jugoslavijo — z druge strani pa se daje možnost re- 
publikam, da s svojimi zakoni prilagajajo pravosodni sistem (vrste sodišč in 
njihove pristojnosti) svojim specifičnim pogojem, tradicijam in svojemu raz- 
voju. Prav tako se vnašajo* v republiško ustavo tudi določbe o obrambi države 
in o dolžnostih na področju narodne obrambe kot tudi določba o pravicah in 
dolžnostih Skupščine SR Slovenije med vojno, ki jih ustava SR Slovenije do 
sedaj ni vsebovala. 

Medtem ko so bili ustavni amandmaji, ki se nanašajo na dosedaj obrav- 
navane probleme, to je na odnose republike do federacije in občin, sprejeti 
skoraj povsod in tudi v skupščini v glavnem brez pripomb in z odobravanjem, 
je položaj popolnoma drugačen glede predlogov o prilagajanju strukture in 
organizacije skupščine doseženi stopnji in razvoju samoupravljanja. Ustavna 
komisija je v svojem predlogu o strukturi republiške skupščine po zaključku 
javne razprave upoštevala osnovni smisel kritik in danih predlogov, seveda s 
stališča, koliko le-ti lahko prispevajo1 k boljšemu in ustreznejšemu delovanju 
skupščinskega sistema, se pravi, k prilagajanju sistema kot celote in posameznih 
njegovih delov, da bi tvorili ustreznejšo institucionalno osnovo za doseženo 
stopnjo samoupravljanja in za njegov nadaljnji razvoj. Medtem ko je bil ta 
predlog po splošni oceni organov vodstev, centralnega komiteja Zveze komu- 
nistov in Socialistične zveze, v bistvu povsod ugodno sprejet in je bil sprejet 
tudi v socialno-zdravstvenem in kulturno-prosvetnem zboru, pa sta organi- 
zacij sko-politični zbor in gospodarski zbor, kot je znano, predlagala ustanovitev 
enega zbora delovnih skupnosti in s tem prehod na ustanovitev dveh zborov 
v republiški skupščini. 

Zagovorniki ideje o enotnem zboru delovnih skupnosti utemeljujejo to 
zahtevo predvsem s potrebo po predstavništvu integriranega združenega dela 
v skupščini in z večjo racionalnostjo in funkcionalnostjo dela skupščine ter 
z odpravo elementov dezintegracije in protislovij posebno med porabo in pro- 
izvodnjo, ki jih po teh mnenjih poglablja večje število zborov delovnih skup- 
nosti. V poročilu o zadnji seji komisije za ustavna vprašanja je podana obraz- 
ložitev njenih stališč do teh predlogov. Stališča komisije do zahtev za en zbor 
delovnih skupnosti so bila podana tudi v njenem poročilu ob pobudi za spre- 
membe v ustavi in v uvodni obrazložitvi tovariša Brileja. Zato bi se sedaj 
zadržal samo na naslednjih ugotovitvah: 

Na podlagi analize dela skupščine v zadnjih letih se je pokazala nujnost in 
potreba, da zagotovimo v uresničevanju dvodomnosti dela skupščine ne le 
formalno, ampak čim bolj vsebinsko izvajanje tega načela in da formalno reše- 
vanje nujno zaostruje odnose v skupščini in otežuje reševanje problemov pri 
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uveljavljanju skupnih interesov. Dvodomnost je bila dosedaj zagotovljena v 
vrsti vprašanj vsebinsko nedosledno — na eni strani v pristojnostih organi- 
zacij sko-političnega zbora in republiškega zbora — na drugi strani pa tudi; 
v vrsti drugih vprašanj, ki so jih posamezni zbori delovnih skupnosti obrav- 
navali skupaj z republiškim zborom, o katerih pa nepristojni zbori niso imeli 
možnosti neposrednega vplivanja pri odločanju, čeprav so bili za ta vprašanja 
tudi neposredno zainteresirani. 

Pri obravnavi vprašanja o bolj vsebinskem določanju reševanja zadev po 
načelu dvodomnosti smo prišli do sklepa, da organizacij sko-politični zbor v 
taki obliki in sestavu ni potreben. Tudi iz dosedanjih razprav vidimo, da v 
organizacijsko-političnem zboru nihče ni postavil direktne zahteve, da zbor 
ostane, čeprav je v zahtevi za en zbor v določenem smislu taka zahteva po- 
sredno prišla do izraza. Z druge strani pa obstajajo taka vprašanja, za katera 
so vsi zbori delovnih skupnosti enako zainteresirani, da o njih razpravljajo 
in odločajo brez nevarnosti, da bi pri tem lahko prevladal interes ožjega pod- 
ročja združenega dela, ampak se bo nasprotno ob skupnem obravnavanju 
ustrezneje, laže in hitreje oblikoval skupni interes na osnovi soočanja stališč 
in argumentov. Analiza je pokazala, da med taka vprašanja spadajo temeljna 
vprašanja s področja družbeno-političnih in družbenoekonomskih odnosov, te- 
meljna vprašanja financiranja družbeno-političnih in samoupravnih skupnosti, 
sprejemanje aktov družbenoekonomskega razvoja Socialistične republike Slo- 
venije ter republiški proračun in zaključni račun o izvršitvi republiškega pro- 
računa. Odločanje o teh vprašanjih, njihovo reševanje in uresničevanje spre- 
jete politike je brez dvoma odvisno predvsem zaradi materialno-finančnih 
pa tudi drugih posledic, od znanja in delovnih sposobnosti delovnih ljudi in 
poslancev vseh zborov delovnih skupnosti. Zato se predlaga, da v primerih, ki 
so v ustavnem amandmaju posebej navedeni, zbori delovnih skupnosti pred- 
stavljajo enoten zbor delovnih skupnosti, da se ta zbor tudi kot tak institucio- 
nalizira v ustavi, s poslovnikom skupščine pa se podrobneje opredeli organizacija 
in način njegovega dela, to je skupnega obravnavanja in odločanja poslancev 
z vseh področij družbenega dela, kadar gre za njegove z ustavo in s poslovni- 
kom določene pristojnosti. Mislim, da smo s tem vsebinsko zadostili osnov- 
nemu smislu zahteve po enem zboru delovnih skupnosti. Poslanci z vseh 
področij družbenega dela v skupnem zboru soočajo in oblikujejo svoja stališča 
o teh zadevah ter odločajo, kaj je skupen republiški interes z vidika zdru- 
ženega dela, potem pa to soočajo in usklajajo z republiškim zborom kot sploš- 
nim političnim zborom. 

Na drugi strani pa je očitno, da obstajajo tudi posebna vprašanja, ki imajo 
neposreden pomen za delovne organizacije s področja prosvete, znanstveno- 
raziskovalnega dela, umetnosti in drugih področij kulture in telesne kulture, 
dalje posebna vprašanja, ki imajo neposreden pomen za delovne organizacije 
s področja zdravstva, socialnega zavarovanja in z drugih področij socialne po- 
litike, ki so po svoji prirodi taka, da zadevajo neposredno interese tistih de- 
lovnih ljudi, ki na teh področjih družbenega dela delajo in zadovoljujejo 
ustrezne družbene potrebe. Zato menimo, da je najbolj racionalno, da take 
zadeve obravnavajo ljudje s teh področij družbenega dela in o njih samostojno 
odločajo. Mislimo, da bi bilo celo škodljivo, če bi predlagali ustanovitev takega 
enotnega zbora, v katerem bi prišlo do preglasovanja pri odločanju o teh za- 
devah s strani poslancev z raznih drugih področij družbenega dela in da tak 
enoten zbor ne bi mogel prispevati k lažjemu premagovanju nasprotij med 
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raznimi področji družbenega dela in življenja in k usklajevanju različnih in- 
teresov, ampak bi lahko to celo oteževal. Zato smo menili, da morajo imeti 
ti zbori delovnih skupnosti (gospodarski, socialno-zdravstveni in prosvetno- 
kulturni) oziroma predstavniki delovnih ljudi s teh področij družbenega dela 
možnost, da čim bolj neposredno in avtentično izražajo svoje interese in da 
se o teh problemih med seboj sporazumevajo v svojem zboru, da ugotavljajo 
in odločajo o tem, kaj je skupni interes in da odločajo o tem interesu nato 
enakopravno, vsak zase z republiškim zborom. 

Mnenja sem, da to ni v nasprotju niti s stališči, izraženimi v razpravah 
na zborih, kolikor sem lahko razbral iz stenografskih beležk in še posebno iz 
kratkega povzetka predsednikov obeh zborov iz te razprave, kajti tudi poskus 
strokovno pravno korektne ustavne formulacije o ustanovitvi enega zbora de- 
lovnih skupnosti je predvideval konstituiranje in ustrezno zastopstvo vseh treh 
področij družbenega dela in določeno samostojnost poslancev s posameznih 
področij. Toda, tudi če ta hip ne upoštevamo drugih momentov, se takoj po- 
stavlja vprašanje — kako določiti odnose med temi deli enotnega zbora, kako 
daleč iti v samostojnost, ali pri vseh zadevah enako ali diferencirano, ali pride 
v poštev pravica veta, in če pride, pri katerih vprašanjih; in končno, kako naj 
se imenujejo ta telesa v enotnem zboru (»poseben zbor«, »odbor«, »svet« in 
podobno), kjer zadrega očitno izhaja iz nerazjasnjenega družbenega značaja in 
položaja teh teles v enotnem zboru ter družbenoekonomskega odnosa, ki se 
s takim zborom začenja. Skratka, odpira se ponovno cel splet problemov, ki 
so bili predmet dolgih razprav in temeljitih proučevanj v letih 1962 in 1963 
in ki so se končala z ustanovitvijo treh zborov delovnih skupnosti v obstoječi 
ustavi. Ta vprašanja je preučevala tudi posebna skupina ustavne komisije. 
Toda prav zaradi zapletenih problemov so bila odložena, ker zahtevajo' pri- 
meren čas. Zato se je postavilo v ustavni komisiji vprašanje — in se še po- 
stavlja: zakaj uvajati novo obliko zastopanja vseh področij družbenega dela 
v skupščini iz nezadostnih in neproučenih razlogov, ko niso še nikjer bili 
ovrženi razlogi, ki so uzakonili obstoječe zbore delovnih skupnosti, v praksi pa 
so odigrali, kljub slabostim, pozitivno vlogo in bistveno prispevali k osvobaja- 
nju našega skupščinskega sistema od elementov klasičnega splošno-političnega 
predstavniškega parlamenta. 

S tem se velikokrat povezuje vprašanje novega položaja zborov delovnih 
skupnosti ob ustanavljanju takih interesnih skupnosti kot so: skupščina social- 
nega zavarovanja, republiška izobraževalna skupnost in tako dalje. Brez dvoma 
se bo z ustanavljanjem in delovanjem teh skupnosti zoževala potreba neposred- 
nih političnih odločitev v zborih delovnih skupnosti — in to je dobro. To bo 
samo vodilo k vse večji deprofesionalizaciji političnega dela in političnih od- 
ločitev na teh področjih. Toda, to je proces, ki se je šele začel tako v gospo- 
darstvu kot na drugih področjih družbenega dela; težave so nam vsem, znane. 
Menim, da drži tudi mnenje, ki izhaja iz dosedanjega proučevanja tega pro- 
blema, da bodo ostale tudi v bodoče na področjih, kjer se bodo neposredno 
v samoupravnih interesnih skupnostih reševale naloge in vprašanja razvoja 
teh dejavnosti, določene osnovne politične odločitve v predstavniških telesih 
republike in potreba, da se v skupščini institucionalizira sporazumevanje dele- 
gatov samoupravnih organizacij in samoupravnih skupnosti ter njihovo enako- 
pravno odločanje s splošnim političnim predstavništvom. Ustavna komisija je 
v svojem poročilu in razpravi ob »pobudi« kot tudi sicer, posebej opozorila, 
da se vprašanja odnosov med temi skupnostmi in republiško skupščino ter' 
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občinskimi skupščinami še proučujejo, tak-o da so bile odločitve o teh vpra- 
šanjih v zvezni kot v republiški ustavni komisiji odložene za kasneje, ko bo 
dalo ustrezne rezultate široko zasnovano delo v zvezi s proučevanjem problemov 
nadaljnjega razvoja družbenoekonomskih odnosov in komunalnega sistema. 

Iz vseh teh razlogov je v komisiji prevladalo stališče, da bodo v organi- 
zaciji in strukturi skupščine, kakršno predlaga komisija v sedanjih pogojih, 
poslanci lahko največ in najbolje prispevali k razvoju ustreznejših oblik spo- 
razumevanja delegatov samoupravnih organov in organizacij kot tudi k hitrej- 
šemu razvoju samoupravnih interesnih skupnosti in Samoupravnega dogo- 
varjanja. 

Želel bi opozoriti še na eno dejstvo. Ze sedaj lahko ugotavljamo, da so po- 
slanci delovnih skupnosti močno obremenjeni, poleg svojega rednega dela še 
s poslanskim delom. Ze predlog organizacije in strukture skupščine, ki ga daje 
komisija, terja mnogo bolj sistematično, organizirano in racionalno delo vseh 
delovnih teles in organov skupščine, če nočemo, da bi se ta obremenitev še po- 
večala. Če bi se pa ustanovil en zbor delovnih skupnosti, ki bi moral odločati 
skoraj o vseh vprašanjih, ki jih obravnava republiški zbor, potem je tendenca 
k profesionalizaciji in vedno večja profesionalizacija poslancev tega zbora in 
s tem njihovo oddaljevanje od delovne baze neogibno, s tem pa tudi spreminja- 
nje zbora v novo splošno predstavniško politično telo. To pa pomeni proces, ki 
vodi k negaciji funkcije zborov delovnih skupnosti kot predstavnikov zdru- 
ženega dela s posameznih področij družbenega dela in kot bistvenega elementa 
v sistemu neposredne demokracije. Tak proces ali take tendence bi se še jasneje 
uveljavile, čim bolj bi tudi neustrezno število poslancev s posameznih področij 
družbenega dela onemogočalo njihovo organsko konstituiranje iz delovnih skup- 
nosti, občin ah združenih občin v volilnih enotah, kar bi pripeljalo do odsto- 
panja od ustavnega načela formiranja predstavniških teles po načelu delegacije 
vseh občanov, zlasti pa delovnih ljudi v delovnih skupnostih. 

Organizacijsko-politični zbor in gospodarski zbor sta odločitev ali je možno 
sprejeti en zbor delovnih skupnosti kot politično odločitev prepustila republi- 
škemu zboru. Tudi na zadnji seji ustavne komisije je bila postavljena zahteva 
po političnem stališču. Zato mi dovolite, da glede tega rečem naslednje: Usta- 
novitev zborov delovnih skupnosti v republikah in v zvezni skupščini z ustavo 
1963. leta nam je pomenila političen uspeh v boju s silami, ki so zahtevale, 
da ostanemo pri zboru proizvajalcev ali pri razširjenem zboru proizvajalcev kot 
enotnem zboru delovnih skupnosti; s tem je bilo premagano stališče predvsem 
političnega predstavljanja interesov združenih proizvajalcev in se je začel uve- 
ljavljati v skupščini in v njenem delu element samoupravnega dogovarjanja in 
njenega povezovanja s samoupravno družbeno osnovo. VIII. kongres Zveze ko- 
munistov Jugoslavije in republiški kongres sta tako linijo razvoja samo po- 
trdila. Tudi delovno gradivo za pripravo IX. kongresa Zveze komunistov Ju- 
goslavije kaže v analizah delovanja družbeno-političnega sistema in posebej 
skupščinskega sistema ter njegovega nadaljnjega razvoja na potrebo angažira- 
nja komunistov za čim bolj dosledno uveljavljanje takih bistvenih elementov 
ustavne koncepcije o> vlogi in strukturi skupščine, kot so večdomna sestava 
skupščin, ki omogoča neposredno soočanje in demokratično usklajevanje in- 
teresov osnovnih področij družbenega dela in ustvarjanja, načelo delegacije 
in delegiranja, vključevanje politično-izvršnih funkcij v sklop organizacije in 
aktivnosti samih skupščin. V Sloveniji je ob razpravi o ustavnih amandmajih 
zavzela enako stališče glede več zborov delovnih skupnosti skupna seja pred- 
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sedstva in izvršnega odbora republiške konference Socialistične zveze. Cen- 
tralni komite Zveze komunistov je na svoji zadnji seji razpravljal o pripravah 
za volitve, kjer je tudi sprejel referat tovariša Vipotnika, v katerem je pozitivno 
ocenjen predlog ustavne komisije — predlaganje več zborov delovnih skupnosti, 
ni pa posebej sprejel stališča o teh vprašanjih. Mislim,, da je to dovolj kot 
odgovor na vprašanje in za orientacijo o političnem stališču. 

Iz vseh navedenih razlogov komisija predlaga republiškemu zboru, da 
sprejme predložene amandmaje o strukturi in organizaciji skupščine ter pri- 
stojnosti njenih zborov, z dopolnitvami, sprejetimi na skupni seji ustavne ko- 
misije dne 27. januarja, ki upoštevajo nekatere predloge organizacijsko-po- 
litičnega in gospodarskega zbora. 

Komisija meni, da bi bilo z njenim predlogom o prenosu obravnavanja 
pomembnih zadev, ki so bile doslej v pristojnosti organizacijsko-političnega 
zbora, na vse zbore delovnih skupnosti kot enoten zbor, deloma pa na gospo- 
darski zbor, vprašanje dvodomnega obravnavanja teh zadev vsebinsko veliko 
ustrezneje rešeno kot doslej. To bi bila brez dvoma tudi znatna racionalizacija 
tako dela skupščine kot izvajanja načela dvodomnosti. 

V analizi dela skupščine in v vseh dosedanjih obravnavah se je pokazalo, 
da je nujno potrebno ustvariti pogoje, da v strukturi posameznih zborov 
delovnih skupnosti ali predstavništev s posameznih področij družbenega dela 
bolj ustrezno odsevajo interesi delovnih ljudi iz velikega števila dejavnosti teh 
področij družbenega dela in da se spremeni sedanja precej enostranska struktura 
teh zborov. Poslanci zborov delovnih skupnosti predstavljajo odposlance tako 
delovnih ljudi in njihovih interesov s teh področij združenega dela, kot tudi 
družbene potrebe neposrednih porabnikov rezultatov njihovega dela v občinah, 
kjer ti živijo. Zato je komisija mnenja, da je mogoče zagoviti tak njihov značaj 
in funkcijo samo, če se pri njihovem formiranju uveljavljata in kombinirata 
dva kriterija: — kriterij volitev poslancev po številu prebivalstva in kriterij 
volitev po številu zaposlenih. Prvi kriterij omogoča in zagotavlja družbenim 
skupnostim, da po načelu delegacije poslancev občin, ki tvorijo volilne enote, 
vplivajo na politiko zbora v skladu z njihovimi specifičnimi pogoji, v katerih 
se opravlja ta družbena dejavnost in v skladu z morebitnimi specifičnostmi pri 
zadovoljevanju družbenih potreb na njihovem območju. Drugi kriterij pa omo- 
goča, da se iz določenih občin z bolj razvito družbeno strukturo, predvsem iz 
mest, ustrezneje uveljavi razvitejša struktura sodobne družbe, to je, da bodo 
bolj neposredno, bolj avtentično in kvalificirano zastopani in uveljavljeni in- 
teresi delovnih ljudi iz teh struktur in da bodo imeli ustrezen vpliv pri obliko- 
vanju in izvajanju politike republike. Ta razlog govori tudi za predlog, da 
se gospodarskemu zboru določi večje število poslancev (75). Tu je področje in 
delitev dela in s tem struktura najobsežnejša ter najbolj razčlenjena in razen 
tega je tudi obseg dela največji. Ta vprašanja ureja sicer volilni zakon, zato 
komisija tudi predlaga, da se črtajo z ustave določbe, ki kombinacijo teh dveh 
kriterijev onemogočajo, volilnemu zakonu pa prepusti, da zagotovi vsakokratnim 
razmeram najustreznejšo rešitev in kombinacijo teh dveh kriterijev, ne da bi 
to zahtevalo spremembo ustave. 

Nadaljnji problem v zvezi s čim boljšim in neposrednejšim izrazom samo- 
upravnih struktur naše družbe ter učinkovitejšim uveljavljanjem celotnega 
družbeno-političnega in skupščinskega sistema je zastopanje interesov občinskih 
skupnosti z vso njihovo samoupravno dejavnostjo raznih družbenih in družbe- 



112 Republiški zbor 

no-političnih organizacij, krajevnih skupnosti, delovnih organizacij ter samo- 
upravnih interesnih skupnosti. 

Predloženi amandmaji urejajo na nov način samo tista vprašanja, za katera 
je že dosedanji razvoj pokazal, da so ovira za hitrejši razvoj komunalnega 
sistema in samoupravljanja v njem, to je vprašanja, ki zahtevajo ustreznejše 
sodelovanje občin v mestih in medsebojno ekonomsko geografsko in po raznih 
dejavnostih povezanih območij ter vprašanja, ki se nanašajo na ustreznejšo 
organizacijo občinskih skupščin in učinkovitejšo vlogo občin pri oblikovanju 
republiške politike in samoupravnemu značaju občin ustrezno urejanje odnosov 
z republiško skupščino in njenimi organi pri reševanju skupnih problemov 
in nalog. 

Komisija je odstopila od svojega prvotnega predloga o uvedbi zbora občin. 
Osvojila je razloge, ki so bili navedeni v javni razpravi, namreč da funkcijo 
predstavništva občin že sedaj na ustreznejši način opravlja republiški zbor; 
da bi se z ustanovitvijo zbora občin umetno ustvarjala razlika med njegovim 
poslancem in poslancem republiškega zbora, ki je voljen na območju občine 
in se pod vplivom njenih problemov in interesov oblikujejo tudi njegova sta- 
lišča, poleg tega pa ima do občinske skupščine z ustavo predpisane določene 
pravice in obveznosti; in da uvedba takega zbora glede njegovih funkcij in 
družbeno-političnih posledic ni dovolj proučena in utemeljena. 

Za ustreznejše uveljavljanje občin kot samoupravnih skupnosti v obliko- 
vanju republiške politike in pri odrejanju, katere zadeve imajo splošen pomen 
za republiko in drugih vprašanj, pomembnih za njihov razvoj in za razvoj 
njihove samouprave, komisija meni, da je na sedanji stopnji razvoja zadovoljiva 
rešitev zasedanje delegatov občin pred obravnavanjem vprašanj, ki neposredno 
posegajo v odgovornost občin in v njihovo samoupravno reševanje v okviru 
občinskih samoupravnih skupnosti ali medobčinskega sodelovanja, kakor tudi 
pri obravnavanju drugih vprašanj, če to oceni predsednik skupščine ali zahteva 
izvršni svet, eden od zborov ali četrtina občinskih skupščin. 

Taka organizacija republiške skupščine in njenega sodelovanja v delu občin 
in občinskih skupščin bo brez dvoma posebej postavila pred republiko in občine 
nekaj zahtev. 

Tudi v organizaciji in delu občinskih skupščin razvitejših občin bo morala 
priti neposredne je do izraza struktura združenega dela in interes delovnih 
ljudi z raznih področij družbenih dejavnosti ter se bo moralo okrepiti delo 
svetov. Predsednik skupščine se bo pri takih pogojih mogel in moral v večji 
meri uveljavljati kot činitelj povezovanja in usklajevanja dela vseh samo- 
upravnih organov, zainteresiranih za reševanje dane problematike. Občinski 
politični činitelji, predvsem pa Socialistična zveza in občinska skupščina, bodo 
morali veliko bolj kot doslej seznanjati poslance republiškega zbora in zborov 
delovnih skupnosti z osnovno problematiko razvoja občinskih skupščin in po- 
sameznih dejavnosti v njej, da bodo lahko uspešno nastopali v republiški 
skupščini. In obratno, večkrat bodo morali zahtevati od poslancev razloge in 
utemeljitve sklepov in odločitev, ki jih sprejema republiška skupščina. Prav 
tako pa bo potrebno v republiški skupščini, izvršnem svetu in v upravnih 
organih uvesti veliko več sistematičnosti v uresničevanju programov zborov 
oziroma reševanju problemov, ki se nanašajo na področja, katera neposredno 
posegajo v razvoj občin in njihove samouprave. 

Vse to pomeni, da se z rešitvami, ki jih vsebujejo predlagani amandmaji, 
ustvarjajo pogoji za hitrejše uveljavljanje celotnega skupščinskega sistema 
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— tako v republiki kot v občinah ter politično izvršnih in upravnih organih 
v medsebojno bolj organsko povezan sistem. Ta pa bo postavljal vse večje 
zahteve po bolj uskladenem delovanju vseh teh činiteljev in po njihovem 
sodelovanju z vodstvenimi organi družbeno-političnih organizacij ter samo- 
upravnih skupnosti. 

Z ustavnimi amandmaji se izključne pristojnosti republiškega zbora ne 
povečujejo, hkrati pa se ne zagotavlja popolno dvodomno reševanje vseh vpra- 
šanj tako kot je to zagotovljeno v zvezni skupščini. Glede na dejstvo, da. je 
ostalo nerazčiščeno vprašanje ali je nujno v republiki prav tako reševati vpra- 
šanje dvodomnosti kot na ravni federacije in zaradi nevarnosti, da se ne pre- 
obremeni enotni zbor delovnih skupnosti, komisija ne predlaga spremembe 
pristojnosti tega zbora. Odprta pa je možnost, da se posamezna vprašanja, ki 
jih sedaj po poslovniku opravlja republiški zbor, lahko prenesejo v enakopravno 
pristojnost enotnega zbora delovnih skupnosti, če bi praksa pokazala, da je to 
možno in koristno. 

Dovolite mi, da na koncu ponovim ugotovitve komisije glede delovnih 
ljudi nekaterih področij združenega dela, ki z odpravo organizacijsko-političnega 
zbora ne bodo več zastopani v posebnem zboru v strukturi skupščine. Ti občani 
bodo zastopani in voljeni lahko predvsem v republiški zbor. Tudi v dosedanji 
strukturi skupščine delovni ljudje nekaterih področij niso bili zastopani v zborih 
delovnih skupnosti, na primer JLA in milica; imeli pa so svoje predstavnike 
v okviru drugih zborov. Položaj delovnih ljudi v upravi, sodstvu in drugih 
družbenih organizacijah zahteva glede na ustavna načela in ustavne določbe 
ter njihovo izvajanje še nadaljnje proučevanje. Z ustrezno kadrovsko politiko 
v kandidacijkem postopku bo treba omogočiti pravilno zastopstvo delovnih 
ljudi teh področij predvsem v republiškem zboru. 

Tovarišice in tovariši! 
Prepričan sem, da predlagane spremembe v ustavi Socialistične republike 

Slovenije pomenijo korak naprej v utrjevanju položaja naše republike in v 
utrjevanju socialistične republike Jugoslavije kot celote. Prepričan sem, da te 
prispevajo k rasti družbe na Slovenskem na samoupravnih osnovah ter k 
usklajevanju skupščinskega sistema in organizacije naše skupščine z zahtevami, 
ki jih narekuje dosežena stopnja in razvoj samoupravljanja. Pri naših odlo- 
čitvah ne smemo podcenjevati vpliva, ki ga bodo le-te imele drugod v Jugo- 
slaviji. Prepričan sem, da bi sprejetje in izvajanje teh ustavnih sprememb 
prispevalo kot nova izkušnja v samoupravni praksi Jugoslavije in da bi koristilo 
ugledu Slovenije in njeni enotnosti v njenih ustvarjalnih naporih. Zato vam 
predlagam, da sprejmete predložene amandmaje komisije vseh zborov republiške 
skupščine k ustavi Socialistične republike Slovenije. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Vabim tovariša Zdenka Roterja, da ob- 
razloži stališče organizacijsko-političnega zbora. 

Zdenko Roter: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zahvaljujemo se za vabilo, s katerim nam omogočate, da prisostvujemo delu 
vašega zbora, ko bo danes odločal o predlogu ustavnih amandmajev k ustavi 
SR Slovenije. Kot vam je znano, je organizacijsko-politični zbor te skupščine 
na svoji seji dne 22. januarja izvolil delegacijo, sestavljeno iz poslancev Braneta 
Vipotnika, ;Franca Svetina in Zdenka Roterja, ki naj v imenu zbora sporoči 
republiškemu zboru obrazložitev k spremembam in dopolnitvam, kakor jih je 
8 
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k predlogu ustavnih amandmajev z dne 9. januarja in 17. januarja sprejel 
organizacijsko-politični zbor na že omenjeni seji. 

Prepričani smo, da ste s sklepom zbora seznanjeni in ga zato ne bom 
čital. Razprava o predlogu ustavnih amandmajev, kakršne je ustavna komisija 
predlagala dne 9. januarja in dopolnila 17. janurja, je bila v našem zboru 
obsežna in argumentirana iz različnih izhodišč. Končno je prevladalo večinsko 
mnenje, iz katerega izhaja sklep zbora in osnova za obrazložitev delegacije. 
Obrazložitev zato vsebuje eksplicitne in implicitne izjave poslancev našega 
zbora, ki naj pojasnijo njihovo odločitev in razloge, zaradi katerih so se ve- 
činsko izrekli za spremembo in dopolnitev amandmaja VI k ustavi Socialistične 
republike Slovenije, to je za tako sestavo skupščine, ki naj ima le dva zbora, 
in sicer republiški zbor ter enoten zbor delovnih skupnosti. 

Tako predlagana sestava skupščine bi po mnenju zbora optimalno ustrezala 
načelom, ki morajo biti vodilna v vodenju, predstavljanju in upravljanju slo- 
venske socialistične družbene skupnosti, katere najvišje predstavništvo in organ 
samoupravljanja je slovenska skupščina, ustrezala pa bi tudi doseženi stopnji 
razvoja samoupravnih odnosov. 

Menimo namreč, da bi morala sestava skupščine ter njeno delo: 
Prvič, uveljaviti v polni meri nacionalni interes, kar pomeni možnost in 

dolžnost, da slovenska skupščina programira in v sodelovanju z drugimi samo- 
upravnimi dejavniki odločilno vpliva na skladen družbenoekonomski razvoj 
vseh področij družbenega življenja. Novi odnosi med republikami, narodi in 
narodnostmi v SFRJ to sedaj zahtevajo in omogočajo. To pa nalaga dolžnost, 
da te spremenjene odnose pri institucionaliziran ju najvišjega predstavniškega 
in samoupravnega organa, slovenske skupščine, upoštevamo. Zato ne moremo 
sprejeti argumenta, da s predlogom o dveh zborih prihajamo v nasprotje s 
strukturo zvezne skupščine. Izvirnost in avtonomnost republike naj pride do 
izraza tudi pri določanju sestava parlamenta in njegovega dela. Tudi, če bi 
sprejeli po ustavni komisiji 9. in 17. januarja predlagane amandmaje, bi bila 
sestava naše skupščine drugačna od zvezne in različna od sestave skupščin 
v drugih republikah. Smisel odnosov v federaciji združenih republik, narodov 
in narodnosti namreč ni v uniformiranju ali v poenotenju organizacijskih oblik 
političnih institucij. 

S predlagano sestavo' republiškega zbora kot splošnega političnega zbora 
oziroma zbora odposlancev občanov, ki naj bi imel 120 poslancev, s pogojem, 
da je na območju vsake občine izvoljen najmanj en poslanec, se- po našem 
mnenju zagotavlja možnost optimalne integracije obče nacionalnega interesa, 
pa tudi interesov občanov, združenih v občinah. 

Drugič, zagotoviti polno veljavo samoupravnih interesov delovnih ljudi 
v združenem delu, v katerega štejemo področja dela, ki so bila zastopana v se- 
danji strukturi skupščine, pa tudi tista, ki doslej niso bila v njej posebej zasto- 
pana, pa jih obrazložitev ustavne komisije z dne 7. januarja omenja kot 
družbeno pomembna dela, vendar njihovo zastopstvo omejuje na vprašanja 
kadrovske politike. 

Ob zastopstvu vseh področij dela v enotnem zboru delovnih skupnosti pa 
je najpomembnejše vprašanje soočanje interesov in njihova integracija na na- 
cionalni samoupravni ravni, kajti le širša integracija interesov vseh delovnih 
ljudi v enem samem zboru lahko zagotovi večjo učinkovitost, večjo demokratič- 
nost in racionalnost skupščinskega sistema. Poslanci naj bi ne nastopali več kot 
predstavniki predvsem in zlasti posameznih področij dela, marveč kot pred- 
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stavniki interesov združenega dela. Včasih umetno poudarjeno nasprotje med 
proizvodnim in potrošnim delom družbe bi tako z enotnim zborom odpadlo 
ter bi prišlo do koristnega in ustvarjalnega dialoga. Sedanje osrednje vprašanje, 
kako deliti družbeni proizvod, bi potem tudi lažje zamenjali z najpomembnejšim 
vprašanjem, namreč kako ustvarjati kar največji družbeni proizvod. 

2e predlog ustavne komisije z dne 9. januarja to nujnost upošteva s tem, 
ko predlaga, da zbori delovnih skupnosti o bistvenih vprašanjih odločajo kot 
enoten zbor. Predpostavljamo, da. so ustavno komisijo k tej rešitvi navedle tudi 
pretekle izkušnje, ki so med drugim v tem, da so bile težave pri usklajevanju 
stališč posameznih samoupravnih zborov. 

Kot argument zoper enoten zbor delovnih skupnosti v principu se tudi na- 
vaja, da so samoupravne interesne skupnosti, izobraževalne skupnosti, skup- 
nosti socialnega zavarovanja, skupnosti otroškega varstva in druge — šele 
v začetkih in se intenzivneje razvijajo po reformi. Ta argument se pokaže kot 
problematičen, če analiziramo pristojnosti teh skupnosti, pomen, ki se jim pri- 
pisuje, njihovo dejansko delo in sredstva, s katerimi razpolagajo. Ugotoviti 
moramo, da se organizacij sko-politični zbor za predlagano strukturo skupščine 
z dvema zboroma ni odločil iznenada, slučajno' ali pod vplivom nekaterih iz- 
jemnih okoliščin. V našem zboru je bila ta ideja že dalj časa prisotna in večkrat 
tudi eksplicitno1 izražena. Prav tako je bila ta ideja prisotna tudi v javni 
razpravi o spremembi ustave. Izražali so jo družbeno-politični delavci na raz- 
ličnih ravneh, prisotna je bila v tisku in revijah, v razpravah v klubih po- 
slancev, prisotna pa je bila tudi v delu ustavne komisije. V tretji delovni 
skupini ustavne komisije so o tem razpravljali, kar lahko razberemo iz zapisa 
o delu te delovne skupine z dne 22. maja 1968; citiram,: »Večina članov skupine 
se je zavzemala za enoten zbor delovnih skupnosti v republiški skupščini. 
V sedanjih ločenih zborih delovnih skupnosti v republiški skupščini se izraža 
vedno več nasprotnih interesov, ki jih je treba uskladiti. Skupni zbor delovnih 
skupnosti v republiški skupščini bi združeval delovne ljudi iz gospodarstva, 
družbenih služb, sodstva, državne uprave in podobno, in tako deloval kot izrazit 
integracijski dejavnik med interesi delovnih ljudi. Očitna je nujnost povezo- 
vanja problematike družbenih služb in gospodarstva. Preseči je treba škodljivo 
ločevanje na produktivno in neproduktivno sfero. Gospodarska dejavnost in 
druge družbi potrebne dejavnosti so organska celota. Z oblikovanjem enotnega 
zbora delovnih skupnosti bi se pripomoglo k odpravi umetne delitve družbe 
na produktivno in potrošno. Ob uveljavitvi skupnega zbora delovnih skupnosti 
bi tudi odpadel organizacijsko-politični zbor, ker bi delovni ljudje s sodišč, 
državnih organov, družbeno-političnih organizacij in društev imeli svoje pred- 
stavništvo v skupnem zboru.« (Konec citata.) 

Točno je, da je ta varianta za sestavo skupščine v dveh zborih na določen 
način neizdelana. Nastaja seveda vprašanje, ali ta neizdelanost izvira iz samega 
bistva predloga, ali pa je vzrok temu tudi okoliščina', da v delu ustavne komisije 
ni bila, če smemo tako reči, enakopravno obravnavana. Prepričani smo, da bi 
ta predlog lahko dobil popolnejšo obliko in tehnično izpeljavo, če bi ves čas 
v delu za spremembo ustave bile druga ob drugi enakopravno prisotne različne 
variante in bi bila posvečena enaka skrb tehnični izvedbi in izpeljavi vsake 
od njih. 

Najbrž bi bilo odveč zagotavljati vam, tovariš predsednik, in tudi vam 
tovarišice in tovariši poslanci, da so tako predlagatelje sprememb in dopolnitev 
amandmajev, kakor tudi poslance našega zbora vodili kakršnikoli drugi motivi 
8* 
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in interesi kot prizadetost in vnema za nadaljnje izgrajevanje samoupravnega 
sistema. 

Rečeno je bilo tudi, da je predlog za dva zbora vprašljiv glede na doseženo 
stopnjo v razvoju samoupravljanja; da je njegova vprašljivost tudi v tem, ker 
pomeni tako globok poseg v naš družbeno-politični sistem, da ni v skladu 
z osnovnim političnim stališčem, da naj bodo sprejete samo tiste ustavne spre- 
membe, ki zavirajo že doseženo stopnjo razvoja. 

Zoper to govore naslednji argumenti: 
Prvič, po našem mnenju je prav predlog za dva zbora kot ena od možnih 

variant posledica prilagajanja najvišje politične in samoupravne institucije 
slovenske socialistične družbene skupnosti dosežni stopnji samoupravljanja. 

Drugič, ugovor, da predlog za dva zbora posega v temelje družbeno-politič- 
nega sistema, prav tako ne vzdrži kritike. Tudi predlogi ustavne komisije 
pomenijo poseganje v temelje. Ali ni temeljno spreminjanje tudi to, da se 
uvaja institucija enotnega zbora, institucija delegatov občin, pravica družbenega 
poseganja v delitev družbenega proizvoda in podobno? 

Delegacija organizacijsko-političnega zbora, danes prisotna na tem zase- 
danju vašega zbora, je imela le nalogo in mandat, da obrazloži razloge, ki so 
vodili naš zbor, da je sprejel znani sklep o spremembah in dopolnitvah ustavnih 
amandmajev, ki jih je predlagala ustavna komisija Skupščine SR Slovenije dne 
9. januarja in dopolnila 17. januarja. Delegacija nima pooblastila za oblikovanje 
stališč k spreminjevalnim predlogom amandmajev ustavne komisije, ki jih je 
danes obširno obrazložil in utemeljil predsednik ustavne komisije in predsednik 
Skupščine SR Slovenije, tovariš Sergej Kraigher. 

Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci, hvala za pozornost! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli predstavnik gospodarskega zbora 
povzeti besedo sedaj. (Ne želi.) Za besedo je prosil tovariš Stane Markič, kot 
predsednik delovne skupine za družbeno-politične odnose, ki bi rad pojasnil 
delo te skupine. Prosim tovariš Stane Markič ima besedo. 

Stane Markič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da pojasnim nekatera stališča, ki smo jih oblikovali v naši delovni 
skupini za skupščinski sistem in razloge, zaradi katerih predlagamo, da se glede 
zborov delovnih skupnosti razen organizacij sko-političnega zbora ne spremenijo 
dosedanje določbe republiške ustave. 

Ne glede na to, da je ustavna komisija ob začetku svojega dela sprejela 
načelo, naj se predlogi za spremembo republiške ustave omejijo le na tista 
vprašanja, ki so pomembna za doslednejše uveljavljanje ustavnih načel, torej 
restriktivno, je delovna skupina zastavila svoje delo širše. Izhajala je sicer iz 
načel, ki so narekovala takšno strukturo skupščine kot je bila sprejeta z ustavo 
leta 1963, upoštevajoč dosedanje izkušnje delovanja republiške skupščine, pa 
tudi probleme, ki so se pojavili. Vendar je prav tako pretresla vsa tista mnenja 
in stališča, ki so utemeljevala enoten zbor delovnih skupnosti tako ob sprejetju 
ustave kot tudi pozneje. 

Komisija je želela ugotoviti, ali se spričo družbenega razvoja sploh in 
družbeno-političnega sistema ter samoupravljanja od sprejetja ustave do danes 
pojavljajo novi razlogi in elementi, ki bi narekovali spremembo glede zborov 
delovnih skupnosti. Razprave, ki so se vodile ob tem, so bile enotne glede 
odprave organizacijsko-političnega zbora iz razlogov, ki so bili že omenjeni v 
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gradivu ustavne komisije. Zato o tem ne bom govoril. Treba pa je povedati, 
da so bila različna mnenja glede obstoja ostalih zborov delovnih skupnosti. 
Nekateri so se zavzemali za to, da bi se dosedanji zbori delovnih skupnosti 
strnili v enoten zbor delovnih skupnosti. Takšna mnenja se niso pojavila samo 
pri nas, temveč tudi v zvezni ustavni komisiji glede strukture zvezne skupščine. 
Delovna skupina je argumente za enotni zbor delovnih skupnosti, kot ostale, 
obravnavala in posredovala ustavni komisiji. O njih se je razpravljalo' na raz- 
širjeni seji koordinacijske komisije ustavne komisije in predsedstva republiške 
skupščine v juliju 1968. 

Na tej seji je bilo enotno sprejeto stališče, da se je republiška skupščina 
v veliki meri usposobila za reševanje družbenih problemov in ustreznejše for- 
muliranje politike tudi z aktivnostjo in iniciativnostjo zborov delovnih skup- 
nosti; prav tako pa tudi stališče, da bo nadaljnji razvoj v perspektivi zahteval 
spremembe v organizaciji zborov delovnih skupnosti. Treba bi bilo torej prej 
odpraviti vzroke, ki ovirajo učinkovito delo zborov delovnih skupnosti, kot pa 
zbore same. 

Delovna skupina, ki je sistematično zbirala gradivo in razpravljala, 0> raz- 
logih za uvedbo enotnega zbora delovnih skupnosti, je ugotovila, da jih je 
mogoče strniti v naslednje: 

Prvič, v enotnem zboru delovnih skupnosti se bodo laže reševala nasprotja, 
ki se pojavljajo na različnih področjih družbenega dela. 

Drugič, razvile so se samoupravne skupnosti; izobraževalne skupnosti, skup- 
nosti otroškega varstva, skupnosti zaposlovanja, skupnosti socialnega zavaro- 
vanja in druge skupnosti, s katerimi se ustvarja določena dvojnost ob obstoju 
specializiranih zborov delovnih skupnosti; in 

tretjič, enotni zbor bi poenostavil strukturo in volilni sistem, prispeval 
k učinkovitosti, k racionalizaciji in boljšem delu republiške skupščine. 

Vsi ti argumenti so pokazali na določene probleme, ki so se pojavili v do- 
sedanjem delu skupščine. Ni jim odrekati dobronamernosti, konstruktivnosti 
in v nekaterih vprašanjih tudi upravičene osti. Dokler se je o njih razpravljalo 
z vidika delovanja skupščine, so ti argumenti imeli svojo težo, čim pa se je 
delovna skupina bolj poglobila vanje z gledišča celotnega skupščinskega sistema, 
pa predloga za uvedbo enotnega zbora delovnih skupnosti ni mogla sprejeti. 
Večina članov in sodelavcev skupine je bila mnenja, da so zbori delovnih 
skupnosti v šestih letih svojega obstoja vnesli v skupščino mnogo novih ele- 
mentov, niso samo pričeli proces spreminjanja klasičnega parlamentarnega 
sistema, temveč predstavljajo tudi naravno rast celotnega samoupravnega me- 
hanizma. Skupščina se je kot najodločilnejše središče političnega in samouprav- 
nega odločanja tako povezovala s celotno samoupravno osnovo oziroma z de- 
lovnimi ljudmi določenih področij družbenega dela. Družbeni problemi in 
nasprotja, ki se objektivno porajajo, se ob obstoju zborov delovnih skupnosti 
v skupščini neposredneje odražajo in nedvomno tudi zato hitreje rešujejo. Zbori 
delovnih skupnosti so prispevali k razvijanju neposredne demokracije, istočasno 
pa se je vloga skupščine v družbenem življenju povečala. Delovanje in odločanje 
v skupščini je postalo bolj kvalificirano. V zborih delovnih skupnosti so sicer 
prihajala do izraza najrazličnejša gledanja, ideje in pojmovanja, ki so odraz 
interesov delovnih ljudi z različnih področij družbenega dela in odražajo stanje 
in nasprotja, kakršna so v naši družbi, vendar so prav zbori delovnih skupnosti 
pomembno prispevali k medsebojnemu usklajevanju, dogovarjanju in sporazu- 
mevanju. Takšno medsebojno dogovarjanje in usklajevanje bo omogočilo tudi 
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v bodoče organizirano reševanje teh nasprotij in preprečevalo stihijo razreše- 
vanje konfliktov, ki bi sicer lahko imelo tudi težje politične posledice. 

Delovna skupina je prav tako ugotavljala, da kritike tako imenovanih ce- 
hovskih pogledov v posameznih zborih delovnih skupnosti v osnovi niso bile 
utemeljene. Če je o tem sploh smiselno govoriti, menim, da glede takih pogledov 
ni imun noben zbor, še manj pa je v tem pogledu imun enoten zbor delovnih 
skupnosti. Struktura poslancev v takšnem enotnem zboru bi zaradi omejenega 
števila predstavnikov posameznih dejavnosti lahko v nekaterih primerih po- 
večala takšne možnosti, še posebno ob glasovanju in celo zaostrovala med- 
sebojne odnose. Pokazalo se je tudi, da je vpliv zborov delovnih skupnosti pri 
odločanju o nekaterih vprašanjih premajhen, zaradi česar je treba odpraviti 
ovire za njihovo večjo učinkovitost in nadaljnje izpopolnjevanje. Prav tako se 
je pokazalo, da, je treba zborom delovnih skupnosti omogočiti, da kot enoten 
zbor odločajo o zadevah, ki so skupne vseh zborov delovnih skupnosti. 

Razvoju in vlogi samoupravnih skupnosti je bila posvečena precejšnja 
pozornost. Nedvomno je, da je razvoj takšnih asociacij na posameznih pod- 
ročjih družbenega dela velikega pomena za bodočo strukturo skupščine. Pre- 
pričani smo bili, da bo njihovo delo in vloga pri skupščinskem delu vedno 
pomembnejša. Vendar spričo dejstva, da samoupravne skupnosti danes še ne 
obstojajo na vseh področjih, nekatere od obstoječih pa so še močno obremenjene 
z ostankom upravnih elementov, in da gre pri njih za drugačno raven odločanja, 
še ne morejo nadomestiti zborov delovnih skupnosti. 

Kar zadeva vprašanje poenostavitve in pocenitve skupščinskega sistema, 
pa je treba pripomniti, da je mogoče marsikaj doseči tako z odločitvijo o številu 
poslancev kot tudi z notranjo organizacijo dela, kar pa ne bi smelo biti proti- 
utež razvijanja samoupravnega mehanizma. 

Delovna skupina je tudi ugotavljala, da bi se en zbor delovnih skupnosti 
praktično spremenil v splošno-politični zbor. Poslanci takšnega zbora bi bili 
glede na pristojnosti zbora, še posebej pa ob bodočem prenašanju pristojnosti 
iz federacije na republiko, močno obremenjeni z delom v skupščini in se po- 
stavlja vprašanje njihove preobremenjenosti oziroma profesionalizacije. 

Delovna skupina je tudi ugotavljala, da tem ugotovitvam tudi zagovorniki 
enotnega zbora delovnih skupnosti niso nasprotovali. Ustavna komisija je o 
stališčih delovne skupine glede zborov delovnih skupnosti obširno razpravljala. 
Velik del svojih razprav je posvetila prav tem stališčem, vendar se je povsem 
jasno opredelila, da bi en zbor delovnih skupnosti pomenil korak nazaj v skup- 
ščinskem sistemu predvsem iz razlogov, ker kritike, ki so bile usmerjene zoper 
več zborov delovnih skupnosti, ne negirajo uspešnosti dosedanjega delovanja 
teh zborov in njihovo dosedanjo upravičenost. 

Odprava zborov delovnih skupnosti oziroma združitev v en sam zbor ne 
bi pomenila le organizacijskega vprašanja skupščine, ampak bi posegla v naš 
celoten saomupravni sistem v proces krepitve samoupravnih elementov v skup- 
ščini in v načela, na katerih temelji ustava iz leta 1963. 

Ustavna komisija ne bi mogla prevzeti odgovornosti za posledice, ki bi 
nastale z ukinitvijo posebnih zborov delovnih skupnosti. Celotna samoupravna 
struktura, vključno s samoupravnimi skupnostmi kot obliko vertikalnega samo- 
upravnega povezovanja, pa tudi še ni tako razvita, da bi zbore delovnih skup- 
nosti lahko že danes ustrezno nadomestili. Zato s pobudo za obravnavo posa- 
meznih vprašanj in v predlogu za spremembo nekaterih ustavnih določb ni 
predlagala spremembe glede nadaljnjega obstoja gospodarskega, prosvetno- 
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kulturnega in socialno-zdravstvenega zbora. Ker se noben član ustavne komisije 
ni zavzemal za en sam zbor delovnih skupnosti v komisiji, ni bil izdelan pred- 
log za en sam zbor. 

Iz gradiva, zbranega v javni razpravi o predlaganih spremembah republiške 
ustave, ki jo je organizirala Socialistična zveza, je razvidno, da se je večina 
udeležencev javne razprave zavzemala za nadaljnji obstoj gospodarskega, pro- 
svetno-kultumega m socialno-zdravstvenega zbora. V razpravah pa so se po^- 
javila. tudi mnenja nekaterih, ki so se zaradi učinkovitosti in racionalnosti 
skupščine zavzemali za en zbor. Predsedstvo in izvršni odbor republiške konfe- 
rence SZDL sta na svoji seji v decembru 1968. leta, ko sta razpravljala o pred- 
laganih spremembah ustave, ugotovila, da bi bile bistvene spremembe sedanje 
strukture skupščine danes prenagljene. Učinkovitost in racionalnost skupščin- 
skega sistema bosta, po mnenju predsedstva in izvršnega odbora, dala boljše 
rezultate predvsem v ustrezni organizaciji in delu celotnega mehanizma v okviru 
družbeno-političnega sistema. Nadaljnji samoupravni razvoj družbenih odnosov 
pa bo pokazal na morebitne potrebne spremembe v zborih delovnih skupnosti, 
vendar pa bodo morale takšne spremembe izhajati iz stalnega vsebinskega do- 
polnjevanja samoupravnih mehanizmov, ne da bi načeli ali celo prizadeli ce- 
lotno strukturo družbenega in političnega samoupravnega sistema. 

Pretekli ponedeljek je ustavna komisija na svoji seji obravnavala mnenja 
zborov delovnih skupnosti k predlogom ustavnih amandmajev. V tej zvezi je 
bil sestavljen tudi predlog, po katerem naj bi skupščino1 sestavljala dva zbora. 
Po tem predlogu naj bi skupščino sestavljala republiški zbor, ki bi štel 120 
poslancev in enoten zbor delovnih skupnosti, ki naj bi prav tako štel 120 po- 
slancev, od katerih bi bila polovica iz delovnih organizacij s področja gospo- 
darstva, drugo polovico pa bi sestavljali poslanci iz delovnih organizacij s pod- 
ročja prosvete in kulture, socialnega varstva in zdravstva. Te posamezne skupine 
poslancev z določenih področij naj bi tvorile posamezne posebne zbore ali 
svete, v katerih pristojnosti naj bi bile tiste zadeve, ki jih ustavni amandmaji 
predvidevajo za sedanje specializirane zbore. Skupno pa naj bi zbor delovnih 
skupnosti obravnaval tiste zadeve, ki se v predlogu dajejo enotnemu zboru 
delovnih skupnosti. V daljši razpravi je ustavna komisija ugotovila, da je tak 
predlog inverzija že danega predloga. Predlog za enotni zbor ima vrsto po- 
manjkljivosti, pri čemer je najpomembnejša ta, da bi kot po strukturi raz- 
širjeni zbor proizvajalcev, v katerem bi bil položaj prosvetno-kulturnega in 
socialno-zdravstvenega področja slabši kot sedaj. 

Tudi tovariši, ki so s simpatijami spremljali prizadevanje za en sam. zbor 
delovnih skupnosti, so v razpravi ugotovili resne pomanjkljivosti tega predloga, 
predvsem njegovo nedodelanost; ugotovili pa so tudi, da ne bi mogel uresničiti 
pričakovanj. 

Iz teh razlogov je ustavna komisija glede strukture skupščine ostala pri 
svojem prvotnem predlogu, sprejela pa je nekatere dopolnilne predloge, ki se 
nanašajo na pristojnosti zborov in število poslancev v zborih delovnih skupnosti. 
V sedanji fazi so, po mojem mnenju povsem realni predlogi ustavne komisije, 
po katerih poslanci vseh zborov razpravljajo in odločajo^ o vseh tistih zadevah, 
ki so skupnega pomena za vse delovne ljudi in delovne organizacije na vseh 
področjih družbenega dela in po katerih se občinske skupščine tesneje vklju- 
čujejo v oblikovanje republiške politike, ki jo predvsem one tudi neposredno 
izvršujejo. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa, tovariš Markič. Mislim, da 
lahko dosedanjo obravnavo štejem kot razlago stališč in bi sedaj prešel na samo 
obravnavo. Kdo prosim, želi besedo? Besedo želi tovariš Kolar. Prosim. 

Franci Kolar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kolikor sem mogel, sem proučeval vse gradivo v zvezi z ustavnimi amandmaji; 
tako tisto, ki smo ga poslanci prejemali od ustavne komisije kot tudi tisto, ki 
je bilo dostopno na drugačen način, po objavah v tisku in ob različnih organi- 
ziranih pa tudi neorganiziranih razpravah. 

Naj povem v začetku, da z vsem svojim prepričanjem podpiram stališče, 
ki sta ga sprejela organizacijsko-politični zbor in gospodarski zbor torej stališče, 
naj Skupščina SR Slovenije ima dva zbora, republiški zbor in zbor delovnih 
skupnosti. Zahvaljujem se tovarišu Zdenku Roterju, ker je v obrazložitvi sta- 
lišča organizacijsko-političnega zbora pravzaprav povedal marsikaj tistega in še 
mnogo več kot sem jaz mislil danes v tem zboru povedati. Kljub temu dovolite, 
da povem še nekaj svojih misli. 

O vprašanjih organizacije skupščine govorimo kot da je Slovenija zelo 
komplicirana in zelo velika država, tako velika in komplicirana nacionalna 
skupnost, kakršne ni nikjer. Ob tem vemo, da imamo izredno razvit samo- 
upravni sistem v delovnih organizacijah, združenjih, v občinah v najrazličnejših 
oblikah združenega dela. Zato mislim, da bi večje število specializiranih zborov 
delovnih skupnosti bolj prispevalo k neučinkovitosti, odločanje pa hkrati za- 
pletlo in v marsičem kompliciralo. 

Mislim, da je število poslancev, kar pa sicer smatram, da ni najpomembnejše 
vprašanje, kakršno je predlagano v stališčih organizacijsko-političnega in go- 
spodarskega zbora, torej dvakrat po 120, zadostno. To omogoča izbiro poslan- 
cev iz vseh struktur, da tako rečem in iz vseh panog dejavnosti; to nadalje 
omogoča dovolj poglobljeno trezno- razpravo, obogateno z vsemi znanstvenimi 
in strokovnimi dosežki, ki jih mora upoštevati ta in vsak zbor ter vsak samo- 
upravni organ, ki želi svoja stališča graditi na zdravih temeljih. 

Cemu pravzaprav dati prednost specializiranim zborom? Trudil sem se, da 
bi sam sebe prepričal, da specializirani zbori zagotavljajo bolj neposredno 
demokracijo, da dajejo neposrednim proizvajalcem več možnosti za izražanje in 
uveljavljanje njihovih najbolj naprednih stališč, vendar mi to prepričevanje ni 
uspelo. Prav tako se nisem mogel prepričati, da je vprašanje sestave republiške 
skupščine kot najvišjega samoupravnega telesa nacionalne družbene skupnosti 
na Slovenskem in hkrati njenega najvišjega političnega predstavniškega telesa 
odločujoče za nadaljnji rkzvoj demokracije in za nadaljnji razvoj socializma. 
Z organizacijskimi oblikami nikoli nismo in po mojem mnenju tudi nikoli ne 
bomo mogli reševati bistvenih družbenih vprašanj. 

Čemu je treba ločiti posamezna področja? Kako more nekdo resno priča- 
kovati, da se lahko doseže učinkovit demokratičen in progresiven tok, če v tem 
najvišjem samoupravnem in politično-predstavniškem telesu loči tisto, kar je 
bilo in bo medsebojno neizogibno povezano. Kakor, da je mogoče probleme 
socialne politike in zdravstva reševati neodvisno od problemov kulture in 
prosvete od problemov gospodarstva in tako dalje. 

Če bo ustavna komisija nadaljevala delo oziroma če se bomo odločili za 
dva zbora, republiški zbor in zbor delovnih skupnosti, bo treba zagotoviti tudi 
z ustreznim aktom te skupščine, da bosta zbora tako kot je v naši praksi že 
uveljavljeno, obvezno skupno poslušala stališča in predloge glede specializiranih 
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problemov in dejavnosti in obvezno o njih razpravljala. Odločala bosta pa 
eden in drugi zbor, pač glede na pristojnosti, ki jih je seveda treba določiti 
in medsebojno uskladiti. Ne vem, zakaj izražamo nezaupnico samoupravnim 
skupnostim s področja socialne politike in zdravstva, s področja prosvete in 
kulture, z najrazličnejših področij, s področja gospodarstva. 2e sedaj imamo 
pogosto opraviti z večtimostjo. Cemu je ta večtirnost potrebna v skupščini? 
Cemu služi? Res je možno preglasovanje. S tem se strinjam, toda kje na svetu 
v parlamentu oziroma v skupščini preglasovanje sploh ni mogoče? Katefa orga- 
nizacijska oblika pa lahko samodejno' izloči možnost preglasovanja? Končno pa 
se možnosti preglasovanja ne bi smeli bati. Morda še nimam zadostnih izkušenj, 
vendar lahko rečem, da ni nikoli prišlo do avtomatičnega preglasovanja, kadar 
smo zadeve podrobno proučili in pretehtali ter pri tem poslušali in upoštevali 
tudi stališča drugih. V takih primerih so zmagovali argumenti in ne gla- 
sovalni stroj. 

Bojim se tudi, da bi bil naš volilni sistem preveč zapleten, če bi se odločili 
za republiški zbor in za tri zbore delovnih skupnosti. V tej zvezi imamo že glede 
sedanje ureditve celo vrsto resnih pripomb. Naj mimogrede omenim problem, 
ki me v bistvu najbolj skrbi: Treba je vendarle bolj upoštevati položaj po- 
prečnega volivca. Seveda ne nazadnjaškega, kakršnih je tudi dovolj. Mislim, da 
zapletenost volilne procedure in volilnega sistema ne prispeva k demokratič- 
nosti, temveč jo nasprotno ovira s tem, da povzroča medsebojna nerazumevanja, 
zaplete, konflikte in nasprotja, bitke med skupinami iste organizacije, boj celo 
med različnimi organi in tako dalje. Z gledišča poprečnega volivca že sam 
volilni sistem predstavlja določeno težavo. 

Končno se še vprašajmo, ali je sestava skupščine vir našega ekonomskega, 
družbenega, kulturnega in socialnega napredka. To prav gotovo ni. Skupščina 
res veliko pomeni za iskanje, usklajevanje in sprejemanje najboljših rešitev, 
vendar v njej ne iščimo vira našega ekonomskega in družbenega razvoja! 

Tudi ne morem razumeti, zakaj bi se v primeru, če se odločimo za re- 
publiški zbor in za skupni zbor delovnih skupnosti, razvile slabosti klasičnega 
parlamentarizma. V taki ali drugačni sestavi lahko pridemo do maratonskih 
razprav in do vseh najrazličnejših drugih oblik in vsebine klasičnega parlamen- 
tarizma, kvazidemokracije, utrujanja zato, da se predložena odločitev nato lažje 
sprejme, in tako dalje. 

In, ali bo nekdo boljši samoupravljalec, če sedi v taki ali drugačni skupščini, 
nekdo pa večji birokrat in etatist, če sedi v nekakšnem drugače organizacijsko 
oblikovanem telesu? Zaskrbljen sem, ker se resnično že od začetka, o tem sem 
globoko prepričan, ni enakopravno obravnavalo vseh stališč. Ob tem se spra- 
šujem, ali gre res samo za tiste ustavne spremembe, ki so nujno> potrebne za 
naš nadaljnji razvoj in zato, da bi naša sedanja ustava ne predstavljala ovire 
za nadaljnji hitrejši razvoj. 

Mislim, da bi morali vse predloge in stališča enakopravno in temeljito 
obravnavati ter pripraviti podrobnejše argumente za eno in za drugo možnost, 
postaviti teze in protiteze, prikazati pozitivne in negativne stvari in jih v celoti 
zajeti. Idealne rešitve oziroma, kot je tovariš dr. Hočevar nekdaj že rekel, 
čarobne paličice, s katero bi se vse na mah rešilo, seveda ni. 

Težko bi se danes z glasovanjem odločil za predlog, ki sem ga tako kot tudi 
vsi vi, spoštovani tovarišice in tovariši poslanci, dobil danes zjutraj na mizi. 
Čutim toliko odgovornosti, da o tako pomembnem dokumentu ne morem glaso- 
vati, ker sem ga dobil šele pred dobro uro. 
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Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Tovariš Kolar v zvezi s tvojo pripombo 
moram ugotoviti, da ni bil do sedaj dan noben prigovor k proceduri, katero 
sem predlagal in da je zbor moj predlog sprejel. Prosim, tovariš Rado Pušenjak 
ima besedo. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši. Uvodoma izražam svoje ob- 
žalovanje, ker imamo sedaj, ko smo že tik pred volitvami, še toliko različnih 
mišljenj o tem, kakšna naj bo sestava Skupščine SR Slovenije. Predlog komisije 
za ustavna vprašanja je bil obravnavan tudi v republiških političnih forumih, 
ki so z njim, soglašali. Ob upoštevanju tega dejstva vsaj po mojem mnenju, ne 
bi smelo biti v tej skupščini toliko nasprotnih predlogov. Menim, da bi glede 
tako pomembnih vprašanj vendarle morali upoštevati stališče političnih fo- 
rumov. Vprašujem se, ali ni zaskrbljujoča tako velika razdvojenost v Sloveniji. 

Ker je bil med javnostjo ustvarjen vtis, da je poslancev mnogo preveč, 
pri čemer pa vprašanje tega števila ni bilo temeljito proučeno, niti niso bile 
prikazane dobre in slabe strani takega ali drugačnega števila, domnevam, da so 
poslanci dveh zborov predvsem iz teh razlogov glasovali za en sam zbor delovnih 
skupnosti. Osebno sem odločno za takšno sestavo skupščine, kot jo je predlagala 
ustavna komisija, to je za tri zbore delovnih skupnosti. 

Sem torej proti enotnemu zboru delovnih skupnosti. Zakaj? Ne bom. se 
spuščal v teoretična vprašanja, o katerih je govoril tovariš predsednik Kraigher, 
pač pa bom omenil praktične razloge, ki govorijo v prid predloga ustavne ko- 
misije. Če bi ustanovili enoten zbor delovnih skupnosti, bi poslanci tega enot- 
nega zbora ne imeli nič manj posla kot poslanci republiškega zbora, kar pomeni, 
da bi morali tudi v tem zboru uvesti profesionalizem. 

Dovolite, da naredim nekaj praktičnih razlogov v potrditev tega mnenja. 
Priprave za sejo zbora trajajo veliko časa. Marsikdaj je treba za eno samo sejo 
preštudirati tudi dva in pol kilograma pismenega gradiva, poleg tega pa zbrati 
številne dodatne podatke, udeleževati se raznih sej in sestankov v občini in 
drugod. Nujni so tudi razgovori z volivci in posečanje zborov volivcev. Vse to 
toliko zaposli poslanca republiškega zbora, da lahko mirno trdim, da je tudi 
brez redne zaposlitve že s tem polno zaposlen. Pri tem je tistemu poslancu 
republiškega zbora, ki ne prebiva na območju svoje volivne enote, potrebna še 
precejšnja mera idealizma, ker je prav nemogoče, da bi mu 250 dinarjev za- 
dostovalo za stroške, ki jih ima pri svojem delu izven bivališča. 

Tovafiši, težko si predstavljam poslance, ki bi lahko uspešno opravljali 
svojo redno zaposlitev v delovni organizaciji, hkrati pa vestno opravljali svoje 
poslanske dolžnosti ter imeli primerne stike s številnimi kolektivi, katere bi 
zastopali v skupnem zboru delovnih skupnosti. Slovenska javnost si mora biti 
na jasnem, da je praktično nemogoče hkrati vestno opravljati službo in funkcijo 
poslanca republiškega zbora, kar bi veljalo v bodoče tudi za poslance enotnega 
zbora delovnih skupnosti, če bi bil ta ustanovljen. Sicer pa občudujem tiste ne- 
profesionalne poslance republiškega zbora, ki poleg stalne zaposlitve v redu 
opravljajo še svoje poslanske dolžnosti. 

Menim, da je v preteklih letih uspelo republiški zbor spremeniti v ljudski 
parlament. Tega pa ne morem trditi za ostale zbore, ker njihovega dela natanč- 
neje ne poznam. Normalno je, da vsak delavec opravi najprej to, kar mu nalaga 
redna zaposlitev. Zelo dvomim, da bi bila večina poslancev enotnega zbora 
delovnih skupnosti pripravljena žrtvovati cele noči za priprave na seje in da 
bi ti poslanci lahko precej dni in mesecev izostali od rednega dela. Kvaliteta 
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dela v skupščini bi morala zato nujno pasti; poslanci takega zbora pa bi se 
onemogočili ali kot poslanci ali kot delavci v delovni organizaciji. Menim, da 
moramo postaviti tako organizacijo skupščine, ki ne bo preveč angažirala po- 
slancev na škodo njihove redne zaposlitve. 

Zaradi velike dvojne obremenitve poslancev enotnega zbora delovnih skup- 
nosti bi nujno prišlo do povečanja pristojnosti republiškega zbora. Za tem pa 
bi bilo kmalu aktualno vprašanje enodomnega skupščinskega sistema. 

V javnosti je bilo precej negodovanja zaradi predvidenega števila poslancev 
zborov delovnih skupnosti. Tako bi imela občina Maribor s 171 prebivalci v teh 
treh zborih 20 poslancev, medtem ko bi imele občine Murska Sobota, Lendava, 
Gornja Radgona, Ljutomer, Ptuj, Ormož, Lenart, Slovenska Bistrica in Slo- 
venske Konjice, ki imajo skupno 281 000 prebivalcev, le 21 poslancev, se pravi 
le enega več. Z današnjim predlogom komisije za ustavna vprašanja se stanje 
vendarle bistveno spremeni v korist naših podeželskih območij. Zaradi tega 
podpiram predlog, da bi gospodarski zbor štel 75 poslancev. 

Vendar pa tudi pri sedaj predlaganem številu poslancev v zborih delovnih 
skupnosti ostajajo še vedno prikrajšani kmetje in obrtniki, ko v te zbore 
praktično ne morejo biti izvoljeni. Menim, da taka ureditev ni povsem v redu. 

Ob enem samem skupnem zboru delovnih skupnosti bi bilo še manj mož- 
nosti za zastopstvo kmetov in zasebnih obrtnikov, ki tako ne bi bili obravnavani 
kot enakopravni delovni ljudje. Menim, da je treba tudi zaradi tega zavrniti 
predlog za ustanovitev enotnega zbora delovnih skupnosti. Tudi predvideni trije 
zbori delovnih skupnosti, za katere se sicer zavzemam, lahko predstavljajo le 
začasno rešitev, ki naj bi veljala do naslednjih skupščinskih volitev. Do takrat 
pa je treba izdelati take predloge, ki bodo zagotovili tudi kmetom, obrtnikom 
in upokojencem enakopravno1 sodelovanje v skupščini. 

Zavzemam se za tako organizacijo skupščine, v kateri bo imel republiški 
zbor 90 poslancev, gospodarski zbor 75 poslancev, prosvetno-kulturni zbor in 
socialno-zdravstveni zbor pa po 50 poslancev. Pričakujem, da bi s tako rešitvijo 
omogočili tudi pravočasno pripravo vseh potrebnih organizacijskih in tehničnih 
ukrepov za letošnje volitve. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Marine ima besedo. 

Inž. Andrej Marine: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Razprava o izpopolnitvi naše ustave je prav gotovo razgibala celotno 
slovensko javnost in se v tem smislu v celoti strinjam z uvodnimi ocenami 
tovariša predsednika. Moram pa istočasno ugotoviti, da je razprava dosegla svoj 
višek šele v zadnjem obdobju; pokazala je stanje in razpoloženje, ki vlada 
v naši slovenski družbi in je izraz napredka naše samoupravne družbe zlasti 
v smeri njene nadaljnje demokratizacije. 

V zadnjem obdobju je prišlo do nesoglasja med komisijo za ustavna vpra- 
šanja in dvema zboroma naše skupščine. Moram reči, da se pridružujem mnenju 
mnogih občanov in javnosti ter javnih, družbenih in političnih delavcev, da ima 
zaradi tega današnje zasedanje našega zbora odgovorno nalogo. Zato mislim, 
da moramo še pred glasovanjem vsestransko osvetliti in oceniti družbeni in 
politični pomen sprememb, ki jih sprejemamo, še enkrat premotriti in obrav- 
navati različne poglede in stališča, in kar se mi zdi še posebej pomembno, 
ugotoviti njihove kratkoročne, predvsem pa dolgoročne posledice za naš celotni 
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nadaljnji družbeno-politični razvoj in nadaljnji razvoj našega samoupravnega 
sistema. 

Moram reči, da smo vedno pojmovali samoupravljanje kot veliko idejo 
in prakso, ki jo> uresničujemo komunisti in naši delovni ljudje in da ga nikoli 
nismo pojmovali kot nekaj, kar je za vedno dano in statično'. Koncept samo- 
upravljanja v naši družbi postaja orožje in sredstvo našega delavskega razreda, 
naših delovnih ljudi, za svojo lastno' osvoboditev in za svoj lastni nadaljnji 
socialistični in družbeni napredek. S pomočjo samoupravljanja z velikimi uspehi 
preprečujemo in lomimo dogmatizem in statičnost v naših družbenih odnosih. 
Zato pomeni delovnim ljudem samoupravljanje zelo učinkovito sredstvo za 
lastno osvoboditev iz spon birokratizma in etatizma. 

Mislim, da je povsem jasno, da je naša skupščina bistveni sestavni del 
tega samoupravnega sistema. Zato moram reči, da sem razumel in še vedno 
razumem celotno javno razpravo in razpravo v tem zboru ter v drugih zborih, 
v celotni naši slovenski javnosti in v političnih organizacijah, kot prispevek 
k izpopolnjevanju našega samoupravnega in političnega sistema. 

Se enkrat želim poudariti, da se javna razprava odvija v sproščenem 
razpoloženju, ki je značilno za čas po IV. plenumu centralnega komiteja Zveze 
komunistov Jugoslavije. Mislim pa, da je na to ustvarjalno demokratično po- 
litično razpoloženje znatno vplival tudi naš pretekli VI. kongres. 

Na VI. kongresu je bila vprašanju samoupravljanja posvečena velika po- 
zornost tako v resoluciji kongresa kot v celotni razpravi, vendar ne samo z gle- 
dišča načelne bitke za samoupravno koncepcijo našega nadaljnjega razvoja. 
Ta je namreč bila že dobljena. V delovnem programu slovenskih komunistov 
smo sprejeli načelo, da je naša temeljna naloga nadaljevati proces konstitui- 
ranja naše samoupravne družbe na vseh ravneh in v vseh sredinah, od delovne 
enote v delovni skupnosti do občine, republike in federacije. 

Danes bomo sprejemali odločitve, ki pomenijo uresničevanje in konkreti- 
zacijo teh stališč, zaradi česar je današnje zasedanje mnogo pomembnejše kot 
siceršnja zasedanja, na katerih se sprejemajo drugi predpisi. V predlogu, ki ga 
je posredovala komisija vseh zborov skupščine, s kasnejšimi spremembami, so 
rešitve, ki pomenijo napredek zlasti glede funkcionalizacije in učinkovitosti 
delovanja najvišjega samoupravnega telesa v naši republiki. Vendar mi dovolite, 
da ob celotni dosedanji in današnji razpravi poskušamo razumeti in oceniti 
politični trenutek, v katerem odločamo o izpopolnitvi samoupravne strukture 
naše skupščine. 

Ze nekaj let smo pod izrednimi pritiski in posledicami naše družbene in 
gospodarske reforme. Reforma z vso svojo težo razgalja stanje v delovnih 
skupnostih, v družbenih službah, predstavniških organih in političnih organi- 
zacijah. Ekonomski pritisk, odprtost in tržnost gospodarstva ter delitev po delu 
vplivajo tudi na predstavniške organe in poslance našega zbora. Vse to vpliva 
na naše trenutno razpoloženje. Tega se v tem trenutku moramo zavedati, ko 
odločamo o problematiki z dolgoročnejšimi posledicami. 

Vsi si moramo prizadevati, da tako imenovana družbena režija ne presega 
objektivnih zmogljivosti gospodarstva in da ne začne ogrožati našega nadalj- 
njega razvoja. Z idejno zasnovo reforme in z njenim uvajanjem smo prav- 
zaprav želeli razgaliti probleme in ugotoviti njihove korenine in bistvo. Tega 
se moramo resno in z vsemi posledicami tudi zavedati, ker bomo le na tej 
osnovi lahko uresničili željo, da se konstituiramo kot moderna samoupravna 
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družba na Slovenskem. Vendar to ne pomeni, da lahko stvari poenostavljamo 
in nepreudamo odločamo. 

Ko odločamo o bodoči skupščinski strukturi, se mi zdi pomembno, da v 
zborih delovnih skupnosti ne prihaja do bistvenih sprememb in da so še nadalje 
interesi posameznih področij družbenega dela neposredno zastopani v skupščini. 
Preoblikovanje prvotnega predloga štirih zborov tako1, da se trije zbori delovnih 
skupnosti za obravnavanje pomembnih vprašanj sestanejo kot enoten zbor, 
pomeni napredek v smislu funkcionalizacije skupščine. 

Tudi danes je bilo že večkrat omenjeno, da predstavniki posameznih pod- 
ročij družbenega dela kvalificirano in temeljito obravnavajo vprašanja iz svojih 
področij družbenega dela. Njihova stališča se nato soočajo s stališči splošnega 
zbora. Mislim, da imajo za kvalitetno delo naše skupščine v preteklem obdobju 
največ zaslug prav posebni zbori delovnih skupnosti. Pri tem pa se ne smemo 
ustrašiti nekaterih pomanjkljivosti, ki so hromile večjo učinkovitost delovanja 
specializiranih zborov. Te hibe bomo odpravili z nekaterimi spremembami, ki 
so predlagane v ustavnih amandmajih in seveda tudi z ustreznimi spremem- 
bami poslovnika. 

Globoko sem prepričan, da bi odločitev o uvedbi dveh zborov v naši 
skupščini pomenila korak nazaj v našem skupščinskem sistemu, pa ne .samo 
v skupščinskem sistemu, temveč tudi v samoupravnem sistemu na splošno. 
Mislim, da bi s tako odločitvijo korenito spremenili koncepcij o. in idejne osnove 
našega skupščinskega sistema ter se začeli postopno vračati h klasičnim oblikam 
parlamentarne strukture. Vračali bi se nazaj k sistemu predstavniške demokra- 
cije, katerega smo s sedanjim sistemom in sedanjo skupščinsko strukturo že 
začeli uspešno premagovati. Zdi se mi, da bi to bilo tudi v nasprotju z demokra- 
tičnim gibanjem v naši družbi, ki se lažje vključuje v sedanjo strukturo skup- 
ščine oziroma v tako, kakršno predlaga skupščinska ustavna komisija. 

O idejnih in političnih posledicah ponovne uvedbe dveh zborov je govoril 
že tovariš Sergej Kraigher. Vendar bom kljub temu nekatere njegove misli 
ponovil. Naš celotni družbeni sistem in tudi skupščinski sistem morata izhajati 
iz položaja delovnega človeka in njegovega mesta v naši družbi. Interese de- 
lovnih ljudi posameznih delovnih področij moramo konstituirati tudi po ver- 
tikalni in horizontalni ravni. Konstituiranje takšnega interesa tudi v republiški 
in zvezni skupščini hkrati pomeni bolj kvalificirano obravnavati vprašanja 
s posameznih področij družbenega dela. Mislim, da poudarjanje nevarnosti 
nesporazumov med različnimi zbori ni prepričljiv nasprotni argument. Menim, 
da je prav, če se v skupščini odkrito soočijo različni interesi družbenega dela. 
Takih spopadov v skupščini se ne smemo bati, nasprotno, prav taki spopadi 
nas silijo k boljšemu delu, k večji utemeljenosti in strokovno bolje pripravljenim 
rešitvam. Šele tako lahko pride do integracije širših družbenih interesov ozi- 
roma do njihovega konstituiranja. Zato ne bi bilo prav, če bi postavili tako 
organizacijsko sestavo skupščine, ki bi že vnaprej izključevala interesne spore. 
Demokratično vzdušje v skupščini moramo, nasprotno, še bolj pospeševati in 
omogočiti, da se o vseh vprašanjih odkrito in argumentirano razpravlja. 

Strinjam se tudi s tistimi, ki opozarjajo, da bi enotni zbor delovnih skup- 
nosti postal v bistvu drugi politični zbor poleg republiškega zbora. 

Še enkrat poudarjam, da se mi zdi pravilno, da je skupščinska ustavna 
komisija pretehtala predloge in utemeljitve posameznih zborov naše skupščine 
in nato z vso resnostjo ter odgovornostjo pripravila svoj končni predlog. Za- 
radi tega bom zanj tudi glasoval. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo prosim želi besedo? Besedo ima 
tovarišica Marija Ivkovič. 

Marija Ivkovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tudi jaz želim spregovoriti nekaj besed o problemih, ki nas tarejo v zvezi 
z ustavnimi amandmaji. Da sem iskrena: že od začetka razprav 'o ustavnih 
spremembah oziroma dopolnitvah sem bila naklonjena sistemu dveh zborov. 
Vendar se med prejšnjo sejo republiškega zbora kljub takemu svojemu mnenju 
nisem mogla pridružiti mnenju tistih poslancev, ki so se zavzemali za tako 
rešitev že sedaj, z vso naglico. Naj mi poslanec, ki je zbiral podpise za tak 
predlog, oprosti, da govorim o tem. Po mojem pojmovanju skupščinskega 
sistema in našega dela v tem zboru, v katerem sem že skoraj štiri leta, je 
umestno zbirati podpise le v takšnem obsegu kot to določa poslovnik za pod- 
poro predloga oziroma amandmaja. Vse, kar je več od tega, menim, da je 
nekakšno glasovanje v avli ali »preizkušnja pulsa«. S takim načinom pa se 
ne morem strinjati. 

To me je spodbudilo k intenzivnejšemu razmišljanju. Mirno lahko trdim, 
da smo v vsem času našega mandata, ki je obenem tudi reformski čas, želeli 
doseči večjo racionalizacijo trdnosti in stabilnosti našega ekonomskega in druž- 
beno-političnega sistema. Ali nas je k razmišljanju o dvodomnem sistemu na- 
vedla le želja po večji racionalizaciji ali pa mu je botrovala tudi praksa, ki je 
pokazala določene slabosti v sedanjem sistemu? Verjamem, da je šlo za oba 
razloga. 

Najprej moramo jasno spregovoriti o načelih racionalizacije in odgovoriti na 
vprašanje, ali je sedanja sestava skupščine v skladu s temi načeli. Menim, da 
je v tem pogledu storjen korak naprej, pri čemer je treba upoštevati ne le samo 
sestavo skupščine, temveč tudi njeno učinkovitost in zagotavljanje interesov 
tako imenovanega združenega dela, samoupravljalcev in občanov. 

Povsem zanesljivo lahko trdimo, da se je parlamentarizem v naši skupščini 
močno razvijal. Neštetokrat smo odpirali nova vprašanja in imeli različna 
mnenja, ki pa v glavnem niso bila plod čistega politikanstva. V takem delu 
je bilo izraženo prizadevanje, kako najbolje, najhitreje in najučinkoviteje reše- 
vati in izpopolnjevati sistem. Dobro se spominjam razprav o vprašanjih zdrav- 
stva, socialnega zavarovanja in drugih, ob katerih smo se po temeljitih raz- 
pravah le odločili za izpopolnjevanje sistema, ne pa za njegovo rešenje. 

Verjetno vsa prizadevanja za dvodomni sistem niso brez opravičila in 
podlage, tudi če ne upoštevamo čistih finančnih prihrankov. Do takih prizade- 
vanj je prišlo tudi zato, ker smo obsojali ozka stališča, ki niso izhajala iz 
celotnih družbenih potreb in teženj, čeprav smo bili tudi sami včasih preveč 
enostranski. Ali naj to jemljemo tragično? Najbrž ne. Tudi take razprave so 
prispevale k temu, da smo se bolj temeljito lotih spornih vprašanj. 

Menim, da moramo svoja stališča izvajati iz koncepta samoupravljanja 
delovnih ljudi ter čim močnejšega spajanja njihovih samoupravnih teženj, ki 
naj se izražajo tudi v tej skupščini. Gre tedaj za vprašanje, kakšne so najpri- 
mernejše oblike uveljavljanja tega koncepta. Praksa nas uči, da odločitve, ki 
smo jih sprejemali v naglici, niso bile učinkovite. Če bi že danes lahko zagoto- 
vili, da bo sistem dvodomne skupščine resnično boljši in učinkovit tudi s pravkar 
navedenih gledišč, bi se zanj takoj odločila. Vendar takega zagotovila zdaj še ni. 
Zato ni, ker menim, da takih odločitev ne moremo sprejemati v naglici in ne 
dovolj proučeno, se za tak predlog ne morem odločiti. 
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V zvezi z različnimi predlogi za sestavo bodoče skupščine pa komisija za 
ustavna vprašanja ni dovolj in pravočasno obrazložila svojih stališč. Vsaj jaz 
nisem bila z njimi dovolj seznanjena. Pa tudi druga stran, ki se zavzema za 
takojšnjo odločitev o dveh zborih, ni dovolj prepričljiva. Sodim, da so ta vpra- 
šanja pomembnejša kot na primer vprašanje taks in podobno. Večkrat smo se 
pritoževali, da pomembne odločitve sprejemamo prehitro, sedaj pa naj bi prav 
tako po hitrem postopku določili izhodiščno smer našega ustavnega sistema! 
Nisem prepričana, da bi taka hitra odločitev lahko poleg političnih pozicij okre- 
pila tudi samoupravne. Pri tem lahko naredimo napako, ki se bo odražala 
predvsem v samoupravnem, sistemu. 

Javna razprava se je močno zavzemala za dvodomni sistem, pa tudi po- 
slanci tega zbora smo tej ideji dokaj naklonjeni. Vendar nas je čas. prehitel in 
tako nismo mogli napraviti primerjalnih analiz ter najti zanesljive kazalce 
napredka v tej smeri; zato s tako odločitvijo ne smemo hiteti. Če torej menimo, 
da enotni zbor delovnih skupnosti v dvodomnem sistemu še ni dovolj proučen, 
ostaja le dopolnilni predlog skupne komisije za ustavna vprašanja, ki smo ga 
prejeli danes. Prepričana sem, da bo treba to vprašanje še naprej temeljito 
proučevati, kar pa je lahko le rezultat procesa, ne pa hitrega in neproučenega 
odločanja. Zato se kljub naklonjenosti dvodomnemu sistemu z enotnim zborom 
delovnih skupnosti danes zanj še ne morem odločiti in- bom glasovala za predlog 
skupne komisije za ustavna vprašanja. 

Naj še povem, da sem se o teh vprašanjih posvetovala v svoji volilni enoti. 
Splošno mnenje v moji volilni enoti je v glavnem naklonjeno dvodomnemu 
sistemu, se pravi, enotnemu zboru delovnih skupnosti, vendar pa je prav tako 
splošno prepričanje, da takih pomembnih vprašanj ne moremo reševati v naglici. 
Treba jih je temeljito proučiti, bodoči poslanci pa bodo imeli še dovolj možnosti, 
da skupščinski sistem še nadalje izpopolnjujejo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa tovarišica. Tovariš Božidar 
Gorjan ima besedo. 

Božidar Gorjan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kot poslanec moram upoštevati razpoloženje, kakršno se kaže v delu naše 
javnosti in je prišlo do izraza tudi v tej skupščini. Gre namreč za povsem ra- 
zumljiva in logična prizadevanja, da dosežemo večjo radikalnost in racionalnost 
našega skupščinskega sistema, s čimer bi navsezadnje doprinesli k večji učin- 
kovitosti celotnega družbenega sistema. Mislim, da je to razpoloženje, ki ga 
moramo pravzaprav pozdraviti, ga pri svojem delu dejansko upoštevati in mu 
posvetiti ustrezno pozornost pri našem odločanju. Tako razpoloženje je po- 
sebno močno prevladovalo v gospodarskih organizacijah in pri mladini; mislim, 
da ga tudi zaradi tega moramo oceniti kot pozitiven pojav in z njim resno 
računati. 

Postavlja se vprašanje, koliko je taka kritika našega dela, s katero smo 
dejansko soočeni v teh dneh, v celoti upravičena. V zvezi s tako kritiko moramo 
vsekakor oceniti naše delo in to upoštevati pri današnji obravnavi o predloženih 
ustavnih amandmajih. Posebno še zato, ker smo dostikrat tudi mi poslanci sami 
med seboj razpravljali o neučinkovitosti našega dela oziroma o tem, da je med 
začetkom razpravljanja o določenem vprašanju in končno odločitvijo o njem 
predlog časovni presledek. Nadalje tudi ugotavljamo, da je dostikrat prevelika 
razlika med pričakovanimi in dejanskimi posledicami naših sklepov in odlo- 
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čitev. Včasih ugotavljamo, da je tudi preveč zelo konkretnega odločanja. Imam 
vtis, da se včasih pri našem delu pojavi težnja širjenja pristojnosti republiške 
skupščine. V zvezi s tem se večkrat srečujemo z vprašanji, kaj je politika, kaj 
pa je izvrševanje te politike in kakšna je pri tem vloga organov, ki so pristojni 
za izvrševanje te politike. Kritike v javnosti na račun našega dela so torej 
v določenem obsegu nedvomno utemeljene. 

Menim pa, da je v prizadevanju za večjo učinkovitost našega sistema 
preveč poudarjen pomen same sestave republiške skupščine in so se zato iskale 
različne nove organizacijske rešitve, namesto da bi podrobno raziskali predvsem 
vzroke, ki so privedli do nezadovoljivega stanja, iz katerega iščemo nekateri 
izhod v enotnem zboru delovnih skupnosti. 

Temeljne postavke našega samoupravnega sistema so izražene v taki skup- 
ščinski strukturi kot smo jo imeli doslej oziroma kakršna je predlagana z 
amandmaji, namreč s tremi zbori delovnih skupnosti. O tem sem prepričan 
celo glede na svojo' prakso v zvezni skupščini, kjer smo bili postavljeni pred 
enako vprašanje, pa čeprav bi za morebitno združevanje zborov delovnih 
skupnosti v zvezni skupščini bilo več razlogov za enotni zbor delovnih skupnosti 
kot je v republiški skupščini. Vendar je večina zveznih poslancev z menoj 
vred prišla do prepričanja, da so tudi v zvezni skupščini potrebni zbori de- 
lovnih skupnosti kot nujno potrebna oblika dogovarjanja in usklajevanja in- 
teresov različnih področij dela ter integriranja različnega dela na enakopravni 
osnovi. 

Ko iščemo odgovor na vprašanje, kako povečati učinkovitost in doseči večjo 
racionalnost, se zato ne smemo omejevati le na probleme organizacijske sestave 
skupščine, temveč moramo iskati odgovor tudi v drugih odnosih. Če sprejmemo 
tak zaključek, nam bo ta koristil pri nadaljnjem razpravljanju in odločanju 
o predloženih ustavnih amandmajih. Mislim namreč, da je tudi v zvezi s kritiko 
učinkovitosti skupščinskega dela potrebno proučiti vprašanje, kaj so osnove 
politike oziroma katere so politične odločitve, ki jih mora obravnavati in spre- 
jemati skupščina sama in kaj je izvrševanje te politike, kar je lahko prepuščeno 
izvršnemu svetu in upravnim organom. Ce želimo doseči učinkovitost, bi morali 
tudi izvršnemu svetu dati -več pravic v zvezi z izvrševanjem politike, prav tako 
pa bi se morali zavzemati za bolj moderno, močnejšo in učinkovitejšo upravo, 
ki navsezadnje pripravlja osnovno gradivo za' skupščino in skupščinske organe. 
Naše odločitve so na podlagi dobro pripravljenega gradiva lahko bolj učinkovite 
in moramo zato tudi v tej smeri iskati potrebne rešitve. 

V zvezi z izvršenimi kritikami in našo današnjo nalogo pri sprejemanju 
ustavnih amandmajev bi bilo koristno odgovoriti na vprašanje, kako skupščino 
razbremeniti odločanja o nekaterih zadevah, katere bi lahko uspešno reševali 
samoupravni organi izven skupščine. Na ta način bi lahko povečali vlogo de- 
lovnih organizacij in njihovih združenj, zbornic in občinskih skupščin. 

Ce torej hočemo imeti učinkovito skupščino, se zato pri iskanju rešitve ne 
smemo omejevati le na vprašanja organizacije skupščine, temveč moramo raz- 
pravljati o širšem kompleksu vprašanj, od katerih je odvisna učinkovitost 
dela naše republiške skupščine. 

Tovarišice in tovariši, mislim, da lahko na podlagi javne razprave in da- 
našnje obravnave pridemo do sklepov, da je potrebno izpopolniti skupščinski 
sistem tako, kot je predloženo v ustavnih amandmajih, za katere bom danes 
glasoval s prepričanjem in da je potrebno še nadalje proučevati metode našega 
dela predvsem v smeri odločnega in čim širšega prenosa kompetenc in od- 
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ločitev drugim telesom skupščinskega in našega samoupravnega sistema. 
Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Pred odmorom bom dal 
besedo še tovarišu dr. Ernestu Petriču, članu izvršnega sveta. Prosim. 

Dr. Ernest Petrič: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Dovo- 
lite mi, da v kratkih besedah opredelim in utemeljim stališča izvršnega sveta 
glede poročila in amandmaja ustavne komisije Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet je z veliko pozornostjo spremljal celotni tok priprav in razprav 
za spremembo naše ustave, tako v skupščini kot v slovenski javnosti. Pri tem 
je menil, da mu njegova funkcija, to je funkcija izvršilno-političnega organa v 
okviru našega skupščinskega sistema, nalaga določeno principialno stališče glede 
priprav ustavnih sprememb. 

Nedvomno bi bilo v nasprotju ne samo s temeljnimi načeli našega skupščin- 
skega sistema, temveč tudi z načeli klasične demokracije, če bi izvršilno-politični 
organ prevzemal pobudo in vidnejšo vlogo pri določanju ustavne ureditve naše 
družbe. Logično je in edino sprejemljivo, da je izvršilno-politični organ v bistvu 
pasiven sodelavec pri sestavljanju in spreminjanju ustavne ureditve. Njegova 
bolj ambiciozna vloga ne bi bila združljiva z naravo izvršilno-politične funkcije 
in bi v bistvu pomenila nevarno poseganje izvršilno-političnega organa v pod- 
ročje dela in odločitev, ki morajo biti predvsem stvar skupščine in najširše 
javnosti. 

Ob takem principialnem izhodišču se je izvršni svet ob tem, da je bila dana 
vsa svoboda javnega delovanja njegovim posameznim članom,, lahko1 pojavil 
predvsem kot pobudnik konkretnih dopolnil k predlogu ustavne komisije ozi- 
roma bi nastopil z večjo in daljnosežnejšo aktivnostjo šele takrat, če bi se po 
njegovi oceni pokazalo, da bi se predvidene ustavne spremembe kakorkoli od- 
mikale od temeljnih načel naše samoupravne ureditve, ali če bi predvidene 
spremembe pomenile umik od potreb naše družbene prakse, naše politične 
stvarnosti in še posebej od potreb skladnega funkcioniranja našega skupščin- 
skega sistema. Pri tako postavljenem principialnem odnosu do priprav za spre- 
membo ustave, ki po mnenju izvršnega sveta edino ustreza njegovi funkciji, 
vztraja izvršni svet tudi še danes. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet se je v skladu s povedanim 
razmeroma pozno vključil v razpravo o ustavnih amandmajih in je o njih raz- 
pravljal 7. 1. 1969. Takrat so mu bili predloženi amandmaji, ki so predvidevali 
v organizaciji naše skupščine tri zbore delovnih skupnosti in obvezno konzul- 
tacijo določenih vprašanj z delegati občin. To je bila v bistvu enaka rešitev, ka- 
kršna je bila kasneje predložena v razpravo štirim zborom te skupščine. Izvršni 
svet je takrat ocenil, da predlagana rešitev v bistvu vendarle pomeni pomem- 
ben korak dalje v dograjevanju in prilagajanju našega skupščinskega sistema 
potrebam prakse. Predlagani amandmaji so glede posameznih vprašanj pred- 
videvali funkcionalno povezanost zborov delovnih skupnosti v enoten zbor, s či- 
mer je bil po naši oceni storjen pomemben in nujen korak v smeri takega 
funkcioniranja skupščine, da se bodo v njej vse bolj soočali in neposredno 
usklajevali interesi posameznih področij združenega dela in ne bodo ti interesi 
v skupščinskem sistemu organizacijsko postavljeni vsak posebej, kot je to 
danes. Izvršni svet je ocenil, da predvideni amandmaji pomenijo tudi korak 
dalje v smeri večje delovne racionalizacije naše skupščine. Nadalje je izvršni 
9 
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svet menil, da predvideno konzultiranje delegatov občin o določenih vprašanjih 
namesto nekaj časa predvidenega zbora komun, realistično institucionalizira 
potrebo po udeležbi občin pri oblikovanju republiške politike, ne da bi zadeli 
ob vse tiste dileme in pomisleke, ki bi po mnenju izvršnega sveta nujno nastali 
z uvedbo zbora komun. Naj ponovim, da se je izvršni svet potem, ko je ugo- 
tovil, da lahko soglaša z osnovnim trendom takrat predvidenih sprememb, 
omejil le na nekaj konkretnih pripomb in dopolnih predvsem v naslednji smeri: 
menil je, naj se obvezno sklicevanje delegatov občin omeji na razumen obseg 
za ugotovitev možnosti, da se v izjemnih situacijah lahko omeji stopnja pri- 
spevka od osebnega dohodka, in predlagal, naj bo število poslancev gospo- 
darskega zbora večje od števila poslancev socialno-zdravstvenega in kulturno- 
prosvetnega zbora. Pri tem pa se mi zdi posebno pomembno še to, da je izvršni 
svet, ko je izrazil soglasje in podporo predlogu ustavne komisije, poudaril tudi 
mnenje, da bo z nadaljnjim razvojem samoupravne organizacije naše družbe 
nujno potrebno temu razvoju še nadalje prilagajati tudi naš skupščinski sistem. 

Taka težnja po nadaljnjem dograjevanju je bila sicer ugotovljena tudi v 
ustavni komisiji sami, v komisiji, ki naj bi po sprejetju ustavnih amandmajev, 
o katerih razpravljamo danes, ne prenehala z delom, ampak s svojim nadalj- 
njim razmišljanjem skušala najti pot za nadaljnje prilagajanje našega ustav- 
nega sistema potrebam našega družbenega razvoja. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da še posebej poudarim, da 
je pri odločitvah izvršnega sveta bilo slej ko prej pomembno tudi dejstvo, da 
bi bilo hudo škodljivo, če ne bi vložili vseh naporov za to, da tako pomemben 
akt, kot so ustavni amandmaji, v naši skupščini sprejmemo vsaj v bistvu enotni, 
če že ne povsem soglasni. V tem smislu nas je vseskozi vodila težnja po iskanju 
skupne rešitve, težnja po zbliževanju in ne po vztrajanju na nekih ločnicah 
glede v bistvu formalnih vprašanj. V položaju, kakršen je nastal po izidu raz- 
prav in glasovanja v organizacijsko-političnem, gospodarskem, socialno-zdrav- 
stvenem in kulturno-prosvetnem zboru in po ponovnem zasedanju skupščinske 
ustavne komisije, je izvršni svet včeraj na svoji seji ponovno poudaril svoje 
stališče do ustavnih amandmajev. Na podlagi ocen izvršni svet meni, da je 
ustavna komisija prav na temelju predlogov in argumentov gospodarskega 
in organizacijsko-političnega zbora v okviru realnih časovnih možnosti še iz- 
boljšala svoj predlog. 

Predvsem ocenjujemo kot izredno pomemben najnovejši predlog ustavne 
komisije, s katerim se formalno postavlja enoten zbor delovnih skupnosti. Na- 
dalje menimo, da je bil dosežen napredek pri razčiščevanju vprašanj pristojnosti 
gospodarskega zbora skupno z republiškim zborom. Te dve in še druge naj- 
novejše spremembe, ki jih je ustavna komisija vnesla v svoj predlog, po našem 
mnenju še nadalje prispevajo k večjemu integriranju interesov in pogledov 
znotraj skupščine, k večji funkcionalni povezanosti zborov v skupščini, k še 
ustreznejši formulaciji določil o obvezni konzultaciji delegatov občin in o mož- 
nosti omejitve stopnje prispevkov od osebnih dohodkov, kar vse v bistvu pomeni 
tudi popolno upoštevanje tistih pripomb, ki jih je izvršni svet dal k prvotnemu 
besedilu amandmajev. 

Obenem pa se s predvidenimi amandmaji odpira možnost in nakazuje smer 
nadaljnjih iskanj, tako da bodo lahko poslanci v naslednji mandatni dobi našli 
še ustreznejše rešitve. V danem položaju izvršni svet meni, da ni realnih mož- 
nosti za, racionalno izvedbo idej gospodarskega in organizacijsko-političnega 
zbora o enotnem zboru delovnih skupnosti, to je, da ni mnogo možnosti za tako 
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izvedbo te ideje, ki bi res pomenila vsebinski korak dalje v razvijanju in pri- 
lagajanju našega skupščinskega sistema in ne bi bila le formalno drugače po- 
stavljena vsebinsko ista struktura, pri čemer pa bi tudi v takem primeru na- 
stalo nekaj konkretnih problemov in nejasnih situacij. In ker izvršni svet 
meni, da je nesprejemljiva in najslabša možnost, do katere lahko pride, »status 
quo«<, to je taka organizacija skupščine, kot je ta trenutek, to je skupščina, 
v kateri ne bi prihajalo do zadostne integracije združenega dela, interesov in 
teženj v najširšem smislu, skupščina, ki bi bila mnogo bolj neracionalna kot 
je katerakoli od predvidenih novih rešitev, skupščina, ki bi v ničemer ne po- 
menila korak naprej v razvijanju našega sistema, zato izvršni svet soglaša 
s predlogom ustavne komisije, ki je tu pred nami, in ga podpira. Izvršni svet 
upa in želi, da bo v današnji razpravi in v prihodnjih razpravah ta skupščina 
v bistvu vendarle enotno ocenila predlog ustavne komisije kot najrealnejšo 
možno varianto v sedanjih razmerah, kot stvaren korak v dograjevanju našega 
skupščinskega sistema, kot realni dosežek v smeri integracije slovenske druž- 
bene skupnosti v skupščini in izven nje, kot realen dosežek tudi z vidika funcio- 
nalnosti in racionalizacije. Ko govorim o realizmu, naj omenim tudi, da bi v 
bistvu podpirali »status quo« tisti, ki bi prestižno vztrajali na diametralno 
nasprotujočih si stališčih. 

Obračam se k tistim tovarišem in tovarišicam, ki se zavzemajo za enotni 
zbor in katerih po dosedanjih razpravah in glasovanjih očitno ni malo, da jih 
posebej opozorim na dejstvo, da bi zavrnitev predloga ustavne komisije, ki je 
pred nami, pomenila ohranitev »statusa quo« in da je sprejem tega predloga 
mnogo bližji tudi njihovim težnjam. 

Pri tem seveda v dosedanji razpravi navedeni argumenti in težnje z vso' 
resnostjo opozarjajo, morda bolj kot kadarkoli doslej, na potrebo po nadalj- 
njem prilagajanju našega skupščinskega sistema družbenemu razvoju, na po- 
trebo po nadaljnjem delu ustavne komisije, ki bo morala z vso resnostjo obrav- 
navati tudi ideje in predloge, ki sta jih izoblikovala organizacijsko-politični in 
gospodarski zbor. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Naj v smislu moje dosedanje razprave po- 
novim, da izvršni svet sprejema predloge ustavne komisije kot v danem po- 
ložaju najboljše rešitve, da jih podpira in pričakuje enako realističen odnos 
poslancev do nastalega stanja, ki ima političen odmev ne samo znotraj, temveč 
tudi izven meja naše republike. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da ob zaključku še poudarim, 
da izvršni svet ocenjuje dosedanjo razpravo o ustavnih amandmajih kot izraz 
resničnega razpoloženja v naši javnosti in kot izraz želje po iskanju čimbolj 
funkcionalnega in integracijskega sistema naše skupščine na samoupravni pod- 
lagi. Dosedanja razprava opozarja na vrsto problemov in obenem zahteva še na- 
daljnje soočanje argumentov za in proti brez predsodkov in brez apriorističnih 
ocen, skratka, mirno iskanje najboljših integracijskih rešitev pri graditvi našega 
tako specifičnega skupščinskega sistema, sistema, ki mora temeljiti na temelj- 
nih načelih naše samoupravne družbe in obenem tudi na izkušnjah in spozna- 
njih naše skupščinske prakse. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ker današnja obravnava teče že dve uri 
in pol, predlagam odmor. S sejo nadaljujemo ob 14. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.45 in se je nadaljevala ob 14. uri.) 
9» 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice, nadaljujemo z 
obravnavo 3. točke dnevnega reda. Govornik, ki je nameraval dopoldne go- 
voriti, se je takoj po odmoru odpovedal razpravi. Kdo želi besedo? Tovariš 
Slavko Jakofčič želi besedo. 

Inž. Slavko Jakofčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Nisem mislil razpravljati, vendar me je tovarišica Ivkovičeva spodbudila 
k temu. Očitala je, oziroma spraševala, ali je prav, da se po avli zbirajo podpisi. 
Zato mislim, da je treba povedati, kakšen je bil namen zbiranja podpisov. 

Namen zbiranja podpisov je bil podpreti stališče organizacijsko-političnega 
in gospodarskega zbora, ki sta že sprejela amandma, na podlagi katerega naj 
bi obstajala v prihodnje dva zbora republiške skupščine. Zbiranje podpisov je 
imelo namen, da dobimo potrebno kvoto za amandma in se je, kar je tovarišico 
Ivkovičevo motilo, razvilo v neke vrste anketo. To zbiranje podpisov se je vršilo 
brez vsakega pritiska, na kogarkoli. Skratka, skušalo se je oceniti razpoloženje 
v republiškem zboru. Iz ankete je bilo razvidno, da je precej poslancev pri- 
pravljenih glasovati za amandma omenjenih dveh zborov, se pravi za predlog 
dveh zborov skupščine. Menim, da se je danes razpoloženje večjega dela pod- 
pisnikov amandmaja menjalo. Mislim, da mi tovariši ne bodo zamerili, če to 
trdim, kar lahko sklepam iz razgovora s precejšnjim številom podpisnikov. 

Zato menim, da so danes dani dokaj realni pogoji, da se predlog ustavne 
komisije sprejme. Zakaj in v čem so dani ti realni pogoji? Težko bi rekel, da 
so argumenti ustavne komisije prepričali podpisnike, ki so za dva zbora, čeprav 
je nastopilo nekaj novih momentov. Upam si trditi, da večina podpisnikov še 
vedno meni, da bi bila dva zbora boljša rešitev. Seveda bi bilo treba za te- 
meljito proučitev tega problema več časa. Kolikor podpisniki vztrajamo pri 
amandmaju, ne more biti sprejet niti predlog ustavne komisije niti amandma. 
To bi predstavljalo ohranitev sedanjega sistema. To pa ni dobro. Ker menim, 
da moramo izhajati iz realne situacije in tudi večina podpisnikov tako meni, 
ter da pomeni predlog ustavne komisije le določen napredek od sedanjega sta- 
nja, je najboljša rešitev, če nočemo zapletljajev, sprejeti predlog ustavne ko- 
misije. Skupščinska razprava o tem vprašanju opozarja, da vedno pride do 
določenih težav tudi pri zelo važnih političnih vprašanjih, če v predhodni raz- 
pravi ne upoštevamo dovolj javnega mnenja. Ne mislim pri tem na neko ne- 
strokovno javno mnenje. To ni prva šola v skupščinskem sistemu. Navedel bi 
samo primer razprave pred leti o šolstvu. Takrat je bilo javno' mnenje in de- 
loma tudi naše precej različno od tistega,, kar je bilo v končni fazi sprejeto. 
Potrebovali smo tri, štiri leta, da smo prišli, dostikrat s težavo, da tistih pred- 
logov, ki jih je zahtevala javna razprava že takrat in v katerih je videla naj- 
boljšo rešitev. Zato menim, da kljub temu, da ne bo sprejet predloženi predlog 
amandmaja za dva zbora, predstavlja ta razprava določeno afirmacijo skup- 
ščinskega sistema in kaže na resnost prizadevanj vseh poslancev. V tem vidim 
tudi določen napredek. Zaradi tega upam, da bo večina podpisnikov amandmaja 
podprla predlog ustavne komisije in s tem prispevala, da bo le-ta tudi sprejet. 
Sam bom zaradi teh razlogov' glasoval za predlog ustavne komisije. 

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

Janez Vipotnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Kazno 
je, da je razprava že dokaj razčistila naša stališča in da se že približujemo za- 
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ključku. Vendar mi dovolite, da tem zelo pomembnem vprašanju, ki ga imamo 
danes na dnevnem redu, rečem še nekaj besed o tem, kar je trenutno najbolj 
v ospredju naše odgovornosti in kar je sprožilo največ različnih mišljenj. Ali 
v republiški skupščini oblikovati en ali več zborov delovnih skupnosti? 

Obenem bi rad poudaril to, kar je že dejal tovariš Petrič, da se globoko 
zavedam vse odgovornosti, ki je pred našim zborom v tem trenutku odločitve. 
Premalo pretehtan ah pa napačen korak bi imel prej ali slej globoke posledice 
za našo samoupravno pot, za vse nas, za slovensko družbo, odmev pa bi tudi 
dobil v mnogo širših dimenzijah. Naša odločitev o tem vprašanju nikakor ni 
mogoče identificirati z odločitvami glede kateregakoli zakona, ki je bil na 
dnevnem redu naših zasedanj v dveletnem obdobju. Pri ustavnih spremembah 
se dotikamo bistva vsega našega sistema, osnove celotne socialistične pre- 
obrazbe družbe. 

Najprej mi dovolite, da povem nekaj besed o javni razpravi, ki se je vodila 
na Slovenskem o predlogu ustavnih sprememb. To želim predvsem zato, ker 
se mi zdi, da so danes v naših mislih prisotne tudi te razprave, v katerih ste 
sodelovali tudi vi, tovariši in tovarišice poslanci. Zdi se mi, da je to treba reči 
predvsem zavoljo tega, ker se tu in tam širijo glasovi, da politične organizacije, 
predvsem Socialistična zveza, niso bile dovolj prisotne1 v razpravah o ustavnih 
spremembah. 

Kot vam je znano, je Socialistična zveza, skupaj z ustavno komisijo-, posku- 
šala organizirati kar najbolj široko razpravo o ustavnih dopolnitvah. Značilnost 
teh posvetov in razprav o tej materiji je bilo zanimanje udeležencev za ustavne 
spremembe, izrečene pa so bile seveda tudi kritične pripombe. Kljub temu, 
da se ta razprava vleče že eno leto, ni bilo dovolj časa, da bi lahko temeljito 
proučili predložene predloge in da bi lahko sodeloval v razpravi kar najbolj 
širok krog zainteresiranih ljudi. Sicer je treba ugotoviti, da je bila razprava 
koristna in poučna, da je pokazala svoje rezultate in je opozorila na, vrsto 
pomanjkljivosti. Posebno se mi zdi pomembno poudariti značilnost teh razprav 
v dobronamernem iskanju najboljših rešitev. 

Razprava je dala, veliko število takšnih in drugačnih predlogov, ki so vča- 
sih celo diametralno nasprotni. Vendar bi se po ocenitvi te razprave verjetno 
težko odločili že »a priori« klasificirati neke predloge za napredne, za samo- 
upravne in druge za nenapredne. Velika večina razpravljalcev je dobronamerno 
težila k napredku. Socialistična zveza ceni in spoštuje takšne napore, čeprav je 
na drugi strani povsem jasno, da tako kot vedno, vseh predlogov ni mogoče 
upoštevati. 

Resnici na ljubo je treba povedati, da je bila, kot je bilo danes žei to' rečeno, 
prisotna glede strukture skupščine od vsega začetka težnja po enotnem zboru 
delovnih skupnosti. V obrambo- tega predloga so navajali predvsem tri argu- 
mente, o čemer je bilo danes že precej povedanega — in sicer: potreba po di- 
rektnem soočenju in usklajevanju interesov delovnih ljudi različnih področij 
združenega dela, prednosti enega zbora kot osrednjega samoupravnega organa 
različnih dejavnosti in večja racionalnost, cenenost ter enostavnost v funkcioni- 
ranju skupščine. Ob tem bi želel še enkrat podčrtati tisto, kar je dejal že tovariš 
Roter in sicer da vprašanje dveh zborov ni sprožila šele sedanja razprava o 
ustavnih dopolnitvah. 

To vprašanje je odprto že od razpusta prejšnje skupščine. Veliko število 
poslancev prejšnjega sklica je opozarjalo na ta problem. Bržkone so bili napori 
vseh nas premalo usmerjeni k temu, da bi se to vprašanje že prej in dosledneje 
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proučilo, da se skupščinski sistem napravi bolj mobilen in bolj učinkovit, ne 
da bi pri tem odstopali od tiste smeri, ki zagotavlja odločujoči vpliv interesov 
združenega dela pri vodenju družbenih zadev in pri trasiranju našega druž- 
benega razvoja. 

Naše izkušnje in današnja stanja na tem področju opozarja še na tole: 
premalo je na področju proučevanja čutiti znanstveno marksistično misel in 
premalo je tudi storjeno za teoretično proučevanje vprašanj, kar bi lahko hitreje 
pripeljalo do sprejemljivih zaključkov. Danes smo nedvomno že sposobni na 
sodoben način organizirati tudi delo, pri katerem se naj angažirajo vse kvalifi- 
cirane strokovne in znanstvene organizacije ter sposobni kadri. Ti naj pripo- 
morejo na podlagi temeljitih analiz, da začnemo resno proučevati probleme in 
iskati boljše rešitve. Javna razprava je v prid predlogu za tri zbore delovnih 
skupnosti nastopala predvsem z naslednjimi argumenti: samoupravne interesne 
skupnosti kot so skupnost izobraževanja, otroškega varstva in podobno, so 
pravkar nastale, se šele razvijajo, so še bolj na začetku kot na višku svojih 
moči in zmožnosti. Zato so zbori delovnih skupnosti še potrebni; treba jim je 
zagotoviti še več pristojnosti glede nalog, ki jih opravlja republika. Pri oceni, 
koliko zborov delovnih skupnosti, je koristno upoštevati dejstvo, da ima zvezna 
skupščina tri zbore delovnih skupnosti. Tovariš Roter je o tem govoril in dejal, 
da ni nič hudega, če je v Sloveniji drugačna situacija. Mi takšno situacijo s 
predlogom ustavne komisije imamo, to je drugačna situacija, kot je v drugih 
republikah. Vendar pa je treba ob predlogu za dva zbora računati s tem, da 
ima zvezna skupščina s tremi zbori delovnih skupnosti manj pristojnosti na 
področju družbenih služb kot pa jih ima republika. Ob takšnem stanju je pred- 
log za en zbor v republiki težko razumljiv. 

Pri tem seveda ne gre toliko za argument, marveč za dejstvo, ki ga je treba 
imeti pred očmi. Kot argument se pojavlja vprašanje stroškov zasedanja skup- 
ščine. Vsako zasedanje, naj bo takšno ali drugačno, nekaj stane. Vsaka demo- 
kracija je draga. Ce bi po tej poti iskali rešitev, tedaj je nesporno najcenejša 
diktatura. En zbor delovnih skupnosti bi nesporno silil k profesionalizaciji. V 
enem samem zboru bi morali poslanci z delovnimi mesti na enem področju 
odločati o zelo strokovnih vprašanjih drugih področij združenega dela. Profesorji 
gimnazij npr. o problemih lesne industrije, zdravnik o ocenjevanju učencev 
v šoli, inženirji o statusu bolnice Valdoltra ipd. 

Delno bi v združenem zboru poslance obremenili z vsemi vprašanji zdru- 
ženega dela in rešitve, če bi jo resnično hoteli, bi morali iskati v profesionali- 
zaciji, kar pa pomeni zapiranje skupščine pred samoupravnimi procesi v naši 
družbi. 

Ce hočemo imeti v naši družbi dejansko samoupravljanje, moramo priti 
do stvarne integracije procesov. Tega pa ne bo mogoče doseči s političnimi 
profesionalci v združenem zboru, marveč samo s soočanjem pristnih in resničnih 
neposrednih interesov delovnih ljudi in z dogovorom o teh interesih. 

Kot že rečeno, sta predsedstvo in izvršni odbor republiške konference 
SZDL temeljito obravnavala razpravo o ustavnih spremembah in ocenila javno 
razpravo. Odločno sta podprla predlog ustavne komisije. Posebno se mi zdi 
važno podčrtati to zdajle zlasti s tem, o čemer je govoril tovariš Roter in sicer, 
da republiški zbor s tremi zbori delovnih skupnosti kot enoten zbor obravnava 
tista temeljna vprašanja, ki posegajo v delovno področje vseh zborov delovnih 
skupnosti. S tem dodatnim predlogom je napravljena bistvena kvalitetna spre- 
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memba starega predloga in s tem je po mojem mnenju — tudi zagotovljeno 
načelo zagovornikov enega zbora delovnih skupnosti, ki želijo v enem zboru 
konfrontacijo predstavnikov različnih področij združenega dela. 

Zanimiva ob tem vprašanju so tudi stališča, oziroma materiali, ki se pri- 
pravljajo za kongres Zveze komunistov Jugoslavije. V materialu, ki obravnava 
skupščinski sistem in samoupravljanje, piše o tem naslednje: 

»Več zborov delovnih skupnosti omogoča, da se pri delu skupščine bolj 
popolno in bolj neposredno izrabijo potrebe iz različnih interesov združenega 
dela, kakor tudi interesov, ki so vezani z drugimi oblikami samoupravnega 
združevanja ljudi. Z več zbori delovnih skupnosti se skupščine vključujejo 
v mehanizem samoupravnega dogovarjanja in v njeno delo in v vključevanje 
se vnaša več kvalificiranosti in neposrednega poznavanja problemov, o katerih 
skupščina razpravlja, se dogovarja in odloča. Hkrati nudi popolna enakoprav- 
nost zbora delovnih skupnosti poroštvo proti nevarnosti majorizacije in eno- 
stavnejših rešitev, kadar se odloča o vprašanjih dela družbenih dejavnosti, ki 
jih predstavljajo ti enakopravni zbori. V nasprotnem primeru lahko nastane 
neenakopraven položaj med delovnimi ljudmi na raznih področjih družbenega 
dela in s tem se lahko tudi omajajo odnosi med temi področji.« 

Ko smo na ustavni komisiji razpravljali o možnosti rešitev z dvema zbo- 
roma — zakar je bil na zadnjem sestanku ustavne komisije na hitrico na- 
pravljen predlog, tedaj se je z vso resnostjo odprto tudi omenjeno vprašanje. 
Kakorkoli bi že poskušali formirati in iskati rešitev v enem zboru nevarnost 
majorizacije v taki situaciji vsekakor ostane. Ce upoštevamo velike težave, 
ki vladajo danes na posameznih področjih druženega dela, kot je na primer 
izobraževanje, tedaj je prav gotovo nesmotrno omejevati samoupravne pravice 
delovnih ljudi s tega področja, postavljati njihova predstavniška telesa v ne- 
enakopraven položaj v republiški skupščini, zapreti vrata za reševanje njihovih 
težav in tvegati, da se stvari prično reševati na ulici. Današnji moderni razvoj 
v svetu gre že po poti, ko se delež gospodarstva zaradi izredne ekspanzije zelo 
hitro spreminja, ko prehaja večina ekonomskih vej iz primarnega, sekundar- 
nega in terciarnega sektorja v kvartarni sektor, ki ga predstavljajo takšna 
področja kot so takšno na primer kultura, se pravi ustanove, ki ne ustvarjajo 
dobička. Danes se v svetu že javno razglaša, da bodo v moderni družbi osnovni 
činitelji napredka sistem šolstva, stopnja učinkovitosti izobraževanja in kul- 
ture ter pedagoški postopki, ki jih bodo uporabljali kvalificirani ljudje. Tudi 
naši družbi ni mogoče več povsem mirno favorizirati eno področje družbenega 
dela pred drugim, kajti vsa so bistveni in nenadomestljivi sestavni del splošnega 
razvoja. Prav tako tudi ni mogoče več o naši družbi zanikati samoupravnih 
pravic posameznim področjem združenega dela in zaustavljati enakopravno 
integracijo njihovih interesov. 

Izjavljam, da bom glasoval za predlog ustavne komisije, hkrati pa mislim, 
da bi bilo koristno* nadaljevati z delom pri izpopolnjevanju skupščinskega si- 
stema. Vsi predlogi, ki so bili dani v tej zvezi, naj se najresneje vzamejo- v 
pretres, zlasti naj se proučuje in pospešuje dejavnost novih samoupravnih 
interesnih skupnosti kot je npr. skupnost izobraževanja in druge. Vse to bo 
omogočilo nadaljnje usklajevanje in dopolnjevanje našega skupščinskega si- 
stema. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Viktor Seitl ima besedo. 
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Viktor Seitl: Tovarišice in tovariši poslanci! Čeprav z nekoliko gren- 
kim priokusom, moram vendarle izjaviti, da bom glasoval za predložene ustavne 
spremembe. 

Dovolite mi, da opozorim samo na princip skupščinskega delovanja, o ka- 
terem se mi zdi, da je s stališča javne razprave nepravilen. Če pričnem z 
uvodnim ekspozejem tovariša predsednika naše skupščine, potem bi ga prosil, 
naj mi ne zameri, da očitam pomanjkljivosti ekspozeju v tem, ker ni vsaj v 
kratkem povzel ugotovitve javne razprave po Sloveniji. Prav isto velja tudi 
za ustavno komisijo. Če smo bili poslanci zadolženi, da razlagamo na terenu 
smisel in vsebino teh ustavnih sprememb, potem bi lahko' dobili vsaj bežen 
prerez vseh predlogov, ki so bili zbrani v Sloveniji in poročilo o tem, kako je 
slovenska javnost reagirala na takšne predloge, kako jih je sprejela in kaj je 
predlagala. Tega nismo slišali niti v ekspozeju in niti ne brali v poročilu, zaradi 
česar si nismo mogli ustvariti nekega pregleda. Zato mislim, da s takšno da- 
našnjo razpravo o tako pomembnih vprašanjih degradiramo javno razpravo. 
Potem se ne bomo smeli več čuditi, če bodo javne razprave o drugih, morda 
manj pomembnih stvareh, brez predmetne in neučinkovite. Ljudje so namreč 
spoznali, da vse tisto, kar so predlagali, ne najde svojega mesta s strani avto- 
ritativne tribune, ne dobijo odgovora na svoje pripombe, stališča in predloge, 
niti se jim ne pojasnijo razlogi, zaradi katerih se njihovi predlogi ne sprejmejo". 

Mislim, da dajemo v sedanjem skupščinskem sistemu temu vprašanju 
premalo pozornosti. Prav zaradi tega marsikdaj neupravičeno očitamo slovenski 
javnosti, da sodeluje na tem področju premalo samoupravno. Nič ne pomaga 
govoriti in se boriti za neko »samoupravnost«, če mi te samoupravnosti v lastni 
hiši ne upoštevamo in ne spoštujemo. Iz današnje razprave čutim, da je ne- 
katerim zagovornikom takšnega sistema kot je predložen, bolj za formo kot 
za vsebino. 

Če so tu nekateri širši notranjepolitični razlogi, ki segajo tudi izven meja 
naše domovine, smo poslanci Skupščine SR Slovenije vsaj toliko vredni, da 
bi bili obveščeni tudi o vseh teh razlogih. Mislim, da v današnji razpravi ne 
bi izniklo vprašanje štirih, oziroma dveh zborov skupščine, če bi bili nekateri 
razlogi poslancem bolj temeljito obrazloženi. Verjetno bi mi odgovornost za 
politično situacijo na terenu sprejeli z mnogo lažjim razumevanjem in se za 
takšno rešitev tudi odločili, kot pa, da anonimno trkamo in pritiskamo na 
»politični gumb«. Menim, da verjetno vsi poslanci nimamo toliko možnosti, 
da bi se lahko seznanili s širšimi in ožjimi političnimi razlogi. Zato bi bila 
dolžnost tistega, ki mu je to delo zaupano,, da bi nas o vsem tem seznanil. 

Verjetno torej ne gre za to, kakšna naj bo zunanja oblika naše skupščine, 
marveč gre predvsem za njeno vsebinsko delo. Zaradi tega mislim, kljub temu, 
da glasujem za predloge, ki so pred nami, da je lahko demokratična vsebina 
dela slovenskega parlamentarnega življenja ravno tako izražena v dveh zbo- 
rih, kot je lahko v treh, štirih ali petih zborih. Govorimo, da zdravnik ne 
more obravnavati zapletenih problemov industrije in tako dalje. Tovariši po- 
slanci, še se dobro spominjam situacije pred tremi leti v tej dvorani, ko je 
izvršni svet pod predsedstvom tovariša Janka Smoleta odstopil zaradi izida 
glasovanja o prispevni stopnji za zdravstveno zavarovanje v socialno-zdrav- 
stvenem zboru. Takrat je bila ta hiša polna očitkov, na račun tako imenovanih 
cehovskih odnosov v posameznih zborih. Na političnem področju vedno po- 
udarjamo, naj v teh zborih ne bodo predvsem strokovnjaki s teh področij, 
ki sem ne sodijo. Danes pa pravimo prav obratno, semkaj predvsem sodijo 
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takšni ljudje, ki se na te stvari najbolj spoznajo. Mislim, da moramo enkrat 
razčistiti in povedati tole: v organizacijsko-političnem zboru naj bodo poli- 
tiki, v gospodarskem ekonomisti in gospodarstveniki, v prosvetnem zboru naj 
bodo kulturniki in prosvetarji in socialno-zdravstvenem zdravniki. .. Tako 
smo približno dejali. Prepričan sem, da bomo v sedanjih volilnih pripravah 
in sestankih spet tako govorili in sicer, da ne sodijo samo zdravniki v socialno- 
zdravstveni, da ne sodijo samo prosvetarji v kulturno-prosvetni zbor in po- 
dobno. S takšnimi parolami verjetno to potrjujemo in bodo zbori skupščine 
tako sestavljeni kot jih predvidevamo, oziroma opravičujemo. Mislim, da so 
slovenski poslanci toliko zreli, da se vsi globoko zavedamo, da demokracija, 
ki jo imamo, nekaj stane in da ima slovenski proletariat verjetno dovolj idejne 
zrelosti, da vse to razume. Vendar pa vidi, da so tu še nekatere možnosti za 
racionalizacijo poslovanja. 

Prav tako se ne strinja, da v razpravi zdaj povzdigujemo posamezna pod- 
ročja kot npr. zdravstvo, prosveto, kulturo in podobno, čeprav velja njenim 
vse spoštovanje. Poudarjamo torej velik pomen teh dejavnosti, čeprav vemo, 
da je v Sloveniji približno 40 % kmetijskega prebivalstva, pa se še nihče ni 
vprašal, kje so njihovi zastopniki. Po tej logiki bi lahko danes postavili tudi 
vprašanje zbora kmetijskih proizvajalcev. Mislim, da to vprašanje združenega 
dela, zlasti gospodarskega zbora, zasluži tudi to pripombo. Tudi ti so del slo- 
venskega naroda, prav tisti del, ki je bil tudi po svoje nosilec revolucije in 
nosilec vsega tistega, kar smo do danes ustvarili. Mislim, da kadar govorimo 
o združenem delu, ne gre podcenjevati tega dela slovenskega naroda, ki danes 
nosi v veliki večini poleg vseh ostalih precejšnje breme gospodarske reforme, 
celo v mnogo težjih socialnih razmerah kot ostalo delovno ljudstvo Slovenije. 

Se enkrat poudarjam, da je spričo situacije, v kakršni smo, in iz političnih 
razlogov vendarle bolje, da sprejmemo predlog ustavne komisije. Bolje je tako 
kot da še vnaprej ostanemo pri sedaj veljavnem sistemu, ki verjetno manj 
ustreza realni stvarnosti v Sloveniji kot pa predložene ustavne spremembe. 
Upam, da bodo razprave o ponovnih ustavnih spremembah bolj konstruktivne. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Tovariš Ivan Franko ima besedo. 

Ivan Franko: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! Tudi 
jaz sem eden od tistih, ki so na pretekli seji »glasovali« v avli in dali podpise 
k VI. amandmaju ustave. Vendar bom kljub temu in glede na razvoj do- 
godkov, glede na stališča izvršnega sveta in končno, tudi na stališča tovariša 
Jakofčiča, glasoval za admadmaje, ki jih je predložila ustavna komisija. Vendar 
mi vseeno dovolite, da v zvezi z razpravo o ustavnih amandmajih povem ne- 
kaj svojih stališč in mnenj. 

Danes je tovariš Marine ugotovil, da je dosegla razprava o ustavnih amand- 
majih svojo, če sem ga prav razumel, neobičajno kulminacijo ravno tedaj, ko 
je bilo pričakovati, da so vse stvari več ali manj razčiščene ter da so se v javni 
razpravi izoblikovala več ali manj precej enotna stališča, oziroma da so vsaj 
stališča popolnoma izoblikovana. Medtem pa je prav na koncu, ko bi bilo treba 
sprejeti odločitve, prišlo do takšnega obrata, da smo morali spremeniti tudi 
dnevni red republiškega zbora. Ustavna komisija je ponovno zasedala, raz- 
pravljala o teh problemih in danes končno razpravljamo o ustavnih amand- 
majih. Po mojem kaže to dejstvo na dve stvari. Prvič menim, da kaže na to, 
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da razprava o ustavnih amandmajih ni bila popolna, ni bila dobro pripravljena, 
organizirana in- vodena in drugič, menim, da takšna podpora dvema zboroma 
kaže na to, da so tudi na tej strani zelo tehtni razlogi. Menim, da smo danes 
v situaciji, ko je res najbolje realno, najbolj pametno in tudi najbolj racionalno 
sprejeti predloge ustavne komisije, čeprav sem prepričan, da stališča gospo- 
darskega, organizacijsko-političnega zbora in mnogih drugih, ki so za, dva 
skupščinska zbora, niso> ovržena, niti do kraja preučena. Mislim, da je tu vzrok 
sami debati v ustavni komisiji o ustavnih amandmajih. Menim, da se je o 
vprašanju o dveh zborih v skupščini premalo razpravljalo, čeprav so bile za 
to precej močne tendence. Anketa med poslanci je jasno pokazala, da je bila 
večina za dva zbora in tudi v javnosti so bila takšna stališča precej številna. 
V razpravi se ta stališča niso dovolj upoštevala in prav zaradi tega je prišlo 
do takšnega razvoja dogodkov in do takšne kulminacije. Danes smo v situaciji, 
da imamo pravzaprav že »izdiskutiran« sistem treh oziroma štirih zborov. Menim 
pa, da vsaj v tej razpravi niso bili proučeni vsi vidiki in vsi problemi v zvezi 
z enim zborom. Vsekakor so navedeni že razlogi, ki bi govorili za en zbor in 
ne bi jih ponavljal. Menim, da tukaj ne gre za dilemo: ali za nadaljnji razvoj 
samoupravljanja ali ne. Mislim, da je to preveč poenostavljena, celo malo iz- 
siljujoča dilema, ki hoče nekatera stališča že v naprej diskvalificirati. Menim, da 
bi se dali tudi v okviru enega zbora z določenim mehanizmom odborov, svetov, 
glasovanja in podobno prav tako urediti vsi problemi. S tem bi tudi pridobili 
določene prednosti. Vendar je danes razprava o vseh teh argumentih »za« in 
»proti« skorajda nemogoča, saj smo tudi v takšni časovni stiski, da je skoraj 
nemogoče oziroma zelo težko spreminjati ali sprejeti drugačne rešitve kot jih 
predlaga ustavna komisija. Tudi že s samim svojim predlogom je tudi ustavna 
komisija pritrdila takšnim stališčem o enotnem zboru, ki ga seveda uveljavlja 
samo za določena vprašanja. Vse to, kaže, tako menim, da je bila razpravi 
enostranska in nepopolna. Celo mislim, morda se motim, da je bila tudi akti- 
vistična in nestrokovna, torej nepopolna. Ce naj ustava odraža in v pravem 
smislu ureja družbene spremembe in družbene odnose ter omogoča nadaljnji 
razvoj teh odnosov, potem je izdelava ustave in njena sprememba ne samo 
politična akcija in politično delo, marveč tudi do določenega nivoja strokovno 
in znanstveno delo. Vsaj jaz nisem opazil v tej razpravi o spremembah ustave 
temeljite študije in ugotovitve, ki bi pokazala stopnjo razvoja in tudi naj- 
racionalnejšo družbeno ureditev. 

Glede na vse to, kar sem dejal, sem danes za ustavne amandmaje, posebej 
še, ker menim, da ne gre samo za nadaljnji razvoj samoupravnega sistema, 
marveč predvsem za racionalni element. Glede na to menim, da tudi v teh 
ustavnih amandmajih to ni bistveno vprašanje in smo dali morda prav zaradi 
raznih okoliščin temu vprašanju malo večji pomen kot bi ga imel v ustavnih 
amandmajih. Tudi ne vidim bistvene spremembe v odnosih med republiko in 
federacijo in nadaljnje pristojnosti republike na drugih področjih. Takšen je 
moj pogled na vprašanje enega ali več zborov. Menim, da je to vprašanje 
sekundarnega pomena in na koncu lahko glasujem tudi za tri zbore, oziroma 
za VI. amandma ustavne komisije. Globoko sem prepričan, da se bo še pojavilo 
vprašanje zborov in skupščinskega mehanizma. V tem smislu tudi sprejemam 
stališče izvršnega sveta, ki ga je izrazil tovariš Petrič. Sprejemam ga v bistvu 
tako, da se tudi izvršni svet nagiblje sicer k enemu zboru, vendar je trebaj 
zaradi realnega gledanja in drugih razlogov sprejeti stališče ustavne komisije. 
Mislim, da smo tu tudi enotni, morda sem preveč svoboden, da tako interpre- 
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tiram mnenje izvršnega sveta, vendar vsaj jaz sem tako razumel tovariša 
dr. Petriča. 

Ko že govorim o mnenju izvršnega sveta, bi rad navedel še nekaj, s čimer 
se ne strinjam, oziroma ga vsaj ne morem razumeti. Vprašanje, ali je izvršni 
svet kot organ skupščine storil pametno, da je dal svoje ločeno mnenje o ustav- 
nih amandmajih? Ce gledamo ustavo SR Slovenije, vidimo, da so dolžnosti 
izvršnega sveta v členu 126. jasno navedene. Na koncu je samo generalno do- 
ločilo, ki pravi, »da izvršni svet izvršuje druge pravice in dolžnosti, ki so mu 
dani z ustavo in zakonom«. Če se postavimo na stališče, da izvršni svet sodeluje 
v skupščini samo o teh vprašanjih in da ima samo tiste pravice in dolžnosti, ki 
so z ustavo določene, ne pa tiste, ki SO' prepovedane, oziroma, da ima določene 
obveznosti, potem ne vidim, da je tudi sprememba ustave pristojnost izvršnega 
sveta. Iz tega sklepam, da je tudi nenormalno, da izstopa kot organ skupščine. 
Morda je to politično oportuno s pravnega vidika, vendar dvomim, da je tako. 
Tukaj so končno člani izvršnega sveta kot poslanci in vsak od njih lahko di- 
skutira kot vsi drugi poslanci. Člani izvršnega sveta so bili v ustavni komisiji 
in tudi tam so lahko povedali svoje mnenje. Tako me, oprostite, malo moti 
posebno mnenje izvršnega sveta, ki je dejansko drugačno od mnenja ostalih. 
Če še to povežem z mnenjem tovariša Petriča, potem mislim, da je ta moj 
pomislek opravičljiv, ker sem bil prepričan o stališču izvršnega sveta. Pogledal 
sem v stenogramski zapis tega ekspozeja in dovolite, da citiram: »V imenu 
izvršnega sveta,« je tovariš Petrič dejal, »da ne samo temeljna načela našega 
skupščinskega sistema, namreč tudi v nasprotju z načeli klasične demokracije 
bi brez dvoma bilo, če bi bil izvršilno-politični organ tisti, ki bi skušal imeti 
iniciativo in vidnejšo' vlogo pri določanju ustavne ureditve naše družbe. Logično 
in edino sprejemljivo1 je, da je izvršilno-politični organ v bistvu kvalificiran 
sodelavec pri sestavljanju in spreminjanju ustavne ureditve. Taka njegova 
ambicioznejša vloga ne bi bila združljiva z naravo izvršilne funkcije in bi v 
bistvu pomenila nevarno poseganje izvršilno-političnega organa na področje 
dela, ki mora biti stvar skupščine in najširše javnosti.« To je eno stališče in 
naslednje: 

»Ob takem principialnem stališču se izvršni svet ob tem, da je bila dana 
vsa svoboda pravnega delovanja njegovim posameznim članom, lahko pojavi 
predvsem kot iniciator konkretnih dopolnil, ki naj bi po predlogu ustavne 
komisije izstopil za večjo in dalekoseznejšo aktivnost šele takrat, če bi se po 
njegovi oceni pokazalo, da bi se predvidene ustavne spremembe kakorkoli 
umaknile od temeljnih načel naše samoupravne ureditve, ali če bi predvidene 
spremembe pomenile bistven umik od potreb naše družbe.« Ne vem, morda 
dojemam napačno ta stališča, vendar jih, oprostite, sprejeti ne morem, zdi se 
mi namreč, da se tu postavlja izvršni svet v vlogo nekakšnega posebnega varuha 
naše ureditve in mislim, da mu takšna dolžnost in takšna funkcija, tudi ko 
gre za spremembo ustave in ureditev ustavnih vprašanj, ni dodeljena. Menim, 
da je to svojevrsten paternalizem, ki ga ne bi mogel sprejeti. Če sem v zmoti, 
se opravičujem, čeprav sprejemam stališča in oceno izvršnega sveta glede na 
razpravo, ki je nastala v zvezi z ustavnim amandmajem. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Miloš Polič ima besedo. 

Inž. M i 1 o- š Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Danes, ko razpravljamo o ustavi, ki naj bo temeljni zakon o urejanju življenja 
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naše samoupravne družbe, menim, da moramo strpno poslušati drug drugega, 
saj takšna razprava ni vsakdanja. Mislim, da je bila prav tu potrebna pravilna 
pot nek trofazni postopek. Če bi imeli tak postopek, bi verjetno vsa ta vprašanja 
reševali v drugi fazi, ne pa da sedaj, če se športno izrazim, čaka vsa ta velika 
organizacija na naše glasovanje kot na start na športni tekmi. Res je težko 
govoriti v takem trenutku in izražati popolno solidarnost ali nesolidarnost 
za ta ali oni predlog. Ze mnogokrat smo v tem zboru precej glasno in jasno 
govorili o pomanjkljivosti v gospodarski in negospodarski sferi. Tako smo 
govorili o razvoju našega gospodarstva, o razvoju samoupravne delovne orga- 
nizacije, o masi osebnega dela, ki naj se vrednoti v našem socialističnem 
razvoju, z druge strani pa smo spet im,eli veliko razpravo o naši prosveti, o ob- 
stoju šol — so potrebne — niso potrebne, kakšni profili so potrebni, kakšna 
kultura je nam potrebna, kakšna znanost in podobno. Ko smo danes priče tako 
ostrega in nekulturnega obnašanja v kulturi, v naših gledališčih itd., ko smo 
priče »žongliranju« z raznimi zdravstvenimi zavodi, npr. Topolščica itd., potem 
se človeku res postavlja vprašanje: ali smo res rekli vse in vse tudi postavili 
s temi amandmaji? Ce si pokličemo za dober mesec nazaj v spomin razpravo 
in vse težave okoli delitve mase nacionalnega dohodka in vsa tista protislovja, 
ki so nastala med prosveto, zdravstvom itd., potem res lahko ugotovimo, da 
nismo do konca speljali oziroma se do kraja izrekli o tem, kakšna naj bo de- 
javnost naše skupščine, dvodomna, tridomna ali štiridomna in kot je dejal 
tovariš Seitl tudi petdomna ali šestdomna. Torej nekaj ni dokončno sklenjenega. 
Mislim, da vsi, ki smo se zavzeli za dvodomni sistem na podlagi amandmaja 
organizacijsko-političnega zbora, smo imeli pred očmi vse te dejavnosti, o ka- 
terih sem govoril, vse te nevšečnosti in vsa ta neskladja. Menili smo, da bi 
samo en takšen dobro organiziran zbor skupnosti lahko odgovoril in dal končno 
odgovor na naša večna vprašanja: kako razvijati naše gospodarstvo in kakšna 
naj bo njegova nadgradnja? Res je, da se moramo priključiti tržnemu gospo- 
darstvu in delitvi dohodka po delu, vendar se postavlja vprašanje: ali je to vse 
res, ali je tržno gospodarstvo res povsod mogoče in v vsakem primeru v se- 
danji in bodoči situaciji? Na to bodo morali odgovoriti tisti, ki bodo, kot je 
rečeno v današnjem popravku amandmaja, morali uresničiti, da bodo zbori 
delovnih skupnosti delovali v določenih primerih kot enoten zbor. Prav zaradi 
tega bom glasoval za te amandmaje. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišica Zdenka Jurančič ima besedo. 
Ce se bodo vsi bivši podpisniki udeležili razprave, bomo še dolgo govorili. 

Inž. Zdenka Jurančič: Sem tudi ena izmed podpisnikov neuradnega 
amandmaja. Zaradi časovne stiske in zaradi kompromisnega predloga ustavne 
komisije, ki se nagiba k enotnemu zboru delovnih skupnosti, sem se odločila, 
da bom glasovala za ta ustavni amandma. Poudarjam pa, da se povsem strinjam 
z izrečenimi kritikami na račun vodenja razprave o spremembah ustave. Menim, 
da je že zadnji čas, da prenehamo s prakso, in da že pred sejo sestavimo 
osnutek sklepov in da pri tem osnutku, ne glede na razpravo', tudi ostanemo. 

Opozorila bi rada na dve dejstvi. V razpravi je bilo omenjeno s strani 
tovariša Vipotnika, da naše institucije samouprave kot na primer izobraževalne 
skupnosti, skupnosti otroškega varstva itd. še niso zaživele. Menim, da te insti- 
tucije toliko časa ne bodo zaživele in odigrale svoje vloge, dokler ne bodo 
samostojno in odgovorno delovale vsaka na svojem področju. To jim bo one- 
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mogočeno toliko časa, dokler bodo pristojnosti za reševanje problemov duplirane 
tako kot so sedaj. Isto velja za komparacijo delovanja gospdarskega zbora in 
gospodarske zbornice. 

Druga moja pripomba je naslednja: zaradi pomisleka o enakopravnem 
položaju zastopnikov gospodarstva in družbenih služb bi rada prikazala na- 
slednje podatke: po sedanji predvideni strukturi bo na 5684 zaposlenih v gospo- 
darstvu izvoljen en poslanec in en poslanec na 505 zaposlenih, torej več kot 
10-krat manj, v kulturno-prosvetni zbor in na 465 zaposlenih v socialno-zdrav- 
stveni zbor. Prepričana sem, da se bo ta struktura v prihodnjih letih le spre- 
menila in da bo našla svoj odraz tudi v našem skupščinskem, sistemu, saj 
takšno stanje kot je sedaj, dolgo časa ne bo vzdržalo kritike. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Ivan Kreft ima besedo in za 
njim tovariš Karel Forte. Počasi bomo morali misliti na sklep. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! V naši ustavni ureditvi je 
sicer pravilno, da je zvezna skupščina najprej sprejela spremembo ustave zato, 
ker se morajo republiške ustave prilagoditi načelom zvezne ustave kot se morajo 
tudi republiški zakoni prilagoditi načelom zveznih zakonov. Z ukinitvijo- 125. 
člena zvezne ustave smo dosegli, da ni več zvezna skupščina v toliki meri 
kompetentna, da bi krojila finančno in gospodarsko politiko republikam in 
občinam. 

Na terenu je bila razprava o spremembah zvezne ustave. Javno mnenje je 
bilo prepričano, da z ukinitvijo 125. člena nastajajo v odnosih republika — fe- 
deracija zelo bistvene spremembe. 

Tovariši, na zadnji seji skupščine v ekspozeju podpredsednika izvršnega 
sveta Vinka Hafnerja, ki je govoril o politiki pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, je bilo v njem tudi na rahlo omenjeno, da bi bilo za sanacijo tega 
sklada možno računati tudi na tista sredstva, ki so se skozi desetletja koncen- 
trirala v obliki dajatev v treh bankah v Beogradu. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali bi prosim pojasnil, v kakšni zvezi 
je to izvajanje z ustavnim amandmajem. 

Ivan Kreft: Z ustavnim amandmajem je v naslednji zvezi: če bi bilo 
več časa za razpravo o zvezni ustavi, ne bi nastale niti najmanjše komplikacije 
v razpravah o spremembah republiške ustave, ker bi se že takrat pokazalo, da 
želi javnost temeljite spremembe, predvsem spremembe zvezne ustave. Tovariš 
dr. Joža Vilfan se dobro spominja, da je partija 1939. leta. sestavila razglas »Kaj 
hočemo« in s tem že pokazala, kakšen naj bo slovenski parlament. Ta dokument 
je še v živem spominu mnogim tistim, ki so danes tukaj in so imeli tedaj jasno 
sliko o tem, kaj hočejo. Niso pa si predstavljali, da bodo morali v zvezi s spre- 
membami zvezne ustave zahtevati enake spremembe z enakimi argumenti kot 
so jih postavili tedaj glede ustave v slovenskem merilu. 

Torej tovariši, da ne bom zavlačeval, menim, da smo- imeli premalo časa 
predvsem za razpravo o spremembah zvezne ustave. Zato smo tudi pristali na 
to, da se pri vsem tem ni ničesar spremenilo. Tu je nastala praznina. Na 
sestankih, ki so se jih udeleževali v večjem številu tudi podeželski prebivalci, 
niso mogli priti z svojimi stremljenji do izraza. Zato se je zakomplicirala raz- 
prava o spremembah republiške ustave. Glasoval bom za amandmaje, ki jih 
je predložila ustavna komisija. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Kreft, naj tokrat odstopim od 
pravila, da s predsedniškega mesta ne polemiziram. V tem primeru bi se po- 
polnoma omejil od tega, kar si rekel. Nihče nam ni diktiral republiške ustave 
in nihče niti zvezne ustave. Mi smo pristali na zvezno ustavo in če me spomin 
ne vara, smo Slovenci bili glavni pobudniki za spremembo ustave. Sedaj obrniti 
stvari na glavo in trditi, da imamo tako republiško ustavo kot nam jo je 
nekdo diktiral, je nemogoče. Sedaj si ti sklicuješ na leto 1936, ko sva skupaj 
delala. Tedaj ni šlo samo za to, ali bomo enakopravni ali ne. Ti in jaz sva. bila 
socialista. V to zvezno ustavo smo napisali nekaj osnovnih socialističnih prin- 
cipov. Če smo danes ena skupnost, smo to prav zaradi tega, ker hoeenK> ta 
socializem braniti in ga naprej razvijati, in ne zaradi nečesa drugega. Tudi kot 
majhen narod bi lahko sami obstajali in nam ne bi bilo treba nobenih drugih 
podpor in pomoči. Vendar hočemo kot Slovenci, ki smo šli skozi revolucijo, ta 
socializem ohraniti in ga dalje razvijati. To je vsa razlaga te zvezne ustave. 

Se opravičujem, da sem odstopil od pravil vodenja seje in da sem tako 
direktno polemiziral. 

Ivan Kreft: Tovariši, moram samo reči, da je točno to, da smo se 
odločili za to, da imamo skupno državo. O tem sploh ni bilo govora, niti 
o kakšnem razhajanju. Vendar se nikoli nismo menili, da ne bi mogli ustvariti 
načela delitve po delu. To je glavno načelo in je nedopustno, da mora nastopiti 
poslanec iz Celja in opozarjati na pripombe Koroških Slovencev, da je toliko 
aparata v sekretariatu za zunanje zadeve. Ta aparat narašča vsako leto, vendar 
kljub temu Slovenci, ki odhajajo v tujino, ne morejo dobiti dovolj pomoči od 
tega birokratskega aparata. Načela in deklaracija so v redu. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Kreft, nikar se zdaj mojega greha, 
ko sem prekršil pravila discipline predsednika, ne izkoriščaj še za to, da boš 
še bolj razširil diskusijo. Je še kakšen govornik? Prosim, tovariš Karel Forte. 

Karel Forte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Iz 
razlogov, ki jih je tudi tovariš predsednik ustavne komisije dopoldne navedel, 
in iz pismenega poročila, ki so tu na str. 5 in 6, kjer se govori o enotnem 
zboru delovnih skupnosti, ki predvideva, da samo v določenih situacijah zaseda 
kot enoten zbor, prav tako iz razlogov, ki jih je tukaj navajal predstavnik 
organizacijsko-političnega zbora, tovariš Roter, sem jaz bil tudi pristaš enotnega 
zbora delovnih skupnosti. Mislim, da sem samo prisluhnil javni razpravi, ki je 
bila na terenu. Medtem ko je o tem bilo govora ves čas do zadnjih dni te 
zaostrene situacije, kjer sta dva zbora to tudi izglasovala — tako mnenje, se 
mi zdi, da to ni bilo prisotno v obravnavi komisije za ustavna vprašanja. 

Zato smo prišli tudi v tako situacijo, rekel bi »pat pozicijo«, od koder je 
treba realno ocenjevati situacijo, kot pravi izvršni svet, in izbirati tako, da 
ne bi ohranili »status quo«. Jaz bom tudi glasoval za to, da ne bi ostal »status 
quo« in glasoval bom tudi za predlog, ki ga je predložila ustavna komisija 
danes. 

V zvezi s konfrontacijo teh mišljenj se bolj nagibam k temu, kar je dejal 
tovariš Vipotnik, da so imeli pristaši koncepta enega zbora delovnih skupnosti 
dobre namene. Moram reči, da se ne morem strinjati z ocenami, da gre zai 
ambicije vzpostavitve starih etatističnih odnosov. 
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Mislim, da bi morali govoriti o tem postopku, saj je dejansko nemogoče, 
da se nam pri tako važnem dokumentu tako mudi. Od lanskega julija smo 
imeli dovolj časa, da bi obdelali tudi tako varianto in da bi se z njo tudi javnost 
seznanila. Danes ta varianta ni bila dodelana, če sem tako prav razumel pred- 
stavnika komisije in zato je ustvarila komplikacije. Menim, da bi bili tudi mi 
na terenu lahko mnogo bolj prepričljivi, če bi razjasnjevali lahko dokončne 
argumente in tolmačili, zakaj takšna varianta ne pride v poštev. 

Moram tukaj povedati, da sem o svojem stališču do tega vprašanja konzul- 
tiral občinsko skupščino in da so vsi na seji prisotni odborniki enoglasno bili 
pristaši enega zbora delovne skupnosti. To v kraju, kjer so pravzaprav v večini 
proizvajalci, kjer pa moram reči, da tudi nobeden od predstavnikov tako zvanih 
ostalih formacij združenega dela (šolstva, socialnega in zdravstva), temu ni 
nasprotoval. 

Ker zdaj torej ni drugega izhoda, bom glasoval za predlog ustavne komisije. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan : Tovariš Kolar je prosil za besedo. (Od- 
stopa.) Tovarišica Marija Mesaričeva ima besedo. 

Marija Mesarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Oglašam se zaradi tega, da bi povedala, da sem tudi jaz ena od podpisnikov, 
marveč zaradi tega, da se res ne bomo vsi zvrstili, kot je prej dejal tovariš 
predsednik. 45 podpisnikov se ni podpisalo zaradi tega, da bi kakorkoli iz- 
siljevalo tiste, ki se niso podpisali. Ne morem se.strinjati s tovarišico Ivkovičevo, 
ki trdi, da se ni podpisala zaradi tega, ker je to bilo nekakšno izsiljevanje in 
ker je ta »ad hoc« rešitev zrasla v glavah tistih 45, ki so že podpisali. Takšna 
rešitev ni zrasla v tistem trenutku, zrasla je v dolgotrajnem večmesečnem bo- 
jevanju za to, da bi zadevo rešili tako kot bi bilo najbolj pametno. Zal, da 
jih mnogo pravi, da naj bo tako, ko pa le »peščica« misli, da naj bo drugače. 
In potem tako tudi je. Ni treba misliti, da vsi tisti mnogi ljudje, ki so tako 
menili, niso imeli samoupravnih teženj. Nisem za to, da doživljam »politično 
masaže« kot da sem nezrela za to, zakar sem se odločila. Oprostite, da tako 
ogorčeno protestiram proti takemu načinu, da se me skuša prepričevati in siliti 
v nekaj, o čemer nisem prepričana. Nisem mislila komentirati, za kaj bom 
glasovala in za kaj ne bi. Zavestno bi se odločila za eno ali drugo varianta 
z vso1 svojo odgovornostjo, ne da bi mi kdo očital, da ne bi pri tem zavestno 
ravnala. Potem bi lahko z isto' pravico to očitala tistemu, ko se je z vratolom- 
nimi skoki iz dneva v dan odločal drugače. 

Tovarišica Ivkovičeva, sodelovala sem pri merjenju tega »pulsa«, ker sma- 
tram, da se mora le-ta meriti živemu človeku in ne truplu. Zato sem želela, 
da skupno ugotovimo, kaj je realno. Želela sem, da tudi danes ostanemo enotni, 
da ne smešimo sami sebe, da ne bomo odšli iz te dvorane kot neodgovorni 
ljudje. Zato sem želela vedeti, koliko je ura. Ce želite vedeti, zato, da se ne bo 
treba še vsem izjavljati, je bilo 45 podpisnikov, 19 ostalih pa se je jasno izrazilo 
za tako situacijo. Če lahko še dalje merim »puls«, naj mi bo oproščeno, da 
vzamem z rezervo, ugotavljam, da niste bili vsi povsem enotni. Ko je bilo iz- 
raženo mnenje izvršnega sveta, jih je bilo še 11, torej že skupnoi 75. Ce vzamem 
za rezervo še tovarišico Ivkovičevo, ki je bila prej »za« in je potem odstopila, 
bi jih bilo proti 76. 

To v premislek tistim, ki bodo v bodoče delali na teh vprašanjih. Računajo 
naj s precejšnjim številom ljudi, ki so imeli pač drugačno mišljenje in se naj 
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to mišljenje skuša vsaj obravnavati. Ne želim in ne bi bila rada v »koži« tistih, 
ali pa želim, da nosim vso krivdo z vsemi tistimi, ki so se jasno in glasno izrazili 
za tako ali drugačno mišljenje, pa se jih sedaj napačno ocenjuje. 

Glasovala bom za predlagane ustavne amandmaje iz solidarnosti. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Še kdo želi besedo? Želiš tovariš pred- 
sednik besedo v imenu ustavne komisije? (Da.) 

Sergej Kraigher: Tovariši in tovarišice, rekel bi nekaj besed bolj 
v svojem kot v imenu ustavne komisije. 

Mislim, da je današnja kot tudi javna diskusija pokazala, da je zelo- umesten 
amandma, ki smo ga predložili. Če bomo danes ta amandma sprejeli, bomo 
ustvarili situacijo, ki bo obvezovala, da se tak položaj, v katerem smo bili letos 
v zvezi s spremembami zvezne kot tudi republiške ustave, ne ponovi več. S tem 
v zvezi tudi sprejemam kritiko glede dela ustavne komisije, seveda samo v tem 
smislu, da bi bilo treba v bodoče organizirati delo tako, da bodo v večji meri 
kot doslej prišla do izraza mnenja in stališča ne samo posameznih visokih 
strokovnjakov in strokovnih ljudi v ustavni komisiji, marveč tudi ustreznih 
institucij. Približno torej tako kot je bilo to izpeljano v letih 1962—63, ko smo 
sprejemali to ustavo in ko se je tudi odločalo na podlagi široke razprave 
o osnovnem problemu današnje razprave, to je, trije ali en zbor delovnih 
skupnosti. 

Takrat se je prav na podlagi najširše konzultacije kvalificiranih ljudi od- 
ločilo za tako rešitev, ki jo danes imamo in ki jo s temi ustavnimi amandmaji 
v osnovi tudi zadržujemo. S tem v zvezi bi hotel reči še nekaj besed glede šte- 
vila zborov delovnih skupnosti. Mislim, da bi bilo pravilneje zamisliti se nad 
tem, kar je dejal tovariš Markič, ko je govoril o historiatu dela ustavne ko- 
misije, predvsem skupine, ki je bila zadolžena, da to področje temeljito obdela. 
Ta skupina je prišla do zaključka — in kasneje seveda tudi ustavna komisija, 
— da problem tako globoko posega v družbenoekonomske in družbeno-politične 
odnose, da v času, ki ga ima ustavna komisija na razpolago, ni mogoče izvršiti 
vseh tistih posvetov in studij, ki bi bile potrebne, da bi se izpodbilo ali pre- 
drugačilo razloge, če bi taki nasprotni razlogi obstojali, ki so privedli do tega, 
da se je v ustavo, ki je sedaj v veljavi, vnesel skupščinski sistem z večimi zbori 
delovnih skupnosti. 

Od vsega začetka smo bili enotnega mnenja o tem, da sedanji sestav skup- 
ščine in njeno institucionaliziran je ni dokončno in da se bo skupščina naprej 
razvijala. Razlike so v stališčih o konsekvencah predlaganih sprememb. Kar 
zadeva ustavno komisijo, ima tudi glede tega svoje stališče, če se namesto treh 
zborov ustanovi en zbor. Ce se smatra, da je to enostaven pravni poseg, ki 
zahteva samo prilagajanje določenih paragrafov in potem ne more slediti v celoti 
nobenim bistvenim spremembam v družbeno-političnem življenju, potem je to 
seveda eno stališče. Če se smatra, da je temu tako — o tem je dopoldne govoril 
tudi tovariš Markič, — potem se vprašanje nadaljnjega dela postavlja popol- 
noma drugače. 

Brez dvoma stoji pred nami in pred bodočo skupščino naloga, da na podlagi 
lastnih izkušenj in na podlagi mobiliziranja vseh strokovnih in drugih sil, ki 
lahko glede tega prispevajo svoje, skupščina s svojim delom nadaljuje. 

Tu je bilo govora o »grenkem priokusu« v zvezi s sprejemanjem tega 
predloga ustavne komisije, ker se smatra, da je to nekakšen kompromisen izhod 
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iz stiske, v katero smo prišli. Tovariši in tovarišice, mislim, da je to, kar sem 
dopoldne rekel, vendarle korak naprej v razvijanju pogojev za boljše, učinko- 
vitejše in racionalnejše delovanje skupščine in za uspešnejše reševanje vseh 
vprašanj, ki stojijo pred nami. Glede tega se strinjamo, kajti, če bi bila ocena 
drugačna, potem si ne bi bili vsi enotni v tem, da je slabo ostati na sedanjem 
statusu. To se pravi, da se vendarle vidi v teh rešitvah korak naprej. Tudi jaz 
ne trdim, da je to zadnja oblika popolnosti glede instituicionaliziranja, razume- 
vanja in dogovarjanja delovnih ljudi s posameznih področij družbenega dela 
v našem skupščinskem sistemu. 

Na koncu bi še omenil položaj kmetov in obrtnikov v zvezi s sedanjimi 
predlogi. V obrazložitvi, ki smo jo pripravili glede na predlog, ki se je pojavil 
v organizacijsko-političnem zboru, smo navedli določene razloge, zakaj ne mo- 
remo zapisati v današnjem položaju v republiško ustavo, da imajo pasivno 
volilno pravico privatni proizvajalci kot so na primer kmetje in obrtniki. Vendar 
ustava omogoča že sedaj, da lahko kandidirajo tudi kmetje in obrtniki, ki so 
člani zadrug in ki sodelujejo kot člani zbornice, skratka, ki na kakršenkoli 
način sodelujejo v tej ali drugi obliki združenega dela. Mislim, da ni prav no- 
benega razloga, da ne bi v kandidacijskem postopku tudi glede tega storili 
bistven korak naprej in zagotovili ustrezno število neposrednih proizvajalcev 
s teh področij v naši skupščini. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Je še kdo, ki želi besedo? (Ne.) 
Če ne, potem obravnavo zaključujem in prehajamo k sklepanju, to se pravi 
h glasovanju o amandmajih. 

Ker 166. člen naše ustave zahteva za spremembo ustave dvotretjinsko večino 
članov republiškega zbora, to se pravi 80 glasov, in ker je to akt o spremembi 
ustave, v smislu 308. člena našega poslovnika določam, da glasujemo o amand- 
maju VI poimensko in sicer to tako, da lahko glasujemo o amandmajih, ne da 
bi vodili računa o tem, da je bil tekst v teku priprav menjan, kajti predlog od 
27. 1. 1969, ki je pred nami, je celoten predlog in ga je treba obravnavati kot 
takega. Če sedaj glede tega ni pomisleka, da glasujemo o amandmaju VI, 
kot je vsebovan v predlogu ustavne komisije od 27. 1., to je v tistem predlogu, 
ki smo ga prejeli danes, bi začeli s poimenskim glasovanjem. To glasovanje 
se izvaja tako, da se vsak poklicani poslanec izjavi »za« ali »proti« ali pa da 
se vzdrži glasovanja. Ko je klicanje končano, se znova pokličejo poslanci, za 
katere v seznamu ni zaznamovano, da so glasovali. Prosim tovariša sekretarja 
zbora, da začne z glasovanjem. (Sekretar zbora Janez Zaje kliče poslance, ki 
poimensko glasujejo.) 

Preberite sedaj še poslance, ki niso glasovali. (Sekretar zbora Janez Zaje 
znova kliče poslance, ki niso prej glasovali.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: »Za« so glasovali 103 poslanci, proti 1, 
vzdržal se je 1. Glasovalo ni 14 poslancev. 

Ugotavljam, da je amandma VI, kot je vsebovan v predlogu ustavne ko- 
misije od 27. 1. 1969, v republiškem zboru sprejet. 

Prehajam na naslednje amandmaje in prosim tovariše, da ne bi sedaj za- 
puščali dvorane. 

Prehajamo h glasovanju z dviganjem rok. Dajem na glasovanje amandma 
VII, ki je tudi v dokumentu ustavne komisije od 27. 1. 1969. Prosim tovariše, 
10 



146 Republiški zbor 

ki so za ta amandma, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Kdo je 
proti amandmaju VII? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma VII soglasno sprejet. 
Prehajam na glasovanje o amandmaju VIII, kot ga imate v dokumentu od 

9. 1. 1969, z majhno spremembo, ki je bila predložena 17. 1. 1969. To spremembo 
najdete na četrti strani dokumenta od 17. 1. 1969. Edina sprememba je ta, da 
se v predzadnji vrsti predzadnjega odstavka, doda »preiskovalnih ali drugih 
sodnih funkcij«. Ce je tovarišem in tovarišicam poslancem, situacija jasna, potem 
preidemo na glasovanje. Prosim tovarišice in tovariše, ki so za ta amandma, da 
dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma VIII soglasno sprejet. Prehajam na amanda IX 
v istem dokumentu z neznatnimi spremembami od 17. 1. Prosim člane republi- 
škega zbora, ki so za ta amandma, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma IX soglasno sprejet v republiškem zboru. 
Prehajamo na amandma X, v katerem je več sprememb v zvezi z doku- 

mentom od 17. 1. So vse stilistične, in ne zadevajo v glavnem, kolikor morem 
presoditi, bistva. To je na peti strani dokumenta, za osnovo^ glasovanja pa je 
dokument od 9. 1. t. 1. Prosim člane republiškega zbora, ki so za ta amandma, 
da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti temu amandmaju? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prehajamo na amandma XI. Prosim člane republiškega zbora, ki so za ta 
amandma, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti temu 
amandmaju? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma XI v republiškem zboru soglasno sprejet. 
Prehajamo na amandma XII. Prosim člane, ki so za ta amandma, da dvignejo 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti temu amandmaju? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma XII v republiškem zboru soglasno sprejet. 
Prehajamo na amandma XIII. Pri vsem tem seveda računam, da imate pred 

seboj dokument od 9. 1. in dokument od 17. 1., pri katerem gre za določene 
redakcijske spremembe. Prehajamo na amandma XIII. Prosim člane republi- 
škega zbora, ki so za ta amandma, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma XIII v republiškem zboru soglasno sprejet. 
Prehajamo na amandma XIV. Prosim člane republiškega zbora, ki so za 

amandma XIV, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti temu 
amandmaju? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma XIV v republiškem zboru soglasno sprejet. 
Prehajamo na amandma XV. Prosim člane republiškega zbora, ki so za ta 

amandma, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti temu 
amandmaju? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma XV v republiškem zboru soglasno sprejet. 
Za amandma XVI imate nov tekst v dokumentu, ki ste ga danes prejeli in 

sicer na strani 4. 
Prosim, tovariš Seitl ima besedo. 

Viktor Seitl: Tovariš predsednik, oprostite, niste opazili pa sem vas 
prekinil. Oprostite, tovarišice in tovariši poslanci. Smatral sem, da je bila prej 
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načelna razprava in da bo še možno razpravljati ob glasovanju o posameznih 
amandmajih. Zato prosim, da se mi da možnost vložiti amandma k amand- 
maju XVI, k drugemu odstavku prve točke. Ta se glasi tako, »da občinam in 
republiki pripadajo od osebnih dohodkov in drugih virov, kar določa zakon 
v skladu z načelom delitve po delu, sredstva za pokrivanje družbenih potreb 
na njihovem območju. Občine in republika v skladu z zakonom samostojno 
določajo ta sredstva in tudi samostojno razpolagajo z njimi.« Tega določila 
sedanji tretji odstavek 35. člena republiške ustave ne vsebuje. Takšno spre- 
membo amandmaja pojmujem kot nov, oprostite, republiški etatizem, proti ka- 
teremu smo se vedno borili. Če priznavajo, da je možno deliti sredstva in dati 
te pravice družbeno-političnim skupnostim, potem mislim, da odpadejo vsi 
razlogi in vse nezaupanje do občinskih skupščin, da bi se v sedanjem novem 
dopolnjenem členu republiške ustave onemogočilo občinam samostojno raz- 
polaganje s sredstvi. Zato predlagam amandma in sicer, da se črtajo v četrti 
vrsti od zgoraj navzdol v drugem odstavku prve točke četrtega amandmaja 
besede »v skladu z zakonom«. Tovariš predsednik, ali moram ta svoj predlog 
pismeno vložiti? 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ne, ker gre dejansko le za črtanje dela 
besedila na tvoj predlog, ki si ga tudi obrazložil. Ali želi tovariš predsednik 
ustavne komisije, na to odgovoriti, ali želi to morda kak drug član ustavne 
komisije? Prosim, tovariš predsednik. 

Sergej Kraigher: Mislim, tovariši in tovarišice, da tega predloga 
ni mogoče sprejeti. Gre namreč — kot je iz vse koncepcije razvidno1, za sistem 
razdelitve ustvarjenega dohodka, ki lahko na tak ali na drug način posega 
z ukrepi republike ali občine na tisto področje, odkoder se potem prenaša v 
strukturo cene. Potem se lahk-6 začenjajo spreminjati pogoji poslovanja pod- 
jetij in tudi odnosi med posameznimi podjetji, panogami in tudi področji. Zato 
mislim, da je upravičeno dana možnost intervenirati z zveznim ali republiškim 
zakonom v primeru, ko bi prišlo do tega. Velikokrat se govori o takih mož- 
nostih, o pravicah take intervencije in o zaupanju in nezaupanju do občin. 
Tovariši, tu ne gre za zaupanje ali nezaupanje, marveč za realno dejstvo, da 
ni mogoče vedno predpostavljati pravno tako situacijo, da bo imela vsaka občina 
popoln pregled nad konkretnimi posledicami konkretnih ukrepov, ki jih spre- 
jema in ki bi jih lahko sprejela. Zato mislim, da je realno, da se glede na 
široko delitev dela, na enotnost trga in na enotne pogoje razvoja v Sloveniji 
da republiki in federaciji možnost po ustavi, da z zakonom intervenira. To se 
pravi, da se konkretna odločitev, ali naj pride do intervencije ali ne, ali je 
situacija taka, da je intervencija upravičena ali neupravičena, obravnava v 
samem zakonu. Mislim, da je tudi v tej ustavi storjen korak naprej, saj je 
bilo doslej možno intervenirati samo z zveznim zakonom; sedaj je dana ta 
možnost tudi republikam. Poleg tega je ob celotni strukturi skupščine z novo 
institucijo zbora narodov lahko vplivati na izoblikovanje stališča, ali je ta 
zakon, ki bi pomenil sodoben poseg, potreben ali ne. Zato menim, da ne bi 
bilo mogoče sprejeti predlog tovariša Seitla. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Tovariš Seitl, vztrajaš na, svojem pred- 
logu? (Seitl: vztrajam.) Dobro, potem moramo najprej glasovati o predlogu 
tovariša Seitla. 
10» 
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Pred seboj imate dokument od 27. 1., to se pravi dokument, ki ste ga 
danes prejeli. Na 4. strani imate amandma XVI. Tovariš Seitl predlaga v drugem 
odstavku v 4. vrsti, da se črtajo besede, »v skladu z zakonom«. Prosim, da o tem 
najprej glasujemo. Prosim, da tisti tovariši in tovarišice, ki podpirajo predlog 
tovariša Seitla, dvignejo roko. (15 poslancev dvigne roko.) Hvala. Kdo je proti? 
(56 poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (24 poslancev dvigne roko.) 
Torej, predlog tovariša Seitla ni sprejet. 

Dajem amandma XVI z besedilom, kakršno je v tekstu, ponovno na glaso- 
vanje. Prosim tovariše in tovarišice, ki so za ta predlog, da dvignejo roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti temu predlogu? (En poslanec 
dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (5 poslancev dvigne roko.) Lahko torej ugo- 
tovimo, da je en poslanec glasoval proti, 5 se je glasovanja vzdržalo, ostali pa 
so glasovali »za-«. S tem ugotavljam, da je ta amandma dobil 95 glasov, torej 
predpisano večino. 

Prehajamo na amandma št. XVII. Spet se vračamo na dokument od 9. 1. t. 1. 
Na strani 8 imate amandma XVII. Prosim tiste, ki so za ta amandma, da dvig- 
nejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je amandma XVII v republiškem 
zboru soglasno sprejet. 

Prehajamo' na amandma XVIII. Prosim tiste, ki so za ta amandma, da 
dvignejo roko>. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je republiški zbor amandma XVII 
soglasno sprejel. 

Prehajamo na glasovanje o amandmaju XIX. Prosim tiste, ki so za ta 
amandma, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je republiški zbor amandma XIX 
soglasno sprejel. 

Prehajamo na glasovanje o amandmaju XX. Prosim tiste, ki so za, ta 
amandma, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je amandma XX v republiškem 
zboru soglasno sprejet. 

Prehajamo na glasovanje o amandmaju XXI. Prosim tiste, ki so za ta 
amandma, da dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala lepa. Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne roko.) Ugotavljam, 
da je z enim vzdržanim glasom republiški zbor amandma XXI sprejel. 

Prehajamo na glasovanje o amandmaju XXII. Prosim tiste, ki so za ta 
amandma, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je amandma XXII 
sprejel republiški zbor soglasno. 

Glasovali bomo o amandmaju XXIII. Prosim tiste, ki so za ta amandma, 
da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je republiški zbor amandma XXIII 
soglasno sprejel. 

Prehajam na zadnji amandma, to je amandma XXIV. Prosim tiste, ki so 
za ta amandma, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti 
temu amandmaju? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je re- 
publiški zbor amandma XXIV soglasno sprejel. 

S tem smo tovariši in tovarišice, izčrpali to točko. Predlagam, da še hitro 
končamo s tem povezano naslednjo točko dnevnega reda in bi šele potem 
imeli odmor. To je ustavni zakon za izvedbo amandmaja VI, VII, XVII in XVIII- 



71. seja 149 

Tudi ta predlog zakona je predložila skupna komisija vseh zborov skup- 
ščine za ustavna vprašanja. Njen predstavnik bo verjetno v tem primeru to- 
variš predsednik komisije. K predlogu ustavnega zakona ste dobili še dopolnitve 
v dokumentu od 17. t. m. Razen tega. ste bili obveščeni o sklepih naših zborov, 
ki so ta zakon vzeli na znanje brez pripomb. Ali je potrebno, da razlagamo ta 
zakon? Mislim, da se lahko naslanjamo na pismeno obrazložitev. (Da.) 

Odpiram obravnavo o tem zakonskem predlogu. (Ne javi se nihče.) če nihče 
ne želi besede, bi obravnavo sklenil in preidemo na glasovanje. Kdor je za 
predlog zakona s spremembami, ki so bile sporočene v dokumentu od 17. 1., 
naj, prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor zakon s potrebnim kvorumom soglasno 
sprejel. S tem smo izčrpali tudi to točko in odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 16. uri in se je nadaljevala ob 16.30.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Nadaljujemo z delom in sicer s 
5. točko našega dnevnega reda, ki se glasi: osnutek zakona o 
pravosodnem izpitu. 

Osnutek zakona je predložil v obravnavo republiški sekretariat za pravo- 
sodje in občo upravo. O njem sta razpravljala odbor za notranjepolitična 
vprašanja in narodno obrambo in zakonodajno-pravna komisija, ki sta posre- 
dovala zboru pismeni poročili. Gradivo je bilo poslano na podlagi našega po- 
slovnika izvršnemu svetu, ki je določil za svojega predstavnika dr. Viktorja 
Damjana. Ali želi tovariš dr. Viktor Damjan besedo? (Da.) 

Dr. Viktor Damjan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Osnutek zakona o pravosodnem izpitu ima temelj v zveznem zakonu 
O' pravosodnem izpitu, ki vsebuje predvsem temeljna načela, podrobnejšo ure- 
ditev pa prepušča, republikam, pri čemer izrecno predvideva izdajo republiškega 
zakona. Tudi drugi zakoni sistemske narave kot na primer: temeljni zakon 
o isodiščih splošne pristojnosti, zakon o gospodarskih sodiščih, zakon o javnem 
tožilstvu, zakon o javnem pravobranilstvu, zakon o> odvetništvu predvidevajo 
opravljanje pravosodnega izpita za diplomirane pravnike, da bi si tako pri- 
dobili pogoje in se usposobili za opravljanje nalog na sodiščih in drugih pravo- 
sodnih funkcij, med njimi tudi za opravljanje odvetništva in drugih služb 
pravne pomoči. Razen tega naj bi pravosodni izpit usposabljal diplomirane 
pravnike za delo izven sodstva na tistih področjih, ki so povezana s pravo- 
sodjem. Potreba po takšnem kadru postaja v naši republiki vedno večja. Pred 
diplomirane pravnike se postavljajo vednq konkretnejše in zapletenejše naloge 
z najrazličnejših pravnih področij, to je s področij gospodarskega, kazenskega, 
civilnega, delovnega in ustavnega prava. Svoj čas je bilo polaganje pravosod- 
nega izpita. v obliki sodniškega oziroma odvetniškega izpita omej eno- predvsem 
za kadre, ki so se hoteli posvetiti sodstvu, javnemu tožilstvu, pravobranilstvu 
in odvetništvu. Danes pa je toliko interesentov za pravne kadre, da je zahteva 
po pravosodnem izpitu mnogo širša, saj zahtevajo te kadre zlasti gospodarske 
organizacije, upravni organi, npr. za premoženjske pravne službe, za statusne 
zadeve in podobno. Tako postaja pomembnost pravnih nalog, ki jih opravljajo 
diplomirani pravniki s pravosodnim izpitom vedno večja. 
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Osnutek republiškega zakona o pravosodnem izpitu sledi intencijam in 
sistematiki temeljnega zakona. Obravnava poleg načel, ki urejajo opravljanje 
pravosodnega izpita, tudi temeljna načela, ki veljajo za pravno prakso pri so- 
diščih. Kot novost v celotnem sistemu pravne prakse pri sodiščih so določila, 
ki dovoljujejo sodiščem, da sprejemajo na prakso diplomirane pravnike, ki so 
na delu pri državnih organih, na delu pri družbenih organizacijah, poleg njih 
pa tudi take diplomirane pravnike, ki pri navedenih organih oziroma organi- 
zacijah niso na delu. 

Osnutek zakona predvideva uvedbo popravnega izpita iz enega predmeta. 
To določilo je bilo v osnutek zakona vneseno na podlagi mnenj nekaterih članov 
izpraševalne komisije za pravosodni izpit, češ da je pri nekaterih kandidatih 
pomanjkljivo znanje iz enega samega predmeta. Zato naj bi bila dana možnost, 
da izpopolnijo svoje znanje s tega predmeta in opravljajo popravni izpit. 
V nasprotju s tem so mnogi mnenja, da je uvajanje popravnega izpita preveč 
šolskega značaja, da je namen pravosodnega izpita ocenjevati kandidatovo 
znanje z vidika celotnega preizkusa znanja in obsega materije, homogenosti 
izpita in z vidika, ali je kandidatovo znanje tolikšno, da je sposoben opravljati 
najrazličnejše funkcije v pravosodnih organih, državnih službah, odvetništvu in 
v drugih službah pravne pomoči, v delovnih in drugih organizacijah. 

Sledeč temu stališču, ki ga zastopa tudi izvršni svet Socialistične republike 
Slovenije, predlagatelj osnutka predlaga črtanje določila 15. člena predloženega 
osnutka. Nadalje imam še predlog za spremembo 3. člena, ki pa ne menja do- 
sedanje vsebine tega člena, ampak ga le oblikovno popravlja. 

Pravosodni izpit je preizkušnja znanja diplomiranih pravnikov in uspeh 
njihovega dosedanjega praktičnega pravniškega dela ter jim daje legitimacijo 
za opravljanje najodgovornejših nalog, ki često globoko posegajo tudi v osebne 
pravice in v integriteto občanov. Te naloge morajo diplomirani pravniki oprav- 
ljati le z izredno strokovno sposobnostjo in z uspešno pravniško prakso. Prav 
iz teh razlogov ni mogoče dopustiti, da bi postal pravosodni izpit le gola for- 
malnost, saj bi imel tak odnos do pravosodnega izpita mnoge neugodne posledice 
ne le za naše pravosodje, marveč tudi na življenje naših občanov. 

Prosim, da zbor sprejme osnutek zakona o pravosodnem izpitu s predla- 
ganimi spremembami. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: P,o obrazložitvi predlagatelja vprašam 
predstavnika odbora, če želi besedo. Prosim, tovarišica Slavka Perger kot pred- 
stavnica pristojnega odbora ima besedo. 

Slavka Perger : Tovarišice in tovariši poslanci. Po obravnavi osnutka 
zakona o pravosodnem izpitu v odboru za notranja politična vprašanja in na- 
rodno obrambo našega zbora, o čemer ste prejeli poročilo, sta ta osnutek ob- 
ravnavala še odbor za pravosodje in pravice občanov organizacijsko-političnega 
zbora in zakonodajno-pravna komisija. Tako odbor kot zakonodajno-pravna 
komisija sta dala k osnutku zakona svoje pripombe in spreminjevalne predloge. 
Na zadnjem zasedanju organizacijsko-političnega zbora je dal spreminjevalne 
predloge k osnutku tudi sam predlagatelj. 

Kot poročevalka odbora za notranjepolitična vprašanja in narodno ob- 
rambo našega zbora izjavljam, da sprejemam dopolnilne predloge, ki jih je dala 
zakonodajno-pravna komisija k osnutku tega zakona kot tudi spreminjevalne 
predloge, ki jih je dal predlagatelj sam. 
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Glede sprememb in dopolnitev, ki jih je predlagal odbor za pravosodje 
in pravice občanov organizacijsko-političnega zbora in jih je ta zbor na zadnjem 
zasedanju tudi sprejel, izjavljam naslednje: k 8. členu osnutka zakona spre- 
jemam spremembo in dopolnitev, ker ne ureja bistvenih vprašanj in je to 
lahko urejeno tudi tako kot je formulirano v predlogu samem. Gre namreč 
za to, da se spreminja 8. člen v tem smislu, da se izpusti beseda »priznanih 
pravnikov«. Glede spreminjevalnega predloga k 12. členu pa se ne strinjam, ker 
vsebinsko spreminja namen pravosodnega izpita, ki naj .ugotovi, ali je kandidat 
sposoben opravljati pravosodno prakso, ne pa da ugotavlja posamezne stopnje 
znanja v okviru te sposobnosti. Odbor za politična vprašanja, odbor za pravo- 
sodje in pravice občanov je namreč sprejel spreminjevalni predlog, s katerim 
predlaga, da se v spričevalu o pravosodnem izpitu posvedoči posebno znanje. 
To pa kot rečeno spreminja namen pravosodnega izpita, ker nima namena 
ugotavljanja posamezne stopnje znanja v okviru te sposobnosti. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim predstavnico odbora, da pojasni 
poslancem, katere spremembe je na predlog predlagatelja sprejel organizacij- 
sko-politični zbor in, stališče odbora do teh sprememb. 

Slavka Perger: Takoj bom prebrala te predloge, ki jih je sprejel 
organizacijsko-politični zbor na svoji seji dne 22. januarja t. 1. Ti predlogi so 
predvidevali k 8. členu prvi odstavek v drugem odstavku, da se izpusti beseda 
»priznani«. S tem v zvezi odbor tudi ne soglaša s pripombo odbora za notranje- 
politična vprašanja in narodno obrambo republiškega zbora k istemu členu, ki 
predlaga, da se ta odstavek dopolni še z besedilom »in izkušenih«. Kot rečeno, 
se s spremembo k tem členom v imenu našega odbora strinjam. 

K spremembi v 12. členu, ki pravi, da se za prvim stavkom v prvem od- 
stavku doda nov stavek, ki se glasi »če je kandidat pri izpitu pokazal posebno 
znanje, komisija to ugotovi in posvedoči v spričevalu«. Kot omenjeno se s to 
spremembo ne strinjam zaradi tega, ker to vsebinsko spreminja namen pravo- 
sodnega izpita. Le-ta naj ugotovi, ali je kandidat sposoben opravljati pravo- 
sodno prakso, ne pa, da ugotavlja posamezne stopnje znanja v okviru te 
sposobnosti. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Vaš odbor je torej sprejel 
vse pripombe zakonodajno-pravne komisije, zakonodajno-pravna komisija pa 
je sprejela vaše pripombe. Tako so zdaj med zakonodajno-pravno komisijo in 
odborom popolnoma stališča usklajena. Odbor pa ni sprejel dveh pripomb 
organizacij sko-političnega zbora. 

Iz tega torej sklepam, da zakonodaj no-pravna komisija ne čuti potrebe, da 
bi še kaj posebej obravnavala. Potem lahko preidemo na obravnavo tako pred- 
loženega osnutka. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne, potem bi obravnavo sklenil in 
predlagal, da glasujemo o predloženem gradivu. Najprej ugotavljam, da je 
predlagatelj spremenil svoj tekst k členu 3 in k členu 15 ter da glede tega 
nimamo nobenih ugovorov. 

Drugič konstatiram, da je imela zakonodajno-pravna komisija pripombe 
k 1., 2., 3. in 17. členu, odbor pa je imel pripombe k 8. in 20. členu in da so 
te pripombe usklajene ter da jih sprejemamo. 

In končno predpostavljam, ker ni bilo nobene obravnave, da se strinjamo 
s stališčem našega odbora, ki ne sprejema pripomb organizacijsko-političnega 
zbora k členu 8 in 12. 
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Če je situacija jasna, vas samo še opozarjam, na material. Prejeli ste predlog 
zakona, predloge za spremembe, ki jih je predložil predlagatelj, poročilo našega 
pristojnega odbora ter zakonodajno-pravne komisije. Bili ste tudi obveščeni 
o stališču organizacijsko-političnega zbora. 

Mislim, da sedaj lahko preidemo h glasovanju v celoti. 
Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 
— 1. Osnutek zakona se sprejme in 
—• 2. predlog zakona o pravosodnem izpitu pripravi odbor za notranje- 

politična vprašanja in narodno obrambo republiškega zbora, pri čemer upošteva 
situacijo, ki smo jo sedaj ugotovili. 

Kdor je za tak predlog sklepa, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je zbor soglasno sprejel predlog sklepa o sprejemu osnutka zakona. 

Lahko preidemo na 6. točko dnevnega reda, to je na merila za 
dopolnilno financiranje temeljnih izobraževalnih skupnosti. 

Spominjate se, da smo na naši zadnji seji to točko odložili na predlog 
tovariša Rada Pušenjaka. Predlagam, da takoj preidemo na obravnavo in damo 
besedo predsedniku komisije, ki je pripravila gradivo. Obveščam vas še o tem, 
da je izvršni svet za svojega predstavnika k tej točki določil svojega pod- 
predsednika dr. Franceta Hočevarja. Tovariš Cene Matičič ima besedo. 

Cene Matičič: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Moja razprava bo razdeljena na dva dela. V prvem se bom dotaknil 
problema kriterijev dopolnjevanja temeljnih izobraževalnih skupnosti v letu 
1969, v drugem pa vas bom opozoril na osnove sistema, ki bi to vprašanje 
— vsaj tako si mislim — lahko trajneje reševal. 

K poročilu, ki ste ga prejeli na 70. seji našega zbora, razen nekaterih 
sprememb, za katere se je komisija na podlagi diskusije v tem zboru kasneje 
odločila, nimam kaj bistvenega dodati. Menim pa, da sem dolžan opozoriti vas, 
tovariši poslanci, predvsem na naslednje: Prvič, določitev meril za delitev do- 
polnilnih sredstev je z zakonom prepuščeno republiški izobraževalni skupnosti. 
Zaradi tega komisija ne more biti predlagatelj meril in meni, da je njena 
naloga predvsem v kritični presoji vseh obstoječih predlogov za leto 1969 ter 
v ugotavljanju tistih elementov, ki bi lahko vplivali na trajnejšo sistemsko 
ureditev te zamotane problematike. Menimo, da mora biti bodoče delo podobne 
komisije usmerjeno prav v to smer. V poročilu vam prezentiramo bistveno 
vsebino vseh posameznih predlogov, razen tistega, ki je sistemske narave in 
kateremu bom posvetil pozornost na koncu svoje razprave, to je v drugem delu. 

S tem, da smo vse predloge kritično presodili in pretehtali, smo že dali 
republiški izobraževalni skupnosti nekatera izhodišča za sestavo predloženega 
osnutka sklepa republiške izobraževalne skunposti. 

V razpravi o položaju tistih občinskih skupščin, ki izkazujejo najnižje pro- 
računske neto dohodke na prebivalca, je prišlo do izraza dejstvo, da morejo 
tudi ti minimalni kriteriji resno ogroziti ali celo onemogočiti minimalno za- 
dovoljevanje potreb drugih proračunskih potrošnikov. S tem v zvezi sta se 
v komisiji pojavili naslednji dve ideji. 

Prvič: sleherna občina je dolžna v celoti, to se pravi brez dopolnilnih 
sredstev financirati osnovno izobraževanje. Sele ko bo to nalogo izpolnila, se 
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je moč pogovarjati o dopolnilnem financiranju, vendar ne več osnovnega iz- 
obraževanja, marveč drugih proračunskih potrošnikov. 

In drugič: občine je potrebno zavarovati tako, da se poleg dopolnilnih 
sredstev temeljni izobraževalni skupnosti priznajo dodatna dopolnilna sredstva 
tudi občinski skupščini in to takrat, ko bi izpolnitev minimalnih pogojev, ki 
so bih omenjeni v 10. točki tega poročila, povzročila znižanje proračunske po- 
trošnje pod 200 din na prebivalca. Čeprav obe omenjeni ideji presegata polno- 
močje komisije, smo bili mnenja, da smo dolžni opozoriti Skupščino SR Slo- 
venije na nekatere izjemne primere, ki bodo po mnenju komisije nedvomno 
nastopili zaradi zelo velike disperzije proračunskih dohodkov na glavo prebi- 
valca. Ta naj bi po oceni sekretariata; za finance zaradi heterogenih ekonomskih 
in socioloških pogojev, ki so karakteristični za naše občine, znašala 7 :1. Za- 
vedajoč se nevarnosti, ki jo tu odkrito omenjamo, smo priporočili republiški 
izobraževalni skupnosti, da upošteva drugo idejo. 

2e komisija sama trdi, da je takšno' reševanje v bistvu zgrešeno in nena- 
čelno, vendar ker ni boljših rešitev, niti elementov in predlogov, smo to ne- 
načelnost z nenačelnim, prisiljevanjem opravičili. S tem smo hoteli opozoriti ta 
visoki dom na anomalijo, ki bi imela za posledico, da se bo republiška izobra- 
ževalna skupnost pojavila ne samo kot dopolnjevalec temeljnih izobraževalnih 
skupnosti, pač pa tudi kot dopolnjevalec nekaterih občinskih skupščin. Po- 
slancem, ki so razpravljali o tem problemu na zadnjem zasedanju, smo še kako 
hvaležni za njihove pomisleke in predloge. 

Na seji naše komisije smo, upoštevaje opozorila poslancev o nevzdržnosti 
takšnih meril in predlog, da je treba k reševanju tega problema pritegniti tudi 
izvršni svet, sklenili predlagati republiški izobraževalni skupnosti naslednje 
spremembe: 

1. Druga varianta 3. dela osnutka sklepa naj bi odpadla. Prva varianta naj 
se nadomesti z novo' naslednjo vsebinsko spremembo.- 

Posebna dopolnilna sredstva zagotavlja, republiška izobraževalna skupnost 
temeljnim izobraževalnim skupnostim pod naslednjimi pogoji: 

a) da je občinska skupščina določila v letu 1969 za financiranje izobraže- 
vanja na svojem območju stopnjo najmanj 3,2 % od osebnega dohodka iz de- 
lovnega razmerja in 60% dohodkov iz drugih prispevkov, razen od prispevka 
za mestno zemljišče; 

b) da proračunska potrošnja v občini v letu 1969 brez izobraževanja ne 
presega 300 din na prebivalca. K temu, rekli bi zgornjemu ali splošnemu kri- 
teriju, dodajamo spodnji kriterij, ki naj zavaruje tiste občinske skupščine, ki 
bi kljub temu zašle v velike težave. Ta dodatni kriterij naj bi se po našem 
predlogu glasil takole: 

V primerih, ko bi izpolnitev pogojev iz prejšnje točke povzročila znižanje 
proračunske potrošnje v občini izpod 230 din na prebivalca, se na podlagi spo- 
razuma med izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije, republiško izobraževalno 
skupnostjo in občinsko skupščino določijo drugačni načini dopolnjevanja. S tem 
predlogom zasledujemo naslednje: 

1. Pri določevanju pogojev za dopolnjevanje kritičnih občin je treba vklju- 
čiti vse tri temeljne akterje. Najprej izvršni svet, ki je odgovoren za politiko 
financiranja in je tudi osnovni oblikovalec te politike, nato republiško izobra- 
ževalno skupnost, ki je pristojna za dopolnilno financiranje in občinsko skup- 
ščino, ki zapade zaradi teh kriterijev ne samo v nezadovoljiv, pač pa tudi 
nemogoč položaj, ki že lahko ogrozi njeno redno z zakoni določeno delpvanje. 
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2. Komisija meni, da meja 200 din na glavo prebivalca ni sprejemljiva. 
Po pregledu potrošnje v letu 1968 smo prišli do predloga, da bi se ta meja 
dvignila na 230 din. Rezultati obiskov, ki sta jih dva poslanca v teh treh 
dneh opravila v devetih, predvsem v šibkejših občinah, so pokazali, da tudi 
meja 230 dinarjev še ni povsod zadovoljiva, je pa v sedanjih razmerah edina 
možna. Zato smo mnenja, da meje 230 din ni mogoče zniževati. 

3. S tem smo se v načelu rešili tudi omenjene nenačelnosti, po kateri bi 
republiški izobraževalni skupnosti hote ali nehote dali nov neumesten in tudi 
protiustaven status dopolnjevalca manjkajočih sredstev občinskih skupščin. 
Razgovori s posameznimi vodilnimi funkcionarji obiskanih občin so nas na- 
dalje prepričali, da takšnega dopolnjevanja občinske skupščine ne bi sprejele. 

4. S tem se približujemo tudi reševanju amandmajev tovariša inž. Papiča. 
Vljudno prosim kolega poslanca, da amandmaje umakne. 

Ob obravnavanju strukture cene pedagoške ure je komisija zelo kritično 
ocenila predloženo merilo, ki dovoljuje 20 % delež za administracijo in drugo 
nepedagoško osebje. Po mnenju komisije je to merilo sprejemljivo le za.zavode 
z majhnim številom pedagoških delavcev, ne pa za zavode, ki imajo po nekaj 
desetin učnega kadra. V teh zavodih je možno administrativno in drugo osebje 
s smiselno integracijo in z racionalizacijo raznih služb z ustreznimi podobnimi 
službami v drugih zavodih skrčiti in zreducirati. Iz istih vzrokov, vendar na 
nekoliko višji ravni, je komisija bila mnenja, da je tudi cena pedagoške ure 
v posebnih osnovnih šolah previsoka. Upoštevaje pomisleke, izražene k tem 
dvem točkam, smo priporočili republiški izobraževalni skupnosti, da cene pe- 
dagoških ur ponovno preveri. 

Naj vas opozorim, da je republiška izobraževalna skupnost že postavila 
novo ceno pedagoške ure v posebnih osnovnih šolah. 

Sredstva za materialne izdatke so prikazana posebej in ne v pedagoški 
uri. Komisija se sicer zaveda, da bo predlagano 6% povečanje sredstev za te 
potrebe pokrivalo le povečane stroške zaradi dviga cen v letu 1969. Samo 
zaradi tega se strinjamo, da ostane prikazano povečanje za leto' 1969 izven 
normativov stroškov pedagoške ure. Komisija kljub temu priporoča, da re- 
publiška izobraževalna skupnost ponovno prouči možnost vključitve materialnih 
stroškov v strukturo cene pedagoške ure za posamezne vrste in kategorije šol. 
Mnenja smo, da je treba z letom 1970 ta princip dosledno realizirati. 

Kar zadeva sredstva za fakultativno izobraževanje, to je za program B, 
je komisija iz istih razlogov prepričana, da tudi teh sredstev ni mogoče ločiti 
od sredstev za obvezno izobraževanje, ki jih predpisuje zakon v tako imeno- 
vanem A programu. Ta ločitev je rezultat trenutnega pomanjkanja sredstev 
za izobraževanje, nikakor pa ne posledica prepričanja, da ta izobraževalni 
program ni potreben. Upoštevajoč intencijo zakona, ki ves program izobraže- 
vanja ločuje na dva dela, v A in B program, je komisija zavzela stališče, da 
predvidena sredstva za fakultativno izobraževanje ne sodijo v dopolnilna sred- 
stva. Zakon jasno določa, da je treba zagotoviti sredstva za A program izobra- 
ževanja. S tem v zvezi priporočamo republiški izobraževalni skupnosti, da črta 
obe B varianti in ju zamenja z novo varianto, v katero naj vnese misel, da 
bo stopnja sredstev za fakultativno dejavnost določena šele po sprejetju občin- 
skih proračunov in ko bodo natančno določene potrebe po dopolnilnih sredstvih 
za realizacijo obveznega A programa izobraževanja. 

Ker smo mnenja, da smo s tem naloženo nalogo opravili, vas spoštovani 
predsednik, tovarišice in tovariši poslanci vljudno naprošamo, da nas razrešite. 
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Hkrati pa se zavzemamo, da dopolnilnega financiranja temeljnih izobraževalnih 
skupnosti ne bi reševali vsako leto posebej in sprejemali včasih ustrezne, več- 
krat pa, kot je doslej pokazala praksa, tudi zelo neustrezne in hude rešitve 
zaradi časovne stiske. Mnenja smo, da je moč postaviti sistem, ki bo odpravil 
vsakoletno »miklavževanje« republiške izobraževalne skupnosti ali pa izvršnega 
sveta do nekaterih občinskih skupščin oziroma temeljnih izobraževalnih skup- 
nosti. S tem v zvezi se zavzemamo ali da se ta naloga v skladu z zakonom 
v celoti prepusti republiški izobraževalni skupnosti, ali pa, da se imenuje ko- 
misija republiškega zbora in zborov delovnih skupnosti za pripravo sistema 
o dopolnilnem financiranju temeljnih izobraževalnih skupnosti oziroma vsega 
sistema financiranja osnovnega izobraževanja. Naj bo odločitev tega doma 
takšna ali drugačna, mnenja smo, da je treba ta akt pripraviti do konca 
septembra 1969. 

Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci, s tem sem 
seveda že pri drugem delu svojega poročila, ki bo usmerjeno v prikaz tovrstnega 
sistema, izdelanega s teoretično dikcijo, ki jo konkretiziram z oprejemljivimi 
relacijami in enačbami ter matematičnimi neenakostmi, sem prezentiral komisiji 
v treh variantah z nekaj tabelami in grafikoni. To je študija predloga sistema 
za financiranje temeljnih izobraževalnih skupnosti. Temeljna ideja predloga 
sloni na naslednjih predpostavkah: 

1. sredstva za osnovno šolstvo je treba določiti na podlagi vrednosti pe- 
dagoške ure; 

2. obveznosti posameznih občinskih skupščin do osnovnega šolstva je treba 
uskladiti z družbenim produktom na glavo prebivalstva. Za to kategorijo sem 
se najprej zavzemal zaradi tega, ker je odraz gospodarske moči občine in podlaga 
za oblikovanje občinskega proračuna. V obstoječi praksi pa občinska prora- 
čunska politika ni zmeraj v skladu z gibanjem družbenega produkta na glavo 
občana. Kazno je namreč, da je davčna politika v občinah z večjim družbenim 
produktom občutno milejša, v občinah z nižjim družbenim produktom, pa 
ustrezno ostrejša. Iz tega izhaja, da obveznosti posameznih občinskih skupščin 
do temeljnih izobraževalnih skupnosti in izobraževanja ne bi smeli snovati na 
njihovi trenutni davčni politiki. 

Kot sem že povedal, pa trendi bruto in predvsem neto proračunskih do- 
hodkov ne naraščajo vzporedno s trendi družbenega produkta oziroma nacio- 
nalnega dohodka. Torej, davčne obremenitve občana v občinah z višjim druž- 
benim produktom so na splošno nižje od obremenitve občana v občinah z nižjim 
družbenim produktom. S tem v zvezi se seveda soočim z dejstvom, da odpadejo^ 
na občana v občinah z nižjim družbenim produktom na prebivalca relativno 
višje obveznosti kot na občana v občinah z višjim družbenim produktom. Zato 
sem mnenja, da bi bilo treba v naslednjih letih upoštevati potencialne neto' 
proračunske dohodke na glavo prebivalca. Pod tem pojmom razumem tisto 
množino proračunskih dohodkov, ki jih je mogoče zbrati v občini na podlagi 
poprečnih republiških davčnih stopenj. 

Ta element postane posebno pomemben v primeru, če vežemo obvezne 
pogoje dopolnjevanja na določeno stopnjo od neto proračunskih dohodkov, kar 
je v predloženem sistemu tudi prikazano. 

Od družbenega produkta kot podlage za izračun odstopam zaradi tega, ker 
družbeni produkt in nacionalni dohodek na glavo prebivalca nista točna poka- 
zatelja ekonomske sposobnosti občine. Teh dveh pokazateljev zaradi neustrezne 
metodologije vsaj trenutno tudi ni moč objektivitizirati. Poleg tega so tudi 
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upraviči j ivi dvomi in pomisleki, ki izvirajo iz dejstva, da se družbeni produkt 
in nacionalni dohodek ne zajemata vedno tam, kjer se tudi ustvarjata. Naslednji 
pomislek zoper dosledno uporabo obeh pokazateljev izvira iz njune definicije, 
po kateri računamo družbeni produkt in nacionalni dohodek le v proizvodni 
sferi. 

Ti pomisleki so me pripeljali do ugotovitve, da sta družbeni produkt in 
nacionalni dohodek sicer zelo uporabna pokazatelja na ravni republike in zelo 
nezanesljiva pokazatelja ekonomske moči in sposobnosti občin. 

3. Pri ugotavljanju potencialnih proračunov občin je treba upoštevati iz- 
ključno le podatke in rezultate davčne službe pri sekretariatu za finance. 

4. Treba je obvezati občinske skupščine, da prispevajo za osnovno šolstvo 
tisti delež potencialnega proračuna na glavo občana, ki ga bo vsako leto na 
podlagi sprejetih meril in osnov določila republiška izobraževalna skupnost. 

5. Način zbiranja obveznih sredstev oziroma določanje stalnih virov za 
kritje obveznosti naj se v celoti prepusti odločitvam občinskih skupščin. 

6. Regulativna funkcija zbiranja presežka v suficitnih občinah oziroma 
dopolnjevanja v deficitarnih občinah je popolnoma avtomatična in naj bo na 
podlagi posebnih predpisov prepuščena republiški izobraževalni skupnosti. 

7. Delež od osebnega dohodka — ta delež sedaj znaša 0,8 % — za dopolnilno 
financiranje naj s6 v celoti prepusti občinskim skupščinam. Na podlagi teh 
izhodišč sem zaradi primerjave ves sistem apliciral na položaj v letu 1969. 
Zaradi pomanjkanja podatkov o potencialnih proračunih občin sem se naslonil 
na tisto neto proračunsko potrošnjo na glavo prebivalca, ki jo je za leto 1969 
pripravil sekretariat za finance. Da bi vam bil ta sistem bolj razumljiv, si 
dovoljujem prezentirati aplikacijo tega sistema v šestih grafikonih oziroma 
tabelah. 

Prva tabela nam prikazuje tiste deleže od neto proračunske potrošnje per 
capita, ki bi jih morale posamezne občinske skupščine odvajati temeljnim iz- 
obraževalnim skupnostim, če bi bilo financiranje odvisno le od njih samih; to 
pomeni, da republiška izobraževalna skupnost ne bi dopolnjevala temeljnih 
izobraževalnih skupnosti. 

Tabela I. 

Za doseganje republiškega poprečja osnovnega izobraževanja na glavo pre- 
bivalca »239 ND-« bi morale občinske skupščine odvajati naslednje stopnje od 
svojega proračuna. 

Občinska skupščina Delež °/o 

Ljubljana-Center 12,4 
Piran   . 26,4 
Radovljica   31,7 
Domžale 38 
Nova Gorica 40 
Sežana 49;4 
Metlika   55,3 
Radlje ob Dravi 65,7 
Šmarje 79,1 
Lendava 79,1 
Šentjur 87,2 
Lenart 90,2 
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Kot vidite, znaša razmerje med občinami za zagotovitev sredstev za redni 
A program celo 1 : 7,5. Najboljša občina, to je občina številka 25 po vrstnem 
redu, bi prispevala le 12,4%; najšibkejša, to je občina Lenart, pa bi morala 
prispevati kar 90,2 %. To je seveda nevzdržno, saj nikakor ni moč upravičiti, 
naj ostane občini Lenart le dobrih 9 % proračunskih dohodkov za druge prora- 
čunske potrošnike. 

Razmerje med spodnjo in zgornjo občino je torej 1 : 7,5, kar je nedvomno 
nevzdržno. 

Druga tabela nam prikazuje disperzijo neto proračunskih dohodkov na 
glavo prebivalcev v letu 1969. 

Tabela II 

Predvidena proračunska potrošnja na glavo prebivalca. 

Potrošnj a 
Občinska skupščina v ND 

Lenart   265 
Lendava 302 
Šentjur 274 
Šmarje 302 
Radlje ob Dravi 364 
Metlika 432 
Sežana 485 
Nova Gorica  597 
Domžale  628 
Radovljica   755 
Piran  904 
Ljubljana-Center  1925 

Ta disperzija je tako kot pri prvi krivulji izredno velika in znaša prav tako 
1 : 7,5. Najslabša občina bo imela po predvidevanjih sekretariata proračunskih 
dohodkov na glavo prebivalca le 265 dinarjev, najboljša občina pa kar 1925 di- 
narjev. Na grafikonu so> zapisane samo najbolj karakteristične občine; za vse 
druge imam izračune ravno tako pri roki. Ce sedaj analiziram obe krivulji, 
ugotovim, da bi morala občina št. 41, ki ima najnižji dohodek na glavo prebi- 
valca, prispevati največji delež, občina, ki ima najvišji dohodek na glavo prebi- 
valca, pa najmanjši. To torej pomeni, da je treba bremena za pokritje A pro- 
grama izobraževanja pravičneje porazdeliti. Sedaj se ta krivičnost pokriva iz 
posebnega dopolnilnega sklada republiške izobraževalne skupnosti, v katerega 
prispevajo vse občinske skupščine 0,80 % od osebnega dohodka. Kot veste, je 
bilo prvotno zahtevanih 0,96 %. 

Ta način dopolnjevanja bo po mojem mnenju povzročil dva zelo negativna 
in nerazumljiva pojava. 

Prvič, dopolnjevanje omogočamo z neko ekonomsko kategorijo, ki je izven 
samega procesa izobraževanja. 

Drugič, v tem sistemu bodo dopolnjevane tudi občine, ki prispevajo sredstva 
za dopolnjevanje. Ta element je posebno kritičen pri občinah, ki so nekje 
v sredini lestvice. Nekatere občine bodo tako iz naslova 0,80 % iz osebnega do- 
hodka prispevale več sredstev, kot jih bodo dobile nazaj. Zato se v svojem 
predlogu omejujem od prispevka 0,80 % in predlagam, da se ta prispevek pre- 
kvalificira v izvirni dohodek same občinske skupščine. 
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Če hočemo in to s silo zakona tudi moramo — zagotoviti določeni stan- 
dard »A« programa izobraževanja, potrebujemo v naši republiki v tem letu 
nekaj več kot 400 milijonov din, oziroma — sleherni Slovenec mora prispevati 
na osnovnošolsko izobraževanje po 239 din. Če primerjam to s poprečno pro- 
računsko potrošnjo, ki naj bi v letu 1969 znašala 564 dinarjev na glavo pre- 
bivalca, pomeni to 42,3 % sredstev od vseh občinskih proračunskih dohodkov. 
Na podlagi teh kazalcev in na podlagi zahteve, da mora ostati tudi najslabšim 
občinam vsaj 200 din za druge proračunske potrošnike (to je bil prvotni 
predlog izobraževalne skupnosti), sem prišel do empirično in teoretično zasno- 
vanih formul, s katerimi moram določiti naslednje stopnje od proračuna na 
glavo prebivalca v sleherni občini. 

Delež proračuna 
p. c. 

^ Proračunski dohodek p-c. v ND 

Te stopnje so naslednje: na abscisi, kot to črto matematično imenujemo, 
imam označene proračunske dohodke na glavo prebivalca. Na ordinati imam 
označene stopnje prispevkov, ki jih morajo predpisati občinske skupščine. Kot 
kaže krivulja tabele 3, se gibljejo te stopnje v obsegu od 20 do 51 %. Stopnja 
rasti je torej zelo blaga in ni popolnoma v skladu z deležem, ki sem ga prvotno 
predvideval. Značilnosti te krivulje so naslednje: za vse tiste občinske skupščine, 
v katerih je proračunski dohodek na glavo prebivalca med 250 in 450 din, se 
giblje stopnja od 20 do 43 %. V občinah, ki imajo proračunske dohodke v mejah 
od 450 do 550 din, znaša stopnja 43 %. Občinske skupščine, ki imajo proračunske 
dohodke med 550 in 950 din, izkazujejo zelo blag dvig od 43% do 50%. In le 
pri proračunskem dohodku 1925 din se dvigne stopnja na 51 %. Tako dobimo 
tri enačbe, s katerimi moremo sistemsko in to v vsakem letu rešiti problem. 

To so torej tiste stopnje, ki jih mora sleherna občinska skupščina določiti 
za financiranje obveznega programa osnovnega izobraževanja. 
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Tabela IV nam prikazuje krivuljo, na kateri so obvezni deleži vseh 60 
občinskih skupščin, namenjenih za izobraževanje. 

Tabela IV 

Predlog obveznega deleža od proračunskega dohodka p. c. za financiranje 
obvezne šolske dejavnosti. 

Na glavo 
Občinska skupščina Delež prebivalca 

v ND 

Lenart  21,7 58 
Lendava  26 79 
Šentjur  22,8 62 
Šmarje  26 83 
Radlje ob Dravi  33,1 121 
Metlika  40,9 177 
Sežana  43 209 
Nova Gorica  43,9 262 
Domžale  44,6 280 
Radovljica  47,1 356 
Piran  50 452 
Ljubljana-Center  51 982 

Ob sleherni občini navajam tudi absolutni znesek, ki ga mora občina pri- 
spevati, na glavo prebivalca. Občina št. 21 bi morala npr. prispevati 21,7 % 
svojega proračuna, kar pomeni 58 din na glavo prebivalca; občina št. 46 bi 
morala prispevati 43 % ali 209 din na glavo svojega prebivalca, občina št. 25 
bi morala prispevati 51 % od svojega proračunskega dohodka ali 982 din na 
glavo prebivalca. 

Občine so torej razdeljene v dve skupini. 
V tabeli št. V prikazujem tiste občinske skupščine, ki svojih obveznosti do 

osnovnega izobraževanja ne morejo izpolniti. To so torej deficitarne občine, 
ki na glavo prebivalca prejemajo, kot vidite po krivulji, od 15 N din v Cerknici 
do 181 N din v Lenartu. 

Tabela V 
Predlog dotiranih TIS-ti 
— na glavo prebivalca v ND 
— absolutna dotacija v 000 N din Dotacije 

na glavo 
prebivalca / „ 

Občinska skupščina (v ND) (v 000 

Škofja Loka  8 206 
Kočevje  13 224 
Cerknica  15 212 
Brežice  17 431 
Velenje  21 560 
Logatec  22 248 
Idrija  21 362 
Hrastnik  30 336 
Sežana  30 710 
Slov. Gradec  37 630 
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Občinska skupščina 

Dotacije 
na glavo 

prebivalca 
(v ND) 

skupno 
(v 000 ND) 

Žalec  
Ravne na Koroškem 
Novo mesto 
Ilirska Bistrica 
Murska Sobota 
Metlika . 
Ajdovščina 
Zagorje . 
Grosuplje 
Dravograd 
Gornja Radgona 
Krško . 
Tolmin 
Ptuj . 
Mozirje 
Litija . 
Laško 
Ljutomer 
Radij e . . 
Slov. Bistrica 
Slov. Konjice 
Sevnica . . 
Ribnica . . 
Trebnje . . 
Črnomelj 

46 
41 
45 
44 
62 
62 
69 
80 
88 
84 
95 
95 

103 
109 
104 
104 
117 
112 
118 
117 
119 
129 
125 
132 
154 

1490 
980 

2190 
685 

4000 
445 

1470 
1250 
2035 

637 
1900 
2460 
2340 
7180 
1585 
1730 
2150 
2040 
2050 
3540 
2250 
2420 
1500 
2280 
2660 

e v globalu. Vsota vseh dotaicij, ki 
milijonov din. 

Na isti tabeli vidimo tudi znesek dotacije 
naj jih dobi deficitarnih 40 občin, znaša 76 

Občina št. 4 bi bila tako dotirana s 15 dinarji na glavo prebivalca, se pravi 
z 212 000 din, občina št. 33 bi bila dotirana s 104 din na glavo prebivalca ozi- 
roma z 1 milijon 685 000 din. Na koncu je Lenart s št. 21, ki bi bil dotiran 
s 181 din na glavo prebivalca oziroma s 3 milijoni 80 tisoč din. 

Evidentno je, da imamo sedaj tudi 20 takšnih občinskih skupščin, ki morajo 
odvajati svoj presežek v sklad republiške izobraževalne skupnosti. Te nam pri- 
kazuje tabela VI. 

Tabela VI 

Predlog občinskih skupščin, ki prispevajo v sklad RIS 

za dopolnilno financiranje 
— na glavo prebivalca v ND 
— absolutno v 000 ND 

Na glavo 
Občinska skupščina prebivalca Skupno 

1. Maribor  14 2 400 
2. Kamnik  16 346 
3. Vrhnika  27 362 
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na glavo Občinska skupščina prebivalca skupno 
(v ND) 

4. Nova Gorica  23 1 125 
5. Jesenice  36 9 985 
6. Domžale  41 1 242 
7. Izola  43 434 
8. Tržič  56 670 
9. Trbovlje  51 950 

10. Postojna  54 1 015 
11. Ljubljana-Vič  54 3 310 
12. Celje  85 £430 
13. Ljubljana-Moste  90 3 780 
14. Kranj  98 5 300 
15. Koper  107 3 620 
16. Radovljica  117 3 300 
17. Ljubijana-Siška  116 6 750 
18. Ljubljana-Bežigrad .... 207 8 460 
19. Piran  213 2 650 
20. Ljubljana-Center  743 31 550 

Primer: V Mariboru znaša obvezni prispevek na glavo prebivalca 14 din, 
v Piranu 213 din in v občini Ljubljana-Center 743 din. Od tega zneska sem 
seveda odštel sredstva, ki so potrebna za osnovno izobraževanje A programa 
v lastni občini. Vsota teh presežkov je za 7 milijard ND nad primanjkljajem, 
ki ga dobim pri prejšnji krivulji. 

Na tem grafikonu so narisane skoraj vse občine, ki sredstva odvajajo. 
Primer: Občina št. 31 bi morala prispevati 14 din na glavo svojega pre- 

bivalca ali skupno 2 400 000 din, občina št. 3 bi odvajala 85 din na gla,vo 
prebivalca ali skupno 4 900 000 din, medtem ko bi zadnja občina odvajala 
743 din na glavo svojega prebivalca. 

Ostane še vprašanje, kaj ostane občinskim skupščinam za kritje potreb 
drugih proračunskih potrošnikov. Za to obrazložitev sicer nimam grafikona, 
imam pa izračune, ki mi povedo, da ostane v najslabši občini 218 din prora- 
čunske potrošnje na glavo prebivalca, v najboljši pa še vedno 1031 din na glavo 
prebivalca. Razmerje med tema dvema kvotama 1 : 4,7 nam pove, da je zelo 
grobo razmerje 1 : 7,5, ki smo ga ugotavljali v začetku, zreducirano na 1 : 4,7. 
Razmerje 1 :4,7 omogoča še vedno> naslednje: 

1. financiranje tistega dela programa B, ki ga republiška izobraževalna 
skupnost ne upošteva kot obveznega; 

2. hitrejše napredovanje financiranja izobraževanja v razvitejših občinah. 
Ne trdim, da je ta sistemski predlog edino zveličaven in brez pridržkov 

sprejemljiv; mislim pa, da je možen kot pristop k reševanju tako zapletenega 
in do danes neurejenega vprašanja. Čeprav predlog v tako urejeni obliki letos 
ni sprejemljiv, sem mnenja, da je lahko podlaga za sistemsko reševanje v na- 
slednjih letih. Letos ni uporabljiv zaradi naslednjega: 

1. potrebno bi bilo spremeniti nekatere člene zakona o izobraževalnih 
skupnostih; 

2. potrebno bi bilo spremeniti nekatere člene zakona o proračunu in zakona 
o sredstvih za izobraževanje, ki se stekajo v sklad republiške izobraževalne 
skupnosti; 
li 
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3. predlagano financiranje izobraževanja ni vezano na potencialne pro- 
račune, ki bi jih občine lahko dosegle. Zato predlagam, da bi sekretariat za 
finance, predvsem uprava za dohodke, v tem času izračunal potencialne pro- 
račune.'Prav zaradi tega tudi v tem predlogu ni bilo moč doseči tiste objektiv- 
nosti, ki jo ta sistem sam po sebi dovoljuje in zahteva. 

Mislim, da bi moral poudariti še naslednje: v vseh variantah, ki jih pred- 
lagam, odpade delovanje sedanjega sklada za dopolnjevanje. V sedanji praksi 
deluje le-ta bolj ali manj po načelu glasnejšega govornika, ko zahteva seveda 
eden več, drugi manj, praviloma vsekakor vedno več, kot v resnici potrebuje. 
S tem odpravljam tudi sleherno »cenkanje in miklavževanje«, pa naj si bo 
s strani republiške izobraževalne skupnosti ali pa izvršnega sveta. 

Funkcioniranje predlaganega sklada je torej avtomatično in njegov meha- 
hanizem se sproži, čim izpolnijo občinske skupščine svoje obveznosti. Presežek, 
ki kot vidimo, še vedno nastane, med suficitnimi in deficitnimi občinami, se 
nameni za malenkostne izravnave, ki nastanejo zaradi različne gostote šolske 
mreže v nekaterih občinah; recimo v Tolminu. Ko sem primerjal zahtevke 
posameznih temeljnih izobraževalnih skupščin in podatke, ki mi jih daje ta 
sistem, sem ugotovil, da so razlike med zahtevki posameznih TIS in seštevki, 
ki sem jih pripravil, res malenkostne in bi jih lahko zanemarili. Hvala lepa 
za prijaznost in pozornost. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Nadaljujemo z razpravo, besedo 
ima tovariš Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Ker se tudi tovariš Matičič zaveda, da življenje 
teče ponekod tudi mimo poprečkov, smo zadnjič povsem utemeljeno odložili 
zadevo. Tovariš Matičič, ki se je tako kot malokdo izmed nas poglobil v to 
materijo, pa je lahko ta čas zbral še dodatne materiale. Seveda obžalujemo, da 
nisi teh predlogov še napisal, ker smo res težko sledili vsem številkam, ki si 
jih povedal. 

Ker se marsikje napačno pojmuje dopolnjevanje pasivnih občin, mi dovolite, 
da dam nekaj načelnih pripomb. 

2e v skupščinski razpravi v zvezi z davčno politiko za letošnje leto sem 
opozarjal, da so dohodki od prispevkov osebnega dohodka^ in prometnega davka 
in drugih davkov marsikje močno izpod doseženih poprečij in da bomo morali 
upoštevati, da se prenašanja bremen iz proizvodnje v splošno porabo, oziroma 
zniževanje prispevkov od osebnega dohodka in povečevanje maloprodajnega 
povzročilo poslabšanje materialnega položaja podeželskih občin. Ta politika 
ustvarja še večji razkorak med mestom in podeželjem. Povsem jasno nam mora 
biti tudi to, da bodo kupovali občani razno industrijsko blago vedno v večjih 
centrih, ker imajo tam večjo izbiro. Nekatere občine se bodo zaman trudile 
z razvojem trgovine in se bo njihov dohodek še naprej prek prometnega davka 
stekal v mesta. Dovolite nekaj številk: v Ljutomeru je lani znašal verižni indeks 
prispevkov od osebnega dohodka 105, indeks maloprodajnega davka pa le 101. 
Vzrok za znižanje dohodkov od maloprodajnega davka je poleg nakupa v večjih 
centrih tudi manjša kupna moč kmečkega prebivalstva. 

Dalje, od vina, ki se proizvede v ljutomerski občini, dobijo druge družbeno- 
politične skupnosti prek prometnega davka 120 do 130 milijonov starih di- 
narjev dohodkov. Z letošnjim neutemeljenim zvišanjem davka na vino se bo 
položaj še poslabšal, ker bo zvišanje nedvomno vplivalo na znižanje že itak 
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prenizke proizvajalčeve prodajne cene. Včasih sprejemamo zelo nerazumljive 
odločitve. Nekdo, ki ne ustvarja, ima večji dobiček kot proizvajalec, ki pa ima 
večkrat tudi izgubo. Taka delitev prav gotovo ni v skladu z gospodarsko re- 
formo. Položaj občin, kot so na primer Ljutomer, Gornja Radgona, Ptuj, Ormož 
in dolenjske občine, bi bil lahko bistveno boljši, če bi ostal maloprodajni davek 
na vino tam, kjer je bilo vino proizvedeno. Po vsem tem, kar se dogaja v naši 
davčni politiki, se je težko sprijazniti z ugotovitvijo, da imamo zaostale občine. 
Sedanje stanje se že bolj nagiba k trditvi, da imamo eksplotirana področja. 

Ko razpravljamo o dopolnilnem financiranju temeljnih izobraževalnih 
skupnosti, se ne želim boriti za to, da se jim dodelijo neka tuja sredstva, marveč 
za to, da se poplača vsaj del truda in znoja, vloženega v zaostalih občinah. 
Ta sredstva so dejansko one same ustvarile. Dokler bo takšna davčna politika 
pa tudi tehnika, ni drugega izhoda, kot da zahtevamo plačilo svojega. Treba 
je seveda spremeniti davčno politiko, ki bo omogočala, da se po sodobnejših 
kriterijih delijo proračunska sredstva. Ce bi črtali zadnjo postavko 30-odstotni 
prispevek iz maloprodajnega davka, občina ne bi bila preobremenjena. Toda, 
ker je treba reševati zadevo načelno in sistemsko, je razumljivo, da ni mogoče 
delati izjeme. Treba je verjetno sprejeti predloge, ki jih daje tovariš Matičič. 

S tem v zvezi bi opozoril še na tole. Vedno več pritožb je na terenu, da 
rešujemo probleme parcialno. Državna uprava se vedno bolj pritožuje, zakaj 
ste rešili sistemsko samo šolstvo in zakaj ne rešujete tudi drugih področij. Glede 
na to bo treba tudi s temi dejstvi računati pri dopolnjevanju. Če upoštevamo 
število občin, ki imajo izpod 230 dinarjev proračunske potrošnje, teh je 13, 
menim, da bi bilo treba vendarle iskati rešitve na taki osnovi, da bi zagotovili 
tem občinam vsaj minimalno proračunsko potrošnjo na drugih področjih. Prosil 
bi tovariša Matičiča, da pove, če ima o tem kakšen izračun, da bi imeli boljšo 
predstavo. Mislim, da je treba uresničiti moja načelna stališča, da se vrne 
zaostalim občinam toliko sredstev, da bodo lahko vsaj minimalno povečale 
drugo proračunsko potrošnjo. Mislim, da je nujno treba vsaj za 5—8 % povečati 
proračunsko potrošnjo tudi v dopolnjevahih občinah. 

Prosim, da se ta moj predlog poskuša upoštevati, da ne bi prišlo do motenj 
pri delu naših občin. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Kdo še želi besedo? Prosim, besedo 
ima tovariš Edo Zorko. 

E d o Zorko: Tovarišice in tovariši poslanci. Nekatere misli sem že zad- 
njič povedal. Danes se moram, zahvaliti tovarišu Matičiču, ki se je potrudil 
nekatere stvari bolj pojasniti, kot jih je zadnjič. Vendar le nisem v celoti za- 
dovoljen s priporočilom, ki bi ga naj dal naš zbor republiški izobraževalni 
skupnosti. Namreč zato, ker predvideva dvojna merila: prvič 3,2 % in 60 % in 
drugič 230 dinarjev na prebivalca. 

Mislim, da bi ta merila lahko bolj poenostavili in sicer takole: 
1. Republiški izobraževalni skupnosti priporočamo, naj zagotavlja temelj- 

nim izobraževalnim skupnostim posebna dopolnilna sredstva za osnovno izobra- 
ževanje pod naslednjimi pogoji: da proračunska potrošnja brez izobraževa- 
nja v občini ne presega 230 dinarjev na prebivalca, in drugič, da "predvidena 
proračunska potrošnja v občini v letu 1969 ne presega 30$ dinarjev. Vse drugo 
naj se v priporočilu črta. Zakaj to predlagam? Ce je po zvezni in republiški 
ustavi republika dolžna dopolnjevati občine, ki ne morejo kriti vseh družbenih 
li* 
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potreb, se ne bi smeli odločiti, naj republika dopolnjuje samo izobraževanje, 
ne pa tudi druge proračunske potrošnje občin. Ker je merila o; tem, kakšna naj 
bo potrošnja v izobraževanju, določila republiška izobraževalna skupnost, bi bilo 
treba določiti poleg merila 3,2 % in 60 % še merilo, koliko mora znašati druga 
potrošnja v občini. Z enostranskimi merili smo postavili občine v položaj, da 
ne vedo, kaj naj storijo. 

Tako dolgo, dokler ne bodo rešeni vsi ti odnosi in dogovori med republiško 
izobraževalno skupnostjo1 in izvršnim svetom o upravičeni proračunski potrošnji 
v občini, občine ne morejo sprejeti proračunov, ali pa bi jih morale sprejeti 
dvakrat ali trikrat. Zato mislim, da bi bilo poročilo, ki sem ga prečital, bolj 
enostavno in bi povzročilo manj razburjenja med prizadetimi. Dokler pa še 
obstaja trinajst takšnih občin, ki nujno rabijo večjo republiško dotacijo, menim, 
da bi morali zanje uporabiti mnogo bolj enostaven sistem dopolnjevanja. Ne 
vem, zakaj tako radi kompliciramo, če se da zadeva rešiti veliko bolj enostavno. 
Ker ni več kot 7 milijard 500 milijonov S dinarjev sredstev za dopolnjevanje, 
potem je treba ta sredstva dati najpotrebnejšim občinam, če pa sredstva ne 
zadoščajo, potem je treba reči, da občine do šolstva nimajo obveznosti, ali pa 
je treba nekatere šole zapreti. Eno ali drugo je treba storiti. 

Mislim, da se izvršni svet mora malo bolj zavzeti za reševanje teh proble- 
mov, ki obstojajo v pasivnih občinah, ne pa jih prepustiti občinam in republi- 
ški izobraževalni skupnosti, naj jih rešujeta kot vesta in znata. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, kdo želi še besedo? Prosim, 
besedo ima tovariš inž. Adolf Tavčar. 

Inž. Adolf Tavčar: Tovarišice in tovariši. Ponovil bi samo to, kar 
sem opozoril na zadnji seji. Skupščina občine Slovenske Konjice me je za- 
dolžila, da opozorim ta forum, da občinska skupščina ne more prevzeti nase 
obveznosti, katere so ji naložene z družbenim planom za leto 1969, če sprej- 
memo prvotno predvidena merila. Potrebe v občinah so tako različne, da bo 
kriterij 230 dinarjev imel v vsaki občini drugačne posledice. Konkretno: Ce bi 
hotela konjiška občina uresničiti svoje zakonite obveznosti, pri čemer se za 
20 milijonov dinarjev vsako leto povečujejo anuitete od investicij v šolstvo in 
če upoštevamo1 še večje izdatke za davčno upravo in za narodno obrambo, po- 
trebuje občina, ne da bi povečala druge izdatke, 40 milijonov večje dohodke. 
Ali drugače rečeno, ni možno sprejeti kriterijev, ki so predlagani za dopolnje- 
vanje. 

Ko smo v občini razpravljali o teh predlogih in ocenili druge potrebe, smo 
ugotovili, da bi bil sprejemljiv kriterij 250 dinarjev »B« variante ali pa, da se 
ponovno proučijo merila prejšnje »A« variante o dopolnilnih sredstvih, katere 
predlaga komisija na četrti strani poročila. V tem primeru se v konjiški občini 
povečujejo obveznosti do šolstva za 6 %, kar bi bilo sprejemljivo glede na raz- 
mere, kakršne so v drugi potrošnji občine. Poleg tega naj znova opozorim na 
nenačelno rešitev, ki je v tem, da bi republiška izobraževalna skupnost iz svojih 
sredstev dajala subvencije za pokrivanje občinskih proračunskih primanjkljajev. 
Občina je proti temu predlogu in je treba tudi po mojem mišljenju najti dru- 
gačno rešitev, čeprav danes v tej zapleteni situaciji sami ne vemo, kako bi bolje 
financirali šolstvo. Upoštevati pa je treba tudi sredstva, ki so jih v lanskem 
letu dale občinske skupščine za financiranje srednjih šol, ne pa ta sredstva 
avtomatično prištevati v proračune osnovnih šol in temeljnih izobraževalnih 
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skupnosti. Skok v sredstvih, kakršen je predviden v drugi varianti, zahteva 
povečanje proračunskih dohodkov za potrebe šolstva konjiške občine skoraj 
za 40 %. To pa v današnji proračunski situaciji ni možno storiti. Če pa bi bila 
taka delitev sprejeta, bi se republiška izobraževalna skupnost nujno morala 
dogovoriti z občino o anuitetah od kreditov za gradnjo osnovnih šol, ker te 
vsako leto bolj bremenijo občinski proračun. Tovariš Matičič, v vašem pred- 
logu ni bilo nobenih sugestij o nadaljnji usodi anuitet. Dolgo časa sem bil na 
občini in sem po proučitvi nastalega položaja ugotovil, da bodo nekatere občine 
oskubljene, kot še nikoli doslej. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Kdo želi besedo? Prosim, 
besedo ima predsednik izvršnega odbora republiške izobraževalne skupnosti 
tovariš Ludvik Zaje. 

Ludvik Zaje: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Zahvaljujem se komisiji obeh zborov in tudi poslancu tovarišu Matičiču, ki je 
zelo obširno obrazložil probleme, na katere smo opozorili že junija lanskega 
leta. Takrat še niso bili tako plastično in tako podrobno obdelani, kot so danes. 
V našem gradivu smo meseca junija napisali, da je nevzdržno računati na to, 
da bo mogoče dopolnjevanje izobraževanja urediti tako, da se bodo dajala 
dopolnilna sredstva samo za en namen; to je za izobraževanje. Ugotovili smo 
za vsako posamezno občinsko skupščino', koliko sredstev je doslej namenila 
izobraževanju in kolikšna dopolnilna sredstva je prejela na podlagi subjektivne 
presoje ali po najrazličnejših zvezah. Zelo jasno smo pokazali in povedali, da 
občinska skupščina Metlika ni dala za osnovno šolstvo niti dinarja in da je 
republika dala vsa sredstva. V prejšnjem sistemu dopolnjevanja, ko se je do- 
polnjeval samo proračun, je občina Metlika pokrivala samo investicije v šolstvu. 
Tako je bilo financiranje šolstva odvisno zgolj od republike. Povem naj, da 
tako naprej ne bo šlo. Če zahtevate v Sloveniji enotno šolstvo in da se morajo 
izenačiti možnosti izobraževanja na območju vse Slovenije, bodo morale občine 
v skladu s svojimi možnostmi prispevati enake deleže. Ne bo šlo več tako naprej, 
da ena občina samo asfaltira ceste, odpira nove objekte itd., druga občina pa 
gradi šole. Kot vzoren primer naj navedem občino Logatec, ki je poleg sredstev 
za investicije dajala še 56 % proračuna za osnovno dejavnost šol. Tako. kot 
tovariš Matičič smo tudi mi iskali najrazličnejše možnosti, da bi uredili do- 
polnjevanje. Izdelali smo 7 variant. Ena je podobna predlogu tovariša Matičiča 
in je zasnovana na progresivnem obdavčenju, ki bi bilo odvisno od narodnega 
dohodka in potencialne proračunske potrošnje. Vendar progresivno obdavčeva- 
nje zahteva določeno zrelost in razumevanje solidarnosti za pokrivanje teh 
potreb na območju vse republike. Ta zrelost se je po našem mnenju letos zelo 
slabo izkazala, ker so bila na pritisk razvitih občin znižana dopolnilna sredstva 
od 9 milijard na 7 milijard in pol. To se pravi, da življenje ne bo šlo brez za- 
petljaj ev, kot si morda predstavljamo in kot računa tovariš Matičič. Naša 
družba ni pokrita s steklenim pokrovom, pod katerim bomo lahko izvedli ekspe- 
riment, kakršnega smo idealno zasnovali. Življenje je takšno, da vdirajo vanj 
od vseh strani različni interesi, ki narekujejo tudi določene kompromise. 

Zato smo v republiški izobraževalni skupnosti že oktobra lani izračunali, 
da bi bilo možno v Sloveniji sprejeti kriterij, po katerem bi bile lahko dopol- 
njevane tiste občinske skupščine, ki bi izločile za izobraževanje najmanj 45 % 
proračunskih dohodkov. Republika bi pa morala imeti nekaj več kot 9 milijard 
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dopolnilnih sredstev. Ta naš predlog je bil zavrnjen. Danes pa smo slišali to- 
variša Matičiča, kako je po drugi poti prišel do kriterija 42 % za osnovno dejav- 
nost. Ce k temu kriteriju prištejemo še investicije, bi prišli do popolnoma istega 
kriterija, to je 45 % proračunskih dohodkov. 

Zato bi vas rad opozoril na naslednje: Skupščina SR Slovenije je sprejela 
sklep, da se republiški izobraževalni skupnosti nameni za potrebe dopolnjevanja 
7 milijard in pol starih dinarjev. Toliko sredstev je torej v letošnjem letu za 
dopolnjevanje. Republiška izobraževalna skupnost je pripravljena ta sredstva 
povečati za pol milijarde dinarjev. To povečanje bi dosegla z znižanjem obrat- 
nih sredstev. Opozarjam vas, da pa že danes primanjkujejo sredstva. V janu- 
arju smo mogli vsem šolam nakazati samo 80 % lanske dvanajstine in to kljub 
temu, da smo od lani prenesli 4 in ne 1 % rezervo. Torej priporočila skupščine 
in stališča izvršnega sveta se še niso začela uresničevati. Morda se bodo začela 
aprila. Do takrat pa tudi relativno velika obratna sredstva ne bodo zadoščala, 
ker je znašal dotok dohodkov v januarju samo 53 %. Zato večjih obratnih sred- 
stev ne moremo porabiti za dopolnjevanje. 

Na današnjem dnevnem redu vašega zbora je sprememba zakona o pro- 
metnem davku na avtomobile, ki bo, če bo sprejet, prizadel republiško izobra- 
ževalno skupnost za približno 3 milijone dinarjev. Pri tem davku znaša namreč 
delež republiške izobraževalne 70 %, delež proračuna pa 30 %. Republiška iz- 
obraževalna skupnost more na ta ukrep reagirati samo na dva načina: ali zni- 
žati sredstva za investicije, kar hkrati pomeni, da bodo na slabšem tudi grad- 
bena podjetja, ali pa znižati sredstva za dopolnjevanje občinskih proračunov. Z 
osnutkom priporočila in s stališči komisije smo se že predčasno seznanili. 
Upoštevali smo kriterije, da je občinska skupščina dolžna določiti za temeljno 
izobraževalno skupnost najmanj 3,2 % in 60 % od ostalih prispevkov in da ne 
sme predvidena proračunska potrošnja presegati 300 din na prebivalca, če želi 
dobiti dopolnilna sredstva. Ce pa pade v občini po izpolnitvi prvih dveh kri- 
terijev proračunska potrošnja izpod 200 din, se na podlagi sporazuma med 
izvršnim svetom in republiško izobraževalno skupnostjo določijo občini dopol- 
nilna sredstva tudi za proračunsko potrošnjo. 

Čeprav tudi za nas ta rešitev ni načelna, naj vas opozorim, da so komisije 
skupščine in izvršnega sveta preverile vsak naš. izračun, vsako postavko, vendar 
niso našle nobene rezerve. Zato pomeni vračanje sredstev nazaj v proračunsko 
potrošnjo občin zniževanje sredstev za izobraževanje. To hkrati pomeni, da 
ne bodo uresničena stališča o osebnih dohodkih, o katerih smo prej govorili, 
posebno še, če bodo znižani dohodki izobraževalne skupnosti s spremembo pro- 
metnega davka. Za nas je seveda nesprejemljivo povečevanje proračunske po- 
trošnje nad 200 din na prebivalca, kajti po naših izračunih se bo potem število 
dopolnjevanih občin povečalo še za 11 občin. S takšnim sklepom boste pripeljali 
samo do tega, da boste zopet morali iskati milijardo in pol dopolnilnih sred- 
stev. Kdo bo ta znesek zagotovil? Republiška izobraževalna skupnost seveda ne, 
to je razumljivo. Ta sredstva so sprva bila predvidena za izobraževalno skup- 
nost, pa so ji bila znižana na pritisk razvitih občin. Ta odpor razvitih seveda 
onemogoča uvajanje principa, o katerem je govoril tovariš Matičič. 

Na koncu želim opozoriti še na tole: Republiška izobraževalna skupnost bo 
poskušala pri izdelavi meril upoštevati vaše priporočilo. Vendar vas že vnaprej 
lahko opozorim, da je kriterij 230 din zadnji možni kompromis. Skupnost ne 
more kriti niti potrošnje do 200 din na prebivalca. Po naših izračunih bi namreč 
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potrebovali za kritje razlike do 200 dodatnih sredstev v višini 8,7 mio din, 
mogli pa smo zbrati samo 5 mio din. 

Če torej meni skupščina, da je za dodatno dopolnjevanje občin republiški 
proračun, naj to stori. Vendar, kolikor poznam zadevo, je to neizvedljivo. V 
tem primeru bo res prišlo do »cenkanja, miklavževanja«, ne pa do poštenega 
in odkritega izračuna. In končno mi dovolite še tole pripombo. Doslej, ko še ni 
bilo tako preciznih meril za dopolnjevanje, se ni pritožila niti ena dopolnjevana 
občina. Sedaj, ko so merila pripravljena, pa se pritožuje cel kup občin. Zato 
oporekam mnenju tovariša poslanca Matičiča, da je republiška izobraževalna 
skupnost »cenkala in miklavževala«. 2e lani smo imeli merila in so se z njimi 
strinjale vse dopolnjevane občine; zato tudi ni bilo pritožb. 

Res pa je, da merila v letu 1968 še niso bila dovolj dodelana. Izpopolniti 
jih bo treba v tej smeri, da bodo obveznosti občin v večji meri izenačene. Kaj 
takega si nismo upali predlagati, ker bi s tem še močneje potrkali na solidar- 
nost občinskih skupščin na razvitejših območjih. Dobro vemo, da bo Ljubljana 
lahko namenila za izobraževanje bistveno manj kot 3,2 % iz osebnega dohodka 
in 60% iz ostalih prispevkov, pa bo lahko vseeno zagotovila sedanji standard 
šolstva. Ta prispevek, ki ga predvideva in priporoča tudi vaša komisija, bo 
prizadel predvsem nerazvite občine. Na to smo pa ob zniževanju dopolnilnih 
sredstev opozorili. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Prosim, kdo želi besedo? 
Besedo ima tovariš dr. France Hočevar. 

Dr. France Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci. Povedal ne 
bom nič novega in sem prosil za besedo predvsem zato, da ne bi poslanci dobili 
vtisa, da se izvršni svet za ta problem ne zanima in ga ne pomaga reševati. 

Najprej se zahvaljujem tovarišem, ki so delali v komisiji za izpopolnitev 
sistema financiranja in posebej tovarišu poslancu Matičiču. Mislim, da bodo 
zaključki njihovega dela zelo koristili pri nadaljnjem izpopolnjevanju sistema 
dopolnilnega financiranja temeljnih izobraževalnih skupnosti. Bila bi škoda, 
če bi na te zaključke pozabili, komisijo- pa razrešili. Predlagam, da jo zadolžimo, 
da še naprej proučuje bodočo sistemsko ureditev in to na podlagi izhodišč, ki 
jih je tukaj obrazložil tovariš Matičič. Mislim, da bo iz predlaganih variant izšlo 
tudi več izračunov, kar vse bo omogočalo, da bomo dopolnjevanje še bolje 
uredili. Kar zadeva letošnje predloge, zlasti priporočilo, ki ga imamo pred 
seboj, naj povem naslednje. V načelu ne moremo oporekati predlogom tova- 
rišev za ureditev dopolnjevanja. Ob izdelavi proračuna še nismo predvideli 
načina dopolnjevanja, ki je predložen v 3. točki. Ta namreč pomeni, da republi- 
ška izobraževalna skupnost dopolnjuje tudi proračunsko potrošnjo najbolj ne- 
razvitih občin. Mislim, da je ta princip v redu, če bo omogočil izenačiti mož- 
nosti izobraževanja. Ce ga ne sprejmemo, bomo nujno morali iskati druge 
rešitve, ki pa bodo tej podobne. V prihodnem letu, kot je povedal tovariš Zaje, 
naj bi bil zagotovljen minimum proračunske potrošnje v višini 200 din na glavo 
prebivalca. To zahteva, da dobi republiška izobraževalna skupnost še 8,7 mio 
sredstev. Ce pa povečamo minimum proračunske potrošnje na 230 din, moramo 
zagotoviti skupnosti 15 do 18 mio din. Opozarjam, da ta sredstva niso nikjer 
zagotovljena. Mislim, da skupščina ne bi ravnala prav, če bi priporočila ures- 
ničitev naloge, ki je zaradi pomanjkanja sredstev sploh ni mogoče uresničiti. 



168 Republiški zbor 

Brez materialnega kritja pa mislim, da priporočila ne bi smeli sprejeti in ga 
izvršni svet ne bi mogel podpreti. Hvala lepa! 

Podpredsednik Marija Mesaric: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, 
tovariš Ivan Kreft ima besedo. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Strinjam se s priporoči- 
lom tovariša podpredsednika izvršnega sveta, da naj naša komisija nadaljuje 
z delom, ker je nerešenih še mnogo problemov. 

Povedal bi vam konkreten primer iz radgonske občine. Predvčerajšnjem 
sem bil na sedežu občinske skupščine Gornja Radgona in je tajnik občine po- 
vedal, da bo imela letos občina 60 milijonov manj dohodkov kot lani. Glavni 
razlog za to je zapora izvoza mesa, ki je sicer formalno že ukinjena, dejansko 
jo avstrijske oblasti še izvajajo in celo strožje. Namreč v čem je stvar? Ne gre 
samo za to, da je tam pet mesnic, in da bi za radgonsko prebivalstvo zadoščala 
samo ena, marveč za to, da so avstrijski prebivalci prihajali k nam kupovat 
meso, ki je veliko cenejše kot v Avstriji. Nakupovali so tudi alkoholne pijače, 
ki so prav tako veliko cenejše. Od prometnega davka na to blago je lani pri- 
teklo veliko sredstev v občinski proračun. 

Tovariši, ko sem šel na govornico, me je že spremljal medklic, da bom 
zopet govoril o odnosih s federacijo. Res gre za to. Vsak dan sem govoril po 
telefonu s sekretariatom za zunanje zadeve v Beogradu in lahko bi povedal 
imena vseh tistih, s katerimi sem govoril. Vedno sem dobil pojasnilo, da je že 
vse urejeno in da bo v najkrajšem času zapora ukinjena. Ko sem bil v Gornji 
Radgoni, so povedali, da so predstavniki avstrijskih lokalnih organov zahtevali, 
naj se povežemo z ministrstvom za zunanje zadeve na Dunaju. Tam so se iz- 
govarjali, da pač formalno zapore ni več, vendar še veljajo preventivni ukrepi, 
ki so vezani na neko mednarodno konvencijo. Zato mesa še ni mogoče prenašati 
čez mejo. Tovariši v Beogradu mi tega niso povedali. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Ugotavljam, da poslance ta problem 
ne zanima. 

Ivan Kreft: Hočem reči samo to, da premalo skrbimo, da bi naši pro- 
računi imeli dovolj sredstev za šolstvo. Občina bo imela 60 milijonov manj 
sredstev kot lansko leto samo zaradi tega, ker naši pristojni organi ne skrbijo 
dovolj za varstvo naših interesov, četudi gre za manjši problem. To je pa tudi 
nekaj, kar je zaskrbljujoče. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala. Prosim, tovariš Matičič ali 
želiš še kaj pojasniti? 

Cene Matičič: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši poslanci! 
Trdil sem, da je meja 230 din na glavo prebivalca spodnja meja, ki še omogoča 
zadovoljevanje ostale proračunske potrošnje v občinah. Sam sem šolnik, delal 
sem dolga leta v šoli in v parlamentu sem se ogorčeno' boril za sredstva za 
šolstvo. Kot poslanec tega visokega doma pa prav tako ne morem sprejeti misli, 
da bi ostala proračunska potrošnja padla pod 230 din na glavo prebivalca. S 
tem posredno odpiram drug problem, to je upravičenost obstoja nekaterih ob- 
činskih skupščin. Menim, da verjetno nihče od vas ne želi tega vprašanja reševati 
v zvezi s šolstvom. Tovariš Zaje je jasno povedal, da je izobraževalna skupnost 
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na probleme dopolnjevanja opozarjala že pred meseci, vendar brez posluha. Za 
komisijo je kriterij 200 dinarjev nesprejemljiv. Zato v imenu komisije takšnega 
priporočila ne morem predlagati. Če pa vztrajamo pri 230 din, se pri tem jasno 
zavedamo, da je potrebnih 18 milijonov din dodatnih sredstev, če hočemo ures- 
ničiti stališča o sanaciji šolstva. Ponovno se vračam na predčasno diskusijo v 
tem parlamentu. Tedaj smo nekateri poslanci ugotavljali, da je stališče gospo- 
darskega zbora in pa izvršnega sveta, ki sta predlagala zmanjševanje sredstev 
republiški izobraževalni skupnosti, zgrešeno. Do kompromisa je potem vseeno 
prišlo. In že takrat, če se spomnite, smo nekateri poslanci opozarjali, da se bo 
ta problem ponovno pojavil. Iz tega vidika ne vidim rešitve v tem, da bi lahko 
znižali kriterij 230 din. Hkrati pa tudi menim, da predlog tovariša Pušenjaka, 
ki dviguje spodnjo mejo na 240 ali 250 din, v sedanjem obdobju prav tako 
ni sprejemljiv. 

Kar zadeva pripombe k sistemu, ki ga predlagam za drugo leto, moram 
ponovno povedati, da ne pomeni progresivnega obdavčevanja. Progresivna stop- 
nja bi bila popolnoma drugačna kot tista, ki ste jo videli na tabeli. To pred- 
stavlja zelo blago logaritmično povečevanje. 

Glede na to, kar je povedal tovariš dr. Hočevar, postavljam izvršnemu 
svetu tole vprašanje: 

»Ali more izvršni svet zagotoviti 10 milijonov din dodatnih sredstev?« Kot 
vemo, je izvršni svet to politiko sprejel in skupščina jo je potrdila. Zato tudi 
ne vidim vzroka, da bi zaradi tega morala trpeti druga potrošnja, ki je v občini 
nujno potrebna. Če ni denarja, potem si natočimo čistega vina in recimo, da 
občine A, B ali C ne morejo več obstojati. To pa je vsekakor drugo novo vpra- 
šanje. Šolniki in verjetno tudi naš parlament se ne strinjajo, da bi se ravno' na 
problemu šol lomila kopja o obstoju nekaterih občin. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala. Besedo ima Niko Belo- 
pavlovič. 

Niko Belopavlovič: Tovarišice in tovariši poslanci. Ko je tovariš 
Ludvik Zaje primerjal občini Logatec in Metliko, koliko dajeta sredstev za 
šolstvo, sem ga tako razumel, da je hotel povedati, da občina Logatec kaže do 
šolstva polno razumevanje, medtem ko ta nesrečna Metlika, ki ni dala nobenega 
dinarja, pa šolstvo popolnoma zanemarja. Tu je tovarišica Dragica Dekleva, ki 
bo lahko povedala, da je bil lani tak sistem dopolnjevanja, da je občina za- 
gotovila sredstva za proračunsko potrošnjo, da pa je sklad pokril potrebe 
šolstva. 

Mislim, da vas ni treba prepričevati o tem, v kakšnem položaju se nahajajo 
belokranjske občine. 

Ne vem, če so one krive, da je od 24 000 Belokranjcev bilo 5 in pol tisoč 
v partizanih in da je v občini 1200 invalidov. Ti so še zmeraj zelo težak socialni 
problem, čeravno se je gospodarstvo tudi na tem področju nekoliko razvilo. Vse 
šole so bile po vojni požgane. Denarja za šole občina ni imela in je zato naje- 
mala kredite, ki jih mora še sedaj vračati. Omenjen je bil tudi asfalt. Mislim, 
da se spominjate razprav, zakaj občine prispevajo tako malo- sredstev za ceste. 
Naša občina je prispevala najmanj in tudi edina cesta prvega reda je bila v tej 
občini najpozneje asfaltirana. 

Občina ima s šolstvom velike probleme, in ne da bi očital tovarišu Zajcu, 
ki je zadolžen za šolstvo, menim, da bi morala izobraževalna skupnost situacijo 
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v občini dobro poznati. Tudi letos je situacija v občini težka. Oglasil bi se že 
na prejšnjih sejah, pa me je ohrabril ekspoze predstavnika izvršnega sveta, ko 
je dejal, da bodo sredstva zagotovljena vsem šolam in ne glede, kje se one 
nahajajo. 

Zaradi tega sem menil, da ni potrebno, da se oglasim k besedi. Omenim 
naj, da bi morala občina letos zagotoviti približno 400 000 din več kot lani, 
dohodkov pa bo imela 700 000 din manj, ker bodo odpadli dohodki od privatnih 
prevoznikov, ki jih je v občini precej. Zaradi tega mislim, da je treba takšne 
občine in kraje obravnavati individualno in ne v poprečju. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima inž. Ferdo Papič. 

Inž. Ferdo Papič: Tovarišica podpredsednik, tovariši in tovarišice 
poslanci. Ponovno se oglašam k besedi, ker me je k temu izzvala tovarišica pod- 
predsednica. Mislim, da smo danes marsikaj razčistili, vendar so še določene 
zadeve, ki niso popolnoma jasne. Takrat, ko smo sprejeli proračun, sem opozoril, 
da pomenijo za občinsko skupščino dopolnilna sredstva bistveni instrument 
gospodarjenja. Takrat je bilo omenjeno, da pripravlja izobraževalna skupnost 
kriterij 3,2%. Ne morem pa razumeti tovariša Zajca, ko je dejal, da so se vse 
občinske skupščine s tem instrumentom strinjale in da se lani kot tudi letos 
niso pritoževale. Mislim, da so letošnji kriteriji veliko težji in trdim, da bodo 
za marsikatero občino usodni. Tovariš dr. Hočevar je vprašal, kje naj vzame 
sredstva republika? Nihče pa ne vpraša, kje naj vzame sredstva občinska skup- 
ščina, in sicer tako, da bo hkrati uresničila priporočilo republiškega zbora, naj 
obremenitev gospodarstva ne bo večja kot lani. Verjetno izvršni svet in tov. 
Hočevar smatrata, da je to pač zadeva občin. 2e na prejšnji seji sem izrazil 
zaskrbljenost, da bodo občine zagotovile sredstva za kritje primanjkljaja tako, 
da bodo bolj obremenile gospodarstvo. To je povsem razumljivo, ker rešitvi 
sta samo dve. Ali obremeniti gospodarstvo, ali pa dobiti sredstva od izobra- 
ževalne skupnosti. Opozoril sem tudi že, da se ne strinjam s tem, da bo izobra- 
ževalna skupnost dopolnjevala občine, ki bodo imele proračunsko potrošnjo na 
prebivalca pod 200 oziroma 230 din. Svoj amandma umikam pod pogojem, če 
bo zbor sprejel priporočilo komisije. Vprašam tudi, kaj bo storila s priporo- 
čilom izobraževalna skupnost. Da ga lahko v predal, kot to delajo drugi z na- 
šimi priporočili. 

Menim, da je treba problem dopolnjevanja reševati v smeri, ki jo je nakazal 
tovariš Matičič. Verjetno ni vzdržno, da je razmerje med dohodki občin 1 : 7,4. 
Verjetno bo treba v naslednjem letu sprejeti pravičnejše in tudi bolj realne 
instrumente. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, še kdo želi besedo? Besedo 
ima tovariš Franci Kolar, naslednji pa je tovariš Seitel. 

Franci Kolar: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši! Stri- 
njam se s priporočilom, ki smo ga dobili pred nadaljevanjem oziroma pred za- 
četkom razprave o tej točki dnevnega reda, čeprav se v polni meri zavedam, 
da ta hip ni še mogoče ugotoviti ali je podana materialna podlaga za njegovo 
uresničitev. Vendar menim, da priporočila ni treba ozko tolmačiti. Mislim, da 
ne nalaga vsaki občini obveznosti v točno izračunanem znesku, temveč dopušča 
še zmeraj možnost dogovarjanja in usklajevanja takih pogojev. Zaradi tega bom 
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glasoval za priporočilo in še enkrat ponavljam, da je treba priporočilo bolj 
široko interpretirati. 

Naj opozorim samo še na to, da v zvezi z razpravami o financiranju šol- 
stva ni mogoče reševati problema obstoja nekaterih občin. To je mnogo globlje 
in širše vprašanje, ki ga ne smemo poenostavljati. Mislim, da nimamo pravice, 
da bi ob tem problemu sploh lahko razpravljali o upravičenosti obstoja ali 
neobstoja nekaterih občin. 

Če govorim o razmerah v svoji volilni enoti, lahko rečem, da so njej vsi 
družbeni dejavniki in volivci pokazali veliko volje, da bi problem šolstva rešili. 
V tej občini je uspel eden od redkih referendumov, s katerim so se občani od- 
ločili 5 let prispevati določen odstotek od svojih neto osebnih dohodkov za 
sanacijo nekaterih zelo perečih materialnih problemov šolstva. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš 
Viktor Seitl. 

Viktor Seitl: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da so predlogi, 
zlasti pa stališča republiške izobraževalne skupnosti vsaj za nekatere občine 
nesprejemljivi. Zato podpiram z vsem srcem priporočilo oziroma predlog ko- 
misije, da se spodnja meja proračunske potrošnje dvigne na 230 din. Zakaj? 
Zato, ker predlogi skupnosti v ničemer ne stimulirajo tistih občin, ki so že 
doslej imele do šolstva boljše razumevanje in dajale večja lastna sredstva. Za 
primer naj navedem občino Radlje, ki je že doslej dajala 45 % proračunskih 
dohodkov, druga proračunska potrošnja pa je znašala 199 din na prebivalca. 
To se pravi, da smo s prizadevanjem, da bi sami izboljšali položaj šolstva, sebi 
močno škodovali. Ostali bomo na isti ravni, mislim, da pa to ni smisel dopol- 
njevanja. Sedaj je vprašanje, kdo bo za to nosil posledice in bil odgovoren. Zdi 
se mi, da gre naša vlada prelahko^ prek tega problema in vse bolj prihajam 
do spoznanja, da ima republika do krajev ob avstrijski meji mačehovski odnos. 

Poskušali smo sami rešiti ta problem, sedaj pa smo postali malodušni. 
Prav lahko bi v letu 1968 in v 1967 rekli, da rabimo za proračunsko potrošnjo 
250 ali 230 din na prebivalca, prosvetnim delavcem pa, naj štrajkajo. Nekdo 
je že prišel na to misel. Položaj naše občine je težak, predlogi skupnosti pa ga 
bodo konservirali, saj bodo tiste občine, ki bodo dajale samo po 11, 15 ali 
17 % lastnih sredstev iz proračuna za šolstvo, imele še zmeraj 270 ali 280 din 
neto proračunske potrošnje. Ti odnosi so nesprejemljivi. Dobro, se bomo začeli 
pogovarjati o ukinjanju občin. 

Občino je po mojem mnenju v naši družbi najlaže ukiniti. Našo lahko že 
jutri razpustimo. Samo kdo bo potem v slovenski družbi skrbel za socialo. 
Zanjo je potreben denar, ker nje ne moremo ukiniti. Ne vem, kdaj bomo to 
spoznali. Lahko mirne duše tistih nekaj milijončkov, ki jih porabi uprava, črta- 
mo s seznama splošne potrošnje, samo tistih 200 socialnih podpirancev, ki ni- 
majo nobenega dinarja za preživljanje in pa seveda za dajatve za zdravstveno 
zavarovanje itd:, pa ostane. Če prevladuje prepričanje, da je občin preveč, potem 
sem jaz takoj za to, da se jutri po seznamu občin začnemo pogovarjati, katero 
bomo likvidirali. Menim, da pa to ni rešitev, ki bi bila v tem trenutku spre- 
jemljiva. Zato mislim, če so današnji predlogi res iskrena priprava, da vsaj 
minimalno ublažimo razlike v šolstvu, potem se strinjam s priporočilom, ki ga 
je predlagal tovariš Matičič v imenu komisije in je potrebno, da ga sprejmemo 
ter se zavzamemo za njegovo uresničitev. V imenu svoje volilne enote se za- 
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vzemam za stališče, da dobijo občine, v katerih bi padla proračunska potrošnja 
pod 230 din, dopolnilna sredstva. Takšen predlog pozdravljam, ker smatram, 
da pomeni resen napredek pri odpravljanju nevzdržnih socialnih razlik in kri- 
vic, ki se sedaj dogajajo. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Še kdo želi besedo? Besedo 
ima tovariš Miran Cvenk. Prosim. 

Miran Cvenk: Tovarišica predsednica, tovarišice poslanke in tovariši 
poslanci! Dovolite mi, da se oglasim kljub obsežni razpravi o tem problemu. 
Najprej naj opozorim, da vsi skupaj in zlasti naši upravni organi že več let 
iščemo neka objektivna merila za dopolnjevanje občin. Sedaj si predstavljamo, 
da smo ta objektivna merila našli. Menim, da kljub sodelovanju upravnih 
organov in inštitutov teh objektivnih meril še nismo' našli. Danes hočemo sami 
sebe prepričati, da so predložena merila objektivna in da bomo z njimi lažje 
reševali probleme šolstva. Spomnimo se samo na delitev dopolnilnih sredstev 
občinam v preteklem letu, ko smo nazadnje ugotovili, da merila niso bila pra- 
vilna. Se zmeraj, ko obravnavamo občine, takšne kot so, hočemo, da bi na eni 
strani v celoti rešile šolstvo, na drugi strani pa prav tako uspešno izpolnjevale 
druge naloge, za katere odgovarjajo. Ce bodo občine uspešno rešile problem 
šolstva, se bo v nekaterih občinah zelo poslabšal že tako' težak položaj. To nam 
mora biti jasno, če bo premalo sredstev za socialno skrbstvo in zdravstveno 
zaščito, potem nismo dosti storili. Priporočilo, ki ga imamo pred seboj, delno 
ublažuje položaj občin, v katerih bo proračunska potrošnja padla pod 230 
oziroma 200 dinarjev. Hkrati pa bi bilo treba tem občinam prikazati možnost 
njihovega nadaljnjega razvoja, da bodo vedele, kakšno perspektivo imajo. Druga 
stvar je ta, tovariši, da je skupščina določila le skupna sredstva za vse potrebe 
republiške izobraževalne skupnosti, ni pa določila višine sredstev za dopolnje- 
vanje. Zato menim, da je možno v okviru vseh razpoložljivih sredstev najti 
rešitve tako za probleme šolstva kot tudi za druge probleme občin. Hvala lepa! 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. Prosim, tovariš Jožko 
Štrukelj ima besedo! Lepo vas prosim, da odhajate samo na oddih v avlo, ne 
pa domov. 

Jožko Štrukelj: Bom zelo kratek. Tovariši poslanci. Bilo je že ve- 
liko povedanega in izgleda, da ponovno začenjamo proračunsko razpravo. Mo- 
ram reči, da izvršni svet s tem priporočilom do danes ni bil seznanjen. Zato 
tudi nimam pooblastila od izvršnega sveta, da bi karkoli v zvezi z njim povedal. 
Povem lahko; le svoje mnenje. Za uresničitev priporočila ni nobenega kritja 
in vi veste, da ne moremo sprejeti nobenih obveznosti, če niso zagotovljena 
sredstva. Sprejeli smo uravnovešen proračun in o njem v zvezi s priporočilom 
ne moremo diskutirati. 

Drugo so merila, ki so pred nami. Strinjam se z vsemi tistimi poslanci, ki 
menijo, da ne more izobraževalna skupnost dopolnjevati občinskih proračunov, 
vendar stvar ni tako hudo, ker gre le za tehniko dopolnjevanja. Popolnih meril 
še ne bomo našli tako hitro. Merila so namreč lahko objektivna le eno leto. 
Ko sprejmemo nove proračune na podlagi novih instrumentov, s tem avtoma- 
tično porušimo merila dopolnjevanja in več ne ustrezajo. Menim, da bi bilo 
mogoče na podlagi studije, ki jo je tovariš Matičič tu razlagal, perspektivno 
za nekaj let urediti dopolnjevanje, da bi se razlike v šolstvu hitreje zmanjševale. 
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Trdim, da so tudi izvršni svet in naši upravni organi v tem pogledu Veliko 
storili,' vendar smo med kolesjem, ki nas poganja s tako silo- naprej, da smo 
praktično precej onemogočeni ukrepati. Vi točno veste, ko smo razpravljali 
z mestnimi občinami, kolikšna je bila kritika, zakaj smo se samo z njimi sestali. 
Vendar po prvotnih predlogih bi te občine izgubile več milijard in bi s tem 
nastal problem financiranja njihovega šolstva. Bili ste priče, da smo morali 
vsi popuščati. Tovariš Zaje je točno povedal, kakšna bo situacija, pa smo morali 
vseeno popuščati, ker bi sicer nastali novi problemi. Ne smemo zanemariti, 
da so mestne občine nosilci širših družbenih obveznosti na področju kulture, 
znanosti in tudi izobraževanja. Lansko leto smo dali za dopolnjevanje 5 milijard, 
letos dajemo 8 milijard. Nismo sicer določili fiksnega zneska, vendar vemo, da 
je izobraževalna skupnost namenila 8 milijard; več sredstev pa ni. Rad bi samo 
še to rekel, da bo republiški proračun , s predpisi, ki jih bomo sprejeli, izgubil 
550 milijonov S din dohodkov. Menim, da bomo morali priti pred vas zelo 
kmalu z rebalansom republiškega proračuna. Tedaj boste videli, od kod naj 
vzamemo milijardo 800 milijonov. Naj predlagamo tu nove instrumente! Upo- 
števajte tudi predpise, ki jih bomo obravnavali v 7., 8., in 9. točki dnevnega 
reda in s katerimi bomo izgubili iz proračuna 550 milijonov S dinarjev. 

Mislimo, da proračunska situacija v občinah ni tako težka, kakršno so 
hoteli nekateri brez številk prikazati. Situacija je težka vsepovsod, ne samo v 
občinah in menim, da se moramo letošnjo leto sprijazniti s tem, kar imamo. 
Komisija naj nadaljuje z delom in naj predlaga izvršnemu svetu in skupščini 
še nova objektivnejša merila in način, kako naj v bodoče rešujemo ta problem. 
Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Zeli še kdo razpravljati? Ali lahko 
razpravo zaključim? Tovariš Zorko, ali želiš besedo? (Ne želi.) 

Pred nami je kljub številnim ugovorom priporočilo, ki ga je predložila 
komisija. Naj povem, da o njem še ni razpravljal in glasoval prosvetno-kul- 
turni zbor, ker še ni imel seje. Želim vas opozoriti na pomoto v prvi vrsti. 
Piše komisija republiškega in gospodarskega zbora; prav pa je komisija re- 
publiškega in prosvetno-kulturnega zbora. Priporočila ne bi čitala, ker ga imate 
pred seboj. Prosim, da preidemo na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (9 poslancev dvigne roko.) 
Se je kdo vzdržal? (6 poslancev dvigne roko.) Z 9 proti in 6 vzdržanimi glasovi 
je priporočilo sprejeto. K tej točki smo dobili od izobraževalne skupnosti SR Slo- 
venije predloge sklepa o merilih in pogojih za dodeljevanje posebnih dopol- 
nilnih sredstev, vendar skupščina izobraževalne skupnosti o njem še ni raz- 
pravljala. O sklepu bomo sklepali, ko ga bo sprejela skupščina izobraževalne 
skupnosti in ga predložila v soglasje. 

Razen tega bi želela, da se izjasnimo še o naslednji zadevi. Ali se republiški 
zbor strinja s predlogom komisije prosvetno-kulturnega zbora in republiškega 

*zbora o ustanovitvi posebne komisije republiškega zbora in zbora delovnih 
skupnosti za pripravo sistema o dopolnilnem financiranju temeljnih izobraže- 
valnih skupnosti oziroma celotnega financiranja osnovnega izobraževanja. Ali 
naj priporočimo zborom delovnih skupnosti, da tudi oni osvoje tak predlog. 
Moramo se izjasniti tudi o predlogih tovariša Matičiča in o protipredlogu to- 
variša dr. Hočevarja. Matičič želi, da komisijo razrešimo, dr. Hočevar pa pred- 
laga, da naš zbor odloči, naj komisija zaradi že doseženih rezultatov nadaljuje 
z delom. Prosim, tovariš Matičič. 
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Cene Matičič: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši poslanci! 
Moram pojasniti ta predlog. To komisijo sta ustanovila naš in pa prosvetno- 
kulturni zbor. Ker je v komisiji prevladalo mnenje, da so ti problemi širšega 
značaja in da ne zadevajo samo naš in prosvetno-kulturni zbor, predlaga ko- 
misija, da se jo razreši in namesto nje izvolijo vsi zbori novo komisijo s po- 
dobno nalogo. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Mislim, da je bilo pojasnilo tovariša 
Mati čiča umestno in da bi lahko prešli h glasovanju o predlogu sklepa, ki se 
glasi takole: republiški zbor se strinja s predlogom komisije republiškega in 
prosvetno-kulturnega zbora o ustanovitvi posebne medzborske komisije repu- 
bliškega zbora in zborov delovnih skupnosti za pripravo sistema o dopolnilnem 
financiranju temeljnih izobraževalnih skupnosti oziroma celotnega financiranja 
osnovnega izobraževanja in priporoča zborom delovnih skupnosti, da tudi oni 
osvoje tak predlog. Prosim, kdor je za takšen sklep, naj dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Sklep je soglasno sprejet. 

Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to je na 7. toč- 
ko, in sicer na predlog zakona o spremembi zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških prispevkov, davkov in taks. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet s predlogom, da skupščina obrav- 
nava po hitrem postopku v smislu 298. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije. Predstavnika izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda sta tovariš 
Jožko Štrukelj in tovariš Riko Jerman. Ali želi predstavnik izvršnega sveta 
predlog še ustno obrazložiti. (Ne želi.) Zbor mora najprej odločiti, ali bomo 
obravnavali predlog po hitrem postopku. Kdor je za to, da obravnavamo pred- 
log po hitrem postopku, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da zbor soglasno sprejema obravnavo po hitrem postopku. 
Ker tovariš predstavnik izvršnega sveta ne želi dati dodatnih pojasnil, začenjam 
razpravo. Prosim, kdo želi razpravljati? Ali želi besedo poročevalec odbora 
ali zakonodajno-pravna komisija? (Ne želi.) Ce nihče ne želi razpravljati, za- 
ključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Prosim, kdor je 
za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče,) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembi zakona o uvedbi in stop- 
njah republiških prispevkov, davkov in taks soglasno sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dopolnitvi zakona o prispevkih in davkih občanov. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet s predlogom, da ga Skupščina ' 
SR Slovenije obravnava po hitrem postopku v smislu 298. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. Tudi k tej točki je določil izvršni svet za svojega 
predstavnika tovariša Jožka Štruklja. Ali želi besedo tovariš Jožko Štrukelj? 
(Ne želi.) Prosim, če zbor odloči o predlogu, da obravnavamo predlog po skraj- 
šanem postopku. Kdor je za obravnavo po hitrem postopku, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 
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Začenjam razpravo, kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče, zaključujem raz- 
pravo in dajem predlog zakona o dopolnitvi zakona o prispevkih in davkih 
občanov na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Hvala. Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) Ugotav- 
ljam, da je predlog zakona o dopolnitvi zakona o prispevkih in davkih občanov 
soglasno sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, in sicer na predlog za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiškem davku od prometa 
blaga na drobno. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet s predlogom,, da ga Skupščina 
SR Slovenije obravnava po hitrem postopku v smislu 298. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. Predstavnik izvršnega sveta je tudi pri tej točki dnev- 
nega reda tovariš Jožko Štrukelj. Ugotavljam, da ne želi dati dodatnega po- 
jasnila. Prosim, ali se zbor strinja, da obravnavamo tudi ta predlog zakona 
po hitrem postopku. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Začenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati o predlogu? 
Ugotavljam, da ne želi nihče razpravljati. Zato dajem predlog zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o republiškem davku od prometa blaga na 
drobno na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor z dvema glasovoma proti sprejel predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o republiškem davku od prometa blaga na 
drobno. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Dobili ste predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega, sodišča v Celju, 
ki ga je predložila komisija za volitve in imenovanja. Za svojega predstavnika 
je komisija določila tovariša Adolfa Tavčarja. Ali želi besedo tovariš Tavčar? 
Ne želi! Ali želi kdo^ o predlogu odloka razpravljati? Ce ne želi, dajem predlog 
odloka o izvolitvi sodnika občinskega sodišča v Žalcu Borisa Debiča za sodnika 
okrožnega sodišča v Celju na glasdvanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče,) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor soglasno izvolil tovariša Borisa 
Debiča za sodnika okrožnega sodišča v Celju. 

Ali želi kdo razpravljati o predlogu odloka o izvolitvi sodnikov okrožnega 
sodišča v Ljubljani. Ugotavljam, da ne želi. Ali želi tov. Tavčar predlog odloka 
ustno obrazložiti? Ne želi! Če ne želi nihče besede, preidemo na glasovanje. 
Kdor je za to, da se za sodnike okrožnega sodišča v Ljubljani izvolijo: Andrej 
Horvat, sodnik občinskega sodišča v Ljubljani, Marjan Kos, sodnik občinskega 
sodišča v Ljubljani, Breda Lokar-Gaspari, sodnica občinskega sodišča v Ljubljani 
in dr. Janez Tominec, sodnik občinskega sodišča v Ljubljani, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel odlok o izvolitvi sodnikov okrožnega 
sodišča v Ljubljani. 

S tem smo dnevni red izčrpali in se vam zahvaljujem za sodelovanja 

(Seja je bila zaključena ob 19. uri.) 



GOSPODARSKI ZBOB 

60. seja 

(23. januarja 1969) 

Predsedoval: Miran G osla r , 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Vsem lep 
pozdrav. Začenjam 60. sejo gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Opravičili so1 se Ljudmila Fišer, Jože Lesar, Mara Pelc-Čeferin, Rino Simo- 
neti, Ivan Zupan, Ciril Mravlja in Peter Skok. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Preden preidemo na dnevni red, vas v skladu z 210. -členom poslovnika 

Skupščine SR Slovenije obveščam, da je skupščina prejela odločbo ustavnega 
sodišča Jugoslavije, št. U 134/68 z dne 26. 2. 1968, ki jo je to sodišče sprejelo 
po javni obravnavi dne 17. 12. 1968, in sicer v zvezi s presojo^ ustavnosti in 
zakonitosti zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih taksah, 
ki ga je Skupščina SR Slovenije sprejela na seji republiškega in gospodar- 
skega zbora dne 12. in 13. decembra 1967. 

Kot je razvidno iz odločbe, ki ste jo- prejeli skupaj z gradivom za današnjo 
sejo, ustavno sodišče ugotavlja, da omenjeni zakon ni v skladu s 125. členom 
ustave SFRJ in z 2. členom temeljnega zakona o komunalnih taksah. 

V skladu s 3. odstavkom 210. člena poslovnika skupščine morata pristojna 
zbora najkasneje v treh mesecih razpravljati o ukrepih, ki jih je potrebno 
izvesti v zvezi z določbo- ustavnega sodišča. 

Zato predlagam, da pristojni odbor zbora obravnava omenjeno odločbo in 
predlaga ustrezne ukrepe. 

Hkrati vas obveščam, da je izvršni svet Skupščine SR Slovenije poslal v 
obravnavo skupščini še naslednje zakonske predloge s predlogom,, da jih pri- 
stojni zbori obravnavajo po hitrem postopku kot zakonske predloge v smislu 
298. člena poslovnika na današnji seji. Gre za naslednje predloge zakonov: 
predlog zakona o spremembi zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispev- 
kov, davkov in taks, predlog zakona o dopolnitvi zakona o prispevkih in davkih 
občanov in predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiškem 
davku od prometa blaga na drobno. 
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Glede na to predlagam naslednji razširjeni dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 59. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlogi amandmajev k ustavi Socialistične republike Slovenije; 
4. predlogi, za spremembo in dopolnitev sistema pokojninskega in invalid- 

skega zavarovanja; 
5. predlog sklepa o predlogih za spremembe in dopolnitve zveznih predpisov 

o prostih carinskih conah; 
6. predlog zakona o spremembi zakona o uvedbi in stopnjah republiških 

prispevkov, davkov in taks; 
7. predlog zakona o dopolnitvi zakona o prispevkih in davkih občanov; 
8. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiškem 

davku od prometa blaga na drobno. 
Ali se strinjate s predloženim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) 

Dnevni red je torej sprejet. 
Na današnjo' sejo zbora sem povabil poleg izvršnega sveta in pristojnih 

upravnih organov še predstavnike gospodarske zbornice SR Slovenije, republi- 
škega zavoda za socialno zavarovanje Slovenije, republiške skupnosti socialnega 
zavarovanja delavcev, republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in poslov- 
nega združenja — industrijska cona Koper. Tudi ti so vabljeni, da sodelujejo 
v razpravi. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 59. seje zbora. 

Zapisnik ste prejeli skupaj z gradivom za to sejo. Ima kdo' kakšno pri- 
pombo? (Nihče.) To pomeni, da je zapisnik 59. seje zbora odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Na poslansko vprašanje Jožeta Javornika, ki ga je postavil na zadnji seji 
zbora republiškemu sekretarju za finance, je poslanec prejel pismen odgovor, 
ki ste ga prejeli z gradivom k tej točki dnevnega reda. 

V času med obema sejama je poslanec .Miran Glušič postavil poslansko 
vprašanje, ki ste ga prejeli skupaj z gradivom k tej točki dnevnega reda. Nanj 
bo odgovoril Lojze Komel, predstavnik sekretariata za gospodarstvo. 

Lojze Komel: Tovariš poslanec inž. Glušič postavlja naslednje vpra- 
šanje: Kaj namerava izvršni svet ukreniti za organizirano borbo proti toči na 
področju SR Slovenije. V okviru tega vprašanja želi tovariš poslanec odgovor 
na naslednje: kakšen obseg zavzema poprečno letno škoda, ki jo povzroči toča, 
katera področja v SR Sloveniji SO' najpogosteje poškodovana, kakšni so rezultati 
dosedanjih poskusov pri nas in drugje, kako je s potrebno- fopremoi hidro- 
meteoroloških radarjev, kakšen odnos imajo do vprašanja borbe proti toči zava- 
rovalnice ter kakšne in kdaj bomo v Sloveniji začeli izvajati ukrepe za organi- 
zirano borbo proti toči in iz katerih virov se bodo financirali. 

Ocenjuje se, da je toča povzročala v zadnjem obdobju letno okoli 10 000 000 
škode, še posebno velika škoda pa je bila po toči z neurjem v letu 1966, ko je 
znašala okoli 70 000 000 dinarjev. Najpogosteje prizadene toča območje severo- 
vzhodne Slovenije, to je območje Maribora, Lenarta, Ljutomera, Ormoža in 
12 
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Ptuja. Močna toča pa se je pojavila tudi na območju Novega mesta, Bizeljskega, 
Kopra, Vipave in Krasa. 

V Sloveniji smo se borili proti toči z raketami v obdobju od 1954. do 1958. 
leta v Brdih, na Vipavskem in na Bizeljskem. V Brdih so imeli 50 postaj, 
na Vipavskem 17 in na Bizeljskem 27. Ta obramba je bila poskusnega značaja. 
Bila je enotno organizirana, financiral pa jo je DOZ SR Slovenije v Ljubljani. 
Ker obramba ni dala prepričljivih in vidnih rezultatov, jo je DOZ prenehal 
financirati in s tem je bila ukinjena. V istem obdobju so prišli z borbo proti 
toči tudi v SR Srbiji in na Hrvatskem in jo v zadnjem obdobju celo* močno 
razširili. Znano nam. je, da se izvaja obramba proti toči v sosednji Avstriji in 
Italiji ter v Sovjetski zvezi. Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je najbolj 
učinkovita obramba proti toči v Sovjetski zvezi, manj pa v Avstriji in v ostalih 
deželah. 

V letu 1968 je Agrokombinat Maribor organiziral tovrstno službo. Uspeš- 
nosti te službe še ne moremo oceniti. Z raketami so streljali v nevihti. Toče 
sicer ni bilo, vendar ne moremo trditi, da toče ni bilo zaradi obrambe, ker niso 
sodelovali vsi elementi strokovne službe, ki bi lahko tako trditev potrdili. 

Hidrometeoroloških radarjev v Sloveniji še nimamo. Možno> pa jih je na- 
baviti pri JLA. To so sicer manjši radarji, vendar bi bili za potrebe obrambe 
proti toči po navedbah hidrometeorološkega zavoda v Ljubljani zadovoljivi. 

Kot sem že povedal, so se zavarovalnice dokaj angažirale pri obrambi proti 
toči, zaradi slabih uspehov pa se za to ne zanimajo več in zato so obrambo proti 
toči ukinili. Leta 1966 sta dala izvršni svet in republiški sekretariat za gospo- 
darstvo SR Slovenije pobudo, da bi se v Sloveniji ponovno organizirala borba 
proti toči. Takrat se je uveljavilo mnenje, da bi morali organizirati in izvajati 
obrambo proti toči proizvajalci ob sodelovanju hidrometeorološkega zavoda 
v Ljubljani. Dejansko je prišlo do organiziranja te službe na območju Maribora 
s finančno pomočjo občine Maribor, vendar brez potrebnega sodelovanja hidro- 
meteorološke službe. Ker se ugotavlja, da je obramba proti toči uspešna in 
smotrna le ob vsestranskem ter intenzivnem sodelovanju za to kvalificiranih 
strokovnjakov, smo v razgovoru s predstavniki hidrometeorološkega zavoda 
v Ljubljani 25. decembra 1968. leta in v dogovoru s predsednikom komiteja za 
kmetijstvo in gozdarstvo pri izvršnem svetu sklenili, da hidrometeorološki zavod 
pripravi načrt in predlog obrambe proti toči in ga da v obravnavo pri zgoraj 
citiranem komiteju. Komite je na svoji seji dne 9. 1. 1969 ta problem obrav- 
naval in zavzel stališče, da se s smernicami za obrambo proti toči, kot jih je 
predlagal hidrometeorološki zavod, strinja in da je potrebno, da vsoi nadaljnjo 
organizacijo obrambe proti toči z vsemi zainteresiranimi izpelje gospodarska 
zbornica SR Slovenije. 

Smernice, ki jih predlaga hidrometeorološki zavod za obrambo proti toči, 
so v kratkem naslednje: določijo naj se območja, kjer bi prišla v poštev 
obramba pred točo s predpostavko, da bi se dala zmanjšati škoda, največ za 
6-krat. Za predvideno obrambo na približno 200 000 ha bi rabili 4 radarje in 
8 topov. Ker pa letos tak način obrambe še ne pride v poštev — nimamo uspo- 
sobljenega kadra in granat — bi porabili še rakete. 

Za obrambo omenjenega območja bi rabili 120 strelnih postaj. Vsi strelci 
bi bili povezani brezžično z radarskim centrom, od koder bi dobili navodila 
kdaj, kam in koliko raket je treba izstreliti. 

Ko bo možno nabaviti ustrezne granate za topove, polnjene s svinčenim 
ali srebrovim jodidom, bi se obramba lahko preusmerila na streljanje s topovi. 
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Postaviti je treba center za obrambo proti toči z ustrezno opremo ijn 
kadrom: 3 meteorologi, 4 radarji, 3 kratkovalovne radio-sprejemne in oddajne 
postaje, ki služijo za povezavo centra s prognostično službo v Ljubljani, 120 
strelnih ramp ali 8 topov, 140 kosov ročnih primopredajnih radijskih aparatov, 
skladišča za rakete, kontrolno mrežo za postavitev ombrometrov, točimetrov 
in ombrografa. 

Stroški za kompletno službo obrambe proti toči za branjenje površine 
do 200 000 ha bi znašali po navedbah hidrometeorološkega zavoda v Ljubljani 
1 923 000 dinarjev, kar pomeni okoli 10 dinarjev na branjeni ha. 

Celotna organizacija obrambe proti toči je v nadaljnjem odvisna -predvsem 
ob pripravljenosti proizvajalcev, predvsem od tega, koliko so voljni sodelovati 
in zagotoviti sredstva. Hidrometeorološki zavod v Ljubljani je pripravljen pri 
tem delu sodelovati in ga organizirati. Menimo, da bi bilo potrebno tudi sodelo- 
vanje občin predvsem s finančne strani, ker moramo vedeti, da je občina tista, 
ki se v primeru večjih škod po toči, po dosedanji praksi, odpoveduje dela 
dohodka iz kmetijstva. 

Da bi se obramba pred točo čimprej enotno organizirala, je potrebno, da 
se vsestransko vzbuja interes pri proizvajalcih in pri vseh ostalih zainteresi- 
ranih. Opozoriti bi pa želel tovariša poslanca še na to, da bodo strokovnjaki 
o dejavnosti organizacij in uspešnosti te obrambe javnost tudi v bodoče se- 
znanjali. Hvala lepa. 

Predsednik Miran G o si ar : Hvala lepa. Drugih vprašanj do sedaj ni 
bilo, razen če želi postaviti na tej seji še kdo kako vprašanje. Prosim tovariš 
Javornik. 

Inž. Jože Javornik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Prejel sem odgovor na postavljeno vprašanje republiškemu sekretarju 
za finance, vendar trdim, da je ta odgovor pomanjkljiv, zlasti v prvi točki. 
Iz njega ni razvidno, kakšne posledice bodo nastale s sprejetjem zakona o 
hranilno-kreditni službi. Ta odgovor, ki samo laično ponavlja, kdo je o tem 
razpravljal, vsebuje zagotovilo, da so< o tem razpravljali strokovnjaki, ne more 
kot laika na tem, področju, ne mojih volivcev. To je pravzaprav samo naknaden 
komentar, ki pa izvira iz eno leto starega gradiva. Zato ponavljam prvo točko 
tega vprašanja in jo dopolnjujem s tem, da želim podrobno razčlenitev posledic, 
ki jih bo ta zakon imel na prerazporeditev zbranih hranilnih vlog pri kmetij- 
skih delovnih organizacijah v zvezi z določili tega zakona o likvidnosti, o- re- 
zervi, o obveznem jamstvu, o subsidiarnem jamstvu banke itd. Zato< bi prosil 
za dopolnilni odgovor na to vprašanje, ker so med tem časom, prav gotovo 
nastale spremembe v višini vloženih sredstev pri kmetijskih organizacijah. 
Hvala, 

Predsednik Miran G o si ar: Hvala. Tovariš Jerman, republiški se- 
kretar za finance bo odgovoril na vprašanje. 

Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. To- 
variš poslanec inž. Javornik! Želel bi vam odgovoriti na pravkar izrečeno- 
kritiko glede odgovora na prvo vprašanje. Prvotno ste vprašali, če je gradivo 
dovolj proučeno in odgovoril sem vam, da je glede na to, kar mi vemo, dovolj 
12* 
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proučeno. Potem ste me vprašali, ali je s tem zagotovljeno, da bo zakon dosegel 
namen, da bi občani v večji meri vlagali v hranilno-kreditne odseke. Mislimo, 
da bo tak zakon, v katerem je določeno jamstvo republike in urejena taka 
služba, dosegel svoj namen. To ste vprašali in na to sem vam odgovoril. 

Kar sedaj sprašujete, pa razumem kot vaše dodatno vprašanje. Imeti želite 
podatke o tem, kakšna je višina hranilnih vlog, kakšno razporeditev smemo 
ali je mogoče pričakovati glede na obvezno rezervo in podobno. Ce bi v tem 
smislu razumel vaše prvotno vprašanje, bi vam odgovoril na to že v tem 
odgovoru. 

Oglasil sem se k besedi predvsem zato', da poslanci ne bi imeli vtisa, da 
vam ne odgovarjam dovolj pozorno. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Klemenčič se je javil k besedi. 

Franc Klemenčič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! V imenu 
10 poslancev gospodarskega zbora in to inž. Skoka, Kolariča, Slaviča, Zupančiča, 
Sorlija, inž. Prevolnika, Glušiča, Grašiča, Vogrinca in sebe, postavljam na 
osnovi 23. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije naslednje vprašanje: kaj 
je z modernizacijo železniške proge Zidani most—Šentilj? 

Vprašanje postavljamo zato, ker je promet na tej zastareli in izrabljeni 
progi zelo otežkočen. Inšpektor skupnosti jugoslovanskih železnic je že leta 1962 
predlagal, da bi promet na tej progi ukinili, in ga ponovno uvedli šele, ko 
bi usposobili za varno vožnjo vsaj en tir. Z modernizacijo bi dosegli, da bi bila 
Štajerska kot pomembno gospodarsko področje učinkovito povezana s sodobnim 
komunikacijskim sredstvom z ostalo Slovenijo. Modernizacija te proge je pred- 
videna v 7-letnem planu železnice, vendar se zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev plan ne izvaja tako, kot je bilo predvideno. O tem planu smo razprav- 
ljali v tej hiši in sprejeli leta 1965 zakon o oprostitvi prispevka iz osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja delavcev v organizacijah jugoslovanskih železnic, 
ki pa je bil še v istem letu razveljavljen. 

Sicer pa smo že večkrat začeli razpravljati o vprašanju modernizacije že- 
lezniške proge. Tako SO' se poslanci in predstavniki družbeno-političnih čini- 
teljev na območju Štajerske novembra lani sestali s predstavniki železnice. 
Železnica je združenju poslovnih bank Slovenije in skupnim rezervam gospodar- 
skih organizacij SR Slovenije maja 1967 predložila ustrezne zahteve za odobritev 
kreditov. Vendar pa do danes še ni konkretne odločitve glede modernizacije 
štajerske proge. Ker pa pričenjamo z modernizacijo prometnih sredstev Slove- 
nije, je nujno, da vključimo tudi modernizacijo štajerske magistrale, saj se ne- 
prestano vrstijo pritožbe, da je ta del naše republike v prometnem oziru odrezan 
od ostale Slovenije. Zato bi bilo treba temu vprašanju posvetiti več pozornosti 
in omogočiti, da se zahteva po modernizaciji čimprej realizira, kajti štajersko 
progo bi se lahko z majhnimi sredstvi moderniziralo v nekaj letih, medtem 
ko nova hitra cesta še nekaj let ne bo zgrajena. 

Z maksimalnimi napori in z veliko odgovornostjo' sicer železničarji vzdržu- 
jejo promet na tej progi, toda vprašati se moramo, do kam gre lahko ta odgo- 
vornost. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Naslednji bo postavil vprašanje tovariš 
Ladava. 
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Anton Ladava: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in tovariši 
poslanci! Turistično gospodarstvo spada danes med najbolj ekspanzivne dejav- 
nosti v svetu, postaja pa vedno bolj pomembno tudi v našem narodnem gospo- 
darstvu. Ko smo obravnavali problematiko turističnega gospodarstva v naši 
republiki in sprejeli konkretne zaključke za nadaljnji razvoj te panoge, smo 

. soglašali z načinom, kako povečati devizni priliv od neblagovnih uslug. Pred- 
vsem pa smo soglašali z ugotovitvijo, da je struktura neblagovnih deviznih 
dohodkov pogojena z geografsko' lego Slovenije, da se na njenem področju kri- 
žajo glavne poti, ki vodijo od severa na jug Evrope in delno z zahoda na 
vzhod. Glede povezave Jugoslavije z zahodom predstavlja Slovenija njena vrata 
v svet. Porast predvsem blagovnega tranzita neupravičeno upada glede na njeno 
lego. Nezadovoljivo stanje naših cest bo zaradi naraščanja avtomobilizma in vse 
večje usmerjenosti turistov k mobilnemu turizmu močno vplivalo na razvoj 
inozemskega turizma, zato je nujno potrebno posvetiti skrb modernizaciji in 
rekonstrukciji cestnega omrežja. 

Ti in drugi kratkoročni in dolgoročni ukrepi, ki smo jih takrat sprejeli, 
pomenijo v politiki razvoja te panoge večjo odprtost nasproti tujim turističnim 
tržiščem, obenem pa tudi povečanje deviznega priliva, če jih bomo izvedlii 
Znano je tudi, da so naše meje z nekaterimi državami vedno bolj odprte in 
da na osnovi tega dosegamo zavidljive ekonomske in politične rezultate, saj 
turisti spoznavajo našo stvarnost ob konkretnih primerih in dogajanjih pri nas. 
Uspehi, ki smo jih dosegli v mednarodnih odnosih, so tudi za zgled, kako- se 
uveljavlja sožitje med državami z različnimi družbenimi sistemi. To pomeni 
obenem praktično uveljavljanje politike aktivne in miroljubne koeksistence. 

Turizem je gotovo tudi eden izmed elementov splošne politike, ki jo vodi 
naša država glede reševanja mednarodnih problemov. Zato me je presenetila 
izjava predstavnika državnega sekretariata za notranje zadeve SFRJ, ki je na 
seji komiteja zveznega izvršnega sveta januarja 1969 zastopal stališče, da bo 
nova cesta iz Italije v Ljubljano zmanjšala pritisk inozemcev na Tolminskem 
in na Koprščino. Maloobmejni promet predstavlja velik del slovenskega tu- 
rizma. Zakaj bi torej investirali v stacionarni turizem? Prav tako zaradi na- 
rodne obrambe ne bi kazalo povezovati naših in italijanskih sistemov žičnic. 

V vsem tem, se kaže kompleksen odnos do slovenskega turizma, pa čeprav 
sta navedena samo dva konkretna objekta. Pri tem, je zaskrbljujoče dejstvo, 
da naj bi v Socialistični republiki Sloveniji ne vlagali sredstev v stacionarni 
turizem. To praktično pomeni negiranje vse dosedanje politike, ki smo jo> vodili 
in praktično že uveljavljali. Realizacija, turističnega razvoja v Sloveniji pred- 
stavlja velik prispevek k razvoju turizma Jugoslavije. Ob tem pa ne smemo 
dopustiti, da bi kdorkoli vplival, da bi bila naša republika, prek katere se da 
priti v 3 ali 4 urah, samo tranzitna. Taka politika in stališča, če bi bila sprejeta 
tudi pri nekaterih drugih zveznih organih, so nevarna predvsem takrat, ko bi 
vlagali zahtevke za najemanje kreditov pri mednarodni banki, saj bi jih ne- 
kateri poskušali izločiti s pomočjo administrativnih ukrepov. Stališče predstav- 
nika državnega sekretariata, ne samo da poskuša negirati dosedanje napore, 
ki smo jih vlagali v naši republiki, ampak pomeni tudi nepoznavanje ekonom- 
skih pogojev, ki jih ima naša republika v razvoju turizma. Mislim tudi, da so 
njegova stališča v nasprotju s politiko, ki jo naša država vodi v mednarodnih 
odnosih. 

Glede na stališče predstavnika državnega sekretariata za notranje zadeve 
SFRJ postavljam izvršnemu svetu Socialistične republike Slovenije naslednje 
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vprašanje: kakšno je stališče izvršnega sveta do izjav predstavnika državnega 
sekretariata za notranje zadeve SFRJ, ali bo oziroma je izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije interveniral v zvezi s takimi stališči, ali se taka stališča pojavljajo 
tudi v drugih zveznih organih in v katerih in ali so na osnovi teh stališč 
poskusi, da bi nekatere projekte turističnega razvoja Socialistične republike 
Slovenije izločili iz natečajev za najemanje kreditov pri mednarodni banki za 
obnovo in razvoj? 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Predstavnik izvršnega sveta ne bo 
takoj odgovoril na vprašanje! Želi še kdo besedo? Tovariš Kolar, prosim! 

Dr. inž. Drago Kolar: Glede na odpor, ki ga je vzbudil v slovenski 
javnosti »upitnik-« — statistični dokument, ki naj bi ga izpolnili občani pri 
prijavi skupnega dohodka občanov, prosim predstavnika izvršnega sveta, da 
pove: 

1. Kakšno je stališče izvršnega sveta do tega vprašanja? Ali je sprejel kake 
ukrepe? 

2. Kakšno je stališče izvršnega sveta do strukture vprašanj ? 
3. Ali lahko občani odklonijo izpolnjevanje »upitnika« na podlagi dejstva, 

da ni v skladu z ustavnimi določili o enakopravnosti jezikov? 

Predsednik Miran Goslar: Se kako vprašanje? (Ne.) Tovariš Jerman 
bo odgovoril na vprašanje. Prosim. 

Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ce 
sem si prav zapomnil vse tri točke poslanskega vprašanja, lahko glede prve 
točke povem, da izvršni svet, kot tudi upravni organi izvršnega sveta o tej 
anketi niso bili informirani. Zvezna uprava je vprašala sekretariat za finance 
v mesecu novembru, kakšno je orientacijsko število davčnih zavezancev po 
skupnem prispevku po občinah. To1 je bil ves stik, ki ga je republiška uprava 
imela z zvezno upravo glede »upitnika«. 

Glede jezika pa lahko pojasnim, da je sekretariat za finance obvestil vse 
davčne uprave, da ne smejo razdeljevati »upitnikov« v srbohrvaškem jeziku, 
ampak samo »vprašalnike« v slovenščini in naj zahtevajo od tistega, ki jim 
jih je poslal, naj jih pošlje v slovenskem jeziku. Take tiskovine v slovenskem 
jeziku so nekatere občine včeraj in predvčerajšnjim že dobile. 

O vsebini »upitnika« je, kolikor vem, razpravljal izvršni svet in se z njo 
ne strinja. Izvršni svet meni, da način in vsebina take ankete ni ustrezna iz 
dveh razlogov: 1. Predpisovanje prispevkov iz skupnega dohodka je namreč 
prepuščeno republiški zakonodaji, poleg tega pa je dana republiki možnost, da 
takšne pristojnosti prenese na občine. 2. Iz »upitnika« je mogoče ugotoviti, 
da gre za zbiranje elementov za družinski davek, čeprav smo se mi tudi že 
prej v zvezi zelo jasno opredelili za to, da tu ne gre za družinski davek in da 
se v to smer ta vrsta prispevka ne bo razvijala, ampak da je to izrazit prispevek 
od osebnega dohodka posameznega občana, kadar je po predpisih obvezen, da 
ta prispevek plačuje. 

Poleg tega je očitno, da se s takimi vprašanji iščejo podatki o tem, ali je 
družinski proračun v Sloveniji mnogo višji, kakor je v nekaterih drugih repu- 
blikah, ker je faktor zaposlenosti na družino v Sloveniji večji kakor drugod. Na 
podlagi teh podatkov, če bi bili objavljeni, bi lahko napravili povsem napačne 
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sklepe glede razmer na Slovenskem. Na drugi strani je bilo slišati v razpravi 
na izvršnem svetu, da je namen takšnega »upitnika«, ne samo zbrati statistične 
podatke, ampak jih verjetno tudi uporabiti za kakršnokoli drugačno obliko- 
vanje te vrste družbene dajatve. Moram poudariti, da nisem pooblaščen od 
izvršnega sveta za razlago njegovih mnenj. Ker pa sem bil navzoč na tej seji, 
sem povedal, kaj se je tam govorilo. 

Vprašali ste tudi, če mora državljan izpolniti obrazec. Naše stališče je, da 
državljan ni dolžan izpolniti obrazca, ki ni dan v slovenskem jeziku. Ce ga 
zahteva v slovenskem, jeziku, ga mora dobiti v slovenskem jeziku. Takšnega 
pa mora izpolniti. 

Ta statistični popis je zasnovan na odloku zveznega izvršnega sveta, ki 
je bil sprejet v začetku lanskega leta in ki opravičuje zvezni statistični zavod, 
da tako anketo razpiše. V stikih z zveznim sekretariatom za finance smo zve- 
deli, da gre pri tem, ko so poslali obrazce v srbohrvaščini, za napako, ki jo 
bodo popravili. Znano nam je pa tudi to, da so protesti zoper »Upitnik« s tako 
vsebino tudi v nekaterih drugih republikah, med drugim tudi v Beogradu. 

Predsednik Miran G o s 1 a r : Dr. Ernest Petrič, član izvršnega sveta 
tudi želi odgovoriti na to vprašanje. 

Dr. Ernest Petrič: Tovarišice in tovariši poslanci, tovariš predsednik! 
Želel bi dopolniti odgovor na vprašanje tovariša poslanca dr. Kolar j a in pre- 
cizirati stališče .izvršnega sveta do tega vprašanja. 

Izvršni svet je obravnaval situacijo predvsem na podlagi protestov držav- 
ljanov, ki so se obračali tudi na izvršni svet. Izvršni svet razume naše držav- 
ljane, da niso pripravljeni in ne želijo izpolnjevati take »upitnike«. Preseneča 
ga tudi, da je v današnji fazi našega družbenega razvoja zvezni organ uporabil 
tako metodo, da ni uporabil slovenskega jezika. Mnenja smo, da je tudi politično 
nevzdržno, da se zvezni upravni organ obrača na naše občane z vprašanji, 
z »upitniki«, ne da bi se o zadevi kakorkoli konzultiral z ustreznimi republi- 
škimi organi. 

Ne glede na diskusijo ali je tO pravno možno ali ne, je izvršni svet menil, 
da je to politično nerazumljivo in v neskladju s procesi, ki se odvijajo danes 
v Jugoslaviji. 

Izvršni svet se je odločil, da bo o zadevi obvestil s posebnim, pismom 
zvezni izvršni svet in odločno protestiral zoper tako metodo in ga obenem tudi 
obvestil, da ne more zagotoviti, da bi tak ali podoben popis na teritoriju So- 
cialistične republike Slovenije dal objektivne rezultate, ker verjetno mnogi 
državljani »upitnika« niti ne bodo izpolnili. Poleg tega bomo zvezni izvršni svet 
obvestili o tem, da so vprašanja brez konzultacije vseh prizadetih republik 
verjetno postavljena tako, da ne bodo dala stvarnega odgovora. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Gosi ar: Tovariš dr. Drago Kolar se ponovno javlja 
k besedi. 

Dr. inž. Drago Kolar: Hvala za odgovor. Zadovoljen sem, da je ven- 
darle nekaj narejenega. Vendar pa bi prosil za pismeni odgovor, posebno glede 
konkretnih ukrepov, ki jih je podvzel izvršni svet v zvezi s tem vprašanjem. 

Predsednik Miran Goslar: Se kako vprašanje? (Ne.) 
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Zaključujemo to točko in prehajamo na 3. točko dnevnega reda, 
to je na obravnavo amandmajev k ustavi Socialistične republike Slovenije in 
predloga ustavnega zakona za izvedbo amandmajev VI, VII, XVII in XVIII 
k ustavi Socialistične republike Slovenije. 

Predlog amandmajev k ustavi je predložila skupna komisija vseh zborov 
skupščine za ustavna vprašanja. Komisija je naknadno predložila tudi nekatere 
redakcijske dopolnitve in spremembe k predlogu amandmajev. Oba predloga ste 
prejeli skupaj z gradivom k tej točki dnevnega reda. 

Skupna komisija vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja 
je predložila tudi predlog ustavnega zakona za izvedbo amandmajev VI, VII, 
XVII in XVIII k ustavi SR Slovenije, naknadno pa tudi predlog dopolnitev 
in sprememb k predlogu omenjenega, zakona. Tudi ta dva predloga ste prejeli 
z gradivom k tej točki dnevnega reda. 

Predstavnika skupne komisije vseh zborov skupščine za ustavna vprašanja 
na današnji seji sta dr. Jože Brilej in Mirko Jamar. 

Ali morda želita še dodatno obrazložiti predlagane ustavne amand- 
maje? (Ne.) 

Opozarjam poslance, da naloga našega in ostalih zborov delovnih skup- 
nosti ni v tem, da sprejmemo ustavne amandmaje, ker je to v pristojnosti 
republiškega zbora. Moramo pa dati republiškemu zboru svoje mnenje glede 
tega, ali se strinjamo z vsebino predlaganih ustavnih sprememb oziroma, če 
predlagamo kake dopolnitve. 

Pričenjam načelno razpravo o predlaganih amandmajih. Kdo želi besedo? 
Tovariš Arzenšek, prosim. 

Inž. Ivan Arzenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Pri obravnavi predloga amandmajev k ustavi SR Slovenije, vključno 
z dopolnitvami in spremembami k amandmajem, ki jih je posredovala skupna 
komisija vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja, želim dati 
pred končno formulacijo ustavnih določil naše republike svoj prispevek z na- 
menom, da bo bodoče delo skupščine kot celote, kakor tudi njenih posameznih 
zborov in ostalih organov ter samoupravnih skupnosti čim bolj določno in 
uspešno. 

Zato v svojem in v imenu naslednjih poslancev gospodarskega zbora: Ivana 
Arzenška, Egona Prinčiča, Jožeta Javornika, Jožeta Slaviča, Ivana Lampiča, 
Janeza Grašiča, Mirka Tratnika, Staneta Pungerčarja, Antona Kovica, Vladi- 
mira Klavsa, Petra Skoka, Franca Sarba, Karla Korena, Draga Perca, Janeza 
Vidmarja. Sergeja Thorževskija. Franca Lamuta, Rada Sorlija, Jožeta Prevol- 
nika, Ivana Kočevarja Antona Zupančiča, Mirana Glušiča in Janka Kolariča 
predlagam naslednje spremembe in dopolnitve k predlogu ustavnih amand- 
majev: 

K amandmaju VI: Drugi odstavek 1. točke naj se spremeni tako, da se 
glasi: Republiški zbor Skupščine SR Slovenije šteje 90 poslancev, gospodarski 
zbor 70, prosvetno-kulturni in socialno-zdravstveni zbor pa po 50 poslancev. 

Obrazložitev: predlog amandmaja skupne komisije vseh zborov Skupščine 
SR Slovenije za ustavna vprašanja glede števila poslancev posameznih zborov 
ne odraža dejanskega razmerja družbenih področij dela, ki jih posamezni zbori 
delovnih skupnosti predstavljajo. 

V gospodarstvu Slovenije je zaposlenih 426 788 ljudi, v kulturno-prosvetni 
dejavnosti 30 858, v socialno-zdravstveni dejavnosti pa 26 409. Poleg tega nad 
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17 500 zaposlenih v družbenih in državnih službah po ukinitvi organizacij sko- 
političnega zbora ne bo več zastopanih v zborih delovnih skupnosti. Že odnos 
števila zaposlenih nakazuje možnost, da bi se vsaj minimalno izrazil tudi 
v številu poslancev posameznih zborov delovnih skupnosti. Predvsem pa je 
večje število poslancev gospodarskega zbora upravičeno zaradi večje širine in 
vsestranosti problemov, ki jih rešuje gospodarski zbor. 

Podoben predlog je dal tudi izvršni svet Skupščine SR Slovenije, vendar 
na ustavni komisiji ni bil sprejet. Mnenje, da bi manjše število poslancev 
v prosvetno-kulturnem in socialno-zdravstvenem zboru utegnilo prispevati k 
pojmovanjem, da se s tem na zunaj pripisuje manjši pomen tem zborom, je 
neupravičeno, saj ne glede na število samostojno odločajo o vprašanju s svojega 
področja dela. To je toliko bolj pomembno, če upoštevamo dejstvo, da so inte- 
resi delovnih ljudi, ne glede na področje, kjer delajo, usmerjeni tudi na pro- 
bleme izobraževanja in kulture, zdravstva in socialnega varstva in so zato 
nujno prisotni tudi. pri delu ostalih zborov skupščine. 

Enakopravnost zborov je zagotovljena tudi z dopolnitvijo, ki izhaja iz 
4. točke amandmaja VII, kjer je določeno, da vsak zbor lahko med obravna- 
vanjem dokumenta, pri katerega izdelavi ne sodeluje, predlaga pristojnima zbo- 
roma spremembe in dopolnitve. Z obveznim usklajevanjem so dane vse mož- 
nosti, da se interesi enakopravno uskladijo. Res pa je, da utegne biti število 
poslancev posameznih zborov izredno pomembno pri skupnih zasedanjih vseh 
treh zborov, kadar bodo zasedali kot enoten zbor, ker bi enako število poslancev 
gospodarskega zbora lahko pomenilo takšno manjšino, ki bi v resnici lahko 
predstavljala težave pri delu skupščine. Seveda tudi razmerje 70 : 50 : 50 ne daje 
poslancem gospodarskega zbora absolutne večine v enotnem zboru, vendar pa 
se vsaj delno približuje realnejšemu in pravičnejšemu razmerju. 

K amandmaju VII: Drugi in tretji odstavek druge točke naj se spremenita 
tako, da se glasita: »Republiški zbor in gospodarski zbor enakopravno obravna- 
vata vprašanja, ki imajo pomen za delovne organizacije s področja gospodarstva, 
vprašanja v zvezi z usmerjanjem in uresničevanjem gospodarske politike in 
delitve družbenega proizvoda ter druga vprašanja s področja gospodarstva in 
financ, stanovanjskega in komunalnega gospodarstva ter urbanizma in prostor- 
skega planiranja ter sprejemata zakone in druge akte s teh področij. Republiški 
zbor in zbori delovnih skupnosti, kot enoten zbor enakopravno obravnavajo 
temeljna vprašanja s področja družbeno-političnih in družbenoekonomskih od- 
nosov, s področja sistema financiranja družbeno-političnih in samoupravnih 
skupnosti ter sprejemajo zakone in druge akte s teh področij, sprejemajo akte 
o osnovah družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije ter republiški pro- 
račun in zaključni račun o izvršitvi republiškega proračuna.« 

Obrazložitev: z dopolnitvijo in razširitvijo teh dveh odstavkov je predla- 
gani ustavni amandma mnogo bolj jasen glede pristojnosti republiškega zbora, 
s tem pa tudi ostalih zborov delovnih skupnosti in enotnega zbora delovnih 
skupnosti. Iz dikcije, kakršna je predlagana v predlogu skupne komisije za 
ustavna vprašanja, izhaja, da se vprašanja, ki se nanašajo na delitev družbe- 
nega proizvoda in na konkretne predpise s tega področja, izvzemajo iz pristoj- 
nosti gospodarskega zbora. Podpiramo- idejo, da zainteresirani zbori na skupnih 
sejah kot enoten zbor razpravljajo in odločajo o temeljnih vprašanjih družbeno- 
političnih in družbenoekonomskih odnosov in o sistemu financiranja družbeno- 
političnih in samoupravnih skupnosti. Ne moremo pa se strinjati s takšno 
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razlago, po kateri bi enoten, ne pa gospodarski zbor, odločal o globalnih odnosih 
delitve družbenega proizvoda. 

Dejavnost drugih zborov delovnih skupnosti se je tudi v sedanji praksi 
usmerja predvsem na probleme delovnih skupnosti s teh področij, kar je 
povsem normalno. Gospodarstvo je vse bolj prisiljeno, da težišče svojega samo- 
upravnega odločanja usmerja v ustvarjanje dohodka, medtem ko je pri druž- 
benih službah še vedno prisoten problem delitve sredstev. 

V zvezi s tem bi se morali izogibati takšnim rešitvam, ker bodo močneje 
prihajali do izraza tisti družbeni vplivi, ki zagovarjajo interese posameznih 
področij družbenega dela, šibkejši pa bodo tisti vplivi, ki predstavljajo integri- 
ranje interesov hitrejšega razvoja družbe kot celote. Kolikor namreč, to vpra- 
šanje ne-bi bilo v ustavi jasno rešeno v korist pristojnosti gospodarskega zbora, 
bo v praksi prihajalo do obravnavanja družbenih in drugih obveznosti pred- 
vsem s stališča zagotovitve sredstev za posamezne potrebe družbene porabe, 
kar bi nujno vodilo k poglabljanju, ne pa k zmanjševanju nasprotij med sfero 
ustvarjanja in sfero delitve in porabe družbenega proizvoda. 

Zaradi tega menimo, da je formulacija drugega in tretjega odstavka 
2. točke, kot jo predlagamo, ustreznejša in preciznejša, obenem pa tako po- 
membna, da je ne moremo prepustiti poslovniku, temveč ustavi, ki naj zagotovi 
pravico do razpolaganja in delitve družbenega proizvoda predstavnikom tistih 
področij družbenega dela, ki družbeni proizvod ustvarjajo. To je predvsem 
v skladu z osnovnim principom našega družbenoekonomskega sistema, kjer 
samoupravni organi delovne organizacije samostojno ustvarjajo in delijo do- 
hodek. Gospodarski zbor pa je v nekem smislu najvišji samoupravni organ 
gospodarstva. Zaradi tega je gospodarskemu zboru z ustavo treba zagotoviti 
pravico, da odloča o osnovnih proporcih in oblikah delitve družbenega pro- 
izvoda. 

Sprejetje takšnega načela v ničemer ne bi omejevalo drugih zborov de- 
lovnih skupnosti, da soodločajo o konkretnih oblikah in zagotovitvi sredstev 
za posamezna družbena področja dela, ki jih predstavljajo. Tako bi republiški 
zbor in gospodarski zbor odločala o globalni delitvi družbenega proizvoda, 
republiški in prosvetno-kulturni zbor o sredstvih in virih za izobraževanje in 
kulturo v okviru tega, republiški in socialno-zdravstveni pa o istem na področju 
socialnega zavarovanja. Takšne rešitve je možno predvideti s poslovnikom na 
osnovi predloga zA formulacijo drugega odstavka v predlagani obliki. S tem 
bi zagotovili stvarno pravico in pristojnost za prosvetno-kulturni oziroma so- 
cialno-zdravstveni zbor,' ki sta določeni v 149. in 150. členu republiške ustave, 
v sedanjem poslovniku pa nista bili rešeni v korist teh obeh zborov. 

Nesprejemljivo pa je in bi predstavljalo izjemno rešitev samo v Sloveniji, 
obenem pa ustvarilo izredne težave pri delu skupščine, če bi enoten zbor 
v takšnem sestavu kot je predviden, prevzel pristojnosti tako kot predlaga 
Ustavna komisija. Tega ne rešuje v tej obliki niti zvezna ustava, ker gospodarski 
zbor v zvezni skupščini ohranja vse troje dosedanje pristojnosti, niti druge 
republiške ustave, ker bi s takšno rešitvijo posegli v osnovne samoupravne 
pravice. Predstavniki drugih področij združenega dela bi namreč odločali tudi 
o vprašanjih, ki imajo pomen za gospodarske organizacije. 

Vsi trije zbori delovnih skupnosti kot enoten zbor skupaj upravičeno raz- 
pravljajo in odločajo o tistih vprašanjih, kjer prihaja do izraza združeno delo 
z vseh področij družbenih dejavnosti kot enoten interes delovnega človeka pro- 
izvajalca in potrošnika. To pa so akti o osnovah družbenoekonomskega razvoja, 
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proračun, zaključni račun in seveda temeljna sistemska vprašanja družbeno- 
političnih odnosov. 

Rešitev, ki jo predlaga ustavna komisija, je torej nenačelna in nedosledna. 
Organizira nekatera področja družbenega dela, namesto, da bi jih enakopravno 
obravnavala. Ob tem bi bilo bolj razumljivo, če bi sledila mnogim predlogom, 
ki so bili dani v javni razpravi in predlagala ustanovitev enega zbora delovnih 
skupnosti, seveda z. drugačno strukturo poslancev. 

Prvi odstavek 3. točke naj se spremeni tako, da se glasi: Pred obravnavo 
in odločanjem v pristojnih zborih o temeljnih vprašanjih komunalnega sistema, 
financiranja družbeno-političnih skupnosti, družbenega planiraj a, komunalnega 
in stanovanjskega gospodarstva ter stanovanjske politike, prostorskega pla- 
niranja in urbanizma, javne varnosti, izobraževanja ter socialnega varstva 
morajo dati mnenja o obravnavanem vprašanju delegacije občin in zbrani na 
zasedanju SR Slovenije. 

Četrti odstavek 3. točke naj se spremeni tako, da se glasi: »Poslovnik Skup- 
ščine SR Slovenije določi, kdo> odloča o potrebnosti sklica, o načinu sklica in 
o delu'zasedanja delegatov občin Skupščine SR Slovenije, statuti občin pa način 
izbire delegatov ter njihove pravice in obveznosti v razmerju do občinske 
skupščine.« 

Obrazložitev: predlagamo torej dopolnitev z besedico »temeljni« in sicer 
zato, da bi dosegli čim večjo stopnjo racionalnosti delovanja skupščinskega 
mehanizma. Dikcija, ki jo predlaga skupna komisija, je namreč takšna, da bi 
zahtevala sklicanje delegatov občin tudi pri manj pomembnih vprašanjih s pod- 
ročij, ki so navedena v prvem odstavku te točke. Razumljivo je, da to ni 
mišljeno tako, saj bi zahtevalo stalno zasedanje delegatov občin celo več sred- 
stev kot $edem posameznih zborov. 

Prav je, da delegati občin obvezno razpravljajo o temeljnih vprašanjih 
iz naštetih področij, ne pa tudi o manj pomembnih vprašanjih, zakonih in 
tako dalje. Ne smemo namreč pozabiti na možnost in pravico občinskih skupščin, 
da stavlja jo svoje predloge in amandmaje h kateremukoli vprašanju, o katerem 
skupščina razpravlja. Interes občinske skupščine torej ne bo prihajal do izraza 
izključno prek zbranih delegatov občin, temveč tudi direktno, kot je bilo to 
doslej. Ob vsakem predlogu občinske skupščine pa morata pristojna zbora 
obvezno sklepati. 

V poslovniku skupščine bo potrebno predvidevati tudi postopek za sklicanje 
delegatov občin. Verjetno bo potrebno pooblastiti predsedstvo skupščine, da 
odloča, v katerih primerih in v kakšnih razpravah bo delegate občin nujno treba 
sklicati. Presojo o potrebnosti odločanja bo vsekakor treba prepustiti enemu 
od organov skupščine. 

K amandmaju IX: Drugi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: re- 
publiški sekretarji in drugi funkcionarji na čelu samostojnih republiških 
upravnih organov ter skupščine republiških samoupravnih skupnosti in gospo- 
darske zbornice SR Slovenije lahko dajo Skupščini SR Slovenije predlog za 
izdajo zakona z njihovega delovnega področja. 

Obrazložitev: po obstoječem zakonu o enotnih gospodarskih zbornicah in 
poslovnem sodelovanju v gospodarstvu (Uradni list SjFRJ, št. 25/60, 16/61, 
13/63, 10/65, 31/67) so gospodarske zbornice samostojne samoupravne in obvezne 
asociacije vseh gospodarskih organizacij ter samostojnih obrtnikov in gostincev. 
Gopodarska zbornica je torej vertikalna samoupravna skupnost gospodarstva, 
katere pomena v mehanizmu samoupravljanja nikakor ne moremo obravnavati 
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drugače, kakor obravnavamo republiške samoupravne skupnosti. Gospodarska 
zbornica SR Slovenije zajema vse gospodarske subjekte z območja SR Slovenije. 
Značilnost zbornice je v tem, da subjekti združevanja zbornice niso posamezni 
proizvajalci, temveč podjetja kot osnovne družbeno-gospodarske enote, zato 
izhajajo stališča zborničnih organov glede razvoja gospodarskega sistema in 
drugih vprašanj družbenoekonomske politike in integralnih podjetniških po- 
gledov celotnega gospodarstva. Ravno ta kvaliteta pa opravičuje to. da se da 
zbornici v zakonodajnem postopku tudi formalna možnost neposredne zako- 
nodajne iniciative. Čim tesnejše sodelovanje zbornice s pristojnimi skupščin- 
skimi organi bi znatno prispevalo tudi k ustrezni in hitrejši zakonski regulativi 
s področja gospodarstva in družbenoekonomske politike, skupščinske organe 
pa bi obvezalo, da tudi morebitna odklonilna stališča do zborničnih predlogov 
obrazložijo. 

K amandmaju XVI.: v tretji vrstici 2. točke se črta besedica »bistveno«. 
Obrazložitev: menimo, da je potrebno izpustiti besedico »bistveno« v tem 

odstavku predvsem zaradi tega, ker bo v praksi prihajalo do težav pri odlo- 
čanju o tem, kaj je bistveno in kaj ni bistveno. Treba je upoštevati, da imajo 
posamezni prispevki, ki jih plačujejo gospodarske organizacije, različen vpliv 
na njihov položaj. Pri nekaterih oblikah prispevkov je majhna razlika in 
odstopanja pomembno vplivajo1 na stroške in kalkulacije gospodarskih orga- 
nizacij, medtem ko druge oblike prispevkov, zlasti če pomenijo posege v že 
ustvarjeni čisti dohodek, nimajo takšnega vpliva. To pomeni, da bi tiste oblike 
prispevkov in davkov, ki tvorijo elemente kalkulacije poslovnih stroškov, morali 
držati bolj čvrsto in enotneje, medtem ko so prispevki in davki, ki ekonomsko 
gledano pomenijo udeležbo na dobičku, lahko predmet širšega in sodobnejšega 
družbenega in samoupravnega dogovarjanja in so med njimi lahko tudi večje 
razlike. 

Menimo, da mora ustavni amandma predvsem izražati zahtevo po enako- 
pravnosti delovnih ljudi in delovnih organizacij, navajati torej občine na to, 
da upoštevajo potrebo po enakopravnosti, ne pa da je formulacija tega amand- 
maja takšna, da se z različnim položajem, pa čeprav manj pomembnim, že vna- 
prej sprijaznimo'. V vsakem primeru se bo precej diskutiralo ob predlogu za 
izdajo zakona, s katerim se predpišejo okviri, v katerih smejo občine določati 
svoje dohodke, o> umestnosti tega zakona. Ta razprava naj torej oceni ali je 
enakopraven položaj ogrožen ali ne. 

Predlog, ki ga dajemo, je smotrnejši zaradi tega, ker razprava o potrebnosti 
izdaje takšnega zakona ne bo koncentrirana na to, ali gre za bistveno ali ne- 
bistveno ogrožanje enakopravnosti, temveč za presojo vsebinskih posegov, ki 
bi jih takšen, verjetno izjemen zakon vnašal. Pravilnost takega stališča dokazuje 
letošnji primer prispevka iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, patentov 
in tehničnih izboljšav, ko je republika povišala stopnjo republiškega prispevka 
zato, da občine tega prispevka ne bi predpisale. Vendar občine tega niso in 
mnoge tudi ne nameravajo storiti. Težko bi trdili, da gre za bistveno vprašanje, 
vendar bo kljub temu morala republika to regulirati, ker bo drugače te vrste 
dohodek neupravičeno visoko obremenjen. 

Predsednik Miran Goslar: Slišali ste predlog skupine poslancev, ki 
ga je dal tovariš Arzenšek. 

Nadaljujemo z razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš Prinčič, prosim. 
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Egon Prinčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Podpiram predloge za spremembo in dopolnitev predloženih ustavnih amand- 
majev, ker menim, da amandmaji niso povsem dosledni in načelni. Menim 
tudi, da amandmaji ustavne komisije v tistem delu, ki se nanaša na pravice 
in pristojnosti posameznih zborov, favorizirajo nekatera področja družbenega 
dela, druga pa zapostavljajo. 

Strinjam se s predlogom v amandmajih, da zbori delovnih skupnosti na 
skupnih sejah kot enoten zbor razpravljajo o osnovah družbenoekonomskega 
razvoja, o družbeno-političnih *odnosih, o republiškem proračunu, o zaključnem 
računu izvršitve proračuna itd. Ne morem pa se strinjati s tem, da bi neoten 
zbor delovnih skupnosti, kjer bi naj imel naš zbor le eno tretjino možnih 
glasov, odločal o globalnih odnosih delitve družbenega proizvoda. Če se ozremo 
na dosedanjo prakso, vidimo, da se je doslej dejavnost ostalih zborov delovnih 
skupnosti precej usmerjala na probleme delovnih skupnosti s posameznih 
področij in da bi s predlaganimi rešitvami pristojnosti ta praksa prišla, po 
mojem mišljenju, določneje do izraza. Do izraza bodo prišli tudi tisti družbeni 
vplivi, ki bodo bolj izražali interese posameznih področij družbenega dela. 

V praksi bo prav gotovo prihajalo do tega, da se bodo obravnavale druž- 
bene in druge obveznosti bolj z aspekta zagotovitve sredstev za potrebe 
družbene porabe kot pa za zadovoljevanje potreb splošnega družbenega razvoja. 
To pa vodi tudi k poglabljanju nasprotij med sfero ustvarjanja dohodka in 
sfero delitve ter porabe družbenega proizvoda, ki so se pojavila med razpravo 
o osnovah proračuna za leto 1969. Znatno pa bodo oslabljeni tisti vplivi, ki 
predstavljajo združene ter poenotene interese hitrejšega razvoja družbe kot 
celote. 

Predlog za spremembo VII. amandmaja omogoča, da se že z ustavo zagotovi 
pravico do razpolaganja in delitve družbenega proizvoda, enakopravno z re- 
publiškim zborom tudi predstavnikom tistih področij družbenega dela, ki druž- 
beni proizvod ustvarjajo. Menim, da je to povsem v skladu s temeljnim načelom 
našega socialističnega družbenega sistema, kjer kolektivi v delovnih organiza- 
cijah ustvarjajo dohodek in ga tudi samoupravno delijo. 

Gospodarski zbor pa po mojem mnenju ni in ne bi smel biti nič drugega 
kot samoupravni organ gospodarstva širše družbene skupnosti, to je republike. 
Kot tak pa naj ima oziroma naj ohrani vse tiste pravice in pristojnosti, ki 
izhajajo iz osnov našega družbenega samoupravnega sistema in kot so zadržane 
tudi v vseh ostalih družbenih skupnostih v Jugoslaviji, to je v zvezi in ostalih 
republikah. 

Če amandmaji ustavne komisije niso sledili mnogim utemeljenim pred- 
logom, ki so bili dani v javnih razpravah in v anketah, da bi se ustanovil en 
zbor delovnih skupnosti, seveda ob primerni strukturi oziroma sestavi poslancev 
posameznih skupin delovnih organizacij oziroma delovnih skupnosti, moramo 
kritično oceniti tudi predlog, ki določa število poslancev posameznega zbora 
in s tem zastopstvo v enotnem zboru delovnih skupnosti. Po mojem mnenju 
predlog ustavne komisije ne odraža dejanskega razmerja družbenih področij 
dela posameznih dejavnosti niti števila zaposlenih na posameznih področjih. 
Zato podpiram predlog, da se spremeni predvideno število poslancev posameznih 
zborov delovnih skupnosti. 

Želel bi podpreti tudi XIX. amandma ustavne komisije, ki nam je bil tudi 
predložen. 
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V naši temeljni samoupravni ureditvi je določeno, da je občina temeljna 
družbeno-politična. skupnost, v kateri se uresničuje samoupravljanje občanov in 
upravljavcev in je politični ter ekonomski temelj našega sistema, kjer se zago- 
tavljajo materialni in drugi pogoji za delo ljudi in za razvoj produkcijskih 
sil. Večina občin v Sloveniji predstavlja na sedanji stopnji gospodarskega in 
družbenega razvoja tak zaokrožen družbeno-politični ter ekonomski kompleks. 
So pa občine, ki . same zase le težko, počasneje ali tudi manj uspešno sledijo 
družbenemu in ekonomskemu razvoju pri nas. Zato nastopa potreba pospešenih 
in učinkovitih integracijskih procesov tudi na tem področju družbenega živ- 
ljenja. 

Dosedanji 89. člen ustave Socialistične republike Slovenije sicer dopušča, 
da lahko občine pri uresničevanju svojih nalog med seboj sodelujejo in v ta 
namen ustanavljajo skupne organe in organizacije, združujejo sredstva, izme- 
njujejo izkušnje, organizirajo skupne akcije in podobo. Vendar pa občine v 
praksi niso prišle dalje kot do dogovarjanj ter posameznih usklajevanj, tako 
da so v končni fazi posamezni akti ter ukrepi dobili tako obliko, kot jo je spre- 
jela posamezna občinska skupščina. To pa je oviralo enotno in učinkovitejše 
urejanje skupnih zadev, ki imajo pomen za dve ali več občin. Takih grupacij 
imamo v Sloveniji več; na primer obalno področje, morda Goriška, Zasavje itd. 

Na obalnem področju menimo, da je potrebno dvigniti medobčinsko sode- 
lovanje na višjo samoupravno raven. Ugotavljamo namreč, da vedno bolj pri- 
hajajo do izraza vprašanja, kako zagotoviti enotnost izhodišč družbenoekonom- 
skega razvoja določenega območja, kako zagotoviti enotnejšo politiko v razvoju 
določenih gospodarskih vej, družbenih služb in podobno. 

Vse to pa po našem mnenju ni mogoče doseči le z združevanjem posameznih 
upravnih služb, temveč je za to potrebno enotno samoupravno' telo, ki bi na 
podlagi predhodnega samoupravnega dogovora posameznih občinskih skupščin 
reševalo skupna vprašanja v lastni pristojnosti. 

S tem odpade potreba po spreminjanju teritorialnih meja sedanjih občin, 
odpirajo pa se na širši samoupravni favni možnosti dogovarjanja in urejevanja 
vseh tistih družbenoekonomskih vprašanj in odnosov, ki so bili doslej vklenjeni 
v občinske meje, so pa po svojem pomenu, značaju in vlogi presegali te meje. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Tratnik se javlja za besedo. 

Mirko Tratnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Za današnjo razpravo nisem bil pripravljen. K temu me je spodbudila raz- 
prava, ki jo je imel organizacijsko-politični zbor na včerajšnji seji in tudi 
sklepi, ki jih je sprejel. Dovolite mi, da k tej točki dnevnega reda, dodam tudi 
svoje misli. 

Ob prevzemanju funkcije republiškega poslanca me je navdal, tako kot 
ostale posameznike, s katerimi sem se pogovarjal, velik optimizem, da bomo 
lahko v ta dom prenašali problematiko, ki nastaja v gospodarstvu. Menim, da 
se je glede na razpravo1 v zadnjem času ta veliki optimizem vnašal tudi v raz- 
prave, ki so bile zelo pestre in plodne. Prebiranje materiala in predlogov 
ustavne komisije za spremembo ustave pa me je osebno in tudi druge posa- 
meznike zelo razočaralo, ker smo dobili vtis, da si takšnega optimizma in 
takšnih razprav ne želijo, saj bi nam predlogi ustavne komisije to v bodoče 
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onemogočali, glede na dejstva, o katerih je razpravljal pred menoj tovariš 
inž. Arzenšek. Postavljam namreč ustavni komisiji vprašanje ali so obravnave, 
ki so bile v tem domu zelo kritične in včasih tudi boleče, ali so te obravnave 
nezaželene oziroma ali je boljše, če so take obravnave na ulici, včasih tudi 
s štrajki, ki jih lahko umirjamo za zelo drag denar? 

Smatram, da bi moralo imeti tako široko zastopstvo kot je gospodarski 
zbor te možnosti še naprej oziroma da bi te možnosti morali imeti posamezniki, 
da bi lahko še nadalje iznašali svoja stališča in probleme, ki v gospodarstvu 
niso majhni in s tem prispevali ustrezni rešitvi. Omenil bi, da tudi obveznosti, 
ki jih sprejemamo ali smo jih že sprejeli oziroma obveznosti, ki jih sprejema 
gospodarstvo po predstavnikih gospodarskih organizacij, gospodarstvo pozneje 
z veliko večjim optimizmom tudi uresničuje. Sem podpisnik obravnavane listine, 
vendar ob poznavanju sklepa, ki ga je včeraj sprejel organizacijsko-politični 
zbor, ki nam daje možnosti, da bi v bodoči Skupščini SR Slovenije gospo- 
darstvo imelo svoje pravO' mesto, dajem svoj osebni predlog, da naj bi Skup- 
ščina SR Slovenije imela v bodoče samo dva zbora. Republiški zbor in zbor 
delovnih skupnosti vsak s 120 poslanci, v katerega bi volili proporcionalno' glede 
na število zaposlenih na posameznih področjih. 

Predsednik Miran Goslar: Ce je to formalni amandma, potem ga 
je treba dati pismeno. K besedi se javlja tovariš dr. Brilej. 

Dr.. Jože Brilej : Tovariš predsednik, tovarišice, in tovariši poslanci! 
Javljam se k besedi v tej fazi diskusije, daleč od vsake misli, da bi vplival na 
diskusijo, temveč zato, da bi diskusija postala še bolj učinkovita in se še 
bolj približala vsebini stvari. Kot predstavnik ustavne komisije seveda nimam 
pooblastila tako kot ga nima noben član ustavne komisije, da bi sprejemal 
amandmaje, imam pa pravico in dolžnost, da branim, stališča, do katerih je prišla 
ustavna komisija po dolgotrajnem, intenzivnem, vsestranskem razpravljanju 
znotraj komisije, potem ko je komisija organizirala in dala pobudo za široko 
razpravo v republiki Sloveniji, tako v družbeno-političnih organizacijah kot 
med poslanci. Zaradi tega bi hotel le navesti razloge, ki so vodili ustavno ko- 
misijo do teh ali drugačnih predlogov. Moram reči, da glede števila poslancev 
v posameznih zborih republiške skupščine do tega predloga ni prišlo arbitrarno 
in mehanično. Predvsem moram reči —• to vam je dobro znano, kot tudi članom 
ustavne komisije — da je bila in da obstoja zelo velika zahteva, da se delo 
republiške skupščine racionalizira, da bi bilo čimbolj učinkovito. Ne mislim, 
da je vprašanje'števila poslancev glavno sredstvo za racionalizacijo in učinko- 
vitost. Toda, da je tudi to eno od sredstev, je prav gotovo. Lahko rečem, da je 
obstojala in da obstoja v slovenski politični javnosti kategorična zahteva, da 
je treba število poslancev v republiški skupščini zmanjšati. Pred seboj imam 
izvleček iz ankete, ki jo je opravil center za raziskavo javnega mnenja med 
poslanci. Vrjetno vas je veliko število, ki ste tudi izpolnjevali te anonimne 
vprašalnike. Rezultat ankete je bil naslednji: 

Kaj sodite, da je glede števila poslancev v republiškem zboru samo 10,7 % 
anketiranih poslancev odgovorilo, da sedanje število ustreza, da je 41,9 % po- 
slancev menilo, da je treba število poslancev v republiškem zboru bistveno 
zmanjšati, in da jih je nadaljnjih 47,3 % izjavilo, da je treba število poslancev 
le delno zmanjšati. To pomeni, da je absolutna večina anketiranih poslancev 
bila za to, da se število poslancev zmanjša. 
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Glede gospodarskega zbora je 12,9 % oziroma 13 % odgovorilo, da sedanje 
število poslancev ustreza, 42,9 % ali 43 % je izjavilo, da je treba število bistveno 
zmanjšati, 42,2 % pa je izjavilo, da je treba število poslancev delno zmanjšati 

Ne bi se spuščal v psihološko in politično analizo odgovorov, ugotovil bi 
le, da je ustavna komisija prišla do sklepa, da so te zahteve upravičene in da 
so se te manifestirale v odgovorih ankete in bile tudi postavljene na političnih 
zborovanjih ali po občinskih konferencah SZDL. Toliko glede zahtev po zmanj- 
šanju števila poslancev. 

Glede proporcev in števila poslancev so bili različni predlogi, od sedanjih 
predlogov 60, 60 in 90, tudi do predloga, ki je v tem amandmaju, t. j. 50, 70, 90. 
Komisija je storila maksimalni napor, da najde skupni imenovalec za te različne 
predloge in ocene. Pri tem je skupni imenovalec moral imeti svojo racional- 
nost in biti v nekem sorazmerju z delom in nalogami, ki se postavljajo. Anali- 
zirali smo delo zborov, pri tem pa se je pokazalo, da čim številnejši so zbori 
in odbori, če je npr. število članov odbora večje od 9 — to so nam pokazali 
konkretni podatki — da potem število aktivnih poslancev pada. Podatki kažejo, 
da je ena tretjina članov zelo angažirana, da se ena tretjina javlja v razpravah 
od časa do časa, da se pa ena tretjina sploh ne oglasi ali pa je precej pasivna. 
tVsi ti elementi so po temeljiti diskusiji, ki je bila na terenu in v ustavni 
komisiji, privedli do ocene, da je potrebno imeti za nemoteno delo in za za- 
gotovitev ustrezne strukture v republiškem zboru najmanj 75 do< 80 poslancev, 
v zborih delovnih skupnosti pa najmanj 50 poslancev. 

Doslej ni bilo nikoli nobenih pomislekov, da bi republiški zbor imel 90 
poslancev. Ce pomislimo, da republiški zbor, razen v lastni pristojnosti, raz- 
pravlja tudi o vseh problemih s področja ostalih zborov in da daje, kar je 
morda še bolj nazorno, določeno število svojih članov v izvršni svet, potem je 
povsem razumljiv predlog, da naj ima republiški zbor 90 poslancev. Za ostale 
zbore delovnih skupnosti je'komisija predlagala 60 poslancev, ker ni bil sprejet 
po temeljni obravnavi predlog, da naj šteje gospodarski zbor 70, ostala dva 
zbora pa po 50 poslancev in sicer iz naslednjih razlogov. 

Pomembnosti, ki jo imajo zbori delovnih skupnosti, ne gre meriti po 
številu zaposlenih v dotični panogi ali po kakšnih drugih merilih, ker je s sta- 
lišča republiške skupščine kot celote razvoj gospodarstva, šolstva, kulture, 
zdravstva in drugih področij v medsebojni odvisnosti in nobeno od teh področij 
ne sme zaostajati. 

Osnovni kriterij pri odločanju o številu poslancev posameznega zbora bi 
moral biti v tem, da je treba vsakemu zboru zagotoviti tolikšno število po- 
slancev, ki zagotavlja redno delo zbora in ustrezno notranjo strukturo. 

Ugotovljeno je bilo oziroma omenjeno, da tem pogojem ustreza število 
60 poslancev. Zahteva po 10 ali 20 poslancih več v gospodarskem zboru ne sloni 
na nekih posebnih izračunih in utemeljitvah, temveč zgolj na zunanjem videzu 
— vsaj meni se zdi, da na zunanjem videzu — saj bi v primeru, da ta zbor 
ima več poslancev kot druga dva, bila le navidezno poudarjena njegova po- 
membnost. Praktično taka razlika ne bi pomenila dosti, povzročila pa bi, to 
je treba poudariti, velike težave pri volilnem postopku in pri določanju volilnih 
enot. Ne glede na število poslancev je namreč vsak zbor pri odločanju enako- 
praven. Pri tem gre tudi za to, da pri enakopravnem odločanju vseh zborov 
delovnih skupnosti v enotnem zboru, nekoliko večje število poslancev gospo- 
darskega zbora ne more dati gospodarskemu zboru nikakršnih prednosti, saj 
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glede na število ne more preglasovati poslance obeh zborov, tudi če jih je za 
10, 20 ali celo 30 več. 

Upravičeno se tudi pričakuje, da se bodo zbori delovnih skupnosti odločali 
po sili argumentov ne pa po nekakšnih razredih, da ne rečem razredni pri- 
padnosti. In še nadalje, če bi kljub temu prišlo do preglasovanja gospodarskega 
zbora v enotnem zboru delovnih skupnosti, je podan z amandmaji uspešnejši 
instrument, kot pa 20 ali 30 poslancev več. V tem primeru se lahko namreč 
gospodarski zbor sam sestane in sprejme svoje stališče o določenem vprašanju, 
vendar skupščinski akt o tem vprašanju ne more biti sprejet, dokler se ne 
opravi postopek za usklajevanje stališč. Toliko o tej stvari, da ne bi nekateri 
tovariši bili preveč razočarani — ta beseda je bila uporabljena v diskusiji -— in 
se ne bi preveč hitro predlagali amandmaji. 

Tovariš Tratnik je govoril o tern — prav on je uporabil izraz »razočarani« 
— in postavil vprašanje ali je v interesu skupščine, da se problemi diskutiraj o 
tukaj v skupščini in ne na ulici, oziroma ali je pozitivno da se take diskusije 
vodijo tukaj in ne zunaj. Mislim, da ustavna komisija ni z nobenim predlogom, 
najmanj pa glede števila poslancev dala osnove za tak dvom oziroma vprašanje 
ali naj se razpravlja o problemih tukaj ali na ulici. 

Ne bi hotel ponavljati argumentov glede predloga o enem zboru, vendar 
bi se mimogrede dotaknil še enega vprašanja, in sicer tega, da je vsa Jugoslavija 
sprejela kot princip, da gre le k restriktivnim ustavnim spremembam, kar 
pomeni samo k tistim spremembam, ki so nujne za razvoj samoupravljanja 
in vplivajo na odnose federacija — republika. Predlog o integriranju zbora 
delovnih skupnosti v en zbor pa posega tako globoko v sistemske spremembe, 
da bi v primeru, če to napravi samo ena republika, lahko imelo popolnoma 
drugačen učinek za nadaljnji razvoj samoupravljanja. Pri vsem, tem mislim, da 
to ni niti najpomembnejše. Pomembnejše je, da republika Slovenija ne more 
vsiliti federaciji svoja stališča o organizaciji zvezne skupščine,. saj pri tem 
odločajo tudi druge republike. 

In nadalje. V zvezni skupščini imamo zbore delovnih skupnosti, imamo 
prosvetno-kulturni zbor, kjer ima federacija pravzaprav najmanj pristojnosti, 
Imamo socialno-zdravstveni zbor, kjer federacija ne bo imela večjih pristojnosti. 
Ti zbori v federaciji obstojajo, ker je ustavna sprememba že sprejeta. Če se 
sedaj republika Slovenija, ki ima — kot tudi druge republike — na teh pod- 
ročjih največ kompetenc ter največ dolžnosti in obveznosti, takemu specializi- 
ranemu zboru odreče, bi to pomenilo krepiti pristojnosti federacije na teh 
področjih, da niti ne omenjam daljnosežnih političnih posledic, ki bi lahko 
nastale, in ki bi dejansko pomenile spremembo sistema. 

Dovolite mi, da povem še nekaj o vprašanju zakonodajne iniciative gospo- 
darske zbornice. 

Osebno sem nekoliko presenečen nad amandmajem gospodarske zbornice, 
zaradi tega, ker je predsednik gospodarske zbornice bil član ustavne komisije 
in moram reči, da ves čas na ustavni komisiji ni bilo niti najmanjše sugestije, 
kaj šele predloga za tako iniciativo. To le mimogrede in ni bistveno. 

Pač pa gre za nekaj drugega. Če že rečemo »a«, moramo vedeti, da temu 
sledi »b« in »c«. Gospodarska zbornica, kakor jo jaz razumem in mislim, da se 
v oceni lahko strinjamo, gospodarska zbornica ni nikakršna samoupravna skup- 
nost. To je družbena organizacija. Če pa hočemo, da družbena organizacija ima 
zakonodajno iniciativo, po tem je treba konstituirati tako zakonodajno inicia^- 
tivo, tudi s sindikatom, centralnim komitejem itd. Pri tem lahko nastane še 
13 
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moment, ki je politično pomemben. Zelo lahko se zgodi, da boste v gospodar- 
skem zboru morali določene predloge gospodarske zbornice sprejeti oziroma 
zavrniti. 

Do take situacije lahko pride. Mislim, da je mnogo bolje slediti sedanjo 
prakso v tem, da družbene organizacije imajo možnost, prek predsedstva 
zborov dajati iniciativo, in se predhodno tudi do neke mere dogovoriti. Takih 
primerov smo imeli. Recimo, ko je Socialistična zveza, ki nima zakonodajne 
iniciative, predlagala 27. april, dan ustanovitve OF, za državni praznik, in ko 
je poslala predsedstvu predlog, predsedstvo pa je predlog posredovalo zborom, 
ki so se o tem zedinili. 

Glede ostalih amandmajev ne bi želel prejudicirati vašo diskusijo, zato 
sem se omejil le na motive in razloge, ki so vodili ustavno komisijo do teh 
dveh vprašanj. 

Predsednik Miran G o s 1 a r : Ali še kdo želi besedo. Tovariš Janez 
Mihevc. 

Janez Mihevc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Dovolite, da vas opozorim na odprto pismo vodstva družbeno-političnih orga- 
nizacij in občinske skupščine Trebnje, ki je bilo objavljeno v nedeljskem 
»Delu«. Ker sem poslanec te občine, mi je dolžnost, da podprem to stališče 
v naslednjem,: 

Ne strinjamo se z razporeditvijo mandatov za zbore delovnih skupnosti 
Skupščine SR Slovenije izključno po številu zaposlenih po posameznih dejav- 
nostih, ker se s tem spreminja smisel zborov delovnih skupnosti republiške 
skupščine in ni zagotovila, da bi se izognili ozkemu cehovskemu značaju 
zborov delovnih skupnosti. Iz VII. amandmaja k ustavi Socialistične republike 
Slovenije izhaja, da poslanci zborov delovnih skupnosti, skupaj z republiškim 
zborom. Skupščine SR Slovenije, ne bodo izvrševali z ustavo določenih nalog 
le v imenu delovnih ljudi, zaposlenih v posameznih dejavnostih, niti ne bodo 
sprejemali zakonov samo za te ljudi, temveč v imenu vsega in za ves slovenski 
narod. 

K taki vlogi zborov delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije ne more 
prispevati dejstvo, da bi po tem predlogu 473 890 prebivalcev treh največjih 
slovenskih mest, Ljubljane, Maribora in Celja, kar je nekaj več kot četrtina 
prebivalstva Slovenije, imelo 83 poslancev v teh zborih, nekaj manj kot 3U osta- 
lega slovenskega prebivalstva ali 1 225 000 ljudi pa 97 poslancev. 

Prav tako ni utemeljenega razloga, da bi 244 000 prebivalcev petih ljub- 
ljanskih občin zastopalo kar 5 poslancev v zborih delovnih skupnosti, 231 000 
prebivalcev občin Brežice, Črnomelj, Grosuplje, Kočevje, Krško, Metlika, Laško, 
Novo mesto, Trebnje in Sevnica pa le 17 poslancev. To pomeni neupravičeno 
zapostavljanje ljudi zunaj treh velikih centrov, ki imajo' prav tako svoje go- 
spodarske, kulturne, socialne in zdravstvene probleme in potrebe in želijo na 
samoupravni osnovi sodelovati pri reševanju teh problemov. Struktura skup- 
ščine SR Slovenije, kakršna je nakazana v predlogu, ki smo ga dobili, pa tega 
ne zagotavlja. 

Med drugim se zavzemamo zato, da se 12. člen zakona o volitvah poslancev 
Skupščine SR Slovenije ne spremeni, ker zagotavlja ustrezno razdelitev man- 
datov. Vodstva družbeno-političnih organizacij in občinske skupščine Trebnje 
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zahtevajo, tako tudi jaz osebno, da se celotni predlog pregleda, ponovno pre- 
diskutira in zavzame ustrezna stališča. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Javil se je inž. Valentinčič, podpredsednik 
gospodarske zbornice SR Slovenije. 

Inž. Jože Valentinčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Zahvaljujem se, da ste nam omogočili, da pridemo pred ta visoki zbor 
in povemo svoje mnenje. Podpresedniku skupščine tovarišu Brileju pa bi po- 
vedal, da je šele na zadnji skupščini, to je 14. januarja bilo sklenjeno, da po- 
vemo svoje mnenje glede amandmajev, tako da tovariš Krese tega prej ni 
mogel vedeti. 

V razpravah organov gospodarske zbornice SR Slovenije, katero danes tu 
zastopam, se pogosto postavlja upravičena zahteva, da se v našem samouprav- 
nem družbenem mehanizmu dejansko zagotovi čim učinkovitejši vpliv nepo- 
srednih proizvajalcev na tekočo in dolgoročno ekonomsko politiko naše družbe. 
Zato je gospodarska zbornica SR Slovenije izredno zainteresirana, da se v tej 
smeri izpopolni tudi naš skupščinski sistem in je pazljivo proučila predložene 
spremembe in dopolnitve k predlogu ustavnih amandmajev, katere danes ob- 
ravnava vaš zbor. V celoti podpiramo večino predlaganih dopolnitev z izjemo 
dopolnitve k amandmaju IX, pri kateri se želim pozneje še posebej zadržati. 

Po našem mnenju predlagane spremembe glede števila članov gospo- 
darskega zbora, kakor tudi glede jasnejše opredelitve njegovih pristojnosti de- 
jansko zagotavljajo, da bodo v prihodnjem skupščinskem sistemu Slovenije 
prišle do polnega izraza ne toliko številčna razmerja na družbenih področjih 
dela, kolikor predvsem njihova dejanska družbena vloga, zlasti pri ustvarjanju 
in upravljanju z družbenim proizvodom. To je povsem v skladu z osnovnim 
načelom našega družbenega ekonomskega sistema, kjer samoupravni organi 
v delovnih organizacijah samostojno ustvarjajo in delijo dohodek. Gospodarski 
zbor pa je- v nekem smislu najvišji samoupravni organ v gospodarstvu. Zato 
mora biti tudi njemu, tako kakor samoupravnim organom v gospodarstvu, 
omogočeno učinkovito razpravljanje in odločanje o ekonmski politiki ter delitvi 
družbenega proizvoda. Kolikor namreč to vprašanje ne bi bilo že v ustreznih 
ustavnih določbah jasno opredeljeno, bi se še vnaprej nadaljeval in mogoče 
poglabljal, po našem globokem prepričanju, docela nepotrebni in nesmotrni 
antagonizem, med tako imenovano sfero proizvodnje in sfero družbene potrošnje, 
ki je predvsem plod doslej neustrezno urejenih pristojnosti skupščinskih od- 
borov. S tem bi samo poglabljali neresnični vtis, kakor da proizvajalci ne pri- 
znavajo določenih splošnih potreb družbe in da so v načelu proti sleherni druž- 
beni porabi. 

Po drugi strani pa bi tem proizvajalcem tudi omejili možnost za sarno- 
usmerjanje teh splošnih družbenih, torej tudi njihovih lastnih potreb, kar je 
pravzaprav osnovna pravica, ki izhaja iz samoupravljanja. Zato se v celoti 
strinjamo z besedilom in obrazložitvijo k dopolnitvam VI., VII. in XVI. amand- 
maja. Imamo pa svoj predlog k dopolnitvi IX. amandmaja, da se da skupščini 
gospodarske zbornice ustavna pravica, da vlaga, predloge za izdajo zakonov 
s svojega delovnega področja. Čeprav pozdravljamo dejstvo, da je prišlo do 
tega predloga, ki po našem mnenju izraža določeno spoznanje o vlogi skupščine 
gospodarske zbornice v našem samoupravnem družbenem mehanizmu ter delno 
13* 
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tudi same obrazložitve predloga, menimo, da bi taka rešitev iz čisto praktičnih 
razlogov dejansko ne uresničila intencij, ki jih hoče predlog doseči. Zakaj ne? 

1. Pravica vlaganja predlogov za izdajo zakonov se daje samo skupščini 
zbornice. Po statutu zbornice in obstoječi praksi, ki je edino realna pa skupščina 
zbornice zaseda enkrat ali kvečjemu dvakrat letno. To bi v uporabi gornjega 
amandmaja pomenilo, da ima zbornica praktično zelo redko možnost zakono- 
dajne iniciative, s čimer bi bilo njeno sodelovanje v zakonodajni dejavnosti 
bistveno okrnjeno. Ta rešitev prav gotovo ne uresničuje osnovne intencije 
ustavnega amandmaja, še posebno pa ne prispeva k pospešenemu zakonskemu 
urejanju gospodarskih vprašanj, ki kakor vemo ne prenesejo celoletnega od- 
lašanja. Zbornični statut pooblašča upravni odbor zbornice, da v času med 
dvema zasedanjema zbornične skupščine sprejema pravnoveljavna stališča go- 
spodarske zbornice, kot njen najvišji organ. Predloženi amandma pa omejuje 
pravico zakonodajne iniciative le na skupščino zbornice. 

2. V predloženem amandmaju se daje zbornici samo omejena zakonodajna 
iniciativa. Dati sme sicer predlog za izdajo zakona, ne more pa sama nastopiti 
kot avtor in predlagatelj konkretnega zakonskega osnutka. Na zadnjem zase- 
danju skupščine gospodarske zbornice SR Slovenije dne 14. tm. je bil nasprotno 
sprejet predlog, da se zbornici omogoči pravica, da neposredno nastopa pred 
pristojnimi skupščinskimi organi kot predlagatelj konkretnih zakonskih besedil. 
Prepričani smo, da bi taka rešitev bolje zagotavljala osnovne cilje IX. amand- 
maja ter ustreznejšo in hitrejšo zakonsko regulativo s področja gospodarstva. 
Ob sami sestavi zakonskega osnutka bi namreč zbornica lahko opravila vso 
potrebno koordinacijo stališč med posameznimi gospodarskimi vejami in končno 
nastopila z jasno preciziranim zakonskim besedilom, ki bi imelo za seboj eno- 
glasno podporo gospodarstva. To bi po eni strani prispevalo kvaliteti predlagane 
rešitve, hkrati pa močno skrajšalo zakonodajni postopek v Skupščini SR Slo- 
venije, kar pa je gotovo bolje kakor pa prepustiti, da na pobudo zbornice naj- 
prej pripravi osnutek ustrezni sekretariat, na katerega bi dala nato zbornica 
šele pripombe, ki bi jih morala prej uskladiti med panogami itd. 

S tem pa se bistveno ne odmikamo od dosedanje prakse, katero želi 
IX. amandma popraviti. Predlog gospodarske zbornice je naslednji. Prvi stavek 
amandmaja bi se po našem mnenju moral glasiti takole: »Predlog zakona ali 
drugega akta lahko da vsak poslanec v svojem zboru, oziroma skupina teh 
poslancev, izvršni svet, odbor zbora, skupna komisija dveh ali več zborov, 
občinska skupščina, delegati občin, zbrani na zasedanju pa tudi najvišji organ 
republiških samoupravnih skupnosti in gospodarske zbornice SR Slovenije.« 

Predlagana sprememba 2. odstavka IX. amandmaja bi potem odpadla. 
Prosimo, da se ta naš predlog vzame v razpravo. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Tovariš Kolar se javlja k besedi. 

Dr. inž. Drago Kolar: Z vsem dolžnim spoštovanjem do zelo obsežnega 
in težkega dela,-ki ga je opravljala komisija za spremembe ustave Slovenije, 
moram ugotoviti, da so me argumenti dr. Brileja, ki jih je navedel glede na 
naše amandmaje, močno razočarali. Menim, da ta razprava ni bila strokovna in 
da ni bila taka kot bi jo pričakovali po dolgotrajnih diskusijah, po solidni di- 
skusiji, kot je povedal tovariš Brilej. Gre za to, da je različno število poslancev 
v posameznih zborih delovnih skupnosti. Največ časa je dr. Brilej pojasnjeval 
zahtevo politične in splošne javnosti, naj se število poslancev zmanjša. Mislim, 
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da nihče med nami, ali pa vsaj zelo majhno število poslancev je za to, da bi 
ostalo večje oziroma enako število poslancev. V tem zmanjšanju števila po- 
slancev sploh ni problem, in o tem se ne splača razpravljati. Problem, ki smo 
ga mi nakazali, je V tem, da kritično razmerje poslancev med posameznimi 
zbori. O tem razmerju poslancev med posameznimi zbori, pa niso ne poslanci, 
na v neki anketi odgovarjali na to vprašanje, niti je kdo drugi razpravljal 
o tem, vse do sedanje razprave, razen prej v komisiji. To se pravi, da, sedaj 
postavljamo to vprašanje, in da se na to vprašanje ne da odgovoriti, z nekimi 
argumenti splošne politične javnosti. Edina argumenta, ki smo jih slišali kot 
odgovor na naš predlog, izluščil sem jih lahko iz razprave, sta samo dva. 

Prvi argument je bil, da so obstojala različna mnenja in da je sedanje 
enako število poslancev v vseh zborih, nekak kompromis. Vprašam se, kom- 
promis med čem? Ali so bila mogoče tudi mnenja, da je treba v gospodarskem 
zboru imeti manjše število poslancev kot v ostalih dveh zborih? Samo v tem 
primeru bi enako število poslancev bil kompromis. Sicer pa tukaj kompromisa 
ne vidimo. Zanima me, kakšno je bilo tisto še slabše stališče za gospodarski 
zbor in kako je bilo to stališče argumentirano. 

Drugi argument, ki smo ga slišali, je, da se pomembnost dejavnosti ne 
meri po številu zaposlenih in naj bi enako število poslancev v vseh zborih bilo 
odraz težnje, da so vse dejavnosti za našo nacijo enako pomembne. Dejavnosti 
so nedvomno enako pomembne, menim pa, da taka razlaga nosi v sebi eno 
zelo nevarno ost proti gospodarskemu zboru češ, če se vi sedaj potegujete za 
večje število poslancev, hočete s tem poudariti svojo pomembnost pri ostalih 
zborih. To je pa tisto stališče, ki so> nam ga naprej vrgli in ki so ga proti nam 
uporabili pri razpravi o proračunu, ko je nenadoma postal gospodarski zbor 
tarča socialnega zbora in prosvetno-kulturnega zbora, češ da se onemogočata 
samoupravnost in odločanje z drugimi zbori. Zato take argumente in tak način 
razpravljanja takoj od začetka odklanjam. Mislim, da je razlaga, da so vse 
tri dejavnosti enako pomembne in da je ta razlog, zakaj je potrebno enako 
število poslancev, da je taka razlaga nelogična in v nasprotju s stališčem same 
komisije. Če berem ustavne amandmaje, ki jih je predlagala komisija, amandma 
VII, točka 2, našteva kaj vse republiški in gospodarski zbor, torej je gospo- 
darski zbor iluščen in mu je posvečen odstavek 7 vrstic, kaj vse obravnava 
republiški zbor in gospodarski zbor, pri čem pa ni nobenega odstavka in niti 
besede, kaj vse obravnava republiški zbor in prosvetno-kulturni zbor, ali pa 
republiški zbor in socialno-zdravstveni zbor. To pomeni, da je posvečeno go- 
spodarskemu zboru in republiškemu zboru posebno* široko poglavje in da se že 
sedaj zavedamo, da bo gospodarski zbor moral skupno z republiškim razprav- 
ljati o veliko večjem številu problemov ter da pri tem ne gre za pomen dejav- 
nosti, češ da bi bilo gospodarstvo bolj pomembno kot družba, temveč za to, 
da mimo tega ni mogla iti tudi ustavna komisija. To je komisija napisala 
v amandma. Hkrati pa nam sedaj postrežejo z argumenti, da pač menijo, da 
mi želimo samo povečati pomembnost zbora proti drugim zborom. Drugih 
argumentov na žalost ni bilo, čeprav verjamem, da je tekom svojega dela 
komisija imela še druge argumente, zato bi jih rad slišal, preden se lahko od- 
ločim, kakšno naj bo moje stališče do amandmajev. 

Menim, da dosedanji argumenti niso primerni in da sploh niso argumenti. 
Ker bo verjetno predstavnik volilne komisije ali pa dr. Brilej verjetno še kaj 
povedal, bi hkrati postavil glede same procedure naslednje vprašanje, namreč, 
ni mi jasno, kako teče procedura k spremembi ustave. 166. člen pravi, da pred 
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odločitvijo republiškega zbora dajejo mnenja glede umestnosti predlagane spre- 
membe ustave, zbori delovnih skupnosti. Zanima me kako' to, da naš zbor ne 
daje mnenje k amandmaju prosvetno-kulturnega ali pa socialno-zdravstvenega 
zbora, oziroma organizacij sko-političnega zbora. Čeprav so to sicer samo 
amandmaji, ni mi jasno, .ali je za amandmaje potrebno mnenje ostalih zborov 
ali ne, oziroma, kako se tolmači stavek, da glede umestnosti predlagane spre- 
membe dajejo mnenje zbori delovnih skupnosti. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Besedo ima tovariš Komočar. 

Edi Komočar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Razprava tovariša poslanca iz Trebnjega me je spodbudila, da izrazim tudi 
svoje mnenje, in sicer v naslednjem: 

Sodim, da v trenutni situaciji gre za pomembno stvar, ker je sprememba 
nekaterih določil ustave v zvezi s predstoječimi volitvami. Razumljivo je, da 
so v zvezi s tem na terenu že angažirane družbeno-politične sile in da se 
družbenp-politične organizacije- že aktivno vključujejo v pripravo predstojećih 
volitev. Pri tem moram, povedati, da v predvolilni dejavnosti nastopajo tudi do- 
ločena protislovja. Po mojem osebnem mnenju in mnenju v nekaterih volilnih 
enotah družbeno-političnih teritorialnih skupnosti se ne moremo strinjati s pred- 
loženo proceduro. Tako> je tudi v Trebnjem, kjer so družbeno-politične organi- 
zacije dale v dnevni časopis izjavo, da se ne strinjajo s takšnim načinom. Tudi 
v naši občini je včeraj imela občinska konferenca SZDL, volilna komisija in 
občinski sindikalni svet, skratka družbeno-politične organizacije sestanek, kjer 
smo razpravljali in sprejeli določene sklepe glede predstojećih volitev. Prišli 
smo do enotnega prepričanja, da se ne moremo strinjati s predloženo formula- 
cijo in sicer v tem, da se za zbore delovnih skupnosti izključno upošteva število 
zaposlenih glede na to. da izhajamo iz dokaj nerazvite občine na Dolenjskem. 

Ne pridružujem se govorniku oziroma poslancu iz Trebnjega, ki je navedel, 
oprostite, da bom ponovil številke, da v treh močneje razvitih občinah, kot je 
Ljubljana, Maribor in Celje, ki imajo 473 890 prebivalcev, da bo v zborih de- 
lovnih skupnosti kar 83 poslancev. V vseh ostalih občinah v Sloveniji, vemo, 
da jih je 60, s skupno 1 260 745 prebivalci, pa bo v zborih delovnih skupnosti 
samo 97 poslancev. 

Moram izjaviti,-da nas močno moti, da nimajo manj razvite občine v teh 
skupščinskih telesih enakopravni položaj glede na ostale bolj razvite občine. 
Zaradi tega predlagam, da se 12. člen zakona o volitvah poslancev Skupščine 
SR Slovenije dejansko ne spremeni, temveč da se dopolni, oziroma najde kom- 
promis v tem, da bi se pri določanju poslancev upoštevalo tako število za- 
poslenih kot število prebivalcev. Znano mi je, da bo verjetno v republiškem 
zboru tekla razprava, sodim po posvetovanju sekretarjev in predsednikov ob- 
činskih konferenc, o tem, da naj bi upoštevali samo število prebivalcev. Mislim, 
da bi ob upoštevanju le zaposlenih v delovnih organizacijah šli v eno, če bi 
pa upoštevali samo število prebivalcev pa v drugo skrajnost. Zato predlagam 
in menim, da bi morali najti kot dopolnilo k 12. členu zakona o volitvah kom- 
promis, ki naj bi upošteval tako število zaposlenih kot število prebivalcev. 

S tem se že nagibam k tistemu amandmaju, ki zahteva, da imamo na 
področju Slovenije le dva zbora. Kolikor se moj predlog ne bi upošteval,, 
izjavljam, da podpiram predlog, ki ga je iznesel tovariš Arzenšek v imenu 
poslancev, in sicer, da naj bi gospodarski zbor, zaradi posebne problematike, 
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imel 70 članov, oziroma republiški zbor 90, gospodarski 70, ostala dva zbora 
po 60 poslancev. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Gosi ar: Tovariš dr. Brilej, prosim. 

Dr. Jože Brilej: Tovariš predsednik, ker gre za nesporazum, ki ga 
je bilo zaslediti tudi včeraj glede volilne procedure, bi prosil, če lahko takoj 
pojasnim. 

Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Priglašam se k besedi 
le zato, da ne bi v nekem smislu razpravljali o stvareh, ki ne držijo. Sodim, 
da razpravljamo o ustavni spremembi, o amandmajih. 

Glede vprašanja volitev, kar se da videti iz amandmaja, je ustavna ko- 
misija trdno izhajala s stališča, naj bo vse kar zadeva volitve, zajeto v volilnem 
zakonu, da ne bo potrebno vsakokrat, za vsake volitve, spreminjati ustavo in 
proceduro. Glede republiškega zbora je ostalo načelo, da se voli na. približno 
enako' število prebivalcev, zaradi tega ker je splošni republiški zbor predstavnik 
vseh občanov. To je jasen princip in glede tega ne more biti nobenega dvoma. 
Glede volitev v zbore delovnih skupnosti so bila v ustavni komisiji, v javnosti 
in v forumih od občinskih do republiških različna, lahko rečem diametralno 
nasprotna stališča. Ekstremi, ki so prišli v največji meri do izraza, so bili ravno 
pri tem vprašanju. Dilema je bila, ah zbore delovnih skupnosti voliti po številu 
prebivalstva, ali po številu zaposlenih. Razumljivo je, da vsak od teh predlogov 
ima svoje argumente, ki pa ne izčrpajo in ne pojasnjujejo celotno problematiko. 

S strani tistih, ki so zahtevali, da se poslanci v zbore delovnih skupnosti 
volijo po številu zaposlenih, so bili navedeni argumenti, da je popolnoma ne- 
mogoče, da 34 zdravstvenih delavcev iz občine Trebnje voli ravno tako enega 
poslanca kot npr. 3 ali 4 tisoč zdravstvenih delavcev v Ljubljani. Na drugi 
strani pa so bili argumenti proti temu, da se volitve za zbore delovnih skup- 
nosti opravljajo po številu zaposlenih. 

Utemeljevali so jih z naslednjim: 
1. da bi s tem dejansko ostala cela področja premalo zastopana, in 
2. da poslanci v zborih delovnih skupnosti niso le predstavniki delavcev, 

ki so tam zaposleni, in da torej poslanec v občini Trebnje ne predstavlja samo 
34 socialno-zdravstvenih delavcev, temveč tudi interes vseh občanov za ta 
sektor dela ter da občanom, zato ni vseeno, kakšna zdravstvena politika se bo 
kreirala v republiški skupščini. 

Iz teh razlogov je bilo pri tem vprašanju zelo težko postaviti jasen princip, 
kot je to bilo v primeru republiškega zbora. Ustavna komisija zaradi tega ni 
dala v amandmajih nobenega predloga. Če pogledate obrazložitev je v njej 
ustavna komisija jasno rekla, da je treba najti — tukaj je bil uporabljen izraz 
»kompromis« — rajši bi rekel skupni imenovalec, ki bo ekstremnima stališčema 
vendarle pomenil korak naprej. Ustavna komisija je menila, da bi ta najmanjši 
skupni imenovalec mogli najti na ta način, da se formirajo volilne enote po 
številu prebivalstva, da pa se znotraj teh volilnih enot volijo poslanci za zbore 
delovnih skupnosti po številu zaposlenih. 

To je stališče ustavne komisije in drugačno tolmačenje, tudi tisto, ki je 
včeraj prišlo v časopisje, ne ustreza dejanskim stališčem ustavne komisije. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Snuderl. 
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Borut Snuderl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kolikor pravilno razumem besedilo, bo vsa zadeva urejena v volilnem zakonu, 
menim pa, da bi bilo glede na razpravo vseeno v redu, če naš zbor zavzame 
določeno stališče v zvezi s problemom, ki je bil tukaj nakazan zlasti glede na 
to, ker sta stališči, ki šta jih zavzela organizacijsko-politični zbor in prosvetno- 
kulturni zbor nasprotni in bo koristno, da posredujemo zboroma, ki bosta ta 
volilni zakon sprejemala, to se pravi republiškemu in organizacijsko-politič- 
nemu zboru, tudi stališča našega zbora. 

Želel bi poudariti, da moramo izhajati iz določil ustave, da je republiški 
zbor zbor delegatov občanov, da pa so zbori delovnih skupnosti zbori delegatov 
delovnih ljudi v delovnih skupnostih. Številke o tem, da bi 460 000 občanov 
imelo 83 poslancev, nad 1 000 000 občanov pa samo 97, zagovarjajo eno skraj- 
nost. Po sistemu druge skrajnosti, kot je bilo že omenjeno bi imelo že 10 ali 20 
delavcev z nekega področja 1 poslanca, v neki drugi občini, recimo v centru 
pa 5000 delavcev v zdravstvu samo dva poslanca,, kar pa je tudi absurd. Po- 
dobno bi v prosveti in kulturi 100 ali 200 delavcev imelo enega, 4500 delavcev 
v drugi občini p^ dva poslanca. Tudi tukaj obstoja neko nesorazmerje, ki ga je 
treba upoštevati. Mislim, da se je v razpravah tega zbora, kolikor časa jih 
spremljam, jasno pokazalo, da mi nismo1 nastopali kot predstavniki občin in 
občinskega gospodarstva, temveč da smo predstavniki slovenskega gospodar- 
stva kot celote in da so tudi sklepi zbora izraz tega pojmovanja. Zato mislim, 
da ni čisto točno stališče, da posamezne občinske skupščine, oziroma gospo- 
darstvo posameznih občinskih skupščin ne bi imelo predstavnikov v tem zboru, 
če bi uveljavljali princip števila zaposlenih. Ta zbor je pravzaprav najvišje 
predstavniško telo združenega dela z nekega področja, ne pa zbor delegatov 
občinskih gospodarstev. Morda se malo nerodno izražam, upam pa, da je misel 
jasna. Zato menim, da ne bi smel zbor podpreti stališč, ki so bila objavljena 
v časopisih, ker je to ekstremno stališče. Treba je zastopati rešitve, na podlagi 
katerih bi v tem zboru prišli do> izraza interesi slovenskega gospodarstva kot 
celote, ne pa da bi bil skupek parcialnih interesov, parcialnih delov slovenskega 
gospodarstva. 

Načelo, da se zbori formirajo na osnovi števila delovnih ljudi posameznih 
področij, ne pa po številu prebivalcev, smatram, da ni naperjeno proti manj 
razvitim področjem, ker je popolnoma jasno in se tudi iz dela zbora vidi, da 
je v interesu tudi razvitih občin, če se celotno gospodarstvo čimbolj skladno 
razvija. Seveda je naloga tega zbora, da pospešuje tiste najnaprednejše ten- 
dence, ki so> za celoto, s tem pa tudi za nerazvite dele najkoristnejše. Ce po- 
gledamo primer, ko smo odločali o obdavčitvi sklada skupne porabe in ko je 
bilo jasno, da se več sredstev zbere z razvitejših področij, je ta zbor enotno 
sprejel sklep, da se ta prispevek vpelje. Zaradi tega menim, da bi bilo prav, 
če podpremo stališča organizacijsko-političnega zbora, ki je včeraj sprejel sklep, 
da se praviloma voli en poslanec na približno enako število zaposlenih v de- 
lovnih skupnostih, oziroma zasebnih proizvajalcev, da pa je treba ob formu- 
laciji v volilnem zakonu vključiti v to volilno telo tudi kmete in obrtnike. S tem 
seveda ni nujno, da se osvoji ravno ta formulacija, pomembno je predvsem, da 
ta princip pride do izraza v volilnem, zakonu. 

V zvezi s predlogom, ki ga je dal tovariš Tratnik, bi navedel naslednje 
svoje stališče. Kolikor poznam razprave in kolikor mi je znano iz tiska in iz 
dokumentov, kako so se odvijale razprave po Sloveniji v zvezi s spremembami 
ustave, mislim, da je šlo za dva zelo različna koncepta, bodisi, da se ohrani 
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sedanja struktura skupščine s petimi zbori, bodisi da se doseže bistveno dru- 
gačen sistem dveh zborov. Namesto predlaganega zbora občin smo sedaj v 
zadnjih materialih dobili neko novo obliko, ko je pravzaprav skozi stranska 
vrata pripeljan tisti zbor občin, ki se sicer formalno ukinja. Iz pojasnila tova- 
riša Arzenška je razvidno, da bi po predloženi formulaciji lahko prišlo do tega, 
da bi delegati občin še bolj pogosto zasedali in da bi dejansko imeli status 
tistega petega zbora, komun. Mislim, čeprav je bilo rečeno, da zbor komun ne 
bo ustanovljen, da se na ta način pravzaprav ustanavlja ter da se mu dajejo 
določene kompetence. 

Nimam nič proti temu, da se tako telo ustanovi, vendar vprašam, na 
osnovi katerih in kakšnih analiz se to telo postavlja? V gradivu ustavne ko- 
misije je navedeno glede predlogov, naj se iz petih zborov formirata samo 
dva, da so v razpravi padli številni bogati predlogi, da pa ti predlogi odpirajo 
vprašanja, ki pa še niso dovolj proučena, da bi lahko pristopili k njihovi 
rešitvi. Tam so torej potrebna dodatna, nadaljnja in dolga proučevanja, tukaj 
pa jih ni treba imeti. Menim, da potem ko so se nekateri člani našega zbora 
izjavili za to, da bi iz petih nastala dva zbora, da pri tem ne gre za to, da 
dosežemo določene prihranke pri zmanjšanju števila poslancev, temveč je ten- 
denca v tem, da se postavi tak skupščinski sistem, ki ne bo podpiral antago- 
nizmov, ki nastajajo med različnimi področji, med prosveto, zdravstvom in 
gospodarstvom, temveč da bi se ti interesi v skupščini združevali in odpravljali. 
Ni dovolj, če samo deklarativno trdimo, da mora biti gospodarstvo zainteresi- 
rano za šolstvo ali za zdravstvo, ko pa imamo danes sistem, ki pravzaprav 
ustvarja konflikte kot je zadnjič nastal med šolstvom in gospodarstvom. Osebno 
menim, da bi bilo mnogo koristneje, če bi razpravljali o tem, da se formira en 
zbor delovnih skupnosti, ker bi lahko tekoče analizirali vse probleme, ki so 
hkrati tudi družbeni problemi. Glede na to podpiram predlog, ki ga je dal 
tovariš Tratnik. 

V zvezi z 29. oziroma 28. členom ustave, če dovolite še en predlog. Ustava 
SRS v 29. členu govori o tem, da je zemlja dobrina splošnega pomena, da je 
vsako zemljišče treba izkoriščati v skladu s splošnimi z zakonom določenimi 
pogoji, s katerimi se zagotavlja racionalno izkoriščanje zemljišča in drugimi 
splošnimi interesi ter da so gozdovi in gozdna zemljišča pod posebnim z za- 
konom določenim varstvom. Ta člen je dobesedni prepis 20. člena zvezne ustave. 
Ce primerjamo, kaj imajo ustave drugih socialističnih republik, vidimo, da 
imajo na enak način to vprašanje urejeno v Bosni, Srbiji in v Sloveniji, da 
imajo malo drugače v Črni gori in Makedoniji, da pa Socialistična republika 
Hrvatska v svoji ustavi izrecno navaja med vprašanji, ki so posebnega družbe- 
nega pomena tudi morje. Če dovolite, da preberem tekst, je v ustavi Socia- 
listične republike Hrvatske govora o tem, da se izkoriščanje morja in voda v 
gospodarske in druge namene določa z zakonom. Menim, da bi bilo koristno 
glede na težnje, ki jih ima Slovenija in glede na sredstva, ki jih je Slovenija 
vložila v izgradnjo železnice in luke, da se v ustavi tudi morju da ustrezno 
mesto. 

Če je tukaj govora o gozdovih in gozdnih zemljiščih, in če upoštevamo 
razvoj turizma, razvoj luke, železnice in kaj vse od morja pričakujemo, potem 
menim, da bi bilo prav, če bi to prišlo tudi v ustavo, zlasti zato, ker vidimo, 
da to v sosedni republiki imajo. V prejšnjem 28. členu ustave je govora o za- 
drugih, nato pa v zadnjem odstavku, da se morajo kmetje v določeni meri, če 
gre za melioracijo, za obrambo pred vodami, združiti oziroma sodelovati z do- 
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ločeno delovno organizacijo-. Mislim, da bi zadnji odstavek 28. člena, kjer je 
govora o vodah, smiselno bolj sodil za en člen naprej, kjer bi združili določilo 
o morju in o vodah. Torej analogno, kot imajo v hrvaški ustavi tako, da bi 
za sedanjim 29. členu ustave prišel nov člen, v katerem bi bilo govora o načinu 
izkoriščanja morja in vod v gospodarske in druge namene, in sicer tako, da 
se za obrambo pred škodljivim delovanjem vod in zaradi skupne uporabe vod 
delovne organizacije, kmetje in drugi občani združujejo v samoupravne orga- 
nizacije za izkoriščanje vodnega sistema. Nato bi prišel prejšnji zadnji od- 
stavek 28. člena, da se z zakonom lahko določi obvezno združevanje, če je to 
potrebno za izvršitev melioracijskih del, za boljše izkoriščanje melioriranih 
zemljišč, za izkoriščanje voda in obrambo pred vodami, za zavarovanje zemljišč 
pred erozijo in urejanje hudournikov ali kadar to zahteva poseben družbeni 
interes na področju gojitve in izkoričanja gozdov ali na področju pospeševanja 
kmetijske proizvodnje. Smatram, da bi s tem imeli v enem členu združeno 
problematiko voda, morda pa bi s tem dali tudi temu področju večjo težo; 
Menim, da temu področju ni posvečena dovolj velika skrb in da bi to morda 
pripomoglo, da se hitreje ureja. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Lamut. 

Franc Lamut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predvsem bi rad opozoril na stališča ustavnega amandmaja, glede volitev po- 
slancev zbora delovnih skupnosti, katera sta bila interpretirana od tovariša 
Mihevca in tovariša Komočarja, zatem pa o ustavnih amandmajih, skupine 
poslancev in sicer o enotnem zboru ter o različnem številu poslancev v treh 
zborih. 

Po moji oceni glede volitev poslancev po številu zaposlenih mislim, da bi 
v tem zboru smeli najmanj razmišljati. Po mojem prepričanju mora naša 
orientacija v čim večji meri iti k intenzivnosti celotne slovenske nacionalne 
ekonomije, kjer občinske meje ne smejo igrati nobene vloge. Zaradi tega 
smatram, da če izvajamo princip volitev poslancev po številu zaposlenih, in 
imamo zbor delovnih skupnosti, kar pomeni zbor zaposlenih na tistih delovnih 
področjih, kjer proizvajalci aktivno ustvarjajo družbeni proizvod, da potem ne 
moremo te reči tako poenostaviti, da bi sedaj volili po številu prebivalcev. 
Imamo republiški zbor, kot politični zbor, ki obravnava vsa vprašanja, ponekod 
samostojno ponekod pa enakopravno z zbori delovnih skupnosti. V ta zbor vo- 
limo poslance po številu prebivalcev Socialistične republike Slovenije in če smo 
se odločili za princip volitev po številu zaposlenih v zborih delovnih skupnosti, 
potem ne vidim potrebe po posebnih kompromisih in ne nevarnosti, da bi bila 
manj razvita področja zapostavljena. Menim, da so ravno tista področja, ki 
ustvarjajo največ družbenega produkta, močno zainteresirana, da potegnejo in 
razvijajo področja, ki so mogoče manj razvita. Mislim, da se glede tega v našem 
zboru ne bi smeli razhajati. 

Glede ustavnih amandmajev, ki so predloženi od ustavne komisije, zlasti 
pa od skupine poslancev menim, da so nesprejemljive interpretacije glede 
števila zborov in števila poslancev v zborih. 

Nesprejemljive so ne le za nas poslance v gospodarskem zboru, temveč 
tudi za slovensko javnost, za zaposlene na posameznih delovnih področjih, pa 
tudi za poslance republiškega zbora, ki so politično odgovorni, da ustvarimo 
iz te skupščine takšen družbeno-samoupraven in politični mehanizem, ki bo 
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spodbujal nadaljnjo prosperiteto, nadaljnji razvoj vseh dejavnosti v Sociali- 
stični republiki Sloveniji. Verjetno je bila intencija, saj kolikor sem imel pri- 
liko spremljati razprave v javnosti glede spremembe ustave, da gremo v spre- 
membo ustave Socialistične republike Slovenije, kakor tudi zvezne ustave 
predvsem zaradi poenostavitve določenih vprašanj, zaradi intenzivnejšega raz- 
reševanja problemov, ki dnevno nastajajo na področju gospodarstva, potrošnje 
ali celotni zgradbi naše infrastrukture. Mislim, da bi v tej smeri vsaj v mini- 
malnem obsegu že v prvi fazi morali nekaj storiti. 

Pred seboj imamo amandma, katerega podpisnik sem, da bi imel gospo- 
darski zbor 70, prosvetno-kulturni in socialno-zdravstveni zbor pa vsak po 
50 poslancev, ki se le številčno razlikuje od amandmajev, ki jih je dala ustavna 
komisija, in pa drugi vsebinski amandma glede pristojnosti gospodarskega zbora 
nasproti republiškemu zboru, predvsem glede delitve družbenega proizvoda. 
Menim, da je to sistemsko vprašanje, ki bi ga verjetno ne kazalo tako poenosta- 
viti in posplošiti, da bi ga reševali z volilno tehniko in volilno geometrijo. Ce 
bi hoteli dejavnosti še bolj drobiti, bi lahko imeli še več zborov, še več dejav- 
nosti ali struktur, ki bi vsaka hotela imeti svoj zbor. Mislim, da se moramo 
z jasnim konceptom in s treznim premislekom že sedaj o tem odločiti, ker ne 
gre zgolj za število. Mislim, da je v tem predlogu jasno poudarjena pomemb- 
nost enega ali drugega zbora. Samo če rečemo »a«, moramo reči tudi »b« in »c«. 

Zaradi tega menim, če proklamiramo, da je naša orientacija na eni strani 
vrednost družbenega proizvoda, ki se ustvarja, število zaposlenih, ki aktivno 
sodelujejo v delovnem procesu, ki ta družbeni proizvod ustvarja, potem je za 
moje pojme nelogično, da imamo v vseh treh zborih delovnih skupnosti enako 
število poslancev. 

Tu vidim nesoglasje, ki ni samo formalno, ki je bistveno glede nadaljnjega 
delovanja skupščine, predvsem glede razreševanja problemov, ki niso majhni, 
ki jih v praksi dnevno srečujemo in ki smo jih imeli tudi v našem zboru, zlasti 
ob proračunski razpravi. Zaradi tega menim, da moramo vso stvar temeljito 
proučiti, predvsem s stališča drugega amandmaja, ki govori o enotnem zboru 
delovnih skupnosti, ki naj šteje 120 članov. 

Zaradi tega predlagam, čeprav amandma, katerega sem podpisal, podpiram, 
da se skupina poslancev, ki je podpisala amandma, sestane v odmoru in pre- 
diskutira amandma tovariša Tratnika glede enotnega zbora delovnih skupnosti, 
ker. se mi zdi neracionalno, da bi se naš zbor na dveh različnih amandmajih 
razhajal in delil sile tam, kjer ni potrebno, temveč da jih združimo in z jasno 
koncepcijo pripomoremo razrešitvi republiškemu zboru, ki bo o tem dokončno 
odločal. Mislim, da naš apel republiškemu zboru mora imeti ne le političen, 
temveč tudi strokovni poudarek in da mora opozoriti na problem, ki bi lahko 
nastal glede na načela, ki so deklarirana v reformi in ki jih moramo uresničiti. 

Glede sprememb, da gospodarski zbor ima 70, republiški 90, ostali zbori 
pa po 50 poslancev, oziroma glede enotnega zbora delovnih skupnosti, pri iz- 
vedbi volitev ne vidim nobenih težav in mislim, da imamo še dovolj časa, da 
lahko tudi formalnosti v volilnem zakonu sprejmemo in da uredimo tako, da 
bo najbolj primerno. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariši, sedaj bi prekinili sejo, moramo 
pa upoštevati, da je ob 14. uri predvidena skupna seja vseh zborov o točki 
dnevnega reda, ki se nanaša na sistem pokojninskega in invalidskega zavaro- 
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vanja. Ali vam zadošča pol ure odmora? (Poslanci se strinjajo.) Dovolil pa bi 
si še nekaj besed. 

Sedaj imamo naslednje spreminjevalne predloge. Predlog skupine poslancev, 
ki ga je obrazložil tovariš Arzenšek in predlog tovariša Tratnika. Ugotavljam, 
da je med sejo vrsta poslancev podprla tudi predlog tovariša Tratnika. 

Za tem imamo predlog tovariša Boruta Snuderla, ki se nanaša na 29. člen 
ustave in pa diskusijo o tem, naj se naš zbor izjavi glede principa, ki naj bi se 
uveljavil pri zakonu o volitvah v zbore delovnih skupnosti. 

Zdi se mi, da izhaja iz predloga tovariša Tratnika in sopodpisnikov, ki so 
naknadno podpisali njegov predlog, da je do tega prišlo pod velikim vplivom 
včerajšnjega sklepa organizacijsko-političnega zbora, ker pač v stvarnih in de- 
janskih predlogih in diskusijah, ki so bile doslej tako v ustavni komisiji, kot 
tudi v drugih organih, ni nikdar prišlo do tako jasno formuliranih predlogov 
o dveh zborih, čeprav je točno, da so bile razprave in mišljenja tudi o tem 
prisotne. 

Vendar imamo sedaj situacijo, da je na obeh dokumentih, to se pravi do- 
kumentih, ki jih je obrazložil tovariš Arzenšek, in pa na dokumentu, ki ga je 
obrazložil tovariš Tratnik, nekaj podpisov istih poslancev, čeprav gre za pred- 
loge, ki se izključujejo. Glede tega predloga se morate sporazumeti in temeljito 
razmisliti, zlasti zato, ker globoko posega v naš celotni skupščinski sistem. 

Glede amandmaja tovariša Snuderla, ki se nanaša na 29. člen ustave, bi 
prosil, da upošteva dejstvo, da v razpravi na eni od prejšnjih sej gospodarskega 
zbora, ko smo> odločali, katera vsebinska vprašanja naj zajame sprememba 
ustave, to vprašanje ni bilo vključeno in da je torej že iz formalnih razlogov 
sedaj nekoliko težko to materijo vključevati v razpravo o spremembi ustave. 
Prosil bi tudi predstavnike ustavne komisije, da povedo svoje mnenje, ali je 
potrebno, da se ta materija rešuje tako, kot jo, predlaga tovariš Snuderl, to se 
pravi z amandmajem oziroma, če jo je možno rešiti z zakonom, glede na to, da 
imamo o varstvu narave, čigar osnutek smo sprejeli in je pred zadnjo fazo. 

Prosim, torej, da te momente upoštevate, preden se dokončno izoblikujejo 
stališča našega zbora ter da odmor izkoristite tudi v ta namen. 

Sejo bomo torej nadaljevali ob 13. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.40 in se je nadaljevala ob 13. uri.) 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci, nadalju- 
jemo z razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš Lamut. 

Franc Lamut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Obe 
skupini poslancev, ki sta predlagali spreminjevalne amandmaje, sta se v odmoru 
sestali in pripravili predlog za enoten amandma, katerega bom prečital: 

Predsedniku gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije! Razprava obeh 
skupin poslancev, ki so podprli spreminjevalne amandmaje, ki sta jih predlagala 
tovariš inž. Arzenšek in tovariš Tratnik, je izoblikovala enotne predloge amand- 
majev, ki se glase: 

Točka 1 amandmaja VI se spremeni tako, da se glasi: 
»Skupščino SR Slovenije sestavljajo: republiški zbor, kot zbor odposlancev 

občanov ter zbor delovnih skupnosti, kot zbor odposlancev delovnih ljudi v de- 
lovnih skupnostih in drugih oblikah združenega dela ter zasebnih proizvajalcev. 
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Republiški zbor SR Slovenije šteje 120 poslancev, zbor delovnih skupnosti 
pa prav tako šteje 120 poslancev.« 

Točka 2 amandmaja VI se spremeni tako, da se glasi: 
»Poslance republiškega zbora volijo neposredno občani in sicer po pravilu, 

da se voli en poslanec na približno enako število prebivalcev, da se voli v vsaki 
volilni enoti en poslanec in da je vsaka občina zastopana z najmanj enim po- 
slancem. Poslance zbora delovnih skupnosti volijo volilna telesa, ki jih sestav- 
ljajo člani občinskih skupščin in delegati delovnih skupnosti delovnih orga- 
nizacij, ter drugih oblik združenega dela in delegati drugih z zakonom določenih 
skupnosti, skupin ali organizacij z ustreznega področja dela po pravilu, da se 
voli en poslanec na približno enako število delovnih ljudi z ustreznega pod- 
ročja dela.« 

Tako formulacijo predlagamo predvsem zaradi tega, da imamo lahko zasto- 
pane dejansko ustrezne grupacije ljudi z ustreznega področja dela od privatnih 
proizvajalcev do kmetov. Ustrezno predlaganemu amandmaju naj se spremenijo 
tudi ostali amandmaji ustavne komisije predvsem pa amandma VII in X. 

Gospodarski zbor daje ustavnim amandmajem samo svoje mnenje, zato 
predlagamo, kolikor bi bilo besedilo gornjega amandmaja za republiški zbor 
nesprejemljivo, da se sprejme kot minimum naslednje besedilo: 

Drugi odstavek prve točke naj se spremeni tako, da se glasi: »Republiški 
zbor Skupščine SR Slovenije šteje 90 članov, gospodarski zbor 70, prosvetno- 
kulturni in socialno-zdravstveni zbor pa po 50 članov.« 

V primeru sprejema tega minimalnega alternativnega zahtevka se v celoti 
sprejema nadaljnji tekst amandmaja, ki predlaga spremembe k ustavnim 
amandmajem VI, IX in XVI. Kolikor bi republiški zbor zavrnil sprejem amand- 
maja, da Skupščino SR Slovenije sestavljajo republiški zbor in zbor delovnih 
skupnosti, se črtajo predlogi za spremembe, ki jih zbor daje k ustavnim amand- 
majem VI in VII. Podpisi skupine poslancev, ki sta predlagali amandmaje, 
so razvidni iz obeh predloženih amandmajev. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Razprava je odprta in teče naprej. Kdo 
želi besedo? Javlja se tovariš Vidmar. 

Oec. Janez Vidmar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da se vsi spominjate, da je bilo že v razpravi o proračunu za leto 

1969 v tem zboru rečeno, da bomo še imeli priliko spregovoriti v zvezi s pred- 
logi za spremembo ustave SR Slovenije. To je bilo poudarjeno spričo antago- 
nizmov, ki so se pojavili v celotni proračunski razpravi ne samo v našem zboru, 
ampak tudi med našim zborom in ostalimi zbori in v skupščini kot celoti. Mislim, 
da nam je še vsem prezentna proračunska razprava, ki je pravzaprav izvenela 
tako, čeprav si nismo tega želeli, da smo poslanci gospodarskega zbora izgledali 
kot ljudje, ki nimamo razumevanja za šolstvo in za zdravstvo. Na ta način je 
bilo v našem zboru in v skupščini izrečenih precej različnih mnenj in ocen. 
Čeprav je bila razprava o proračunu in spremljajočih predpisih za leto 1969 
ocenjena kot kvalitetna, smo vendar bili opozorjeni, da naša stališča lahko 
pripeljejo do razpusta skupščine in do ne vem kakšnih katastrofalnih političnih 
posledic. Kot podpisnik teh dopolnitev in sprememb k ustavnim amandmajem 
menim, da so predlagane dopolnitve in spremembe dejansko odraz in logično 
nadaljevanje določenih ugotovitev iz razprave o proračunu za leto 1969. Tedaj 
je bilo očitno, da je gospodarski zbor potisnjen v kot, namesto da bi bil ta zbor 
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kot predstavnik delovnih skupnosti, ki ustvarjajo družbeni proizvod, prvi po- 
klican, ne samo da pove, kako bomo ustvarjali, ampak tudi, kako bomo delili 
družbeni proizvod. V taki situaciji so bili poslanci gospodarskega zbora na 
koncu ne sicer formalno, temveč spričo vseh argumentov, s katerimi so nastopali 
predstavniki prosvetno-kulturnega in socialno-zdravstvenega zbora, prisiljeni 
sprejeti drugačne sklepe od tistih, ki bi jih sicer glede principialna in načelno 
formulirana stališča iz resolucije o izhodišču za oblikovanje in delitev dohodka 
za posamezne nosilce splošne porabe. 

Zaradi tega menim, ko' se zavzemamo za bistvene, čeprav majhne spre- 
membe formulacij, kot so besedice »in delitve družbenega proizvoda«, »-sistema«, 
potem »temeljnih«, »kdo odloča o potrebnosti sklica«, na enem mestu gre samo 
za besedico »bistveno«, hočemo doseči dejansko to, da ne bi bil gospodarski 
zbor, kot predstavnik delovnih skupnosti, ki ustvarjajo družbeni proizvod, 
nikoli več v taki situaciji kot je bil v proračunski razpravi za leto 1969. 

Za nas kot poslance gospodarskega zbora ni toliko bistveno niti število 
poslancev v enem ali drugem zboru. Če pa je amandma k ustavi Socialistične 
republike Slovenije formuliran tako, da bo zbor delovnih skupnosti, kot enoten 
zbor razpravljal o bistvenih vprašanjih, za katere so pristojni le poslanci, voljeni 
iz delovnih skupnosti, ki ustvarjajo družbeni proizvod, potem mislim, da ni 
povsem nelogično in neupravičeno zagovarjati stališče, da bi imel gospodarski 
zbor, če ostanemo pri treh zborih delovnih skupnosti, več poslancev kot jih 
ima prosvetno-kulturni oziroma socialno-zdravstveni zbor. Mislim, da je gledano 
s tega vidika povsem utemeljeno in upravičeno zagovarjati ne samo v tem 
domu, ampak tudi pred slovensko javnostjo, da imajo poslanci gospodarskega 
zbora več mest v tem, domu, kot jih ima socialno-zdravstveni zbor, oziroma 
prosvetno-kulturni zbor. 

Mislim, da je pri tem bolj pomembno kot število poslancev dejstvo, da se 
na zboru, kjer se razpravlja o delitvi družbenega proizvoda ali pa o politiki, 
ki diktira določeno delitev družbenega proizvoda, direktno konfrontiraj o stališča 
proizvajalcev, torej poslancev gospodarskega zbora, z vsemi ostalimi poslanci, 
ki predstavljajo ostale delovne skupnosti. Zdi se mi, da je tudi z vidika raciona- 
lizacije in potrebe, da tudi nosilci splošne porabe, naj si bo to na prosvetno- 
kulturnem ali socialno-zdravstvenem ali na kateremkoli drugem področju 
splošne porabe, prisluhnejo poslancem, voljenim v delovnih skupnostih. To, 
o čemer smo razpravljali tudi v proračunski razpravi, ni le problem razdelitve 
družbenega proizvoda. Mislim, da je še neprimerno bolj pomembno ta družbeni 
proizvod ustvariti. Zal, če gledamo nazaj na naše razprave, preveč razpravljamo 
in se preveč angažiramo v razpravah o delitvi družbenega proizvoda, premalo 
pa usmerjamo našo pozornost na ustvarjanje družbenega proizvoda. 

Na koncu koncev, če posamezno podjetje, ali posamezne gospodarske orga- 
nizacije, ne morejo ustvariti ustrezne akumulacije, zaradi vseh predpisanih 
prispevkov in davkov, so potem prisiljene zmanjšati osebne dohodke ali pa 
imajo drugo možnost: zmanjšati lastno akumulacijo. Kot tretje jim preostane, 
da povišajo prodajne cene. V primeru povišanih prodajnih cen, to ne udari 
samo te neposredne proizvajalce, katere predstavljamo poslanci gospodarskega 
zbora, ampak praktično vse potrošnike. Vemo, da z zvišanjem prodajnih cen 
praktično nismo ničesar naredili, tudi če smo zelo povečali osebne dohodke, 
oziroma ostale izdatke nosilcev splošne porabe, bodisi na prosvetno-kulturnem 
ali kateremkoli drugem področju. 
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Menim, da je gledano z vidika direktne konfrontacije stališč predstavnikov 
gospodarskih organizacij in ostalih delovnih skupnosti najbolj primeren za ob- 
likovanje neke ekonomske politike in vsega, kar je z njo povezano, enoten zbor 
delovnih skupnosti. Tako vsi naenkrat poslušamo celoten kompleks problemov 
in se podrejamo osnovnim principom družbene ekonomije in ekonomske po- 
litike. Kot poslanci gospodarskega zbora ne bi poslušali potem lekcije enega 
ali drugega zbora, kot je bilo že rečeno v proračunski razpravi. Poslanci go- 
spodarskega zbora ne bi izpadali več kot garjeve ovce, ki nimajo posluha za 
nosilce splošne porabe. To sicer sploh ni bilo nikoli res in mislim, da tudi nikoli 
biti ne more. Povsem na mestu je ugotovitev, da moramo enako tretirati vse 
dejavnosti, da ne moremo ločeno obravnavati gospodarstva in da ne moremo 
enega področja zapostavljati, drugega favorizirati. Zdi se mi najbolj primerno, 
da imamo enoten zbor delovnih skupnosti in zato kot podpisnik dopolnitev 
in sprememb, ki smo jih prvotno predlagali in pa sprememb, ki jih je pred- 
lagal tovariš poslanec Tratnik, podpiram formulacijo dopolnitev in sprememb, 
ki jo ravnokar podal tovariš Lamut. 

Mislim, da bi bilo nam poslancem gospodarskega zbora olajšano že v na- 
daljnji razpravi in tudi v pomoč pri glasovanju, če bi lahko slišali na tem 
mestu, kakšno je stališče izvršnega sveta v pogledu enega zbora delovnih skup- 
nosti oziroma treh zborov delovnih skupnosti. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Gosi ar: Tovariš Anton Zupančič ima besedo. 

Anton Zupančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker sem podpisnik listine predloga za 70 poslancev in za 50 poslancev vsakega 
od ostalih dveh zborov, bi imel vprašanje, ki ga je prej dr. Brilej postavil. 

Kakšne bodo posledice, če bi bil sprejet predlog za dvodomni sistem? 
Zato bi na tem mestu vprašal, preden glasujemo, da ne pridemo do kakšnih 

težkih situacij, če bi mogoče tovariš Brilej obrazložil, kakšne so te posledice? 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Tovariš Mirko Jamar, 
član ustavne komisije. 

Mirko Jamar: Kot predstavnik ustavne komisije bi želel reči nekaj 
pripomb k predloženim amandmajem. Takoj na začetku bi poudaril, kar tudi 
sami veste: kolikor bo sprejet amandma tovariša Tratnika, potem avtomatsko 
odpade večina ustavnih amandmajev, ki so bili predlagani. S tem amandmajem 
se rešujejo vprašanja, ki so sicer postavljena v predloženih amandmajih. 

Glede na to, da je tovariš Lamut predložil kompromisen predlog, bi želel 
pojasniti k nekaterim amandmajem nekaj stališč, ki so bila odločilna tedaj ko 
se je ustavna komisija odločila, tako kot je predložila ta vprašanja v svojih 
amandmajih. 

V amandmaju k drugemu odstavku amandmaja VII se govori o tem, da 
naj gospodarski zbor odloča o delitvi družbenega proizvoda. Ustavna komisija 
je o tem vprašanju veliko razpravljala in je zavzela predvsem stališče, da naj 
enoten zbor vseh zborov delovnih skupnosti razpravlja predvsem o družbenih 
planih in podobnih aktih, ki usmerjajo družbeni in gospodarski razvoj repu- 
blike. Do tega zaključka, da o družbenih planih razpravljajo vsi zbori delovnih 
skupnosti skupno kot enoten zbor, je prišla ustavna komisija predvsem zato, 
ker obravnava družbeni plan enoten proces proizvodnje in potrošnje in rešuje 
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vsa vprašanja tako ustvarjanja kot delitve družbenega proizvoda. Zaradi tega 
je komisija smatrala, da se mora družbeni plan obravnavati skupno na vseh 
zborih in ne ločeno, ker so vsi ti problemi medsebojno nedeljivo povezani. 

Proizvodnja je odvisna od razvoja družbenih služb, družbene službe so od- 
visne od razvoja proizvodnje, to pa rešuje in povezuje družbeni plan. Zato 
je v tem predlogu predvideno, da družbene plane oziroma podobne akte ob- 
ravnavajo zbori delovne skupnosti kot enoten zbor. 

Delitev družbenega proizvoda je po ugotovitvah komisije neločljiv sestavni 
del družbenega plana, je najosnovnejši proporc družbenega plana in ga iz 
plana ni mogoče izločiti, niti ločeno obravnavati, ker brez njega ne more biti 
družbenega plana. 

Delitev družbenega proizvoda ne odreja samo proporcev za razvoj gospo- 
darstva, ne odreja samo stopnje akumulacije ali pa stopnje osebne potrošnje, 
temveč odreja tudi delitev sredstev še za tretjo kategorijo, to je delitev sredstev 
za razvoj splošne potrošnje oziroma za razvoj družbenih služb, ali kakorkoli že 
to področje imenujemo. 

Zato bi odločanje samo enega zbora o delitvi družbenega proizvoda, ki pa 
zajema celotno sfero proizvodnje in potrošnje, pomenila neenakopraven položaj 
posameznih kategorij potrošnje in neenakopraven položaj posameznih zborov. 

To je bil osnovni argument, zaradi česar se je ustavna komisija tako od- 
ločila in zaradi česar ni sprejela take rešitve, kot je sedaj predlog v vašem 
zboru, čeprav je bilo tudi o tem govora. Bili so še razni drugi argumenti, ki 
bi jih na kratko navedel. 

K ustvarjanju družbenega proizvoda ne prispeva neposredno samo gospo- 
darstvo, ampak ravno tako tudi družbene službe, šolstvo, zdravstvo in imajo 
zato tudi družbene službe pravico razpravljati o delitvi. 

Neenotno in neenakopravno obravnavanje povzroča medsebojna nasprotja 
med posameznimi zbori, ki smo jih bili priča zlasti ob letošnji obravnavi pro- 
računa. Posamezni zbori so z vso ostrino zahtevali, da hočejo sodelovati pri 
obravnavanju teh problemov z isto pravico kot ostali zbori. 

Tu se je navajal problem možnosti preglasovanja. Mislim, da se problem 
preglasovanja ne more postavljati kot problem, ker gre v bistvu za interes 
skupnega aktivnega reševanja problemov, gre za to, kako argumentiramo posa- 
mezne probleme in razvojne smeri itd., kako smo o tem prepričljivi. To je 
odločitev posameznega poslanca, ne more pa biti osnovni razlog in argument 
za rešitev določenega problema le števik> poslancev. 

Nadaljnji argument, ki ga navajam, je v tem, da skupno obravnavanje plana 
in drugih vprašanj na vseh zborih delovnih skupnosti predstavlja začetek enot- 
nega zbora delovnih skupnosti, do katerega bo v prihodnosti ali pa že kmalu, 
glede na razpoloženje, ki je tukaj, verjetno prišlo. Zato se mi zdi, da je prav- 
zaprav razumljivo in povsem logično, da podpiramo tak način odločanja v 
enotnem zboru in da že sedaj prispevamo k temu, da se najvažnejše odločitve, 
od katerih je dejansko odvisna celotna sfera proizvodnje in potrošnje, spreje- 
majo skupno. Skupne odločitve naj se iščejo tako, da vsak od zborov vidi po- 
zitivne in negativne plati posamezne rešitve. Po predvidenih amandmajih o 
instrumentih, ki realizirajo proporce delitve, pa odloča gospodarski zbor samo- 
stojno, oziroma skupno z republiškim zborom. Realizacija teh proporcev naj 
bi bila prepuščena gospodarskemu zboru, ki ima s tem možnost, da preverja 
realnost teh odločitev itd. 
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Argument ustavne komisije je bil tudi v tem, da o stvareh, o katerih raz- 
pravljajo zbori delovnih skupnosti kot enotni zbor, lahko vsak zbor razpravlja 
tudi posebej, lahko sprejema svoje stališče in zahteva tudi uskladitve. 

Kot končni argument ustavne komisije omenjam še dejstvo, da boda vsi 
zbori obravnavali in gledali na razvoj, če se to razpravlja v enotnem zboru, 
enotno, kompleksno, ob upoštevanju vseh argumentov enega in drugega in da 
pri tem ne bo prišlo v takšni meri kot doslej do zavzemanja stališč ožjih, temveč 
predvsem širših, skupnih interesov. To so bili argumenti, katere sem bil dolžan 
navesti, da bi slišali tudi mnenje ustavne komisije. 

Tu je predviden amandma k amandmaju VII. Za tretjim odstavkom je pred- 
log oziroma amandma, da se doda beseda »sistem«, da vsi zbori obravnavajo 
sistem financiranja družbeno-političnih skupnosti. 

Da preberem: »Republiški zbor in zbori delovnih skupnosti kot enotni zbor 
enakopravno obravnavajo temeljna vprašanja s področja družbeno-političnih in 
družbenoekonomskih odnosov ter sistema financiranja družbeno-političnih skup- 
nosti.« Beseda »sistem« je v tem besedilu dodana. 

Tako kot je sedaj predlagano v tem amandmaju skupine poslancev, pomeni, 
da bi ta enotni zbor razpravljal samo o sistemu, torej o metodi financiranja 
družbeno-političnih skupnosti, ne pa o samem financiranju. Tega amandmaja 
ne more nihče čisto razumeti, ker če bi bil ta amandma sprejet tak, kakor je 
predložen, potem, razen v republiškem zboru, ne bi razpravljali o samem finan- 
ciranju, temveč le o sistemu. Hkrati bi sicer moral biti predložen predlog, da 
gospodarski zbor razpravlja o samem financiranju, kar pa ni izvršeno. Zato je 
tukaj kot sedaj piše določena nelogičnost. O financiranju družbeno-političnih 
skupnosti ne bi razpravljal noben zbor. Mislim, da financiranje družbeno-po- 
litičnih skupnosti zajema vsa področja splošne in družbene potrošnje in da je 
nemogoče te razprave ločiti od zborov, v katerih dejavnost ta potrošnja spada. 

Še enkrat bi poudaril, da so bile ravno ob letošnjih razpravah konec lan- 
skega leta ob problemih splošne potrošnje v ostalih dveh zborih delovnih skup- 
nosti izraženi zelo ostri protesti zaradi tega, ker te stvari ne spadajo na pod- 
ročje enakopravnega obravnavanja teh zborov. Tedaj so bile postavljene za- 
hteve po enakopravnem obravnavanju. 

Ne zdi se mi umestno, da bi razpravljali vsi zbori samo o sistemu financi- 
ranja ne pa o konkretnem financiranju. 

V prvem odstavku 3. točke je predlagano, da se doda beseda »temeljnih«. To 
sicer ni bistveno. Tudi v ustavni komisiji smo o tem razpravljali, ker so bili taki 
predlogi tudi tam dani. Da ustavna komisija ni predvidela te besede, je argu- 
ment v tem, da se to vprašanje lahko rešuje s poslovnikom pri tem, ko se odloča 
o sklicu delegatov občin. To bo> obenem zahtevalo tudi večji premislek pri skli- 
cevanju zasedanj, predvsem s stališča, kaj je pomembno in kaj ni. Smatralo se 
je, da je to predvsem stvar dogovora, ne pa da to določa ustava. 

Bilo je mišljenje, da naj o dnevnih redih odloča predvsem kriterij racional- 
nosti, pri čemer bi se morala dopustiti tudi možnost, da se tudi občine vključijo 
v razpravo o vprašanjih, ki so manj bistvena in ki niso temeljna, če se pokaže, 
da je to potrebno. 

Skratka, ustavna komisija je smatrala, da naj se to vprašanje prepusti, po- 
slovniku in konkretno določeni razpravi o tem, kdaj se bodo te seje sklicale. To 
se pravi, da je materija takšna, da se je ne da precizno definirati v ustavi, da bi 
bilo to pretirano obremenjevanje ustave in jo je zato bolj umestno prepustiti 
poslovniku. Tovariš Brilej je že govoril glede amandmaja, da se dopusti zbor- 
14 
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nici neposredno pravico do predlaganja zakona. Ustavna komisija je menila, da 
ima zbornica vso možnost, da daje predloge za izdajo zakonov tako prek po- 
slancev, kakor tudi prek predsedstva skupščine, ki v vsakem primeru vzame 
predloge zbornice v pretres in odloča glede njihove nadaljnje obravnave. 

Če bi dali zbornici to pravico, potem bi jo morali dati tudi vsem drugim 
družbenim skupnostim in organizacijam, kot so sindikati, SZDL, Zveza ko- 
munistov in drugim. Ustavna komisija je menila, da bi s tem ustavo preveč in po 
nepotrebnem obremenjevali. Prišli bi do absurda, ker bi po tej logiki morala 
imeti skupščina svoje predstavnike v zbornici, ki bi imeli pravico glasovanja in 
tudi pravico veta itd. Komisija je menila, da ni važno, če ima zbornica možnost 
neposrednega predlaganja zakonov, ampak je važno predvsem to, da se ne zgubi 
nobena iniciativa. Možnost takšnega uveljavljanja ima zbornica v celoti zagotov- 
ljeno že z dosedanjo prakso. 

To so stališča, za katere komisija misli, da jih je potrebno navesti, glede na 
sedaj predložene amandmaje. Glede na to," kar je omenil tovariš dr. inž. Kolar, 
bi tukaj povedal samo informativno, kakšne argumente imamo za sprejem od- 
ločitve, da naj imajo vsi zbori delovnih skupnosti enako število poslancev in 
sicer 60. 

Če bi upoštevali kot absoluten kriterij števila poslancev v posameznih de- 
lovnih skupnosti le število zaposlenih, potem bi morali imeti razmerje 1 :15 ali 
1 : 20. Drugače povedano, če je bilo v gospodarskem zboru 100 poslancev, potem 
bi jih bilo v ostalih dveh zborih mogoče manj kot 10. Takšno razmerje ni mogoče 
in zato kriterij števila zaposlenih ni sprejemljiv, čeprav je tudi to kriterij. 

Drug problem, ki se je pojavil, je v enakem številu poslancev, kar je zlasti 
važno pri glasovanju. Ta problem obstaja tudi pri razmerju 70 : 50 : 50, ker sta 
oba ostala zbora skupaj še zmeraj številčno močnejša. Ustavna komisija je 
menila, da mora biti osnova za razprave teža argumentov in prepričljivost, ne pa 
številčno razmerje. Ustavna komisija je mnenja, da ima v primeru glasovanja 
vsak zbor možnost, da se posebej sestane in sprejme stališča in zahteva ustrezno 
usklajevanje. 

Drug argument je bil v tem, da se z enakim številom poslancev ustvarja 
večja enakopravnost, da se s tem daje enak pomen zborom, da se ne vrši neka 
diferenciacija. Pomen posameznih zborov je v tem, da se pokaže, da so vsi zbori 
važni, da so važna vsa področja dejavnosti in da ne merimo s številom kaj je 
bolj in kaj je manj važno>. 

Naslednji argument je bil v tem, da se izredno pomembne stvari, ki so jih 
do sedaj obravnavali posamezni zbori delovnih skupnosti, v bodoče združujejo v 
skupnem zboru. To so vprašanja plana, proračuna, družbenoekonomskih odnosov 
in druga. S tem se delo ostalih dveh zborov, ki sta bila do sedaj nekoliko manj 
obremenjena, precej poveča. Razlike v delu in obveznostih posameznih zborov so 
s tem precej manjše kot so bile do sedaj. Komisija je na osnovi tega ocenjevala, 
da število 60 poslancev zadošča za vse zbore, da je to število najbolj sprejem- 
ljivo, čeprav so bili predlogi o številu poslancev diferencirani. Komisija je šele 
po glasovanju prišla do tega zaključka. Tudi število 70 : 50 ni utemeljeno z no- 
benim posebnim argumentom. Ni dovolj jasno, zakaj bi bilo to razmerje o šte- 
vilu poslancev najbolj pravilno. Bilo je tudi mišljenja, da pomembnosti po- 
sameznih dejavnosti ne gre meriti po številu poslancev in po številu zaposlenih, 
da se ne sme nobene dejavnosti zapostavljati, ker so vse važne, če bi razlikovali 
število poslancev, bi to imelo določene težave pri volilnem postopku. Moral sem 
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te stvari sprožiti zato, da ste informirani, kakšni argumenti so vplivali. Stvar 
poslancev pa je, kako se bodo odločili pri glasovanju. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar : Hvala, tovariš Jamar! Ko je bil sestanek 
poslancev, ki so člani odborov, sem upoštevaje razpoloženje, kakršno je prišlo 
do izraza v enem in drugem predlogu, predvsem pa dejstvo, da je predlog, ki ga 
je dal tovariš Tratnik pod vplivom včerajšnje odločitve v organizacijsko-poli- 
tičnem zboru, v precejšnji meri potegnil za seboj veliko- poslancev našega zbora, 
skušal doseči sporazum. Predlagal sem, da bi enemu in drugemu predlogu, ki 
se sicer po svoji vsebini izključujeta, ne dali prednosti. Mislil sem, da bi oba 
obravnavali kot variante, o katerih naj bi dokončno odločala republiški zbor in 
ustavna komisija. Kljub stalni prisotnosti namreč tisti predlogi, ki so tudi danes 
prišli do izraza v javni razpravi, niso bili preštudirani. Niso upoštevane vse 
variante in posledice, ki jih potegne za seboj na primer odločitev, da bi šli na 
dva zbora. Ta odločitev potem potegne za seboj tudi spremembo drugih členov 
ustave, o katerih se v dosedanji razpravi sploh ni govorilo. Izgleda, da nisem 
uspel te skupine poslancev prepričati o možnosti enakopravnega obravnavanja 
obeh predlogov. Vidim, da je tovariš Lamut predlagal takšno formulacijo, ki 
daje prednost predlogu tovariša Tratnika. Variante, ki so bile prvotne, so v 
predlogu tovariša Lamuta podrejene. Mislim, da je prav, da temu vprašanju v 
nadaljnji diskusiji posvetimo vendarle določeno^ pozornost. Gre za celo- vrsto 
stvari, za katere danes ne vemo, če so dovolj podrobno preštudirane. Ali je sploh 
mogoče v tem času, ki je pred nami glede na roke, ki so potrebni za volitve itd., 
iti v kakršnekoli ustavne spremembe? To so seveda vprašanja, o katerih bo 
moral razpravljati republiški zbor in tudi ustavna komisija. Že dosedanje raz- 
prave so pokazale, da se stališče zborov delovnih skupnosti in organizacij sko- 
političnega zbora razlikujejo od predlogov, ki jih je dala ustavna komisija. 
Prosim, da v nadaljnji razpravi upoštevate tudi ta moment! Javlja se tovariš 
dr. Petrič, predstavnik izvršnega sveta. 

Dr. Ernest Petrič: Tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš pred- 
sednik! Glede na to, da je poslanec tovariš Janez Vidmar izrecno želel, da sliši 
mnenje izvršnega sveta, menim, da je nujno ustreči njegovi želji. Skušal bom 
biti čim krajši, čeprav je situacija nekoliko zapletena. 

Pri tem je morda nekoliko zapletena še zlasti zame osebno, ker sem po eni 
strani član izvršnega sveta, po drugi strani pa član ustavne komisije, v kateri 
sem se kot njen član zavzemal za določena stališča, pa sem se seveda potem 
solidariziral s stališčem ustavne komisije. Moram reči, da se mi zdi stališče 
ustavne komisije v bistvu sprejemljivo. 

Da ne bi vnašal osebni pogled na to problematiko, se bom skušal čimbolj 
držati stališč izvršnega sveta. Izvršni svet je razpravljal o predloženem bese- 
dilu amandmajev, ki ste ga dobili tudi vi. Predhodno bešedilo je vsebovalo še 
nekaj variant. Med njimi #je bila varianta: ali zbor občin ali ne zbor občin? 
V sedaj predloženih dokumentih pa ni več te variante: dva zbora ali več zborov 
delovnih skupnosti. 

Morda si kdo misli, zakaj se je izvršni svet tako pozno vključil v obrav- 
navanje te problematike. Mislim, da je to docela razumljivo in upravičeno, 
kajti brez dvoma je sprejemanje ustave tisti akt in taka dejavnost, pri kateri 
je verjetno najbolj logično in politično tudi najbolj sprejemljivo, da gre izvr- 
šilno-političnemu telesu najmanj besede. Izvršni svet, kot izvršilno-politični 
14* 
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organ je verjetno tisti, ki mora glede problematike ustave, skorajda v celoti 
prepustiti besedo drugim. Kot izvršilno-politični organ ne sme izvajati neke 
svoje politike, zavzemati nekih svojih stališč, in s svojimi stališči kot vlada vpli- 
vati na strukturo in izgled bodoče skupščine oziroma isploh na izgled ustave. 

V tem smislu je torej izvršni svet razpravljal o tej problematiki samo en- 
krat in je takrat zavzel stališča, o katerih vas bom seznanil. Ko se je izvršni 
svet opredeljeval za ta stališča, je imel pred očmi predvsem politični vidik 
zadeve in je menil, da je potrebno težiti za tako formuliranimi spremembami 
ustave, ki bodo lahko splošno sprejemljive. Izvršni svet je menil, da je po- 
litično izredno neustrezno in neprijetno, da bi ob sprejemanju ustave prišlo v 
naši skupščini do nekih resnejših razhajanj in do nekih resnejših dilem. 

Menil je, da se mora vendarle odločiti ne glede na obstoj večjih stališč za 
neko obče sprejemljivo rešitev in je v tem smislu sprejel stališče ustavne ko- 
misije in mu dal tudi podporo. 

Posamezni člani izvršnega sveta so sodelovali v ustavni komisiji in v javni 
razpravi s svojimi osebnimi mnenji. Verjetno so vam ta osebna mnenja znana. 

Poročilo ustavne komisije, ki je bilo predloženo izvršnemu svetu in ki je 
pred vami, je izvršni svet sprejel in z njem formiral ustavno komisijo. Dovolite 
mi, da to stališče preberem. 

V poročilu od 8. januarja 1969 je rečeno: Izvršni svet se strinja s prvo 
varianto amandmajev (mišljena je tista varianta, ki ne vsebuje zbora občin), 
torej s to, ki je tudi danes pred vami. To je sestava republiške skupščine iz 4 
zborov: republiškega zbora in treh zborov delovnih skupnosti. Izvršni svet je 
mnenja, da to pomeni prehodno in začasno rešitev v procesu dograjevanja na- 
šega skupščinskega sistema. V bodoče se bo zahtevalo še nadaljnje prilagajanje 
strukture republiške skupščine razvoju družbenega samoupravljanja v repu- 
bliki. Treba bo iskati najadekvatnejšo obliko razreševanja vseh družbenih zadev 
in družbenih interesov na nacionalnem nivoju. To je stališče izvršnega sveta, 
ki je sprejeto' na podlagi poročila ustavne komisije. 

Zaradi včerajšnje razprave v organizacijsko-političnem zboru in današnje 
razprave v tem zboru nastaja docela nova situacija, do katere bo verjetno tudi 
izvršni svet moral zavzeti svoje stališče. 

V nobenem pogledu nisem pooblaščen, da glede tega dam kakršnokoli iz- 
javo. Verjetno bo nadaljnji potek razprave, o čemer bo verjetno govoril dr. Bri- 
le j, dal odgovor na to, kakšne so konsekvence in možnosti za nadaljnjo raz- 
pravo. Izvršni svet bo morda že v teku današnjega dne ali pa v prihodnjih 
dneh moral zavzeti svoje stališče. 

Ker pa vendarle obstaja odprto vprašanje, saj sta pred nami še dve varianti, 
ena kot primarna in druga sekundarna, bi poudaril, da so takrat podana stališča 
izvršnega sveta o ustavnih amandmajih sorodna s pogledi predlagateljev prvega 
amandmaja. Znano vam je, da je izvršni svet v tem svojem stališču predlagal 
ustavni komisiji tako sestavo skupščine oziroma tako število poslancev, kjer bi 
bilo več poslancev gospodarskega zbora kot v ostalih dveh zborih. 

Za izvršni svet je bila primarnega pomena težnja po čimbolj integriranem 
delovanju skupščine, po čimbolj doslednem in pogostem soočanju, pogledov, in- 
teresov, želja in teženj. Zato je močno podpiral tisti predlog ustavne komisije, 
ki je šel za tem, da pogosto in zlasti o kardinalnih vprašanjih zbori delovnih 
skupnosti skupaj zasedajo kot enoten zbor. Izvršni svet je menil, da je potrebno 
tudi glede števila poslancev ločeno obravnavati ta problem. Njegovo stališče je 
bilo naslednje: 
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Predvideva se, da bo vsečešče prihajalo do skupnega dela in glasovanja v 
vseh treh zborih delovnih skupnosti. Glede na prevladujočo strukturo delovnih 
ljudi, ki delajo v gospodarstvu, izvršni svet meni, da ni upravičeno enako število 
poslancev v vseh treha zborih delovnih skupnosti. 

Izvršni svet zato predlaga, da šteje republiški zbor 90, gospodarski zbor 60, 
prosvetno-kultumi in socialno-zdravstveni zbor pa po 40 poslancev. 

To stališče je bilo podrobno obravnavano v ustavni komisiji. Ustavna komi- 
sija se je potem odločila z glasovanjem za tisto varianto', ki je danes tu pred 
vami. 

Glede ostalih amandmajev, ki so bili predloženi danes zjutraj, lahko rečem, 
da je nekaj predlogov, ki so v bistvu na isti liniji kot so bili,predlogi, ki jih je 
izvršni svet dal ustavni komisiji. Tu mislim na delno oženje problematike, ki jo 
obravnavajo delegati občin. Čeprav je tendenca izvršnega sveta v ustavni ko- 
misiji bila v celoti upoštevana, se zdi, da gre ta zbor s svojimi predlogi še dalje. 
Mislim, da je bila dosti sorodna tudi težnja glede problema, ki se tu označuje 
z besedico »bistveno« v amandmaju, za katerega vaš zbor predlaga, da odpade. 
Gre še za nekatera druga vprašanja. Vendar mislim, da so vse to obrobna vpra- 
šanja. Verjetno so ves nadaljnji potek diskusije in tudi odgovori na posamezna 
konkretna vprašanja odvisni od centralne odločitve, ki se tu po včerajšnjem 
delu organizacijsko-političnega zbora postavlja v ospredje. 

Mislim, tovariš predsednik, da sem bil dovolj jasen. Osebno menim, da bo 
izvršni svet ob tem razpletu, kakršen se odvija v skupščini, moral precizirati 
svoje stališče do posameznih predlogov. Zaenkrat teh stališč ni, zato tudi nimam 
dodatnih pojasnil. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Brilej, prosim. 

Dr. Jože Brilej: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Z 
dr. Petričem oba odgovarjava na vprašanje tovariša poslanca Vidmarja. 

Mislim, da gre postopek, po katerem se sprejemajo spremembe ustave, glo- 
boko v proceduro. Po sedaj veljavnih ustavnih določbah spremembo ustave 
sprejema 2/s večina poslancev republiškega zbora. Zbori delovnih skupnosti pa 
dajejo le svoja mišljenja. Kakšno bo stališče republiškega zbora, ne bi želel 
prejudicirati. Opozarjam pa na naslednje: če 3 zbori delovnih skupnosti spo- 
ročijo republiškemu zboru, da ne soglašajo s predlagano spremembo ustave, se 
da sprememba na referendum. Organizirati bi bilo potrebnoi ne le referendum, 
ampak na podlagi rezultatov referenduma sprejeti volilni zakon, potem pa iz- 
vesti volitve. Mislim, da je v tem primeru računica popolnoma jasna. Veste, da 
je sklep federacije, da se te volitve izvršijo v aprilu in da se bo 15. maja konsti- 
tuirala nova skupščina. Mislim, da je popolnoma nerealno računati, da bi se v 
primeru referenduma republika Slovenija še mogla vključiti v to splošno po- 
litično akcijo, ki velja za vso Jugoslavijo. V zvezi z volilnim zakonom in vo- 
litvami nastane tudi vprašanje delegacije republike v zboru narodov zvezne 
skupščine, ker so tudi tam spremembe. S tem pa ne morem prejudicirati, kaj 
bo o tem republiški zbor na svoji seji, ki jo ima na programu, tudi odločil. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: K besedi se javlja tovariš Koren. 
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Karel Koren: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Nehote dobivam vtis, da so pobudniki za spremembo ustave računali bolj s 
formalno potrebo kot pa z njeno vsebinsko obširnostjo. Zaradi tega prihajamo 
zopet v časovno stisko. Ker sem gradivo nekoliko proučil, sem menil, da se 
v poskusu združitve zborov zasleduje pravzaprav tendenca, ki jo bo praksa 
prav gotovo pokazala, da je dvodomnost v skupščini upravičena in potrebna. 

Tu bi zlasti opozoril, da se umestno povzroča večja razlika med sfero 
ustvarjanja in potrošnje. Zlasti element ustvarjanja in potrošnje bi se v enot- 
nem zboru delovnih skupnosti po mojem prepričanju veliko bolj življenjsko 
reševal, kot je bil to primer doslej. Pri tem naj poudarim, da se mi zdi, da je 
gospodarstvo na svoje probleme doslej gledalo z dokaj manj lokalističnimi ten- 
dencami. To so nekateri drugi zbori s področja potrošnje znali veliko bolj uve- 
ljaviti, ker politično to področje nekoliko bolj deluje. Mislim, da bi ta skupščina 
problemom gospodarstva morala posvečati več pozornosti. Trenutni uspehi v go- 
spodarstvu nas ne bi smeli uspavati. Konjunkturi, ki se pojavlja, bo' sledila 
močna stagnacija. Če v tem času ne bomo izkoristili potrebnih sil, bo ta kriza 
hujša takrat. Mislim, da je treba, ko govorimo o teh idejnih tezah, tudi poudariti, 
da mora imeti samoupravljanje materialne osnove. Včasih človek nehote dobi 
vtis, da je v poprečni gospodarski organizaciji samoupravnost v enotnem delav- 
skem svetu in z delavskimi sveti po ekonomskih enotah daleč bolj razvita, kot 
včasih v našem skupščinskem sistemu. Seveda se pri tem ne da' primerjati 
vsebine področja itd. 

Mogoče bi navedel samo en tak primer, karakterističen za miselnost, ki od 
nas potem terja dodatna sredstva. To je primer adaptacije neke šole, ko je nek 
funkcionar naročil: izdelajte program! Ljudje iz potrošnje so to tako razumeli, 
da so sestavili proračun za podeželsko šolo v višini 55 milijonov S din. Ko smo 
v tem sodelovali ljudje iz gospodarstva, je bilo potrebnih za približno enako 
ureditev samo 27 milijonov S dinarjev. 

S tem želim poudariti, da je realnost v združenih zborih po mojem mnenju 
veliko večja, kot pa v sedanjem sistemu. 

Pri tem se mi nehote vsiljuje tudi iz današnje razprave vprašanje občin, 
njihove velikosti in zmogljivosti. Vprašanje občin terja svojo rešitev. Ne bi 
smela biti preveč prisotna formalna zahteva po samoupravnosti, če ta samo- 
upravnost nima tudi ustrezne življenjske podlage. Zdi se mi, da se pri tem 
srečujemo z vprašanjem razvitosti in nerazvitosti, če mi to v Sloveniji hočemo 
ali ne priznati. 

Napačno pojmujemo, da je vprašanje razvitih in nerazvitih področij samo 
v drugih republikah. To vprašanje je prisotno tudi v naši republiki. 

Na koncu imam vtis, da se je računalo preveč samo s formalno procedu- 
ralnim problemom spremembe ustave, premalo pa z vsebinskim. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo?. Nihče več? Vprašam 
tovariša Lamuta, ker je predlagatelj tega besedila, ki je sedaj pred nami, kot 
neke vrste sinteza obeh predlogov, ki sta ju obrazložila tovariša Arzenšek in 
Tratnik ali vztrajate pri takem obravnavanju stvari ali pa na enakovrednem, 
to je alternativnem obravnavanju obeh predlogov? 

Franc Lamut: Tovariš predsednik, mislim, da nisem pooblaščen po- 
vedati kaj drugega razen tisto, kar smo se na razgovoru poslanci zmenili. To 
smo tudi napisali. Poudaril bi samo to, da je moj osnovni cilj in tudi marši- 
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katerega poslanca ne samo v gospodarskem zboru, ampak tudi v republiškem in 
drugih, življenje urejati tako, da bomo v bodoče dosegali določeni napredek. 
Mene osebno ne morejo zadovoljevati taki odgovori, ki pridejo na koncu, da je 
sedaj to nemogoče realizirati zaradi formalnosti. Kdo pa te formalnosti ustvarja? 
Mi ljudje sami! Vedno spreminjamo ustavo. Če smo- jo začeli spreminjati tako, 
da bo logična, da bo imela v sebi elemente nadaljnjega napredka slovenske 
družbe, to naredimo pogumno, ne ustavljajmo se vedno na pol poti. Če pride 
do kakršnihkoli formalnih zadržkov, imamo še precej časa. Volitve so šele aprila. 
Mislim, da imamo dovolj strokovnih služb, da smo sposobni tudi volilni zakon 
urediti in rešiti vse druge formalnosti. V skrajnem primeru pa lahko tudi po- 
daljšamo za nekaj mesecev mandat poslancev. Tudi druge stvari glede federa- 
cije lahko uredimo tako, da skupščina voli poslance nemoteno. Ne vidim poseb- 
nih zadržkov, ki se jih mi včasih tako bojimo. Če bomo na formalnih konceptih 
tako zakomplicirali, se bo ustavilo celotno življenje. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne.) Potem preidemo 
na glasovanje. Prosim, da vzamete predse vse amandmaje, to je predlog skupne 
komisije vseh zborov za ustavna vprašanja in predloge k posameznim amand- 
majem, ki so bili dani v razpravi. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju VI, in sicer tako, da glasujemo naj- 
prej o 1. točki amandmaja VI. Glasujemo o predlogu, ki ga je v imenu sku- 
pine poslancev, ki so> predlagali amandmaje, napisal in obrazložil Franc Lamut. 
Ali vam je jasno, za kaj gre? Prosim, tovariš Savinek. 

Mihael Savinek (iz klopi): Tovariš predsednik! Predlagam popravek 
ene besede. Mislim, da je strojepisna napaka. Namesto »družbenega dela« naj se 
vnese »združenega dela«. 

Predsednik Miran Goslar: Ali je jasno? Kdor je za ta predlog, naj 
prosim dvigne roko? (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo' proti? (En posla- 
nec.) Kdo se je vzdržal? (Dva poslanca.) Predlog k prvi točki amandmaja VI je 
sprejet z večino glasov. 

Glasujemo o točki 2 amandmaja VI, to je o naslednjem, ki ga imaite po 
predlogu tovariša Lamuta. Kdor je za ta predlog, prosim, da dvigne roko? 
(Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(En poslanec.) Gospodarski zbor je sprejel tudi ta predlog. 

Prosim, da glasujemo sedaj o amandmaju VI v celoti. Sedaj glasujemo 
o alternativnem zahtevku našega zbora, kolikor republiški ne bi sprejel amand- 
maja v taki obliki, kot smo ga predlagali. Glasujemo torej o tistem delu pred- 
loga, ki je bil formuliran v prvotni obrazložitvi tovariša Arzenška in Lamuta, 
vendar le glede na formulacijo na strani 2 Lamutovega predloga, kolikor repu- 
bliški zbor pač ne bi sprejel predloga, da skupščino sestavljata samo dva zbora. 
Ali je jasno, o čem glasujemo? Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Večina po- 
slancev dvigne roko.) Kdo je proti? (Nihče.) Kdo se je vzdržal? (5 poslancev.) 
Tudi ta predlog je kot podrejeni predlog sprejet. 

S tem je torej gospodarski zbor izglasoval amandma VI v drugačnem be- 
sedilu, kot ga je predlagala ustavna komisija. 

Prehajamo na amandma VII. 
Pri amandmaju VII glasujemo samo o tistem delu, ki se nanaša na pristoj- 

nost gospodarskega zbora. Gre za 2. in 3. odstavek 3. točke amandmaja VII. 
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V njem zavzemamo stališče do predloga, formuliranega na strani 2 Arzenško- 
vega predloga, kolikor republiški zbor ne bi sprejel amandmaja VI v enakem 
besedilu, kot smo ga prej izglasovali. Ali je razumljivo, za kaj gre? Kdor je za 
to, prosim, da dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nih- 
če.) Kdo se je vzdržal? (En poslalnec se je vzdržal.) Tudi ti predlogi gospodar- 
skega zbora k 2. in 3. odstavku 2. točke amandmaja VII so sprejeti kot pod- 
rejeni. 

Glasujemo še o prvem odstavku 3. točke amandmaja VII. Formuliran je na 
4. strani Arzenškovega predloga. Nanaša se na besedico1 »temeljnih«. Gre za 
obravnavo zbora delegatov občin. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Kdo je proti? (Nihče.) Kdo se je 
vzdržal? (Dva poslanca.) Tudi ta predlog je sprejet. 

Glasujemo še o četrtem odstavku 3. točke, kjer gre za tisti del stavka, ki 
govori o tem, kdo odloča o potrebnosti sklica. Kdor je za ta predlog, naj prosim 
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (Nihče.) Kdo se 
je vzdržal? (En poslanec.) Tudi ta predlog je sprejet. 

Ugotavljam, da je amandma VII kot podrejena varianta sprejet v dru- 
gačnem besedilu, oziroma dajem ostali amandma s temi spremembami, ki smo 
jih izglasovali, na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Hvala. Kdo je proti? (Nihče.) Kdo se je vzdržal? (Nihče.) 
Amandma VII smo sprejeli v drugačnem besedilu, kot ga predlaga ustavna 
komisija, in sicer v drugem in tretjem odstavku točke 2 in v prvem in četrtem 
odstavku točke 3. 

Prehajamo na amandma VIII. Glede tega amandmaja ni bilo nobenih spre- 
minjevalnih predlogov. Zato glasujemo o takšnem predlogu, kot ga je dala 
ustavna komisija. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Kdo je proti? (Nihče.) Kdo se je vzdržal? (Nihče.) Amand- 
ma VIII je soglasno sprejet. 

Amandma IX. V amandmaju IX imamo spreminjevalni predlog na 5. strani 
Arzenškovega predloga, in sicer v drugem odstavku, ki načenja vprašanje pri- 
stojnosti gospodarske zbornice, oziroma možnosti njene zakonodajne iniciative. 
Kot ste slišali iz predloga inž. Valentinčiča, predstavnika gospodarske zbornice, 
da se je zavzemal za to, da bi pristojnost gospodarske zbornice vnesli v prvi 
odstavek tega amandmaja, ne pa v drugi, kot je tu predlagano. Tega nismo 
dali posebej razmnoževati, ker predloga ni bilo mogoče smatrati kot formalni 
predlog. Inž. Valentinčič ni član našega zbora. Kolikor želi kdo morda razprav- 
ljati še o tem, ponovno dajem to možnost. (Ne želi nihče.) Torej glasujemo o 
predlogu, kot je formuliran na strani 5 predloga, ki ga je dal tovariš Arzenšek. 

Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. 
Ali je kdo proti? (Štirje poslanci.) Se je kdo vzdržal? (Štirje poslanci.) 

Tudi ta predlog je sprejet. 
Zdaj glasujemo o amandmaju IX z izglasovano spremembo v celoti. Kdor 

je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Ali je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 

Od amandmaja X je bil že izglasovan tisti del predloga, formuliranega v be- 
sedilu, ki ga je podpisala skupina poslancev oziroma v njenem imenu Franc 
Lamut. V tem so tudi ustrezne spremembe tega amandmaja, kolikor bi repu- 
bliški zbor osvojil princip dveh zborov. To pomeni, da menimo, da je to že 
izglasovano. Upoštevaje te spremembe glasujemo o tem amandmaju oziroma 
o tistih delih, ki sicer niso v nasprotju s principom dveh zborov. Kdor je za, 
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naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Tudi ta amandma je, upoštevaje prvo glasovanje, sprejet s smiselnimi spre- 
membami, ki izhajajo iz glasovanja o amandmajih VI in VII. 

Prehajamo na amandma XI, kjer ni bilo nobenih spreminjevalnih pred- 
logov. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Tudi nihče.) 

Amandma je soglasno sprejet. 
Amandma XII. Tudi glede tega ni bilo nobenih spreminjevalnih predlo- 

gov. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Tudi amandma XII je sprejet. 
Amandma XIII. Tudi tu ni bilo spreminjevalnih predlogov. Kdor je za, 

naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo- roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandma XIII je sprejet. 
Amandma XIV. Tudi tu ni bilo spreminjevalnih predlogov. Kdor je za, 

naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandma XIV je sprejet. 
Amandma XV. Tudi tu ni bilo spreminjevalnih predlogov. Kdor je za ta 

amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandma XV je soglasno sprejet. 
Pri amandmaju XVI glasujemo- najprej o predlogu, ki ga je obrazložil 

tovariš Arzenšek. Predlog se nanaša na besedico »bistveno«. Predlagal je, da 
se besedica »bistveno« črta. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko, 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Dajem amandma XVI s to spremembo na glasovanje. Kdor je za, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandma XVI je skupaj s spremembo soglasno sprejet. 
Naslednji amandmaji so brez sprememb. Ali se strinjate, da glasujemo sku- 

paj o njih. (Poslanci se strinjajo.) Glasujemo torej o amandmajih XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXI, XXII, XXIII in XXIV v besedilu, kakršnega je predložila 
ustavna komisija. 

Kdor je za te amandmaje, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandmaji od XVII do XXIV so sprejeti v besedilu, kot ga je predlagala 
ustavna komisija. 

Tako smo torej obdelali vse amandmaje. Vidimo, da imamo glede amandma- 
jev VI, VII, IX, X in XVI svoje predloge, ki jih bomo posredovali ustavni 
komisiji in republiškemu zboru. 

Preostane nam še predlog, ki ga je formuliral tovariš Snuderl. Predlog 
se nanaša na 29. člen ustave. Moram reči, da sem tu nekoliko v zadregi, ker 
na nekem od prejšnjih zasedanj, o tem nismo razpravljali, da bi tudi ta ma- 
terija bila predmet spremembe ustave. Zato je vprašljivo, kakšna naj bi bila 
usoda tega amandmaja. Zal nihče od ustavne komisije ni dal o tem mnenja. 
Vprašam tovariša Snuderla, če vztraja na tem, da se tudi to posreduje? (Ne.) 
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Tovariš Šnuderl odstopa, ker ni upošteval postopek in zato njegov predlog 
ni več predmet glasovanja. 

Glasujemo še o predlogu ustavnega zakona za izvedbo amandmajev VI* 
VII, XVII in XVIII k ustavi SR Slovenije, ki se nanašaj o na volitve. Tudi 
ta zakon mi ne sprejemamo. K temu ustavnemu zakonu dajemo samo mne- 
nje, bodisi pozitivno, bodisi negativno, upoštevaje seveda vsebinsko glasovanje-, 
ki je bilo prej izvedeno. 

Kdor je za to, da se da pozitivno mnenje, naj dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

To smo sprejeli. 
Kot sem že rekel, bom ustrezne sklepe, ki jih je naš zbor izglasoval, po- 

sredoval ustavni komisiji in republiškemu zboru v nadaljnje odločanje. S tem 
je ta točka zaključena in se bo iseja nadaljevala v veliki dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.25 in se je nadaljevala ob 17.40.) 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci, prehajamo 
na 5. točko dnevnega reda, na predlog sklepov o predlogih sprememb 
in dopolnitev zveznih predpisov o prostih carinskih conah. 

Predlog sklepov o predlogih za spremembe in dopolnitve zveznih pred- 
pisov o prostih carinskih conah je predložila skupna komisija republiškega in 
gospodarskega zbora, ki je bila ustanovljena za pripravo predloga tega skupščin- 
skega akta na zadnji seji zbora. Razen predlogov omenjenega skupščinskega 
akta ste prejeli tudi gradivo o problematiki prostih carinskih con v Jugoslaviji, 
ki ga je priredila skupna komisija na podlagi študije, ki sta jo predložila skup- 
ščini pristojna odbora republiškega in gospodarskega zbora. Pri tem je upo- 
števano besedilo predloga skupščinskega akta, ki ga danes obravnavamo. Pred- 
log sklepa je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in predložila 
pismeno poročilo, iz katerega je razvidno, da nima pripomb k predloženemu 
skupščinskemu aktu. Predlog sklepa sem poslal v skladu z določbo 165. člena 
poslovnika skupščine v mnenje izvršnemu svetu. Predstavnik skupne komisije 
je Egon Prinčič. Morda želi kdo> od predstavnikov še dodatno obrazložiti pred- 
log tega akta? Tovariš Prinčič se javlja. 

Egon Prinčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Skupna ko- 
misija republiškega in gospodarskega zbora za pripravo predloga skupščinskega 
akta o problematiki prostih carinskih con v Jugoslaviji s predlogi za spremembo 
in dopolnitve zveznih predpisov, ki sta jo ustanovila republiški in gospodarski 
zbor na sejah 26. decembra 1968, je razpravljala o predloženem materialu 8. 
in 10. januarja 1969. Komisija je upoštevala mnenja, izražena na sejah obeh 
zborov in mnenje zakonodajno-pravne komisije ter pripravila predlog sklepa 
o predlogu za spremembe in dopolnitve zveznih predpisov o prostih carinskih 
conah. 

V novem predlogu komisije je ohranjen prvotni namen: predložiti spre>- 
membo zveznih predpisov. Spremembe prvotnega materiala so dane zaradi večje 
jasnosti, preciznosti in tudi konkretnosti. Komisija se je odločila, da bo pred- 
lagala, da se izpustijo predlogi za spremembo določil v zvezi z izdajanjem do- 
voljenj za ustanavljanje prostih carinskih con, ker je to v sedanji ureditvi 
vezano na vrsto soglasij. Prav tako je bilo ugotovljeno, da ni neke posebne 
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potrebe, da bi se moral menjati sistem dajanja dovoljenj za ustanovitev prostih 
carinskih con. Dovoljenja po obstoječih predpisih izdajo zvezni organi, ki v 
svojih dovoljenjih cenijo in varujejo interese širše družbene skupnosti. Prva 
važnejša sprememba, ki ima namen jasnejše opredelitve namenov in funkcij 
cone, je določba, da se v prosti carinski coni sme opravljati industrijska dejav- 
nost in ne samo industrijsko' oplemenitenje blaga. V omejeni obliki so to do- 
puščali že sedanji predpisi. Poslovno življenje v naših prostih carinskih conah 
pa zahteva, da se sedanje omejitve in nejasnosti odpravijo s tem, da bi se za 
poslovne dejavnosti v prostih carinskih conah dodalo še določilo o tem, da se 
v prostih carinskih conah lahko razvije tudi industrijska dejavnost. Nadalje 
je spremenjeno besedilo o pogojih za razvoj industrijske dejavnosti v prosti 
carinski coni. Predlagana je določba, da se v okviru dejavnosti proste carin- 
ske cone ne plača uvozna carina za osnovna sredstva in reprodukcijski material, 
vendar ne samo za tiste proizvodne kapacitete, katerih pretežni del proizvod- 
nje bo izvožen na tuja tržišča. To je znatna olajšava, ki je vezana na obveznost, 
da se proizvodnja v znatni meri izvozi. Termin pretežnega izvoznika pa je že 
določen v sedaj veljavni zakonodaji. 

Posebej moram poudariti, da bo s takšno olajšavo povečana konkurenčna 
sposobnost proizvodnih kapacitet v prostih carinskih conah v primerjavi s po- 
goji poslovanja v inozemskih lukah in njihovih prostih carinskih conah. Pouda- 
rim naj še, da je komisija uporabila zaradi jasnosti in preciznosti termin »pro- 
izvodna kapaciteta« v coni in ne pojem podjetja ali obrata s sedežem izven 
proste carinske cone. Dejavnost proizvodnih kapacitet v coni, ki uživajo do- 
ločene ugodnosti, ni vezana na izvozno dejavnost matičnega podjetja ali obrata 
izven cone, ampak morajo doseči pretežni izvoz proizvodov prav kapaciteti 
v prosti carinski coni. Komisija nadalje sodi, da je utemeljeno predlagano 
določilo, da se carina za izdelke, proizvedene v prosti carinski. coni in ki so 
neuvoženo vnesene na carinsko področje Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije, obračunava in plačuje po carinski stopnji in na količino blaga po 
stanju, kakršno je imelo blago porabljeno1 za proizvodnjo teh izdelkov v trenutku 
uvoza v prosto carinsko cono. To je povsem opravičljivo in utemeljeno, saj 
bo proizvodnja v prostih carinskih conah potekala z našimi ljudmi na našem 
teritoriju, v naših zgradbah z našim materialom in z našo energijo in podobno. 

V novih materialih je dodana tudi sankcija za primer, da se zgradi v coni 
obrat, oziroma proizvodna kapaciteta z obvezo, da bo pretežni del proizvodnje 
izvožen. Ta obveza se v precejšnji meri ni uresničila. Komisija predlaga, da 
mora v takem primeru proizvajalec plačati carino za izdelke, vnesene na celin- 
sko področje Socialistične federativne republike Jugoslavije po carinski tarifi in 
to po vrednosti izdelkov. To pa je dokaj višja carinska stopnja, obenem pa tudi 
višja osnova. Tako določilo bo zagotovilo1, da bo proizvajalec izpolnil osnovno 
obveznost o pretežnem izvozu. Komisija nadalje sodi, da so določila o mož- 
nosti, da tuji vlagatelj vloži tudi več kot 49 % sredstev v obrat na področju 
proste carinske cone, povsem utemeljena. 

Prav tako pa je potrebno, da se uzakonijo določene olajšave pri transferu 
doseženega dohodka in da se oprostijo tuji vlagatelji v prostih carinskih conah, 
da bi morali del doseženega dohodka obvezno reinvestirati v coni. Treba je 
namreč zagotoviti večjo mobilnost tujega kapitala v conah, kjer je gospodarska 
dejavnosti zelo občutljiva za spreminjanje blagovnih tokov, in se mora nepre- 
stano prilagajati zahtevam mednarodnega tržišča. Vse ostalo ostane nespre- 
menjeno. Kot podlaga predloženemu materialu naj služi nekoliko dopolnjena 
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študija o prostih carinskih conah v Jugoslaviji in plodna razprava na preteklih 
zasedanjih gospodarskega in republiškega zbora. Predlagam zboru, da pred- 
loženi sklep sprejme. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Kdo še želi razpravljati? (Nihče 
več.) To pomeni, da lahko glasujemo. Dajem predlog sklepa o predlogih za 
spremembe in dopolnitve zveznih predpisov o prostih carinskih conah na gla- 
sovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo^ roko.) 
Kdo je proti? (Nihče.) Kdo se je vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog 
sklepa sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda. Predlagam, da 6. in 7. točko 
obravnavamo skupaj glede na to-, da je tudi obrazložitev k tema dvema zakon- 
skima predlogoma skupna. 

Gre za predlog zakona o spremembi zakona o uvedbi in stopnjah republi- 
ških prispevkov, davkov in taks in za predlog zakona o dopolnitvi zakona o 
prispevkih in davkih občanov. 

Oba zakona je skupščini predložil izvršni svet s predlogom, da se obrav- 
navata po hitrem postopku kot zakonski predlog, kot to predvideva 298. člen 
poslovnika. Predlog zakona ste prejeli pred pri četkom seje in iz obrazložitve 
so razvidni razlogi, s katerimi predlagatelj utemeljuje, da se zakon sprejme 
po hitrem postopku. Želi kdo ugovarjati hitremu postopku? (Ne želi.) To po- 
meni, da to sprejemamo. Predstavnik izvršnega sveta je Viktor Repič. Zeli 
morda še dodatno utemeljiti predloge? Tovariš Repič ima besedo. 

Viktor Repič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Razlogi za spremembe oziroma dopolnitve ter utemeljitev predlogov za hitri 
postopek so za predlog zakona, s katerimi se spreminjajo določbe o prispevkih 
od avtorskih honorarjev, naslednji. 

Resolucija o družbenoekonomskih izhodiščih za oblikovanje dohodkov in 
kritje potreb splošne porabe ter skupna bilanca republiških in občinskih sred- 
stev sta predvidevali, da se financiranje kulture sistemsko uredi na samoupravni 
osnovi in ob lastnih stalnih virih sredstev. Eden od teh virov naj bi bil v re- 
publiki enotno urejen in za avtorje enak prispevek od avtorskih honorajev. 
V proračunski razpravi in ob sprejemanju predpisov o prispevkih in davkih 
občanov še ni bilo mogoče sprejeti tudi sistemskega zakona o financiranju kul- 
ture. Zato je bilo utemeljeno, da se predpiše le republiški prispevek od avtor- 
skih honorarjev ob predpostavki, da občine takih prispevkov ne bodo pred- 
pisovale, saj bo republiški sklad za kulturno dejavnost zaradi povečanih sredstev 
od avtorskih honorarjev povečal obseg financiranja kulturnih dejavnosti in 
s tem tudi razbremenil občine. 

Te predpostavke se niso uresničile. Občine se predpisovanju občinskih pri- 
spevkov od avtorskih honorarjev niso odrekle in kot kaže se jim tudi ne mislijo 
odreči. To pa ustvarja za avtorje težko situacijo, saj morajo namesto' pred- 
videne obremenitve v višini 15 %, oziroma 30 % za tako imenovano komercialno 
avtorstvo, plačati prispevke v višini 21 do 31 % za prava avtorska dela, oziroma 
v višini 36 do 41 % za komercialno avtorstvo. Izvršni svet je mnenja, da je tako 
stanje nevzdržno in krivično do avtorjev in zato predlaga, da se republiške 
stopnje prispevka znižajo od 15 na 12 % oziroma od 30 na 25 % za komercialno 
avtorstvo-in da se hkrati v smislu 90. člena ustave limitirajo stopnje občinskega 
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prispevka za pravo avtorstvo, to je za honorarje od literarnih znanstvenih in 
publicističnih in glasbenih del na 3%, za komercialno avtorstvo pa na 10%. 
S tem bi dosegli, da skupna obremenitev pravih avtorskih honorarjev ne bi 
mogla presegati dogovorjenih 15 %, za komercialno avtorstvo pa ne 35 %. 

Republiški proračun, ko bo sprejet sistemski zakon o financiranju 
kulture pa republiški sklad za pospeševanje kulture, izgubi s to spremembo 
v tem letu približno 1 400 000 dinarjev. Sprememba predpisa pa je nujna, če 
hočemo odpraviti nemogoče stanje in nepravičen odnos do avtorjev, ki hkrati 
plačujejo republiški prispevek, ki je bil zamišljen kot edini prispevek avtorjev 
in občinski prispevek po stopnjah od 6 do 11 %, ki so bile določene še v lanskem 
letu. Rešitev tega vprašanja je nujna. Zato je upravičena tudi zahteva po 
hitrem obravnavanju in hitrem postopku za sprejem predlaganih zakonskih 
sprememb. Podobna je situacija tudi v predlaganih spremembah zakona o re- 
publiškem prometnem davku. 2e v lanskem letu se je pokazalo, da povzročajo 
neenotne stopnje prometnega davka od prometa avtomobilov, neurejen trg 
avtomobilov, nelojalno konkurenco med podjetji in nesmotrno prelivanje do- 
hodkov od tega davka med občinami in republikami. 

Zvezni sekretariat za finance je na pobudo republik zato že lani poskušal 
doseči sporazum med republikami v tem, da bi se stopnje davka od prometa 
avtomobilov izenačile po vsej državi. 

V skladu z dogovori, ki so se vodili, je bilo v prepričanju, da bo tak spo- 
razum dosežen, določena v zakonu o republiškem prometnem davku republiška 
stopnja na 3,5 % in limitirana spodnja stopnja občinskih prispevkov na 4 %. 
Pričakovali smo, da bo s spodnjim limitom vprašanje enakih stopenj urejeno, 
ker ne bo nobena občina imela interesa stimulirati kupce za nakup avtomobilov 
v sosednji občini. 2e ob razpravi v skupščini pa sta odbora republiškega zbora 
za proračun in gospodarskega zbora za gospodarsko programiranje in finance 
izrazila mnenje, da bo treba takoj spremeniti predvidene stopnje, če bi se druge 
republike ne držale dogovorov in ne določile enakih stopenj kot Slovenija. 

Druge republike sicer še vedno zagotavljajo, da bodo v bližnji bodočnosti 
ustrezno rešile problem neenake obdavčitve. Nimamo pa nobenega zagotovila, 
da bodo to tudi dejansko storile. Situacija, ki nastaja, je podrobneje razvidna 
v pismeni obrazložitvi. Razlike, ki nastajajo, so tako velike, da praktično skoraj 
onemogočajo nakup avtomobila za dinarje v Sloveniji. 

Izvršni svet zato predlaga, da se promet osebnih avtomobilov razen od 
osebnih avtomobilov, ki jih uvažajo občani, od katerih se prometni davek pla- 
čuje po sili zakona v občini, v kateri uvoznik stalno prebiva, izvzame iz republi- 
ške obdavčitve. S tem bo dana možnost občinam, da svoje stopnje v celoti 
prilagajajo stopnjam, ki veljajo ali bodo veljale v drugih republikah, da pre- 
prečijo neurejenost tržišča, nelojalno konkurenco in nesmotrno1 odtekanje do- 
hodkov iz tega vira drugam. Rešitev vprašanja je nujna, ker so posledice ne- 
urejenega tržišča že vidne, hkrati pa je s tem utemeljen tudi predlog za izdajo 
zakona po hitrem postopku. Hvala lepa. 

Ce dovoliš tovariš predsednik? V predlog zakona o dopolnitvi zakona o 
prispevkih in davkih občanov se je vrinila pri razmnoževanju napaka, tako 
da imamo v prvem členu v zadnjem stavku namesto »3 %« navedene 2% in je 
treba to napako korigirati, preden preidemo h glasovanju. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariši poslanci, prosim, če popravite 
v zadnji vrsti 1. člena številko »2« v »3«, kar je strojepisna napaka. 
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Odbor je o tem razpravljal, ker smo se dogovorili, da bo v odmoru izkoristil 
čas, da razpravlja tudi o teh dveh zakonih. Tovariš Repič je dal obrazložitev 
tudi k zakonu o dopolnitvah zakona o republiškem davku od prometa blaga na 
drobno, ki sedaj še ni predmet razprave. Vendar bomo to obrazložitev upošte- 
vali. Kaj je z mnenjem odbora? Tovariš Prinčič kot poročevalec odbora se 
javlja. 

Egon Prinčič: Za pripravo poročila ni bilo dovolj časa, zato ver- 
jetno ne bom povsem precizen. Skušal pa bom podati mnenje odbora. Odbor 
za gospodarsko programiranje in finance je na današnji seji razpravljal o 
predlogih obeh zakonov in to o predlogih zakona o spremembi zakona o uvedbi 
in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks in zakon o dopolnitvi zakona 
o prispevkih in davkih občanov, ki ju je predlagal izvršni svet s predlogom, 
da se oba zakona obravnavata po hitrem postopku. Odbor sprejema predlog, 
da se oba predloga zakona obravnavata po hitrem postopku, saj neurejenost 
glede obdavčevanja avtorskih honorarjev zahteva, da je to treba rešiti takoj 
in brez odlašanja. Občinski predpisi v večini primerov še niso* sprejeti, ker je 
po zakonu določen rok do 28. februarja 1969. 

Praksa na terenu pa je takšna, da se poleg dokaj višje republiške prispevne 
stopnje za avtorske honorarje, ki smo jo istočasno izglasovali, obračunava in 
pobira še lanskoletna občinska stopnja, ki je veljala ob dokaj nižji republiški. 
Tako se obdavčujejo avtorski honorarji poleg 15 oziroma 30 % republiškega 
prispevka, še s 6 do 11 % občinskega prispevka. Tako je v nekaterih občinah 
dosegla prispevna stopnja za tako imenovane komercialne avtorske honorarje 
kar 41 %, kar je vsekakor dokaj prek razumne meje obdavčevanja teh do- 
hodkov občanov. Mislim, da je prav, da odbor ponovno opozori na svoja sta- 
lišča in na utemeljene predloge na decembrskih sejah, ko je predlagal zboru, 
da republiška prispevna stopnja od avtorskih honorarjev ostane nespreme- 
njena, to je 9%. Zbor je takrat sprejel amandma odbora za gospodarsko 
programiranje in finance, vendar je od svojega prvotnega sklepa odstopil v 
usklajevalnem postopku. 

Odbor je že tedaj pa tudi prej postavljal zahtevo, da je treba zagotoviti 
v republiki čim enotnejšo davčno politiko in čim enotnejše davčne stopnje. 
Tako zagotavljamo enakopravnost občanov, pa ne samo občanov, temveč tudi 
delovnim organizacijam oziroma celotni družbi. Tedaj smo omenili, da ni treba 
vseh stvari določati z zakoni, ampak tudi z družbenimi dogovori. V okviru 
takega družbenega dogovora je bilo dogovorjeno, da občine ne bodo predpi- 
sovale občinskih prispevnih stopenj od avtorskih honorarjev. Eden glavnih 
argumentov je bil takrat v razpravi tudi ta, da bodo občine te prispevke vsaj 
znižale na več ali manj- evidenčno stopnjo. Prepričanje, da je mogoče marsikaj 
rešiti z družbenimi dogovori, praksa v znatni meri negira. Marsikateri družbeni 
dogovor, na katerega smo se sklicevali, je bil kmalu pozabljen. To se je poka- 
zalo tudi na tem konkretnem primeru. Vse to kaže, da tako ne more iti več 
naprej in da je treba probleme, preden pridejo pred zbore, resneje obravnavati 
in da je treba tudi z zakoni in drugimi predpisi zagotavljati enotnost sistema. 
Ob predlaganih predlogih za spremembo obeh zakonov ima odbor zadoščenje, 
da so bile pripombe in tudi stališča odbora že ob obravnavi pred mesecem dni 
pravilne. To je praksa dokazala že v nekaj tednih izvajanja zakona, ki smo 
ga mimo argumentov našega odbora sprejeli. 
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Odbor predlaga zboru, da oba predložena zakona sprejme tako kot sta 
predložena, s tem, da se v zadnjem odstavku 1. člena izvrši popravek, o katerem 
je poročal že tovariš Repič. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo želi razpravljati? Zakonodajno-p ravna 
komisija? (Ne.) Drugih diskutantov ni? Torej glasujemo! 

Najprej bomo glasovali o zakonu o spremembi zakona o uvedbi in stop- 
njah republiških prispevkov, davkov in taks, kar je pod 6. točko dnevnega reda. 

Kdor je za ta zakon, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Zakon je soglasno sprejet. 
Glasujemo še o zakonu o dopolnitvi zakona o prispevkih in davkih občanov. 

Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Zakon je soglasno sprejet. 

Ce se ne motim, imamo samo še eno točko, to je 8. točko dnevnega 
reda, to je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republi- 
škem davku od prometa blaga na drobno. 

Kot ste slišali iz obrazložitve tovariša Viktorja Repiča, člana izvršnega 
sveta, je tudi ta zakon predložil izvršni svet s predlogom, da ga obravnavamo 
po hitrem postopku v smislu 298. člena poslovnika. Ugovora na ta postopek, 
kot vidim, ni. Slišal sem že mnenje tovariša Repiča, vprašam še zakonodajno- 
pravno komisijo oziroma odbor, da svoje mnenje eventualno dopolnita. To- 
variš Simšič pravi, da ni treba, odbor tudi pravi, da ni treba. Kdo1 želi raz- 
pravljati? (Nihče.) Prehajamo na glasovanje. 

Dajem zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o republiškem davku od 
prometa blaga na drobno na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Zakon je soglasno sprejet. Prosim tovariš Lamut ima besedo*. 

Franc Lamut: Republiški zbor bo razpravljal o ustavnih amandma- 
jih. Pozabili smo prej določiti tri poslance, ki naj se tega zasedanja republi- 
škega zbora udeleže. Predlagal bi, da formalno potrdimo, da bi se tega zase- 
danja udeležili tovariši Koren, Vidmar in Tratnik. 

Predsednik Miran Goslar: Dajem ta predlog v razpravo. Predlagani 
so tovariš Koren, Vidmar in Tratnik, da se udeležijo razprave v republiškem 
zboru. Kdor je za to, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo* roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo* vzdržal? (Nihče.) 

S tem je dnevni red izčrpan in zaključujem 60. sejo gospodarskega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 18.05.) 
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50. seja 

(22. januarja 1969) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Začenjam 50. sejo prosvetno-kultur- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Za današnjo sejo so opravičili svojo odsotnost poslanci Milan Filipčič, Emil 
Smole, Viktor Malovrh in Zoran Mrak. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Predlog dnevnega reda za današnjo sejo je naslednji: 
1. odobritev zapisnika 49. seje; 
2. poslanska vprašanja; 
3. — predlogi amandmajev k ustavi Socialistične republike Slovenije; — 

predlog ustavnega zakona za izvedbo' amandmajev VI, VII, XVII in XVIII 
k ustavi SR Slovenije; 

4. osnutek zakona o visokem šolstvu. 
Ima kdo od navzočih poslancev k predlaganemu dnevnemu redu kakšno 

pripombo ah spreminjevalni oziroma dopolnilni predlog? (Ne.) Kolikor ne, ugo- 
tavljam, da je predlog dnevnega reda sprejet. 

Preden preidemo na dnevni red, vas obveščam, da sem na današnjo sejo 
zbora povabil predstavnike izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, republi- 
škega sekretariata za prosveto in kulturo, republiške konference SZDL Slo- 
venije, centralnega komiteja Zveze mladine Slovenije, republiškega odbora 
sindikata delavcev družbenih dejavnosti, republiškega sveta Zveze sindikatov, 
republiške izobraževalne skupnosti, gospodarske zbornice SR Slovenije, uni- 
verze v Ljubljani, združenja visokošolskih zavodov v Mariboru, univerzitet- 
nega sveta univerze v Ljubljani, izvršnega odbora skupnosti študentov ljubljan- 
skih visokošolskih zavodov, zveze študentov Jugoslavije — odbora višješolskih 
zavodov v Mariboru, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, društva visoko- 
šolskih profesorjev in znanstvenih delavcev, skupnosti višjih in visokih šol in 
komisij republiškega in prosvetno-kulturnega zbora za proučitev visokega 
šolstva. 

Vse, ki ste od povabljenih navzoči, vabim, da aktivno sodelujete v razpravi. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika. Ima kdo k predloženemu zapisniku 49. seje kakšno pripombo oziroma 
spremin je valni ali dopolnilni predlog? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 49. seje soglasno odobren, brez sprememb in 
dopolnitev. 

Prehajamo' na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska 
vprašanja. 

Poslanec dr. Lev Premru je pismeno zastavil vprašanje v zvezi z odhaja- 
njem naših strokovnjakov v tujino in stališčem izvršnega sveta do tega pojava. 

Izvršni svet je sporočil, da bo na vprašanje odgovoril republiški sekretar 
za delo tovariš Jože Božič. 

Jože Božič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Po- 
slanec dr. Lev Premru želi odgovor na naslednji dve vprašanji: 

1. koliko strokovnjakov z visoko izobrazbo je zaposlenih v tujini in kakšno 
delo opravljajo, in 

2. kakšno je stališče izvršnega sveta do zaposlovanja slovenskih strokov- 
njakov v tujini in kaj namerava storiti, da se odliv predvsem intelektualne 
sile zmanjša. 

Odgovor: Zaenkrat v Sloveniji še ne razpolagamo s popolnimi podatki o 
številu zaposlenih strokovnjakov v tujini, še manj pa z evidenco dela, ki ga 
opravljajo. 

Služba za zaposlovanje je dobila pravne osnove za sodelovanje pri za- 
poslovanju šele v decembru leta 1966. Tako se je šele v začetku 1967. leta začelo 
ustvarjati osnove za evidentiranje. Zato služba razpolaga le s podatki o delav- 
cih, ki se zaposlujejo v tujini prek zavodov in le iz omenjenega obdobja. Velja 
namreč načelo, da se lahko delavec zaposli v tujini samo na podlagi predhod- 
nega potrdila naših zavodov za posredovanje pri zaposlitvi v tujini. Zal pa 
se del visoko strokovnih kadrov po tem pravilu ne ravna. Ti se namreč za- 
poslujejo prek individualnih kontaktov tujih delodajalcev z našimi občani, 
zaposlenimi v raznih zastopstvih in poslovnih združenjih, ali pa prek znancev, 
ki so že zaposleni v tujini. V večini primerov se strokovnjaki zaposlujejo- ne- 
posredno mimo zavodov za zaposlovanje. 

Leta 1967 je iz Slovenije odšlo prek zavodov na delo v tujino 8936 delav- 
cev, od tega 71 z visoko in 7 z višjo izobrazbo ali 6 % vseh diplomantov visokih 
šol leta 1966. V lanskem letu pa je odšlo na delo v tujino 13 452 delavcev, 
od tega 53 delavcev z visoko in 44 delavcev z višjo izobrazbo ali 5% vseh 
diplomantov visokih šol leta 1967. To sicer pomeni manjši odliv v letu 1968 
v primerjavi, z letom 1967, hkrati pa seveda povečan odliv v celotnem številu 
odhajajočih delavcev, ker so se začele pri nas z lanskim letom stvari bolj organi- 
zirano urejevati glede na konvencije in odnose, ki jih imamo z evropskimi 
deželami. Ti visoko izobraženi kadri so se predvsem zaposlili v Zahodni Nemčiji, 
Avstriji in Švici. 

Ker je taka evidenca, ki je do sedaj ustvarjena, zelo parcialna in si z njo 
v smislu pomembnejše kadrovske politike ne moremo kaj dosti pomagati, so 
bili pri komisiji za vprašanja za poslovanja v tujini pri republiškem sekretariatu 
za delo in odboru za znanost, kulturo in prosveto izvršnega sveta proti koncu 
leta sprejeti sklepi, da se prične s sistematično evidenco strokovnih kadrov, 
ki so zaposleni v inozemstvu. Tako naj se tudi na tem področju uveljavi 
15 
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usmerjevalna vloga družbe, zlasti pa postavi organiziran stik z zaposlenimi 
v inozemstvu. Realizacija naloge je že v teku, zahteva pa sodelovanje številnih 
institucij, ki so na en ali drug način povezane s temi problemi, kot s sindikati; 
z gospodarsko zbornico, z univerzo, z inštituti, z diplomatskimi predstavništvi 
v tujini in podobno. Od take evidence pričakujemo zanimive podatke, saj bomo 
na njeni podlagi lahko razvili aktivnejši odnos do zaposlovanja v tujini. Tako 
bomo že v prvi polovici letošnjega, leta lahko prišli tudi do nekaterih odgovorov 
na odprta vprašanja, med njimi tudi do odgovora na vprašanje, ki ga postavlja 
tovariš poslanec dr. Premru. 

Na drugo vprašanje odgovarjam takole: V preteklem letu se je v tej skup- 
ščini na zborih in številnih odborih vsestransko obravnavala problematika za- 
poslovanja, analiziral položaj in perspektive slovenskega delavca. Izvršni svet 
je predložil za razpravo obširne analize in sodeloval pri oblikovanju stališč, ki 
so sledila iz večmesečne razprave in ki so bila posredovana javnosti v znani 
junijski resoluciji Skupščine SR Slovenije o zaposlovanju. Sklepi skupščine so 
bili še posebej usmerjeni k osveščanju samoupravnih delovnih kolektivov in 
širših družbenih dejavnikov glede zaposlovanja strokovnjakov, urejevanja bolj- 
ših delovnih pogojev za njihovo delo, racionalnega razmeščanja v družbeni 
delitvi dela in pravilnejšega vrednotenja njihovega znanja. Kakšen obseg bo 
zavzelo v bodoče odhajanje kadrov v tujino, kakšni motivi jih bodo vodili pri 
tem, bo predvsem odvisno od tega, kako bomo v slovenski družbi razreševali 
zgornja izhodišča. 

Nekateri ukrepi, sprejeti v letu 1968, so že vplivali na zmanjšanje odliva 
intelektualne delovne sile v tujino. Bistveno se je spremenila situacija pri za- 
poslovanju mladih kadrov, ki prvič iščejo zaposlitev. Do konca novembra so 
delovne organizacije sprejele 3654 pripravnikov, od tega 1273 z visoko in višjo 
izobrazbo, čeprav republiški zakon o obveznem sprejemanju pripravnikov do 
takrat še ni bil sprejet. Če bi bili na razpolago ustrezni profili, bi delovne 
organizacije lahko sprejele na delo še več mladih kadrov. 

V lanskem letu se število vseh brezposlenih v primerjavi s predhodnim 
letom ni povečalo. Število visoko kvalificiranih kadrov, ki so iskali zaposlitev 
prek zavodov, pa se je celo znižalo za 40 %, to je, od 192 na 118 in je torej, 
nižje od leta 1965, ko smo pričeli z reformnimi ukrepi. Med temi 118 brezposel- 
nimi pa je 37 zdravnikov, dentistov in farmacevtov ter 29 arhitektov. Predvsem 
so v dveh, treh največjih slovenskih mestih: v Ljubljani npr. 55 %, kar potrjuje 
ugotovitev, da je problem brezposelnih visoko strokovnih kadrov v prvi vrsti 
vprašanje njegove tako imenovane regionalne mobilnosti. 

En del strokovnega kadra še vedno odhaja v tujino iz vrst že zaposlenih, 
čemur je delno vzrok, da smo skoraj še na začetku izboljševanja kadrovske 
strukture v številnih delovnih organizacijah, predvsem v gospodarstvu, in da 
vrednotenju dela ter stimuliranju znanja na vseh področjih ne dajemo dovolj 
poudarka. To je v preteklosti in bo tudi še v bodoče spodbujalo' odhajanje 
enega dela že zaposlenega strokovnega kadra v tujino. Se več. V pristojnih 
zborih smo v skupščini sredi preteklega leta ocenili, da bo to stalni pojav, bolj 
ali manj odvisen ne samo od naših notranjih slabosti, temveč tudi od odprte 
mednarodne delitve dela, razvitej ših materialnih in znanstvenih tokov sodob- 
nega sveta. 

Izvršni svet ima v naslednjih mesecih v programu razprave o nekaterih 
predlogih za izpopolnitev organizacije službe zaposlovanja in o predlogih za 
boljše vrednotenje strokovnega kadra v delovnih organizacijah. Predlogi v tej 
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smeri bodo poleg predvidene ugodnejše gospodarske rasti prav gotovo delovali 
proti večanju odliva intelektualne delovne sile v tujino. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Je poslanec dr. Premru zadovoljen 
z odgovorom? (Da.) 

Poslanec Bojan Kardelj je zastavil pismeno vprašanje v zvezi s financira- 
njem Slovenskega narodnega gledališča in Slovenske filharmonije. Pri tem naj 
vas opozorim, da je v tekstu, ki ste ga dobili, prišlo do neljube napake, in je 
v njem omenjeno »Ljubljansko mestno gledališče« namesto »Slovensko narodno 
gledališče«; toliko v pojasnilo, da ne bi kdo mislil, da gre za Ljubljansko mestno 
gledališče. 

Izvršni svet je sporočil, da bo na vprašanje odgovoril pomočnik republi- 
škega sekretarja za prosveto in kulturo Radko Polič. 

Radko Polič: Tovariš predsednik, spoštovani zbor. Redno dejavnost 
Slovenskega narodnega gledališča in Slovenske filharmonije v Ljubljani finan- 
cirata republiški sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti in mestni svet 
ljubljanski, vsak s polovico. Tako je bilo dogovorjeno, ko je leta 1965 po ukinitvi 
okrajev ustanoviteljstvo do obeh zavodov prevzela republika; v tem smislu 
je bila podpisana tudi pogodba med republiškim sekretariatom za prosveto 
in kulturo ter mestnim svetom1. 

To<, da imata zavoda dva krušna očeta, da tako rečem, ki pa sta pri obliko- 
vanju in delitvi svojih sredstev povsem samostojna, povzroča kljub omenjeni 
pogodbi težave; vsako leto namreč pride do navidez majhnih, za oba zavoda 
pa vendar pomembnih razlik pri zneskih, ki jih prejmeta od obeh financerjev 
kot povračilo za svoje delo. V zadnjih treh letih, to je v letih 1966, 1967 in 1968, 
je bil delež mestnega sveta ljubljanskega pri slovenskem narodnem gledališču 
skupno za 319 421 din ali za 2,7 % riianjši od republiškega, pri slovenski filhar- 
moniji pa za 234 930 din ali 7,1 %. Obenem zavodoma je prispeval torej mestni 
svet v pretečenih treh letih skupno 554 351 din ali za 3,7 % manj sredstev kot 
republika. To je pa tudi približno znesek, ki ga oba zavoda prikazujeta kot 
nepokrito izgubo v zadnjih letih. 

Kot trenutno kaže, se bodo škarje med povračilom republiškega sklada in 
mestnega sveta za delo obeh zavodov v letu 1969 še bolj razprle. Republiški 
sklad ima letos na voljo' za 22 % večja sredstva kot lani. Te bo lahko v prvi 
vrsti uporabil za sanacijo osebnih dohodkov v zavodih s področja kulture, ki 
jih je dolžan financirati, to je tudi v slovenskem narodnem gledališču in slo- 
venski filharmoniji, medtem ko mestni svet napoveduje, kot ugotavlja tovariš 
poslanec sam, da bo moral zadržati svoj proračun potrošnje za področje kulture 
na lanski ravni. Predhodni dogovor med obema financerjema s skupnim, ovred- 
notenjem programa dejavnosti obeh zavodov, kakor je tudi predvideno v po- 
godbi med republiškim sekretariatom za prosveto in kulturo ter mestnim, sve- 
tom ljubljanskim, je bržkone edina pot, ki lahko pripelje do zaželenega 
rezultata. Namreč, da bosta prejela slovensko narodno gledališče in slovenska 
filharmonija v Ljubljani, in to naj bi veljalo za vse zavode s področja kulture 
v letu 1969, takšno povračilo za svoje delo, ki bo omogočilo, njuno kar najbolj 
nemoteno delovanje in osebne dohodke njihovih delavcev, ki se bodo hitreje 
kot doslej približevali ravni, za kakršno si v primerjavi z gospodarstvom pri- 
zadevamo tudi na področju negospodarskih dejavnosti. 
15* 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Je poslanec tovariš Bojan Kardelj 
zadovoljen zodgovorom? (Ni.) Bo postavil dodatno vprašanje? (Da.) Prosim,, 
poslanec Bojan Kardelj. 

Bojan Kardelj: Vprašanje sem zastavil1 predvsem zaradi tega, ker 
menim, da je treba odnose med mestom in republiko do SNG in filharmonije 
urediti. Rad bi povedal, da niso povsem točne navedbe tovariša Poliča o tem, 
da je bil sklenjen dogovor. Dejansko je šlo za to, sam sem sodeloval v teh raz- 
govorih in zato vem, da so morale vse občinske skupščine sprejeti na znanje, 
da sofinancirajo SNG in filharmonijo. Tovariš Polič bo tudi vedel, da je mestni 
svet skoraj leto dni odlašal s podpisom pogodbe, prav zaradi tega, ker niso 
bila ta vprašanja urejena. Zaradi tega iz danega odgovora ne vidim nobene 
rešitve za bodoče, ki bi naj izboljšala sedanje stanje. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Želi tovariš Polič posredovati dodatno 
pojasnilo? 

Rad ko Polič: Poslancu Bojanu Kardelju bi ponovno pojasnil, kar 
sem že povedal, da je bila pogodba med sekretariatom in mestnim svetom ljub- 
ljanskim podpisana 9. 7. 1965. Pogodba je res takšna, kakor sem v odgovoru 
povedal, namreč, da se zavezujeta, da se bosta pogovorila o znesku s tem, da 
načelno vsak plača polovico. Pozneje je mestni svet svoje stališče oblikoval 
v tem smislu, da povsem samostojno vsako leto oblikuje na osnovi delovnega 
programa in finančnega načrta obeh zavodov svoj delež, s tem da si seveda 
prizadeva, da se približa republiški polovici, oziroma tistemu znesku, ki ga 
določi republiški sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti. Naj povem, da 
je republiški sekretar za prosveto in kulturo z obema financerjema že navezal 
stike v tem smislu, da bi poskušali najti za letos izhodišče; vendar je ta trenutek 
stvar še takšna, kakor sem povedal v odgovoru. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ker bo zbor v kratkem dobil v obrav- 
navo finančni program sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti, bo tedaj 
lahko pobliže seznanjen z vsemi problemi, ki so vezani na financiranje v celoti 
oziroma na dodatno financiranje iz tega sklada. 

Mislim, da lahko preidemo na 3. točko dnevnega reda, to je na 
obravnavo predlogov amandmajev k ustavi Socialistične republike Slovenije 
in predlogov ustavnega zakona za izvedbo amandmajev VI, VII, XVII in 
XVIII k ustavi SR Slovenije. 

Uvodoma naj pojasnim, da naloga našega zbora skladno z določbami 
166. člena ustave SR Slovenije ni sprejemati ustavnih amandmajev, marveč 
le dati republiškemu zboru svoje mnenje o tem, ali se strinjamo z vsebino 
predlaganih ustavnih sprememb. Ustavne amandmaje je pripravila skupna 
komisija vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. Predlog 
teh amandmajev ste dobili hkrati z vabilom za današnjo sejo zbora, kasneje 
pa ste dobili še predlog dopolnitev in sprememb k tem amandmajem, ki ga je 
prav tako predložila skupščinska komisija za ustavna vprašanja. 

Skupna komisija vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja 
je predložila tudi predlog ustavnega zakona za izvedbo amandmajev VI, VII, 
XVII in XVIII k ustavi SR Slovenije. Tudi k temu predlogu ste od iste ko- 
misije kasneje prejeli predlog dopolnitev in sprememb. 
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Skupna komisija je za svojega predstavnika na seji našega zbora določila 
poslanca Janka Česnika, člana komisije. Zeli morda predstavnik komisije ustno 
obrazložiti predlog ustavnih amandmajev in predlog ustavnega zakona? (Ne.) 
Lahko začnemo z razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, poslanec Vlado Uršič. 

Vlado U r š i č : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
imenu poslancev Miroslava Vuteja, Jožeta Bogoviča, Ivana Zeleta, Cirila Pluta, 
Ludvika Činča, Dušana Cokla, Bojana Križaja, Katarine Laketa, Zofke Kodrič 
in Milenka Vodopivca ter v svojem imenu predlagam, da se v drugi odstavek 
2. točke amandmaja VI doda besedilo, da se poslanci volijo v zbore delovnih 
skupnosti po teritorialnem principu. 

Po sistemu, ki ga omenjeni amandma dopušča, bi večji centri, se pravi, 
štiri mestne občine v Sloveniji imele v glavnem skoraj vse poslance. Za primer: 
občina Nova Gorica, Tolmin in Ajdovščina imajo približno' 94 000 prebivalcev. 
Po razdelitvi, ki smo jo v zadnjem gradivu dobili, imajo 13 poslancev; istočasno 
pa ima, če bi tako ostalo, Ljubljana s približno 240 000 prebivalci kar 56 po- 
slancev. Ce vzamemo za kriterij število prebivalcev, je to očitno nesorazmerje. 

Takšen sistem še vnaprej ohranja razlike med razvitimi in manj razvitimi, 
o čemer sm,o že neštetokrat rekli več pikrih in žalostnih besed. 

Zagovornikom predlaganega sistema bi bilo treba povedati, da pelje v tako 
imenovani korporativizem, ki ga, žal, poznamo iz obdobja med obema vojnama, 
še posebej na našem področju. 

Zato še predlagamo, če se teritorialni princip ne da v celoti uresničiti, tudi 
drugo varianto, in sicer mešano: po številu, prebivalstva in po teritorialnem 
principu s tem, da se ne daje poudarka predvsem zaposlenosti poslancev. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš poslanec Uršič, prosim za 
pismeno formulacijo vašega predloga. 

Kdo še želi besedo? (Nihče.) Ce nihče več, bi na predlog skupine poslancev 
v zvezi z amandmajem VI rad povedal tole: 

Ves čas razprave, tako v ustavni komisiji kot nato v javnosti, je bila pri- 
sotna težnja, da se ustrezneje predstavijo v zborih delovnih skupnosti vse tiste 
dejavnosti, ki imajo številne kolektive. Seveda so takšni kolektivi s področja 
kulture, prosvete in znanosti predvsem v večjih mestih in je zato razumljivo, 
da je po tem principu nujno večje število predstavnikov prav iz teh velikih 
centrov. Nemogoče je namreč, da ljubljansko univerzo v našem zboru zastopata 
samo dva predstavnika, nemogoče je, da je podobna številka iz mariborskih 
višjih šol. Prav tako je celoten kompleks raziskovalnega dela nesorazmerno 
predstavljen v našem zboru, čeprav je bilo v našem zboru dostikrat govora o vse 
večji pomembnosti znanstveno-raziskovalnega dela kot direktnega integralnega 
dela celotnega našega proizvodnega in intelektualnega potenciala. Ne nazadnje 
imamo v teh večjih centrih tudi naše najmočnejše profesionalne kulturne usta- 
nove: v Ljubljani cel kompleks republiških muzejskih ustanov, slovensko na- 
rodno gledališče z Dramo in Opero, slovensko filharmonijo, največje potenciale 
množičnega obveščanja, mislim na časopisna podjetja, radio in televizijo s svojim 
glavnim centrom in podobno. Isto tako govorimo tudi o Mariboru, kjer imamo 
prav tako gledališči in številne kulturne ter muzejske kapacitete. Prav je, da 
so vsi ti potenciali ustrezneje kot doslej zastopani v našem zboru. 
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Pri tem je seveda razumljivo, da ni moč s tem negirati vseh odprtih vpra- 
šanj, o katerih je bilo tudi na našem zboru govora, in tistih predlogov, ki so 
manj razviti, ki imajo manjše število predstavnikov in katerim kaže tudi 
v prihodnosti posvečati vso pozornost glede vzgoje in izobraževanja, kulturnih 
dejavnosti in drugega. Zato mislim, da je prav pristop, kakršnega je komisija 
uporabila, da je pri oblikovanju predstavništva na eni strani upoštevala teri- 
torialni princip, na drugi strani pa princip po številu zaposlenih, nam v tem 
trenutku najbolj ustreza. Toliko sem.želel pojasniti. 

K besedi se javlja član ustavne komisije Janko Cesnik. 

Janko Česnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker sem v razpravi pričakoval še nekatera druga vprašanja, se nisem takoj 
v začetku javil k besedi; prosim, da mi zdaj dovolite, da povem nekaj misli, 
nekaj stališč komisije, o katerih je komisija razpravljala in ki so jo vodila pri 
formulaciji amandmajev. Ker je skupna komisija vseh zborov Skupščine SR 
Slovenije za ustavna vprašanja dala k predlogu ustavnih amandmajev obširno 
obrazložitev, ni potrebe za razlago posameznih amandmajev; kljub temu pa 
mi dovolite, da, preden preidem na pojasnilo stališča komisije k predlogu 
poslanca Uršiča, povem nekaj uvodnih misli. 

Potrebno je ugotoviti, da se z obravnavo teh amandmajev v zboru zaklju- 
čuje pomembno razdobje v delu slovenske skupščine in da se daje končna 
beseda k obširnim, večkrat zelo temeljitim in poglobljenim razpravam o seda- 
njem stanju in bodočem razvoju Slovenije na vseh področjih družbenega živ- 
ljenja, o vsebini tega našega najpomembnejšega političnega in pravnega akta 
in o razlogih, ki so narekovali sprejem ustavnih amandmajev. Razprave v sku- 
pinah komisije, v sami komisiji in drugih telesih skupščine ter v ostalih 
forumih javnega življenja, kakor tudi v javni razpravi, so pokazale, kljub 
odmerjenemu času, dokajšnjo mero in visoko stopnjo zavzetosti in prizadev- 
nosti odločujočih krogov slovenske javnosti in poleg mnogih konkretnih pred- 
logov tudi splošni interes, da se ustava kot naš najvišji in najbolj temeljni akt 
začrtanega političnega in gospodarskega razvoja prevečkrat ne spreminja. Zato 
pa naj njene določbe ob zagotovitvi osnovne smeri razvoja ter pravic in dolž- 
nosti občanov in delovnih in drugih organizacij ter vseh drugih organizmov 
naše družbe omogočajo v ustavnem okviru različne rešitve, take, ki najbolj 
ustrezajo posameznim stopnjam razvoja oziroma posameznim obdobjem. S pred- 
laganimi amandmaji, katerih sprejem je delno pogojen tudi s sprejemom ustav- 
nih amandmajev k zvezni ustavi, se zasleduje ta namen in hkrati omogoča 
urejevanje posameznih zadev z zakoni na podlagi same ustave. 

Poleg nadaljnje graditve slovenske državnosti in ustavnosti, k čemur pri- 
spevajo amandmaji XII, XX, XXII in XXIV in poglabljanja odgovornosti 
republike v okviru federacije se razširjajo na republike v skladu z ustavnimi 
amandmaji k zvezni ustavi tudi pomembne pravice in dolžnosti pri določanju 
dohodkov družbeno-političnih skupnosti in pri ustanavljanju sodišč (amandmaja 
XVI in XXIII). Z ostalimi amandmaji pa se izboljšuje organizacija predstav- 
niških organov v republiki, občinah in mestih, deloma pa se poenostavlja in 
prepušča statutarnemu urejanju organizacija delavskega samoupravljanja v de- 
lovnih organizacijah. 

Na novo se ureja tudi postopek za spremembo ustave, ki naj se uskladi 
z načeli, ki veljajo za sprejem zakonov po načelih, ki so že uzakonjena v novem 
skupščinskem poslovniku. Pretežni del amandmajev, ki urejajo strukturo pred- 
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stavniških organov, se nanaša na Skupščino SR Slovenije, kar je razumljivo, 
ker je to tudi najvišji samoupravni in oblastni organ v republiki. 

Neskladja, ki so se pokazala že ob nastanku organizacijsko-političnega zbora 
in ki so ta zbor potem spremljala tudi pri njegovem delu, so se sedaj, ob po- 
novnih razpravah pokazala tako močna in odločilna, da je bil predlog, da se ta 
zbor ukine, v javni razpravi sprejet. Ob predpostavki, da morajo občinske 
skupščine dobiti svoje mesto v skupščinskem delu, kar smo stalno ugotavljali 
ob obravnavi vsakega posameznega predloga in ob obravnavi občinske proble- 
matike, se je rodil predlog, da bi najprej uvedli v skupščini poseben zbor občin, 
ki bi združeval predstavnike občin ter imel za svoje področje dela pomembnejša 
Vprašanja, ki se nanašajo pretežno na občinsko področje dela, Ta predlog je bil 
v javni razpravi ugodno sprejet; hkrati pa so bili izraženi tudi zelo tehtni po- 
misleki na račun tega zbora. Tako je komisija ob upoštevanju teh pomislekov 
sprejela stališče, da rie bi kazalo te občinske delegacije posebej instituciona- 
lizirati v zboru, temveč da bi za sedanje stanje zadoščala neka delegacija, ki bi 
svoja stališča posredovala skupščini na ta način, da bi občinski delegati raz- 
pravljali o teh vprašanjih, ki so navedena v ustavi, na zasedanju v skupščini. 
Ta težnja po sistemski vključitvi občin v okvir ustave je bila prisotna že prej; 
čeprav smo sicer imeli razna posvetovanja in razprave z občinskimi skupšči- 
nami, so se z novim skupščinskim poslovnikom ti odnosi tako poglobili in 
obojestransko uredili, da je potrebna po mnenju komisije neka stalna občinska 
delegacija pri delu skupščine. Ta predlog je bil na komisiji soglasno sprejet, 
ker združuje dobre strani obeh predlogov, tako da so zastopane občinske skup- 
ščine, hkrati pa se občinska delegacija preveč ne institucionalizira, ker bi bila 
po mnenju nekaterih nevarnost, da pridejo do izraza pretirani lokalizmi in 
težnje po dezintegraciji. 

Prodrl je nadalje predlog, da se v skupščini uvede pomembna novost, ki 
predvideva pri obravnavi posameznih vprašanj, ki so temeljnega pomena, da 
se vsi zbori delovnih skupnosti, se pravi gospodarski, prosvetno-kulturni in 
socialno-zdravstveni, združijo za obravnavo teh problemov v enoten zbor.. To 
naj omogoči učinkovito in racionalno kreiranje splošne republiške politike in 
neposredno soočanje interesov delovnih ljudi, ki jih ti zbori zastopajo, s sploš- 
nimi političnimi interesi, ki jih zastopajo poslanci v republiškem zboru. 

Pristojnosti sedanjega organizacijsko-političnega zbora se porazdeljujejo 
na enotni zbor, deloma pa na gospodarski in republiški zbor, pri čemer pa je 
potrebno poudariti, da bo tudi ta zbor kot del enotnega zbora sodeloval pri 
sprejemanju predpisov o delitvi družbenega proizvoda. Torej bo tudi vaš zbor 
konkretno vključen v razprave in odločanje o vseh predpisih, ki bodo razde- 
ljevali ustvarjeni družbeni proizvod. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Pomembnejši del predlogov za spremembo 
ustave je danes v razpravi in tvori nekako zaključeno celoto. Nadaljnje pro- 
učevanje pa še ostaja, ker komisija ni imela v tem času možnosti, da do kraja 
razčisti problem družbenoekonomskih odnosov, tako v republiki kot v fede- 
raciji; zato se to področje v celoti, tako pri nas kot v federaciji, še proučuje. 
Na podlagi ustavnih amandmajev čaka sedanjo in bodočo skupščino še obsežno 
delo v reviziji zvezne in republiške zakonodaje, ki naj v spremenjenem sistemu, 
torej po ustavnih amandmajih, ugotavlja zvezno in republiško pristojnost, in 
nadaljuje pomembno delo pri utrjevanju ustavnosti in zakonitosti ter pri zago- 
tavljanju večje pravne varnosti občanov. 
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Razumljivo je, da predloga, ki je bil danes dan k amandmaju VI, ne mo- 
rem v imenu komisije niti sprejeti niti zavrniti; to lahko stori le komisija sama. 
Lahko pa pojasnim stališča komisije o tem predlogu. Najprej bi hotel poudariti 
to, da je bilo v komisiji sprejeto stališče, da je republiški zbor odposlancev- 
občanov, in da je zato nesporno, da se voli na približno' enako število prebi- 
valcev en poslanec in da se voli v vsaki volilni enoti en poslanec. Prenašanje 
tega načela na zbor delovnih skupnosti bi povzročilo ogromne težave oziroma 
je sploh dvomljivo, če bi bilo to načelo lahko uresničeno. Zaradi tega je komi- 
sija menila, naj bi načela, na podlagi katerih bodo voljeni poslanci v zbore 
delovnih skupnosti, urejali volilni zakoni in naj bi ta načela ne prišla v repu- 
bliško ustavo oziroma ustavni amandma. Jasno je, da so v zborih delovnih 
skupnosti predstavniki, ki delajo na ustreznih področjih dela in so neposredno 
zaposleni v delovnih organizacijah; svoje funkcije torej ne opravljajo^ pro- 
fesionalno, ampak prinašajo v skupščino neposredne izkušnje s svojega delov- 
nega mesta. 

Ustavna komisija je že v začetku svojega delovanja in razprav vedno za- 
stopala stališče, da je eden od kriterijev za volitve poslancev v zbore delovnih 
skupnosti število zaposlenih glede na to, ker so to nekaki specifični delavski 
sveti za posamezna področja družbene dejavnosti; drugi kriterij, če se prvi ne 
da v celoti izvesti, pa je število prebivalstva. Število zaposlenih mora biti 
kriterij zato-, ker so zbori delovnih skupnosti najvišji samoupravni organ dolo- 
čenega področja in ker je prodrlo načelo, da naj bodo v teh zborih zastopane 
tudi najbolj napredne sredine, torej tiste organizacije, ki pravzaprav delajo 
v najboljših pogojih oziroma ki zastopajo najnaprednejšo smer v razvoju. Šte- 
vilo prebivalcev pa mora biti zastopano zato, ker ti zbori ne opravljajo' le 
funkcije specifičnih delavskih svetov, ampak tudi zato, ker zastopajo širše inte- 
rese občanov in ker je treba zagotoviti tudi razvoj nerazvitih področij oziroma 
zagotoviti enake pogoje in enake pravice vseh občanov na tem področju, kon- 
kretno za vaš zbor, na področju šolstva. 

Po vsebini volilnih zakonov, ki bodo v razpravi čez teden dni, bi se pri 
določenih volilnih enotah za zbore delovnih skupnosti upoštevalo število pre- 
bivalcev tako, da bi vsaka volilna enota imela približno enako število prebival- 
cev. Te volilne enote seveda ponekod zajemajo eno občino, drugod pa več občin, 
glede na število prebivalcev. Seveda so občine razdeljene po sorodnosti, po 
regijah in po takih kriterijih, ki jih nekako' združujejo. Znotraj teh volilnih 
enot, ki imajo enako število prebivalcev, pa naj bi se volilo toliko poslancev 
delovnih skupnosti, kolikor jih recimo' pride po razdelitvi na približno enako 
število prebivalcev, zaposlenih v teh dejavnostih. Tako se torej načelo po številu 
zaposlenih uvaja znotraj volilnih enot. Zaradi tega je prišlo do nekih nesoraz- 
merij, ki pa se bodo po mojem mnenju še , dala popraviti, kar je povedal tudi 
tovariš poslanec, recimo, da bi imela velika mesta več predstavnikov kot pa 
podeželje in da bi približno enako število prebivalcev na podeželju imelo 
manjše število poslancev kot v mestih. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo želi besedo v splošni obrav- 
navi? Ce ne, načelno razpravo zaključujem in prehajam k podrobni razpravi. 
Zeli o amandmaju VI še kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na razpravo 
o ostalih amandmajih. Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Kaže, da ni 
nikogar. Tako lahko zaključimo razpravo tudi o posameznih amandmajih. Je 
poslanec Uršič pripravil pismen predlog za spremembo? (Da.) Prosim. 
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Vlado Uršič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Kljub pojasnilu, 
ki ga je dal član ustavne komisije tovariš Cesnik, vztrajam na dopolnitvi 
amandmaja VI in predlagam, da se nadaljuje drugi odstavek z besedami: »po 
pravilu, da se voli en poslanec na približno enako število prebivalcev.« 

Predsednik Miloš Poljanšek: Bo morda tovariš Cesnik še kaj po- 
jasnil? 

Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da sem že po^ 
jasnil, da predloga v imenu komisije ne morem sprejeti niti ga ne morem za- 
vrniti. Stvar je na vas, da dopolnitev amandmaja predlagate v svojem mnenju 
republiškemu zboru in da jo ustrezno utemeljite, če smatrate, da naj pride to 
že v ustavo; sicer bi to urejal volilni zakon. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Želi še kdo besedo k pred- 
logu, ki ga je dal poslanec Uršič? (Nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo1 in 
dajem predlog poslanca Uršiča za dopolnitev amandmaja VI na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo je 
proti? (15 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da , je predlog za dopolnitev 2. točke amandmaja VI sprejet. 
Na glasovanje dajem celotni predlog ustavnih amandmajev, glede katerih 

ni bilo predlogov za spremembe. Kdor je za, naj prosim, dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so vsi ostali amandmaji soglasno sprejeti. 
Želi kdo razpravljati o predlogu ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 

amandmajev? (Nihče.) Potem, lahko ugotovim, da je prosvetno-kulturni zbor 
Skupščine SR Slovenije sprejel sklep, s katerim se strinja s predlaganimi 
ustavnimi amandmaji in s predlogom ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev VI, VII, XVII in XVIII s tem, da predlaga dopolnitev 2. točke 
amandmaja VI z besedami: »po pravilu, da se voli en poslanec na približno 
enako število prebivalcev«. 

Tako lahko preidemo na 4. točko dnevnega reda, to je na razpravo 
in sklepanje o osnutku zakona o visokem šolstvu. 

Osnutek zakona je predložila komisija republiškega in prosvetno-kulturnega 
zbora za proučitev visokega šolstva v SR Sloveniji. Zeli predstavnik komisije 
zakonski osnutek še ustno obrazložiti? (Da.) Besedo ima predsednik skupne 
komisije tovariš Drago Seliger. 

Drago Seliger: Spoštovani predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V ustni obrazložitvi osnutka zakona bi vas seznanil z delom komisije, 
ki ga je opravljala v obdobju treh let, z metodami dela in z nekaterimi osnov- 
nimi izhodišči, ki jih je komisija ves čas zasledovala in ki so dobila svoje mesto 
v osnutku zakona. 

Komisija je pred tremi leti najprej oblikovala program svojega dela o vseh 
tistih vprašanjih, ki so se takrat pokazala najbolj pereča na področju visokega 
šolstva. Skupščina SR Slovenije ji je namreč naložila nalogo, naj prouči sistem 
visokega šolstva in pripravi ustrezne predloge za spremembo oziroma dopol- 
nitev obstoječe zakonske ureditve tega področja. Pri tem naj upošteva bodočo 
gospodarsko in družbeno rast Slovenije, njene dejanske potrebe po kadrih, 
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tako glede strukture kot kakovosti. Predlogi naj bodo takšni, da bo dosežena 
čim večja usklajenost in zagotovljena večja učinkovitost in kakovost dela visoko- 
šolskih zavodov. 

Komisija je pričela delo v naslednjem sestavu: inž. Marko Bule, dr. Ale- 
ksander Bajt, dr. Majda Benedik, inž. Janez Beravs, dr. Vladimir Braeič, 
dr. France Cerne, Janez Hočevar, inž. Jurij Ivanetič, dr. Roman Modic, inž. 
Zoran Pire, Franc Pivec, dr. Vojan Rus, dr. Jože Slivnik, dr. Lujo Suklje, inž. 
Marjan Tepina, Mirko Zlender in Drago Seliger. Kasneje je bil njen sestav 
nekoliko spremenjen in so se priključili še inž. Milivoj Rajič in Stane Dolanc. 

Komisija je delala v dveh fazah. Rezultat dela prve faze je bil predlog 
sklepov za nadaljnji razvoj visokega šolstva, ki ga je Skupščina SR Slovenije 
pred dvema letoma že sprejela. Rezultat dela druge faze pa je sedaj predloženi 
osnutek zakona. Komisija je o vsakem svojem zaključku, preden ga je formu- 
lirala v sklep, konzultirala visokošolske zavode. Prvi osnutek zakona je dala 
v javno razpravo, ki je dala obilico pripomb. Pripombe iz javne razprave, ki 
jih je komisija upoštevala v predloženem drugem osnutku zakona, so razvidne 
iz posebne informacije republiškega sekretariata za prosveto in kulturo. Delo 
komisije je bilo ves čas javno in kolektivno in je osnutek zakona oblikovala 
na podlagi razprave, v kateri so se soočila različna stališča in pogledi članov 
komisije do tega področja in vseh, ki so se vključili v javno razpravo. V pred- 
loženem osnutku zakona je še zmeraj več formalnih in tehničnih pomanjklji- 
vosti in morda tudi vse vsebinske rešitve niso najbolj ustrezne, na kar opo- 
zarjata pristojna odbora in zakonodajno-pravna komisija. Te bo prav gotovo 
izboljšala in dopolnila današnja razprava in njeni zaključki. 

Komisija je bila ustanovljena v letu, ko smo pričeli uresničevati načela 
gospodarske in družbene reforme. Ves razvoj družbe v obdobju pred reformo 
ni šel mimo visokega šolstva, marveč, tako kot na vseh drugih področjih, so se 
tudi tu pokazale v svojstvenih pojavnih oblikah določene slabosti, zlasti ne- 
ustrezna kakovost in struktura izobraževanja kot posledica splošnega eksten- 
zivnega razvoja. Komisija je morala iz teh osnovnih izhodišč in zahtev gospo- 
darske in družbene reforme najprej kritično in objektivno oceniti obstoječi 
visokošolski sistem., ker je na njegovo snovanje in uresničevanje tedaj vplivalo 
celotno gospodarsko in družbeno dogajanje predreformskega obdobja. To učin- 
kovanje pa ni bilo samo enostransko, marveč vzajemno. Komisija je proučila 
zasnovo obstoječega visokošolskega izobraževanja z vsemi pozitivnimi in nega- 
tivnimi posledicami ter hibami v praksi. Soočeni smo bili z dokaj zapleteno 
in ne prav lahko- nalogo. Znano je, da so iskanja doseženemu družbenemu 
razvoju najbolj ustreznih visokošolskih sistemov stvar, ki je prisotna v mnogih 
družbenih sredinah sodobnega sveta. Osnovne ugotovitve o stanju visokega 
šolstva v naši republiki smo -oblikovali v dokumentu, na podlagi katerega je ta 
zbor v aprilu 1967 sprejel sklepe za nadaljnji razvoj visokega šolstva v SR 
Sloveniji. 

Eno izmed pomembnih izhodišč za opredelitev vloge visokega šolstva v druž- 
benem razvoju je bila zahteva, da mora biti visokošolsko izobraževanje uskla- 
jeno z dolgoročnejšimi potrebami gospodarstva in družbenih služb, predvsem 
po vsebini pouka, in sicer tako, da bo hkrati spodbujalo njegov razvoj. V luči 
tega načela niso sprejemljive težnje, da je treba izobraževanje na tej ravni ozko 
prilagajati vsakokratnim in specifičnim potrebam delovnih mest. Komisija 
meni, da ne gre le za ekstenzivni razvoj, ki so ga takšne težnje nosile v sebi in 
se kažejo v pretiranem razčlenjevanju študija, nenehnem naraščanju novih 
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organizacijskih enot študijev, preobremenjevanju učnih načrtov ob nujnem 
zniževanju kakovosti splošne in teoretske izobrazbe itd., temveč predvsem za to, 
da teh teženj ni mogoče uskladiti s hitrim razvojem znanosti in tehnike ter 
nalogami, ki jih ta razvoj postavlja pred nas. 

Komisija je po skrbni proučitvi obsežnih gradiv o sistemu izobraževanja, 
ki naj bi najbolj ustrezal slovenskim razmeram, prišla hkrati kot zvezne teze 
o izpopolnjevanju sistema vzgoje in izobraževanja do zaključka, da čezmerno 
dajanje prednosti praktično-specialističnemu znanju v procesu visokošolskega 
izobraževanja na račun osnovnih teoretičnih predmetov ne pomeni sodobne 
rešitve glede učinkovitosti kakovosti in ekonomičnosti izobraževanja. Skratka, 
strokovnjak, seznanjen s številnimi praktičnimi in tehnološkimi postopki in 
neseznanjen z znanstveno osnovo teh postopkov, ne ustreza potrebam sodobnega 
gospodarstva in družbenih služb. Aplikacija tega izhodišča, ki pomeni hkrati 
v luči sedanjih spoznanj racionalizacijo visokošolskega izobraževanja, zahteva, 
da morajo diplomanti-novinci obvladati predvsem znanje ustreznih osnovnih 
znanstvenih disciplin ustreznega strokovnega področja, ki jim bo v posameznih 
delovnih organizacijah s specialnimi tehnologijami dovolj široka osnova, da se 
bodo po ustrezni pripravniški dobi in s primernim vodenjem na delovnem mestu 
delovno usposobili. 

Širše strokovno izobraževanje na visokošolskih zavodih za potrebe širšega 
področja, kar narekuje tudi vedno večje disperzije strokovnjakov za isto stro- 
kovno izobrazbo v različnih gospodarskih in tudi že v negospodarskih dejav- 
nostih, in izobraževanje za delovno mesto, ki se nadaljuje po končani šoli in 
na podlagi znanj, osvojenih v šoli, predstavljata celovito usposabljanje strokov- 
njakov, vendar za vsakega nosilca z jasno opredeljenimi nalogami. 

Iz povedanega sledi, da je izobraževanje na visokošolskih zavodih predmet 
nacionalnega interesa in zato predmet neprestane skrbi najvišjih predstavniških 
organov republike in gospodarstva, da pa je skrb za permanentno funkcionalno 
izobraževanje predvsem stvar neposredno zainteresiranih delovnih organizacij. 

Upoštevajoč vse bolj razvito samoupravno družbeno prakso je pričakovati, 
da se bodo v skupščini uresničile vse argumentirane pobude zainteresiranih 
organizacij. Ni pa pričakovati, da bi posamezne delovne organizacije ustanav- 
ljale visokošolske zavode za potrebe širšega področja, ne samo zaradi omejenih 
kadrovskih potreb, marveč tudi zaradi stroškov, ki gredo zlasti pri tehničnih 
šolah letno v stotine milijonov S dinarjev. Ustanavljati zavode za zadovoljitev 
manjših kadrovskih potreb, kar pomeni, da bi zavode ustanavljali le za krajša 
obdobja, pa po mnenju komisije ne bi bil resen pristop, kajti preden se zavod 
solidno utrdi, je potrebno, da gre skozi zavod več šolskih generacij. To so- ne- 
kateri vidiki, zakaj se je komisija odločila, da se visokošolski zavodi ustanav- 
ljajo z zakonom; hkrati pa se je zelo močno zavzela za permanentno in funk- 
cionalno izobraževanje v delovnih organizacijah. 

Visokošolski zavodi imajo povsem določene dolžnosti tudi pri izvajanju 
funkcionalnega izobraževanja, kot je to izvedeno v 21. členu osnutka zakona. 
Ugotavljamo, da se je v zadnjem obdobju sodelovanje zavodov z zainteresira- 
nimi delovnimi organizacijami ali prek gospodarske zbornice že začelo izvajati. 
Komisija ugotavlja, da imajo vse delovne organizacije dolžnost opraviti na 
področju funkcionalnega izobraževanja še zelo veliko dela. Na vse možne načine 
jih je potrebno spodbujati, da bodo organizirale funkcionalno in dopolnilno 
izobraževanje in omogočale nadarjenim delavcem izredni študij, kar oboje so 
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doslej zanemarjale. To področje izobraževanja je celo široko in komisija meni, 
da bodo, če se bo uresničilo, doseženi optimalni uspehi. 

Na zaključke komisije je bilo dano več pripomb, zlasti da ni našla ustrezne 
rešitve za trdnejše in učinkovitejše povezovanje visokošolskih zavodov in go- 
spodarskih organizacij, predvsem glede vsebine izobraževanja. Komisija je vse- 
kakor mnenja, da mora biti visoko šolstvo sestavni del celotnega družbenega 
razvoja, pri tem pa mora, ne samo ustrezati v trenutnih situacijah, marveč 
z vztrajnim, naprednim delom in pogledi tudi pogojevati in pospeševati hitrejši 
gospodarski in siceršnji razvoj družbe. 

Večkrat namreč slišimo splošne pripombe iz posameznih delovnih organi- 
zacij, da ji diplomanti ne ustrezajo. Ce se diplomant ni sposoben takoj adap- 
tirati na delovno mesto, če hkrati ni bil pravilno strokovno voden, to še ne 
pomeni, da vsebina izobraževanja na zavodu ni bila ustrezna. Komisija vidi 
problem v tem, da nekateri učitelji ne posodabljajo dovolj hitro učne snovi 
z uvajanjem modernih metod in teorij ter z opuščanjem zastarelih teorij in 
manj pomembne učne snovi, ki si jo morejo pridobiti diplomanti tudi kasneje. 
Komisija je prav tako ugotovila, da se ti procesi odvijajo prepočasi. Z gledišča 
zavarovanja družbenih interesov .je potrebno čimbolj odpreti vrata visokošol- 
skih zavodov vsem najbolj sposobnim strokovnjakom in znanstvenikom, ki se 
udejistvujejo v delovnih organizacijah in ki so se voljni posvetiti temu poklicu. 
Izredno pomembno je, da ta prehod omogoči sistem visokega šolstva, nič manj 
pa ni pomembno, da so učitelji visokošolskih zavodov polno angažirani pri 
reševanju temeljnih problemov teorije in prakse v sodobnem svetu. In gotovo 
ne gre tu samo za formalno-pravne možnosti prehajanja in pretakanja iz prakse 
na visokošolske zavode in obratno, niti samo za formalno angažiranost, temveč 
za problem, ki se v vsej svoji razsežnosti odraža na vsebini, ravni in kakovosti 
pouka. Kot ne moremo soglašati s težnjami, ki bi želele v imenu neke. čiste 
znanosti zapirati visokošolske zavode v ustanove izven ali celo nad družbo, 
tako tudi ne moremo dati prav kratkovidnemu prakticizmu, ki želi, da bi tudi 
za znanstveno raziskovalno delo najbolj usposobljeni znanstveniki in ustanove 
opravljali manj zahtevne in rutinske naloge. Komisija sodi, da le udejstvovanje 
učiteljev pri strokovnih in znanstvenih projektih in problemih sodobne družbe 
lahko vodi k učnim načrtom in programom, ki bodo zadovoljili današnje in 
jutrišnje potrebe naše družbe. 

Kakovost pedagoških in znanstvenih delavcev v obdobju hitrega razvoja 
šolstva prav takrat, ko se je najbolj povečalo število učiteljev, ni bila deležna 
potrebne skrbi družbe. Zaradi premalo strogih določil v obstoječih predpisih 
s področja visokega šolstva in tudi zaradi premajhne zavzetosti organov visoko- 
šolskih zavodov za ostvaritev v okviru univerze sprejetih načel je prišlo v ne- 
katerih primerih ob izvolitvah in ponovnih izvolitvah tudi do popuščanja krite- 
rijev o strokovnih in znanstvenih sposobnostih kandidatov. Univerza s svojimi 
pristojnostmi, ki so izhajale iz njenega statuta, ni mogla učinkovito poseči 
v urejanje teh zadev. Tako je bila kakovost pouka in znanstvenega dela odvisna 
predvsem od vestnosti in dobre volje posameznikov. To pa po mnenju komisije 
na sedanji stopnji razvoja družbenih odnosov ni zadostno zagotovilo za pravilen 
in uspešen razvoj visokega šolstva. 

Da bi pospešili kakovostno rast visokošolskih zavodov, predlaga komisija 
takšne kriterije pri volitvah in ponovnih volitvah, ki naj spodbudno vplivajo na 
sposobne učitelji, da bodo vlagali v to delo maksimalne napore. Konkretno, da 
bi se omogočil priliv sposobnih strokovnjakov in znanstvenikov iz prakse ter 
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spodbujal razvoj mladih kadrov na zavodih, uvaja osnutek vnaprejšnjo habili- 
tacijo, s katero bodo lahko za naslov učitelja ali znanstvenega delavca izvoljeni 
tudi kandidati, ki ne kandidirajo za delovno mesto na visokošolskem zavodu, 
na katerem so bili v ta naziv izvoljeni. Dalje se uvaja reelekcija za naziv rednega 
profesorja; pri ponovni izvolitvi učitelja je treba zlasti upoštevati delo po zadnji 
izvolitvi; pred izvolitvijo učiteljev je treba poskrbeti mnenje univerzitetnega 
pedagoško-znanstvenega sveta, s čimer se želi doseči, da se kriteriji pravilno 
uporabljajo tako po vsebini kot v postopku. 

Kot pomembno sredstvo za prelivanje strokovnjakov iz delovnih organizacij 
na visokošolski zavod in obratno pa vidi komisija tudi v tem, da bo statut 
univerze pri podrobnejših določbah o kriterijih za izvolitev učiteljev navajal 
ustrezen sklep, in sicer, da je lahko izvoljen za učitelja tisti kandidat, ki ima 
poleg doktorata znanosti objavljena pomembna znanstvena dela in na pod- 
ročjih uporabnih predmetov pomembna strokovna dela s področja, za katero 
kandidira. Bile so pripombe, da je komisija mnogo manj rigorozna pri kriterijih 
za ponovno izvolitev učiteljev v nazivih. Komisija se je odločila za takšno pot 
zaradi tega, ker je mogoče obravnavati kadre na visokošolskih zavodih le po- 
stopno, vendar pa hkrati toliko* rigorozno, da bo omogočeno slehernemu ustrez- 
neje usposobljenemu kandidatu izven zavoda zasesti izpraznjeno delovno mesto 
ali delovno mesto, ki ga zaseda manj usposobljen učitelj. Nikakor pa se ne bi 
mogli odločiti za rešitev, da morajo učitelji v kratkem roku izpolniti zahtevane 
pogoje, ker bi take rešitve ne bile realne. 

Uspešna realizacija teh določb osnutka zakona in v okviru univerze do- 
govorjenih načel, kar vse ima namen postopno izboljševati kakovost pouka, 
pa tudi ne bo odvisna samo od zavodov in univerze, marveč tudi od zavzetosti 
pristojnih republiških samoupravnih in upravnih organov, še posebej republiške 
izobraževalne skupnosti. Tu je vladala doslej zelo velika praznina. Obnavljanje 
kadrov na visokošolskih zavodih, ki ne izpolnjujejo pogojev za, to delo, bi 
potekalo mnogo hitreje, če ne bi za to dejavnost zainteresirani družbeni dejav- 
niki o teh vprašanjih razpravljali samo na splošno, marveč tudi konkretno. 
Doslej smo imeli primere, ko so le študenti opozarjali na konkretne probleme, 
vendar pri tem niso našli pri zainteresiranih organizacijah ustrezne podpore. 

Nekaj besed o znanstveno-raziskovalnem delu na visokošolskih zavodih. 
Osnutek zakona nalaga fakultetam in visokim šolam nalogo, da skrbijo za 
znanstveini naraščaj ter da organizirajo in razvijajo znanstveno-raziskovalno 
delo. Naj obrazložim, zakaj se je komisija odločila, da ni potrebno z zakonom 
naložiti te naloge kot obveznost tudi višjim šolam. Pri tem predlogu je komisija 
izhajala zlasti iz lika strokovnjaka, ki naj ga višja šola v dveh letih tako 
izobrazi, da bo usposobljen zlasti za uvajanje in uresničevanje najsodobnejših 
dosežkov svoje stroke ter za organizacijo in vzdrževanje delovnih procesov. 
Moderna tehnologija pa seveda potrebuje tudi strokovnjake, ki so usposobljeni 
zlasti za stalno in pospešeno spreminjanje in napredek obstoječih proizvodnih 
procesov. Težišče dela teh strokovnjakov prehaja iz končne faze proizvodnega 
procesa v študijske, konstrukcijske, razvojne in raziskovalne službe delovnih 
organizacij. Navedena različnost v usposobljenosti strokovnjakov z višjo in 
visoko izobrazbo ne pomeni večje ali manjše vrednosti enega ali drugega 
izobraževanja. To je samo posledica družbene delitve dela. Vsebinsko poeno- 
tenje obeh vrst izobraževanja zaradi navidezne enotnosti sistema pomeni zani- 
kanje zahtev prakse in v končni posledici tudi smisel takega izobraževanja. 



238 Prosvetno-kulturni zbor 

Z navedeno opredelitvijo likov strokovnjakov so hkrati določene tudi 
osnovne naloge učiteljev, tako da bo 'učitelj višje šole kakovostno usposab- 
ljal študente, saj v nekaterih primerih ne bi bilo smotrno, da bi ga šola oziroma 
družba prisiljevala k temu, da mora znanstveno delati. Učitelj višje šole se 
mora poglabljati predvsem v tiste dejavnosti, ki so potrebne za vzgojo< štu- 
dentov. To se pravi, da mora temeljito poznati že vse dognane znanstveno 
raziskovalne izsledke svoje stroke in vse najbolj moderne načine in metode 
za njihovo praktično uvajanje. 

Hitro in neprestano razvijanje znanosti in tehnike v svetu zahtevata vse 
hitrejše obnavljanje in izpopolnjevanje vedno dražjih laboratorijskih sredstev 
na vseh tistih institucijah, ki samostojno opravljajo to dejavnost. Poleg tega 
potrebujejo te institucije tudi večje število znanstvenih delavcev, sodelavcev, 
asistentov, laborantov in drugega pomožnega osebja, ki vsi skupaj s teamskim 
delom zagotavljajo primerno kakovost tega dela. Po mnenju komisije bo moglo 
naše relativno majhno gospodarstvo' čedalje težje zadovoljevati na vseh stro- 
kovnih in znanstvenih področjih, ki jih sedaj gojijo obstoječe pedagoške in 
znanstvene ustanove. Vedno bolj očitno postaja potreba, da na sedanji stopnji 
razvoja proizvajalnih sredstev in glede na perspektivne potrebe gospodarstva 
po bolj kakovostnih znanstveno raziskovalnih izsledkih zagotovimo ali vsaj 
pospešujemo tudi s tem zakonom čimvečjo koncentracijo finančnih, gmotnih 
in drugih sredstev in najboljših znanstvenih delavcev tudi neodvisno od tega, 
kje so zaposleni pri reševanju posameznih znanstvenih projektov. Takšne inte- 
gracije in koncentracije danes ne potekajo samo v okviru posameznih nacio- 
nalnih skupnosti, marveč tudi med večnacionalnimi skupnostmi, ker je ta dejav- 
nost draga, in čeprav izločajo za znanstveno-razisk ovalno delo znatno večja 
sredstva kot naša republika. Tega cilja komisija ni zasledovala samo v zvezi 
z znanstveno-raziskovalnim delom na višjih šolah, marveč prav tako na fakul- 
tetah in visokih šolah. 

Komisija je v ustrezni določbi osnutka izčrpala sklep, da ni nujno, da ima 
vsaka fakulteta in visoka šola za vsako stroko oziroma znanstveno disciplino 
organiziran podiplomski študij. Tega lahko v soglasju z univerzitetnim znan- 
stveno-pedagoškim svetom razvijajo samo na tistih področjih, na katerih imajo 
uspešno razvito znanstveno dejavnost. Zlasti specializacijo naj organizirajo 
ob sodelovanju inštitutov, klinik, podjetij, ki na področju specializacije upo- 
rabno delajo in imajo za to ustrezna materainlna sredstva. Tudi sodelovanje 
inštitutov in delovnih organizacij ter visokošolskih zadovodov na tem področju 
bo hkrati večje zagotovilo za oblikovanje sodobnejšega pouka. 

Nekaj podobnega je komisija priporočila tudi višjim šolam, in sicer naj se 
učitelji višjih šol, ki so sposobni in voljni znanstveno delati, vključujejo v pro- 
jekte, katerih nosilec so posamezne delovne organizacije, inštituti, visoke šole 
ali fakultete. S takšnim predlogom komisija nikakor ni imela namena degradi- 
rati višjih šol na raven srednjih šol, fakultetam pa dati nekakšen privilegiran 
položaj. Očitki v pripombah, da komisija ustvarja nekakšen jez med nekakšno 
visoko znanostjo v mestu in nizko v provinci, so popolnoma neosnovani. Komi- 
sija je izhajala iz obstoječega stanja, da so pri fakultetah še koncentrirana 
določena materialna sredstva in kadri, in ko je ocenjevala potrebe prakse v 
prihodnosti, je menila, da še daljše obdobje ne bomo potrebovali na istem pod- 
ročju dveh ali več istovrstnih raziskovalnih organizacij, marveč bomo potre- 
bovali bolj kakovostne. Želel bi reči še to, da zakon seveda nikomur ne odreka 
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pravice do znanstvenega dela, ker mu ne more, kajti to pravico daje vsakemu 
že ustava. 

Ne glede na to, da daje osnutek zakona univerzi kot obvezni skupnosti 
fakultet določene izvirne pravice, ki jih prej ni imela, ostajajo fakultete v vseh 
vprašanjih vsebine, organizacije, študija, delovnih odnosov in tako naprej še 
naprej povsem samostojne organizacije. Univerza je tudi po dosedanji ureditvi 
imela možnost skrbeti za razvoj, skladnost in raven pedagoškega in znanstve- 
nega dela na fakultetah, vendar ni imela nobene možnosti, da bi to svojo dolž- 
nost opravljala tudi v primerih, ko ni bilo mogoče doseči soglasja. Tudi v sami 
komisiji je bilo postavljeno vprašanje, ali takšna vloga univerze ne bi pomenila 
zmanjšanje samostojnosti fakultet kot delovnih organizacij. Opozorim naj, da 
imamo podobne, vendar še strožje rešitve tudi na drugih področjih izobraže- 
vanja. 

Komisija spočetka organizaciji in vsebini upravljanja na visokošolskih za- 
vodih ni posvečala večje pozornosti, ker je skupščina ob potrjevanju statutov 
smatrala, da so ta vprašanja ustrezno urejena, in je v tem delu tudi potrdila 
statute. V drugi fazi svojega dela pa je komisija posvetila pozornost zlasti 
naslednjim d vem vprašanjem: večji funkcionalnosti in poglobitvi upravljanja 
in večji, poudarjeni vlogi študenta kot subjekta izobraževalnega procesa. 

Vrsta sprememb in dopolnitev po mnenju komisije odpravlja dosedanjo1, 
iz gospodarstva prineseno strukturo organov upravljanja, ki se je pokazala 
v praksi preveč toga in ni ustrezala naravi dejavnosti visokošolskih zavodov. 
Tu komisija pušča še odprta vrata glede na ustavne spremembe. Po dosedanji 
ureditvi so bile pravice študentov pri soodločanju o nekaterih vprašanjih visoko- 
šolskega dela omejene. Komisija je upoštevala vse pripombe študentske orga- 
nizacije, tako da daje osnutek zakona študentom pri urejanju vseh zadev na 
visokošolskih zavodih enake dolžnosti in pravice kot učiteljem in drugemu 
osebju. V vseh organih enakopravno sodelujejo in odločajo. Prevladujoč vpliv 
pa naj imajo študenti na delovanje študentskih domov in podobnih zavodov, 
v katerih se oskrbujejo študenti. Namen zavarovati položaj študentov imajo 
tudi določbe o tedenskem pouku in o trajanju šolanja. Uzakonijo naj se v vsa- 

' kem letniku sveti letnikov kot osnovna samoupravna skupnost, ki naj obrav- 
nava zadeve, pomembne za pouk v letniku, in predlaga ustrezne ukrepe. Nave- 
dena poročila nesporno izražajo težnjo po razširjanju in poglabljanju 
samoupravnih odnosov znotraj organizacijskih enot in v organih upravljanja 
zavodov, univerze in združenj. 

Eden od osnovnih smotrov, ki je bil prisoten pri delu komisije, je bil^a 
tudi racionalizacija .visokošolskega izobraževanja. V osnutku zakona ste lahko 
zasledili več določb, ki naj jo pospešujejo in ki naj pomenijo trajno skrb za 
šolstvo pristojnih republiških organov in gospodarstva, zlasti za prilagajanje 
•strukture stvarnim kadrovskim potrebam. Komisija je že na začetku ugotovila, 
da ekstenzivnost ni v širjenju mreže zavodov, marveč predvsem znotraj posa- 
meznih visokošolskih zavodov. 

Tudi na področju visokega šolstva ni pričakovati hitrih strukturalnih spre- 
memb, če bodo te odvisne zgolj od zavodov samih. S težavo bodo prodrle tudi 
pobude od zunaj za ukinitev oziroma spremembo določene dejavnsti, če zanje 
ni več potrebe, ali če je bolj smotrno določene kadre izobraževati drugje. Zato 
komisija predlaga določbo, da visokošolski zavod mora sklepati o odpravi 
svoje enote, če odpravo predlagata izobraževalna skupnost SR Slovenije ali 
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republiški sekretariat za prosveto in kulturo. Ce bi visokošolski zavod takšen 
predlog zavrnil, naj odloči o odpravi enote izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Ko je komisija sprejela to določbo, se ji je zdelo povsem normalno, da 
ima pravico takšne odločitve sprejemati izvršni organ interesne skupnosti, ki 
v njenem imenu plačuje stroške za zavarovanje teh potreb. Takšni ukrepi na 
področju visokega šolstva seveda ne bodo pomenili zmanjševanja obsega de- 
javnosti, marveč le njeno prestrukturiranje v smislu ustreznejšega in učinko- 
vitejšega zadovoljevanja kadrovskih potreb. Tudi poročilo zakonodajno-pravne 
komisije nam pote, da so vzroki počasne racionalizacije tudi v nekaterih sistem- 
skih vprašanjih. 

Se vrsta drugih določb ima namen racionalizirati izobraževanje; to so, na 
primer, določbe o trajanju študija, o največji dopustni obremenitvi študentov, 
o uvajanju podiplomskega študija, določbe o učiteljih, določba, da visokošolski 
zavodi združujejo pouk in znanstveno delo iste znanstvene discipline deloma 
ali v celoti pri enem visokošolskem zavodu in da tudi raziskovalni zavodi oprav- 
ljao posamezne pedagoške naloge itd. Uresničevanje racionalizacije kot procesa 
pa bo zlasti v veliki meri odvisno od tega, kako in s kakšno zavzetostjo in 
odločnostjo bodo samoupravni organi posameznih visokošolskih zavodov, zdru- 
ženj in univerze reševali probleme, ki so ovira k hitrejšemu napredku. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Iz gradiva, ki smo ga dobili za to točko dnev- 
nega reda, iz javne razprave in, rekel bi, iz večletne stalne prisotnosti teme 
o visokem šolstvu v našem življenju izhaja, da gre za obsežen, zapleten in za 
naš razvoj nad vse pomemben kompleks družbenega dela. Različna stališča, 
nasprotna mnenja, predvsem pa širina družbene zavzetosti za to problematiko 
samo potrjujejo gornjo trditev. Vsa ta živahnost nam zgovorno pove, da obrav- 
navamo materijo, ki že daljše obdobje doživlja pomembne notranje pretrese, 
v želji, da bi visoko šolstvo kar najbolje odgovorilo na naloge, ki jih čas in 
prostor postavljata preden. V takem položaju se mi zdi preambiciozno, če že 
ne povsem nemogoče, priti pred ta dom z osnutkom zakona, ki bi idealno reševal 
vso problematiko, ki je na tem področju. Osnovno vodilo predlagatelja je bilo, 
da mora zakon omogočati in pospeševati vse tiste progresivne procese, ki bodo 
olajšali prehod visokega šolstva v novo kakovost na višji ravni. Predlagatelj 
sodi, da nam predloženi osnutek, tako po intenciji kot temeljnih določilih, to 
zagotavlja, zato predlagam, da ga zbor sprejme. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Osnutek zakona sta obravnavala tudi 
odbor za znanstveno-raziskovalno delo in visoko šolstvo našega zbora in zako- 
nodajno-pravna komisija. Zeli predstavnik našega odbora še ustno pojasniti 
stališče odbora? Prosim, tovariš Premru, predsednik odbora. 

Dr. Lev Premru: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Na današnji 
seji ste prejeli še dodatno poročilo k osnutku zakona o visokem šolstvu, ki je 
bilo oblikovano na včerajšnji seji našega odbora. Želel bi najprej opozoriti na 
napako, ki je nastala na tretji strani, pri besedilu 7. člena; glasi naj se: »Skup- 
ščina SR Slovenije potrjuje statut univerze v Ljubljani, statute združenj visoko- 
šolskih zavodov in visokošolskih zavodov.« Ostali del stavka je nepotreben. 

Odbor je obravnaval na seji predvsem pripombe zakonodajno-pravne ko- 
misije, katere je v glavnem sprejel, le nekaterih pa ni. Zdi se mi prav, da 
opozorim na 56. člen, kjer nas je zakonodajno-pravna komisija opozorila, da 
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člen ni v skladu z ustavo; smatrali smo, da je bistven in smo zato prosili za 
pomoč pravni svet pri izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, da bi v končni 
redakciji sodeloval pri formulaciji tega člena. 

Dalje bi opozoril na to, da je v diskusiji na odboru prevladalo stališče, 
da bi bilo treba tekst 7. člena spremeniti, tako kot sem prej bral; pomen visoko- 
šolskih zavodov v Sloveniji je namreč tolikšen, da je pravilno, da potrjuje 
statute skupščina, ne pa samo izvršni svet, kot je bilo predvideno v osnovnem 
tekstu. 

Za 44. člen je odbor dolgo iskal ustrezno formulacijo. V imenu odbora bi 
se oprostil, ker formulacija najbrž ni najboljša; ker smo pred današnjo sejo 
v razgovorih našli nekoliko* boljšo, prosim tovariša predsednika, da bi kasneje 
dal odmor, da bi naš odbor lahko formulacijo 44. člena izboljšal in jo predložil 
zboru. 

Predsednik Miloš Poljanšek': Osnutek zakona o visokem šolstvu 
je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija; njen predstavnik tovariš 
Janko Cesnik želi besedo. 

Janko Gesnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da v odsotnosti člana naše komisije in poslanca vašega zbora 
tovariša Mraka sam obrazložim stališče komisije do tega važnega zakonskega 
osnutka. Pri svojih amandmajih in predlogih k členom 28, 29 in 56 drugij 
odstavek komisija v celoti vztraja in z vidika svoje funkcije tukaj ne more 
sprejeti drugačne odločitve. 28. člen ponavlja načelo zveznega zakona, ki mora 
biti v tem primeru varovano, pri 29. členu je naše stališče, da bi moral zakon 
določiti osnovne kriterije, na podlagi katerih se izvaja selekcija pri vpisu štu- 
dentov, kar je v skladu z odločitvijo oziroma razpravo na ustavnem sodišču 
SR Slovenije, 56. člen drugi odstavek pa je v nasprotju s 36. členom ustave, ki 
izrecno govori, da prenehanje dela lahko določi samo zvezni zakon. 

Drugi amandmaji komisije, ki jih vaš odbor ni sprejel, pa niso takega 
pomena, da bi se morala komisija posebej angažirati; so bolj vsebinske narave 
in o njih lahko odločata pristojna zbora skupščine. 

Strinjam se s črtanjem novega besedila 7., člena, kot je predlagal pred- 
stavnik vašega odbora, o novih amandmajih k 44., 65., 67. in 68. členu pa komi- 
sija še ni razpravljala.; vendar lahko posredujem temu zboru stališče, da komi- 
sija z vidika svoje funkcije k tem amandmajem ne bo imela-svojih pripomb. 

Gre torej samo za neskladnosti in naše vztrajanje pri predlogih in.amand- 
majih k 28., 29. in 56. členu drugi odstavek. Ob tem bi hotel še poudariti, da 
28. člen zakona ponazarja načelo, da se lahko na visoko šolo vpiše tudi slušatelj, 
ki formalno nima srednješolske izobrazbe, kar, je načelo zveznega zakona. 
Zvezna ustava in zvezni zakon imata določilo, da v primeru, da republiški 
zakon ni v skladu z zveznim zakonom, velja do odločitve ustavnega stališča 
zvezni zakon. Ker sem zasledil v poročilu odbora, da bi bilo treba v tej smeri 
zvezni zakon spremeniti, bi moral zbor, če je to tudi njegovo stališče, hkrati 
sprejeti tudi predlog zvezni skupščiin, naj ustrezni člen v temeljnem zakonu 
o šolstvu spremeni. Ce bomo mi sprejeli drugačno besedilo kot je v zveznem 
zakonu, bo avtomatično veljalo besedilo zveznega zakona in bomo s tem povzro- 
čili tudi ustavni spor. > . . 
16 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Osnutek zakona je prejel tudi izvršni 
svet; želi morda njegov predstavnik posredovati stališče izvršnega sveta do 
osnutka zakona? Prosim, dr. Vladimir Bračič, član izvršnega sveta. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci ! Izvršni svet o osnutku zakona ni razpravljal; o njem je razpravljal samo 
njegov odbor za znanost, kulturo in prosveto. Izvršni svet ni razpravljal o 
osnutku zakona in ni zavzel svojih stališč do konkretnih formulacij zato, ker je 
želel omogočiti, da se v razpravi o osnutku še najdejo kvalitetnejše formulacije 
in boljša stališča. Prizadeval si bo, da bo v zadnji fazi priprave zakona, se pravi, 
pri predlogu zakona sodeloval; takrat bo k zakonskemu predlogu po eventualni 
presoji dal tudi konkretne amandmaje. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Pred pričetkom razprave 
mi dovolite, da vas opozorim na publikacijo, ki ste jo prejeli v gradivu, in sicer 
z naslovom »Nekaj misli o predlogu novega zakona o visokem šolstvu v SR 
Sloveniji«, ki jo je skupščini dostavilo združenje visokošolskih zavodov v Mari- 
boru, s prošnjo, da jo posredujemo vsem poslancem. 

Začenjam razpravo, pri čemer pojasnjujem, da zbor obravnava zakonski 
osnutek najprej načelno in šele, če ga v načelu sprejme, preide k obravnavi 
v podrobnostih o posameznih členih. Tako torej odpiram najprej načelno raz- 
pravo o osnutku zakona. K razpravi se je javil predstojnik združenja visoko- 
šolskih zavodov v Mariboru tovariš Tine Lah. Prosim! 

Tine Lah: Tovariš predsednik, spoštovane poslanke in poslanci! Naj- 
prej bi se rad zahvalil za priložnost, ki ste nam jo dali, da lahko prisostvujemo 
današnji razpravi, prav tako se pa seveda tudi zahvalim, da ste mi omogočili, 
da lahko že kar v začetku razprave povem nekaj misli. 

Imel bom verjetno priliko, enako kot moj sodelavec inž. Raič, še med raz- 
pravo kaj povedati, če bo potrebno; zato bi se za tale uvod omejil na nekaj, kar 
mi smatramo, da je zelo pomembno. Zlasti bi rad takoj v začetku povedal, da 
je ta del visokošolskega sistema, ki se nahaja v Mariboru, po svojem obsegu 
precejšen. Vsako leto se vpiše od dva tisoč do tri tisoč študentov na visoko- 
šolske zavode v Mariboru. Seveda sam vpis ne pove vsega, zlasti zato ne, ker 
je vpis na visokošolski zavod pri nas, iz razumljivih razlogov, poceni in se 
dobra četrtina ne vpiše iz želje po resnem študiju, ampak iz kakšnih drugih 
nagibov. Bolj pomembna je številka diplomantov, ki jih dajejo naši zavodi. 
Odkar obstajajo visokošolski zavodi v Mariboru, smo dali 3300 diplomantov. 
Letos končujemo prvo desetletnico. To je seveda sila skromen jubilej za tovrstne 
institucije, zlasti če vemo, da univerza v Ljubljani proslavlja prihodnje leto 
petdesetletnico obstoja. O tem govorim namreč zaradi tega, ker bi rad nekoliko 
omilil vtis, ki ga nekateri imajo, da po nepotrebnem vedno znova razpravljamo 
o stvareh in da neprestano prosimo, da bi se nekateri naši predlogi upoštevali, 
in to zlasti v tem triletnem obdobju, ko pripravljamo nov zakon o visokem 
šolstvu. Na mariborskih visokošolskih zavodih deluje trenutno 200 učiteljev 
in mi smo dolžni povedati svoja mnenja in izraziti svoje predloge; kdorkoli 
ta vprašanja neprizadeto raziskuje in jih pozna, mora dati ravnanju teh učiteljev 
prav. Po mojem mnenju ne bi bilo prav, če ne bi z vso vehemenco, z vsemi argu- 
menti, s katerimi razpolagamo, svoja stališča sporočali in se zanje tudi borili. 



50. seja 243 

Zato smo v tem triletnem obdobju, ko pripravlja posebna skupščinska ko- 
misija tekst novega zakona o visokem šolstvu, z velikim veseljem in z občutkom 
časti v njej sodelovali, oblikovali številne predloge in moram reči, da smo 
sila zadovoljni, ker so bili številni predlogi tudi sprejeti. Tako se sedaj v bistvu 
strinjamo z osnutkom, kakršen vam je predložen in smatramo, da je v inte- 
resu slovenskega visokošolskega sistema, da bi bil ta zakon čimprej sprejet. 
Čeprav ne v celoti, vendarle predstavlja zelo učinkovito spodbudo, da bi peda- 
goško in znanstveno-raziskovalno delo na področju visokega šolstva še bolj 
racionalizirali in bi se povečal njun učinek. 

Seveda za tistega, ki okoliščin dovolj ne pozna, morda lahko kakšen naš 
postopek izgleda nekvalificiran, zaletav, ne dovolj premišljen in tako naprej. 

Rad bi povedal tudi to, da kdorkoli trdi, da nimamo prav, ima določen svoj 
Prav> ^er njegova mnenja temeljijo na drugačnih izhodiščih kot so pa naša. 
Mi, učitelji mariborskih visokošolskih zavodov smo, recimo, ne verjetno vsi, 
ampak v veliki večini, prepričani, da je stopnjevanje študija na bazi ustrezne 
inverzije v učnih načrtih zelo sodobno in zelo učinkovito, seveda ne na vseh 
področjih izobraževanja; na nekaterih, zlasti na tehničnem, na ekonomskem in 
še na nekaterih pa vsekakor. Nekaj časa smo bili v velikih dvomih, ko smo 
ugotovili, da je prepričanje naših kolegov na univerzi v Ljubljani, do katerih 
gojimo, iz razumljivih razlogov, visoko spoštovanje, o nekaterih vprašanjih 
povsem drugačno kot naše. Najprej smo utihnil, kasneje pa se podali v sosedne 
dežele in začeli zbirati elaborate o reformi njihovega visokega šolstva. Tako 
imamo zbrane zelo obsežne referate, ki so jih napisali renomirani univerzitetni 
profesorji v Franciji, Angliji, Združenih državah Amerike, Avstraliji, Italiji, 
Zahodni Nemčiji, Sovjetski zvezi, Češkoslovaškem itd. No, in moram reči, da 
je problem stopnjevanega študija na nekaterih področjih povsod prisoten in da 
so številne ideje ali enake ali pa podobne našim stališčem. Ob tem spoznanju 
smo začeli ponovno razpravljati o vprašanjih, ker smo smatrali za svojo dolž- 
nost, da svoja stališča oblikujemo in jih sporočimo slovenski javnosti. Sicer pa, 
kot rečeno, z osnutkom, kakršen nam je predložen, se strinjamo in smatramo! 
da pomeni velik korak naprej in veliko spodbudo za učinkovitost pedagoškega 
in znanstveno-raziskovalnega dela v našem visokem šolstvu. 

Pri tem imamo samo eno zahtevo, mi jo imenujemo minimalno. Rajši bi 
rekel željo, kajti ustvarjena bo v tisti meri, v kakršni boste lahko presodili na 
osnovi različnih predloženih argumentov. Povedal bi tudi to, da nam je vseeno, 
v katerem členu in kako bo to zapisano; smo le za to, da se stvari drugačo 
formulirajo. Ta visoki dom prosim samo, da nam omogoči, da bomo lahko 
v imenu združenja visokošolskih zavodov v Mariboru zahtevali od slehernega 
visokošolskega zavoda, da se tako zavodi kot posamezni učitelji neprestano 
poglabljajo v znanost, ne samo v tem smislu, da jo enostavno reproducirajo, 
ampak da pri tem tudi kreativno sodelujejo v okviru svojih materialnih in 
personalnih možnosti. Brez take zakonske osnove, četudi najbolj splošno za- 
pisane, seveda tega od visokošolskih zavodov ne moremo zahtevati. S tem 
stališčem je povezano tudi drugo in sicer, naj bi imeli na visokošolskih zavodih 
v Mariboru tudi zakonsko možnost zahtevati pri izvolitvi in pri ponovni izvolitvi 
znanstvene naslove učiteljev. 

V Mariboru ocenjujemo te naše minimalne zahteve kot svojevrstni dodatni 
prispevek k izboljšanju učinkovitosti visokošolskega sistema. Trdno smo pre- 
pričani, da to ne more v ničemer škodovati, narobe, da je popolnoma v skladu 
z intencijami skupščinske komisije, kot jih je njen predsednik, tovariš Seliger, 
16» 
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danes tukaj obrazložil. Strinjam se s tem, kar je povedal tovariš Seliger, čeprav 
bi to mogoče čudno izzvenelo'. Sprašujem pa pravnike, ali je možno, kot nam je 
tovariš Seliger povedal, ko je govoril o potrebi znanstveno-raziskovalnega dela 
učiteljev na višjih šolah, na osnovi osnutka, ki ga imamo v rokah, zahtevati od 
učiteljev in od visokošolskega zavoda raziskovalno delo v vseh tistih primerih, 
kjer bomo smatrali, da je to v neposrednem interesu družbe in v korist kvali- 
tetnega pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela? Ce je tO tako, potem 
ne rabimo nobenih dodatkov k nobenemu členu in nobenih novih členov. Brez 
te možnosti pa je jasno, da učitelj na višji šoli del časa, ki ga ima na razpolago, 
ne more uporabiti za znanstveno-raziskovalno delo. Naše izhodišče pa je, da 
sodoben učitelj na tej ravni izobraževanja mora organizirati in razvijati znan- 
stveno-raziskovalno delo; če bi samo reproduciral znanje drugih, bi od tre- 
nutka, ko je neko znanstveno dognanje objavljeno, spoznano po učitelju in 
uvedeno v sam pedagoški proces preteklo preveč časa. Ne rečem, da vsi, ampak 
nekateri učitelji morajo z ustreznimi referati sodelovati na domačih, zlasti pa 
na inozemskih simpozijih. Ce tega nekateri ne bi delali, bi prav gotovo zaostali 
za najnovejšimi znanstvenimi dognanji. 

Pa še nekaj pomembnega v .zvezi s tem. Ce od učitelja ne zahtevamo znan- 
stveno-raziskovalnega dela, potem ni mogoče resno pričakovati, da bi bil štu- 
dent sproti v ustrezni meri uvajan v sodobne znanstvene metode in ne bi 
uresničevali tiste od vseh podprte ideje, da je treba med gospodarsko in druž- 
beno prakso in znanstveno-raziskovalnim delom učiteljev na visokošolskih za- 
vodih ustvariti neprestano in tesno sodelovanje. 

Zato želim, čeprav mogoče, kot sem že rekel, izpademo malce naivni, da bi 
nam bila. izpolnjena vsaj ta minimalna želja, kajti ne pomeni niti dodatnih 
finančnih sredstev niti zmanjšanja učne obveznosti. Ze po dosedanjih predpisih 
smo se na visokošolskih zavodih v Mariboru bavili z znanstveno-raziskovalnim 
delom, ker smo jih od vsega začetka, od njihove ustanovitve dalje razumeli 
kot enakopravne, logičen sestavni del enotnega visokošolskega sistema, v okviru 
katerega višje šole izobražujejo kadre praviloma za potrebe prakse. 80 od- 
stotkov naših diplomantov odhaja v prakso, najboljšim, pa ustarjamo'možnosti, 
da nadaljujejo študij na ustrezni fakulteti. ' 

Ce bi zreducirali znanstveno-raziskovalno in pedagoško delo na nižjo raven 
od. te, kakor sem jo, seveda poenostavljeno, sedaj prikazal, potem smatramo, 
da bi se spremenili v takšne visokošolske institucije, kakršne naj po poročilu 
predsednika skupščinske komisije ne bi imeli. To pomeni, prakticistične zavode, 
ki ustvarjajo samo za nekatera delovna mesta interesantne kadre. 

Mi pa hočemo izobraziti takšnega strokovnjaka, kot ga potrebujemo v po- 
slovnem in proizvodnem procesu, to je tako imenovani operativec; po našem 
mnenju v Mariboru sta tako poslovni kot proizvodni proces izredno pomembna 
in sta nekakšna materialna baza za vso kulturo in znanost. 

Svoje stališče imamo tudi glede enotnosti visokošolskega < sistema^ Močno 
se zavzemamo, naj bi skupnost visokošolskih zavodov, ki ni bolj zaživela zaradi 
pomanjkanja ustreznih zakonskih določil in pristojnosti, na osnovi katerih, 
bi lahko pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo na Slovenskem usmerjala 
in nanj vplivala, okrepili tako, da bi prek nje neprestano ustvarjali enoten 
sodoben visokošolski sistem na Slovenskem; to je na podlagi različnih smeri 
in različnih ravni izobraževanja integralno povezan enoten, visokošolski sistem, 
katerega jedro in vrh je univerza v Ljubljani, ostali visokošolski zavodi pa ga 
ustrezno,, enakopravno in kvalitetno dopolnjujejo. 
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Povedati moram tudi tole: visokošolski zavod je sicer svojevrsten organi- 
zem, vendar pa kot vsak organizem potrebuje določeno bazo, določene pogoje 
za obstoj in tudi perspektivne možnosti za razvoj. Brez teh možnosti, to vsi 
veste, tudi nima perspektive za nadaljnji obstoj. 

In za konec: včasih govorijo, da je tudi tradicija zelo pomembna. In nam 
Mariborčanom očitajo, da se trmasto zaletavamo' in hočemo ustvariti v Mari- 
boru nekaj, kar ni povsem v skladu z resničnimi potrebami našega gospodarstva 
in naše družbe, kajti lahko bi izhajali z enim visokošolskim centrom. Bolj 
v ilustracijo povem, da je ta tradicija visokega šolstva v Mariboru izredno stara. 
Sami smo bili presenečeni, ko so nas naši zgodovinarji na to opozorili. Zanimivo 
je, da so že v 17. stoletju imeli na bližnjem falskem gradu formirane kadre 
in imenovane profesorje — vsa imena so nam znana. In edinstveno za tiste 
čase je dejstvo, da je bil imenovan tudi profesor za ekonomijo. Ekonomija, kot 
veste, je zelo mlada znanost, in zelo težko bi rekli, da' je bila takrat že ustrezno 
razvita. Od tega je preteklo precej časa in ni niti tako zanimivo. Bolj zanimivo 
je, da je bil pred 150 leti predložen javnosti oziroma v postopek v ustreznih 
zakonodajnih telesih osnutek o ustanovitvi kompletne univerze v Mariboru. 

Sodimo, da je ta del enotnega visokošolskega sistema v Mariboru interesan- 
ten tudi zato, ker omogoča večjo učinkovitost, večjo kvaliteto na drugi in na 
tretji stopnji študija, kajti tudi mariborski visokošolski zavodi so brez dvoma 
baza za pridobivanje novih inteligentnih slušateljev na univerzi v Ljubljani. 
Nanjo se vpisuje 20 odstotkov naših diplomantov in razumljivo je, da nada- 
ljujejo študij tisti, ki imajo za to največ veselja in praviloma tudi največ spo- 
sobnosti. 

Za konec še enkrat hvala, da ste nam dali to priliko.1 Prosili bi vas, da bi 
se lahko tudi kasneje oglasil k besedi, če bo potrebno in kolikor bo pred- 
sednik to dovolil. Končal bi s prošnjo za uvidevanje, ko boste glasovali o 12. in 
44. člen, ki urejujeta naše minimalne želje, hkrati pa izjavljam, da bomo storili 
vse, kar je potrebno za kvaliteto našega pedagoškega in znanstveno-raziskoval- 
nega dela in vse, kar moramo narediti kot ljudje in mlajši kolegi, da bi čimprej, 
veliko tesneje kot doslej, sodelovali z ustreznimi fakultetami univerze v Ljub- 
ljani. Zavedamo se, da moramo njihove bogate izkušnje bolj izkoristiti kot do- 
slej pri našem pedagoškem in znanstveno-raziskovalnem delu. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim, rektor ljubljanske univerze, 
sicer naš poslanec, tovariš dr. Modic želi besedo. 

Dr. Roman Modic: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tova- 
riši poslanci! Oglašam se v načelni razpravi kot poslanec tega zbora in kot 
predstavnik univerze v Ljubljani zato, da bi manifestiral tukaj njeno voljo in 
njeno odločitev, njene težnje in njena stališča. Prav v začetku bi povedal, da 
je enoglasna volja tega našega zavoda, da se zakon v načelu, kakršen je, 
sprejme, čeprav se zavedamo, da vse tiste težnje, ki smo jih v posameznostih 
predlagali, niso bile sprejete; vendar gre v vsakem takem primeru za to, da 
najdemo ustrezne kompromisne rešitve in v tem primeru lahko trdim, da smo 
minimum tistega, kar smo hoteli doseči, s tem osnutkom le dosegli, seveda, če ga 
bosta ta in republiški zbor sprejela takega, kot je predložen. 

Mislim, da je treba povedati naslednje: tudi mi težimo k temu, da naše 
delo racionaliziramo, izboljšamo, intenziviramo, vse z namenom, da damo naši 
družbi ustrezne kadre, ki naj dvignejo kulturno in izobrazbeno raven naše 
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republike, kar je pravzaprav naloga vseh univerz v svetu in smatramo, da v tem 
pogledu ne moremo zaostajati. S tem zakonom želimo doseči, da bi se ustvarilo 
ozračje, v katerem bomo lahko uspešneje delali; zavedamo pa se, da tega ne 
bomo zmogli, če ne bomo zagotovili univerzi kot skupnosti fakultet tistih 
pravic, ki izvirajo iz njenih nalog in so bile opredeljene že v prejšnjem zakonu, 
vendar jih nismo imeli, pravice namreč, ki dajejo univerzitetnim organom 
večjo možnost odločanja o vprašanjih, ki so skupna za vse fakultete, ki poudar- 
jajo njeno koordinacijsko vlogo, ne samo s tem, da jo manifestirajo v resolu- 
cijah, ki nikogar ne vežejo, ampak tudi v sklepih, ki so lahko v nekaterih pri- 
merih za vse fakultete obvezni. V sklepih torej, ki imajo predvsem namen, da 
izboljšajo sestav univerze in uskladijo njeno delo s potrebami družbe in na- 
logami, kakršne bo postavljala pred univerzo ta skupščina. Mislim, da imamo 
v tem dokumentu, če ga bomo sprejeli, osnovo za to, da bomo naše delo, ki tudi 
v prihodnje ne bo lahko-, z uspehom reševali in rešili, čeprav se zavedamo, da 
s tem zakonom nismo dobili tistega, kar naj po mnenju nekaterih predstavlja 
daljnosežno reformo univerze. Zavedamo se, da bomo morali zaradi materialnih, 
personalnih in drugih okolnosti k temu cilju težiti postopoma, pri tem pa 
izhajati iz jasnih in določenih postavk, drugače se nam najbrž to delo, ki je 
naša permanentna naloga, ne bo posrečilo tako, kot bi želeli vsi, tako univerza 
sama kot celotna družba. Zaradi tega še enkrat v imenu univerze in v svojem 
imenu načelno podpiram izdajo tega zakona v predloženem besedilu in prosim, 
da tudi vi storite tako. 

Dotaknil bi se še nekega drugega vprašanja, ki ga je načel moj predgovor- 
nik, predstojnik združenja mariborskih visokošolskih zavodov. Potrditi moram, 
da smo v zadnjem času iskali rešitve, da bi probleme, ki so se postavljali v 
razpravah, spravili z dnevnega reda. Smatram, da smo na seji odbora za znanost, 
prosveto in kulturo izvršnega sveta, ki je bila v petek, in kjer je bilo navzočih 
precej predstavnikov mariborskih visokošolskih zavodov, kot tudi včeraj na seji 
našega odbora za raziskovalno delo in visoko šolstvo, tem težnjam v veliki 
meri zadostili z drugačno ali dopolnilno formulacijo in z dopolnilnimi vstavki. 
S tem smo zagotovili osnovne pravice, ki jih mariborski visokošolski zavodi 
zahtevajo in mislim, da nismo nikoli niti v komisiji niti kako drugače naspro- 
tovali, da jih ne bi tudi napisali v ta dokument. S tem ne vnašamo nekega ne- 
reda v tiste osnovne koncepte, ki jih je formulirala komisija za ureditev vpra- 
šanj na področju visokega šolstva in ki smo jih pred približno dvema letoma 
sprejeli v tem zboru. 

Ce nočemo povrniti razprave na začetek, moramo tiste stvari, za katere 
smatramo eni in drugi, da so opravičene, izoblikovati tako, da ne bo eno v 
nevarnosti, drugemu pa zadoščeno. Zaradi tega bom v razpravi o konkretnih 
vprašanjih vsa stališča, ki so bila v petek sprejeta na odboru izvršnega sveta 
in včeraj v odboru za znanstveno-raziskovalno delo in visoko šolstvo tega zbora, 
podprl in mislim, da bomo na ta način lahko spravili z dnevnega reda ne- 
katere več ali manj neljube razprave, ki smo jih doživeli v zadnjem času in 
ki so bile, po mojem mnenju, bolj posledica nerazumevanja na obeh straneh, 
kakor pa posledica nekih nasprotij med Ljubljano in Mariborom. Tovariši iz 
Maribora pa tudi od drugod se bodo spomnili, da smo imeli celo vrsto, raz- 
govorov, da sem bil sam pobudnik zanje zato, da smo rešili vrsto konkretnih 
vprašanj; zavežem se, da bom vse takšne pobude tudi v prihodnje z vsemi 
silami podpiral, pa naj bo zakon sprejet v takšni ali drugačni obliki. Tukaj 
ne gre za to, ali bomo nekaj sprejeli ali ne, vendar smatram, da bomo v takš- 
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nih okoliščinah, kakršne nam nudi novi zakon, te stvari dosti uspešneje reše- 
vali, kakor smo mogli to opraviti prej. Zelo bi bilo zaželeno, da bi se v tem 
zboru od vsega začetka zavedali, da glede tega vprašanja tukaj med nami ni 
nekih posebnih nesoglasij in zadnji bi bil, ki bi hotel ta nesoglasja v zboru 
podpirati. Mislim, da bomo v teh posameznih vprašanjih lahko našli skupni 
jezik in zelo vesel bom, če ga bomo našli tudi v podrobni formulaciji, tako, 
da ne bo treba te razprave ponovno oživljati, ker to kvečjemu lahko zaostruje 
odnose, ne more v ničemer prispevati k sodelovanju obeh visokošolskih centrov, 
k sodelovanju, ki je s strani univerze zaželeno in ki ga je po svoji strani vedno 
podpirala. 

Predsednik Miloš Poljan šek: Nadaljujemo načelno razpravo. Kdo 
želi še besedo? (Nihče.) Kaže, da ni več razpoloženja, zato predlagam prekini- 
tev seje, po odmoru pa preidemo takoj na razpravo o konkretnih členih pred- 
loženega osnutka zakona. Odrejam dvajsetminutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.15 in se je nadaljevala ob 12.10.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Nadaljujemo z današnjim delom. Be- 
sedo je prosil predsednik odbora za znanstveno-raziskovalno delo in visoko 
šolstvo dr. Premru. Želel bi nas seznaniti s stališči odbora, potem ko je imel 
med odmorom sestanek. 

Dr. Lev Premru: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Želel bi 
zbor seznaniti z zaključki seje odbora, na kateri so bili prisotni tudi zastopniki 
visokošolskih zavodov iz Maribora in zastopniki univerze. Na tem sestanku smo 
se zedinili predvsem glede formulacij oziroma dopolnitev 12. in 44. člena za 
naslednje: predlagamo, da se pred sedanji 10. člen vstavi nov 9. a člen, ki se 
glasi: »Visokošolski zavodi vzgajajo in izobražujejo visokošolske strokovnjake 
različnih ravni in smeri ter opravljajo druge posebne naloge. Pri svojem delu 
povezujejo visokošolski zavodi pedagoški proces in znanstveno-raziskovalno 
delo v meri, ki je potrebna za profil kadrov, ki jih vzgajajo.« To je prvi predlog. 

Drugi predlog je naslednji: V sedanjem 44. členu se doda nov odstavek, 
ki se glasi: »Statut višje šole lahko določi predmete, katerih učitelji morajo 
imeti znanstvene naslove.« S tem odbor umika predlog, ki ste ga dobili v do- 
datnem poročilu in enotno predlaga nekoliko spremenjeno besedilo; popravek 
je pravzaprav bolj lepotne narave, vsebina pa je ista. Predlagam, da s temi 
dodatki zbor predloženi osnutek sprejme. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Zeli morda predstavnik 
skupne komisije pojasniti stališče do predlogov odbora? 

Drago Seliger: Tovarišice in tovariši poslanci! V imenu komisije 
ne morem izjaviti ničesar, ker komisija takega amandmaja ni imela pred 
seboj. Osebno mislim, da bo komisija imela pripombe glede formulacije; kot 
sem jo slišal, je nekoliko problematična. Komisija je od vsega začetka smatrala, 
da znanstveno delo je ali pa ga ni; težko pa razume, da je znanstveno delo 
za takšno ali za drugačno raven. 
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Predsednik Miloš Poljan š e k : K razpravi se je javil tovariš Marjan 
Mlakar, predstavnik zveze študentov Jugoslavije, univerzitetni odbor Ljubljana. 

Marjan Mlakar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Hotel bi po- 
vedati nekatere stvari, oziroma dati pripombe h končnemu osnutku zakona o 
visokem šolstvu. Gre predvsem za drugo poglavje, ki govori o nalogah visoko- 
šolskih zavodov, študiju itd. 

Hotel bi poudariti, da se naš odbor zveze študentov zavzema za varianto 
13. člena in sicer zato, ker je bolj elastična in omogoča v prihodnje, verjetno 
večji razvoj novih oblik in metod študija. Ce bo varianta sprejeta, bodo študij- 
sko dobo določali potem statuti, statute pa potrjuje ustrezen organ, ki ugotovi, 
ali je daljši študij, ki traja devet ali deset semestrov oziroma pet let, upravičen. 

Na včerajšnji seji razširjene študijske komisije pri zvezi študentov ljub- 
ljanskih visokošolskih zavodov smo se odločili, da se v drugem odstavku 
16. člena ne črta izraz »letno poprečje^, zavzeli pa smo se za to, da se črta 
tretji odstavek 28. člena. Če pa zaradi splošnega zakona o šolstvu ta predlog 
ne more biti sprejet, smo mnenja, naj bi prosvetno-kulturni zbor oziroma 
republiška skupščina priporočili, da se ta določba ne upošteva v vseh primerih. 

Na naši včerajšnji seji smo se odločili predlagati, da se črta tudi drugi 
odstavek 32. člena. Res je, da srfto pri prvem osnutku zakona o visokem šolstvu 
to dopolnitev sami predlagali. Sedaj prosimo, da jo črtamo, ne glede na to, 
da mora študent morda v prvem semestru prvega letnika opraviti kot pogoj 
za vstop v drugi semester določeno število- kolokvijev. Vendar se srečujemo 
pri tem z raznimi dejavniki, ki lahko študentu to onemogočijo, zaradi česar 
izgubi en semester. Ker ob koncu leta ni izpolnil minimalnih učnih obveznosti, 
se ne more vpisati ponovno v isti letnik, kar sledi iz 34. člena tega osnutka, 
torej izgubi eno leto in pol. Čakati mora še nadaljnjega pol leta, da opravi 
tiste minimalne študijske obveznosti, kot so kolokviji, in šele nato lahko na- 
preduje v naslednji drugi semester na istem zavodu ali isti organizacijski enoti 
in praktično izgubi, s tem dve leti. Ne bi hotel govoriti o različnih pripombah 
glede olajšav, ki da jih hočemo študenti, ker mislim, da to ne bi bila prevelika 
olajšava, v nasprotnem primeru pa bi to lahko samo škodovalo študentu in 
podaljševalo čas študija. 

Ponovno se zavzemamo za takšno formulacijo tretjega odstavka 34. člena, 
po kateri bo omogočeno, da študent hkrati študira tudi kot redni študent na 
dveh visokošolskih zavodih ali dveh organizacijskih enotah istega visoko- 
šolskega zavoda. Za to se zavzemamo z namenom, da bi študentje imeli čim 
širši vpogled v svojo' in sorodne stroke; bodoči pravnik na primer, ki bo nekoč 
morda na gospodarskem sodišču, bo nujno potreboval znanje s področja eko- 
nomskih ved. Omogočeno naj mu bo, da študira hkrati kot redni študent na 
dveh fakultetah, tudi zaradi tega, ker kot izredni študent v večini primerov 
ne bi zmogel finančnih sredstev, s katerimi bi lahko kril stroške izrednega 
študija. Hotel bi pa še to povedati, da zelo malo naših študentov hkrati študira 
še na drugem visokošolskem zavodu; to' so zares samo dobri študenti, ki zares 
zmorejo študij na dveh visokošolskih zavodih sočasno. 

V 64. členu je sporno vprašanje mandatne dobe predstavnikov študentov 
v pedagoško-znanstvenih svetih oziroma v svetih visokošolskih zavodov. Ne- 
kateri tovariši so bili za to, naj bi trajala mandatna doba predstavnikov štu- 
dentov v teh svetih eno leto, drugi pa so bili za dve leti, s tem, da se polovica 
predstavnikov študentov menja vsako leto. Zedinili smo se, da ostanejo pred- 
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stavniki študentov v svetu zavoda dve leti, v pedagoško-znanstvenem, svetu 
pa eno leto. V univerzitetnem svetu naj traja mandatna doba dve leti, s tem 
da se vsako leto izmenja polovica študentov zaradi kontinuitete dela. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ker smo že pričeli s podrobno ob- 
ravnavo členov, predlagam, da gremo od začetka in da se javljate k posamez- 
nim členom, če ima kdo kakršnokoli pripombo. Nekateri so se že javili, tako 
profesor Šivic in tovariš Turnšek k 12. členu. Tako, da bomo hitreje obrav- 
navali sam osnutek zakona. 

Prehajamo h konkretni razpravi. Ima kdo kakšno pripombo k na- 
slovu? (Ne.) 

K 1. in 2. členu. Sprejeta je pripomba zakonodajno-pravne komisije, da 
se v 2. členu »delo« zamenja z besedo »dejavnost«. 

K 3., 4. in 5. členu. Tu v 5. členu se besedilo za »med seboj« glasi: »ter 
z delovnimi in drugimi organizacijami in društvi«. (Ni pripombe.) 

K 6. členu. Ta člen se črta. 
K 7. členu. Mislim, da ni potrebno prebrati sprememb in dopolnitev 2. in 

3. odstavka, ker jih imate pred seboj v poročilu odbora. (Ni pripomb.) 
K 8. členu. Tu je v prvem odstavku dodan nov stavek, ki se glasi:-»Dejav- 

nost teh zavodov je posebnega družbenega pomena^. V tretjem odstavku se 
doda besedilo: »V zavodih, v katerih se ne oskrbujejo študenti, pa število čla- 
nov sveta, ki jih voli delovna skupnost, ne more biti manjša od polovice.«. 
V petem odstavku se črta »statut ter« v začetku vrstice. (Ni pripombe.) 

K 9. členu: Imamo predlog odbora za. nov 9. a člen, ki se glasi: »Visoko- 
šolski zavodi vzgajajo in izobražujejo visokošolske strokovnjake različnih ravni 
in smeri ter opravljajo druge posebne naloge. Pri svojem delu povezujejo- viso- 
košolski zavodi pedagoški proces in znanstveno-raziskovalno delo v meri, ki 
je potrebna za profil kadrov, ki jih vzgajajo.«. K temu členu želi besedo pro- 
fesor Silvo Šivic, predsednik skupnosti ljubljanskih višjih in visokih šol. 

Prof. Silvo Šivic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zahvaljujem se za povabilo, da lahko v imenu skupnosti ljubljanskih višjih 
in visokih šol danes sodelujem v razpravi na tem zboru. V zvezi z 12. členom, 
sedaj pravzaprav 9. a členom in 44. členom, dovolite še nekaj kratkih splošnih 
pripomb in sicer v zvezi z določbami osnutka zakona, zlasti glede višjih šol 
nasploh. Osnutek zakona predstavlja pravzaprav, po mojem mnenju, le kom- 
promis med visokošolsko reformo leta 1960—61 in tendencami fakultet oziroma 
univerze. In druga pripomba: vseh vprašanj ni mogoče natančno določiti z 
zakonom. Visokošolska reforma 1960—61 je bila odziv na potrebe operative, 
ki je zahtevala več strokovnjakov različnih stopenj. Zato je reforma uvedla 
stopenjski študij, torej inverzijo študija, kar je bilo tudi uzakonjeno in na 
fakultetah prevzeto; vendar na nekaterih fakultetah le formalno, ne pa vse- 
binsko. Zato na nekaterih fakultetah inverzija ni bila uspešna, temveč je bila 
prva stopnja v glavnem še nadalje predštudij za drugo stopnjo-. 

V nasprotju s tem pa je večina višjih šol, če ne že kar vse tiste, ki so tedaj 
že obstojale, ali pa tiste, ki so bile v dobi reforme ustanovljene, izoblikovale 
svoje programe tudi vsebinsko po načelih inverzije študija, torej kot zaključeno 
prvo stopnjo za potrebe operative. Nekatere fakultete se z novim osnutkom 
zakona tudi formalno vračajo na klasični kontinuirani fakultetni študij in 
najbrž je tako prav. Tako kot je prav, da dajejo višje šole praviloma zaklju- 
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čeno, zaokroženo znanje prve stopnje. Nepravilno pa bi bilo, da bi zaradi tega 
gledali nekateri univerzitetni krogi na višje šole kot neke boljše strokovne 
šole in jim ne bi priznavali značaja prve visokošolske stopnje. Tako stališče 
bi imelo za posledico, ki jo že občutimo, namreč da bi potem fakultete oteže- 
vale na primer prestop najboljših diplomantov višjih šol na višje letnike fa- 
kultete in dalje tendenco, da bi zapirale vrata tudi sodelovanju učiteljev 
višjih šol pri znanstvenem delu in podobno. Ni torej toliko odvisno od same 
dikcije zakonskih določb kot od miselnosti in prepričanja fakultetnih krogov, 
če se bodo zakonske določbe izvajale tako, kot so nakazali predsednik komisije 
tovariš Seliger, dalje tovariš rektor dr. Modic in predstavnik mariborskega 
združenja tovariš Lah. Kjerkoli pa je možno to formulirati že v tem zakonu, 
čeprav smatram tudi tega za prehodnega, naj se to stori. Zato plediram za 
sprejem členov 9. a in 44. v obliki, kot ju je sedaj predlagal odbor. 

Predsednik Miloš Poljan še k: Hvala lepa, tovariš Šivic. Tovariš 
inž. Turnšek, prosim. 

Inž. Viktor Turnšek: Javljam se k razpravi o 12. in 44. členu, ki 
dejansko postavljata dilemo, vendar mislim, da sedaj predlog odbora, kot ga 
je prej iznesel tovariš Premru, to stvar rešuje in stavlja z dnevnega reda. 
Ne bi se javil k besedi, če me ne bi spodbudila izjava tovariša Seligerja, da 
bo komisija zavzela do tega predloga še posebno stališče in tako morda ta 
problem še ni rešen. Vsekakor podpiram predlog, ki ga je posredoval tovariš 
Premru, vendar pa se mi zdi, da bi bilo treba spregovoriti o tem vprašanju 
tudi nekaj načelnih misli, ki so mi ob tej razpravi prišle na um. 

Prvo je vprašanje znanstveno-raziskovalnega dela na Slovenskem sploh. 
Danes težimo k temu, in tudi predloženi zakon ima ta namen, da bi bila stro- 
kovna in znanstvena raven kadrov, ki zapuščajo univerzo in gredo na različna 
delovna mesta, čim višja, to je cilj tretjestopenjskega študija, doktorata in 
tudi predhodnih habilitacij. Gotovo pa je vprašanje, ali in kdaj bomo imeli 
toliko teh kadrov, da bomo lahko ustrezno zasedli delovna mesta v gospo- 
darskih organizacijah. S tega vidika se mi zdi, da moramo gledati tudi višje 
šole, ki seveda lahko do svojih kadrov postavljajo višje zahteve v skladu s 
kadrovskimi in seveda tudi z materialnimi pogoji. Načelno mislim, da te pra- 
vice ne moremo odtegniti delovnemu kolektivu visoke šole. Konkretni pred- 
logi, ki jih sedaj daje odbor, to vprašanje rešujejo. 

Drugo, na kar je tovariš Seliger v svoji uvodni besedi opozoril, je kvaliteta 
kadrov, ki jih izobražujejo višje šole. Tu gre seveda za delitev pri šolanju 
kadrov različnih ravni. Seveda naj bi bile, tako kot v gospodarskih organi- 
zacijah, tudi tukaj postavljene visoke zahteve. Tudi zato se mi zdi popolnoma 
pravilna formulacija sedanjega kompromisnega predloga. 

Dotaknil bi se tudi razprave tovariša Laha iz Maribora, ki je opozoril na 
lokalistične težnje, bodisi na relaciji republika—zveza ali pa Maribor—Ljub- 
ljana, ali pa med posameznimi drugimi območji. Prav gotovo1 so intencije 
in zahteve, ki se pojavljajo kjerkoli, bodisi v republiki nasproti zvezi ali v 
posameznih regijah napredne in so odraz želje po nadaljnjem razvoju. Mislim, 
da jih ne kaže administrativno ocenjevati in ob tem zahtevati centralistično 
združevanje; menim, da je to enaka borba, kot jo vodimo danes do biro- 
kratskih pojjnovanj Beograda. Takšen boj obstoja tudi v republiki. 
Pri tem je pozitivna ambicija, ki se ustvarja v manj razvitih, od središča 

\ 
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odmaknjenih območjih. Takšne težnje so lahko zmeraj pozitivne, kadar so 
usmerjene v borbo za kvaliteto, pri reševanju konkretnih problemov. V tem 
smislu, mislim, da je ambicija visokošolskih zavodov v Mariboru, ki je danes 
prišla do veljave, popolnoma pravilna in jo kaže podpreti, ker gre v prid višji 
kvaliteti. Zaradi tega podpiram in pozdravljam ta končni kompromisni predlog 
in želim podpreti borbo za kvaliteto pedagoško-znanstvenega dela visokošolskih 
zavodov v Mariboru. Hvala lepa! 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Prosim, tovarišica Kornhau- 
serjeva. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: V zvezi z razpravo okrog 9. a in 
12. člena mi dovolite, da se tudi jaz na kratko oglasim. Uvodoma naj povem, 
da pozdravljam predloženi zakon, ker uvaja celo vrsto prednosti nasproti 
dosedanjemu sistemu. Gre za večji red, za razvoj samoupravnih odnosov in 
za zahtevo po kvaliteti, ki bi najbrž že dolgo morala biti prisotna tudi v 
visokošolskem sistemu. Vidim, da smo si v vsem. tem edini in iz razprave 
izven tega doma pa tudi na današnji seji opažam, da gre predvsem za dve 
osnovni dilemi: ena, ki je še vedno delno prisotna, to je ustreznost ali ne- 
ustreznost stopnjevanega študija, druga pa predstavlja stališča glede pravice 
do raziskovalnega dela višjih šol. Kar zadeva stopnjevanje študija, se pri- 
družujem tistim, ki menijo, da potrebujemo višje šole za izobraževanje speci- 
fičnega profila kadrov. V nasprotnem primeru pa, če naj bo vsebina študija 
na višjih šolah enaka prvi stopnji študija na visokih šolah in fakultetah, po- 
navljam vsebina, potem menim, da najbrž v slovenskem prostoru ni razlogov 
za ustanavljanje višjih šol, ker obstoječe visoke šole in fakultete s svojimi 
kapacitetami, tem bolj če jih bomo kvalitetno razvili, lahko pokrijejo take 
potrebe. Menim, da imajo višje šole mesto le v primeru, če izobražujejo spe- 
cifični profil kadrov. Seveda pa ostaja odprto vprašanje prehoda najboljših 
diplomantov višjih šol na kontinuiran fakultetni študij in to v tretji in četrti 
letnik. Menim, da bi bilo treba s sporazumom med fakultetami in ustreznimi 
višjimi šolami doseči možnost takega prehoda, seveda ob pogojih, ki jih bodo 
postavile fakultete oziroma bosta morali najbrž to usklajevalno vlogo odigrati 
na eni strani univerza, na drugi strani pa ustrezna združenja višjih in visokih 
šol. Zdi se mi, da bi bil prehod brez prehodnih pogojev nepravilen in nepra- 
vičen, saj bi v tem primeru nujno morali zahtevati enakost vsebine študija 
na ustrezni višji šoli in v prvih dveh letnikih na fakulteti, tu pa smo ponovno 
v zaprtem krogu in pred dilemo, čemu potem sploh višja šola. 

Drugo vprašanje, ki burka valove in za katerega izgleda, da bo uspešno 
rešeno, pa je raziskovalno delo na višjih šolah. Osebno smatram to kot problem 
raziskovalnega dela, ne pa kot željo po čim nižji učni obveznosti delavcev1 

na višjih šolah. Zato menim, da je sedanji predlog za novi 9. a člen mnogo 
ustreznejši od prejšnjega predloga za dodatek k 12. členu, ki se glasi: »Višje 
šole razvijajo in organizirajo znanstveno-raziskovalno delo, če je tako določeno 
z njihovimi ustanovitvenimi akti.« Kolikor poznam, statute višjih šol, jih cela 
vrsta to predvideva in ima v svojih ustanovitvenih aktih določeno raziskovalno 
delo; to se pravi, da bi preprosto blagoslovili »status quo« in ne bi postavili 
nobenih pogojev za kvalitetno raziskovalno delo. Menim namreč, da morajo 
višje šole izpolniti vsaj kadrovske zahteve kot pogoj za vključevanje v razisko- 
valno delo in da se šele takrat lahko kot organizacijske enote vključijo- v 
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celoten kompleks raziskovalnega dela. Če pa kadrovskih pogojev nimajo*, po- 
tem jih tudi noben ustanovitveni akt ne more dati. Zato je prav in edino 
pravilno, da zahtevamo tudi od delavcev na višjih šolah, da morajo v nekem 
prehodnem obdobju, kot to predvidevamo za fakultete, doseči ustrezno znan- 
stveno stopnjo, kajti na tem nivoju je moč kvalitetno pedagoško delati samo 
v primeru, če se vključujemo z aktivnim raziskovalnim delom v razvoj zna- 
nosti in tako najbolj učinkovito spremljamo vse njene dosežke, ki jih potem 
posredujemo študentom na ustreznih šolah. 

Toda, ponavljam, ustrezni kadri so predpogoj za zahteve za vključevanje 
v raziskovalno delo. Osebno menim, da ni bistveno, ali ima šola pravico, da 
organizira raziskovalno delo, da je mnogo važnejše, da se tudi kadri z višjih 
šol vključujejo v posamezne raziskovalne projekte, bodisi v okviru univerze 
ali drugih raziskovalnih institucij, bodisi tudi v lastni organizaciji, kolikor 
ni v širšem okviru takih raziskovalnih nalog. Takrat, ko bomo kot primarno 
nalogo postavili raziskovalni projekt in vključili vanj vse možne raziskovalce, 
lahko upamo na uspeh raziskovalnega dela in tudi na ustrezen napredek celot- 
nega visokošolskega sistema. Podpiram torej predlog za novi 9. a člen s tem, 
da bi mu, ko ga bomo spravljali v življenje, dali vsebino, ko bomo zahtevali 
ustrezne raziskovalne predpogoje, če tako rečem, za vključevanje v razisko- 
valno delo in ko ne bo več meje med univerzo, fakultetami, višjimi ali Visokimi 
šolami, temveč bomo imeli raziskovalne teme, ki bodo* vključevale vse znan- 
stvene delavce. Tisti, ki je kvalificiran za raziskovalno delo in se dejansko 
tudi z njim bavi, naj uživa bonitete tega dela, vključno* z znižano oziroma nižjo 
učno obveznostjo. Tisti pa, ki tega ne bi izpolnjeval, naj ne bi užival, po na- 
čelih o delu, nobene pravice do ugodnosti samo* na osnovi kakršnegakoli akta 
ali predpisa. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati 
o novem 9. a oziroma 12. členu? Kolikor ne, bi ponovno prebral novi 9. a člen, 
ker je vsebinsko pomemben, in bi prosil, da bi o njem tudi glasovah; to bom 
storil zaradi tega, ker žal nismo časovno uspeli, da bi dobili na mizo besedilo 
novega člena in da vam bo bolj prezentno to, o čemer odločate. Predlog za 
9. a člen je naslednji: »Visokošolski zavodi vzgajajo in izobražujejo visoko- 
šolske strokovnjake različnih ravni in smeri ter opravljajo druge posebne 
naloge. Pri svojem delu povezujejo visokošolski zavodi pedagoški proces in 
znanstveno-raziskovalno delo v meri, ki je potrebna za profil kadrov, ki jih 
vzgajajo.« Kdor je za takšen novi 9. a člen, naj prosim dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugo- 
tavljam, da je novi 9. a člen soglasno sprejet. 

K 10. in 11. členu ni pripomb. 
K 12. členu: Da ne bo nejasnosti, naj ga preberem: »Višje šole vzgajajo 

in izobražujejo strokovnjake z višjo izobrazbo.« 
V II. poglavju se v podrazdelku naslov »študij« po predlogu odbora črta. 
K 13. členu: Sprejeto je besedilo v varianti z dodatkom in sicer se v zad- 

njem odstavku v drugi vrstici črta beseda »zaključeno« in doda besedilo: 
»Višja izobrazba, dosežena na samostojni višji šoli ali na fakulteti, je glede 
izobrazbene strani enakovredna in daje diplomantom iste pravice.« To je pred- 
log našega odbora za znanstveno-raziskovalno delo in visoko šolstvo. Tovariš 
Modic želi besedo. Prosim! 
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Dr. Roman Modic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Mislim, da je tokrat prišk> do nekega nesporazuma. Ce se dobro spom- 
nim včerajšnje razprave na odboru za visoko šolstvo in raziskovalno delo, smo 
smatrali, da je ta zadnji odstavek nepotreben, ker ničesar ne pove, zdi se mi, 
da je isto stališče zavzel tudi odbor za znanost, kulturo in prosveto izvršnega 
sveta. Mislim, da se glede izobrazbene ravni sploh ne moremo pogovarjati, 
kaj je enakovredno in kaj ni, ker gre bolj za vsebinske vprašanje, ki jih. 
opredeljuje kvaliteta, ne pa neki predpis, ki ga vsebuje zakon. Tovariš dr. Bra- 
čič, ki je bil sam takrat navzoč, se mi zdi, da bo lahko moje stališče potrdil 
in dr. Premru je tudi to slišal. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Mislim, da bi bilo prav, da bi to 
pojasnil predsednik odbora. Tu sta namreč dve stališči. Zakonodajno-pravna 
komisija smatra, da je tekst potrebno črtati, medtem ko ga je naš odbor 
sprejel. 

Dr. Lev Premru: Naš odbor se strinja s spremembami in dopolni- 
tvami 13. člena, kot jih je predlagala zakonodajno-pravna komisija. 

Predsednik Miloš Poljanšek: To se pravi, da je predlog zakono- 
dajno-pravne komisije končni tekst. Dobro. Prosim, tovarišica dr. Kornhau- 
serjeva se še javlja k besedi. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Ne bi se mogla strinjati z zad- 
njim odstavkom 13. člena, ki pravi: »Fakulteta, visoka šola in umetniška aka- 
demija lahko organizirajo pouk, ki daje višjo izobrazbo.« Celoten zakon pre- 
veva duh, naj bo visokošolski študij kontinuiran in to je praktično' vedno tudi 
bil. Menim, da je s tem odstavkom samo dana možnost, da se ustanavljajo 
nekakšne višje šole ob fakultetah, de fakto, ne de iure, da bodo ta mesta 
potem zasedli tisti učitelji, ki ne bodo' izpolnili vseh zahtev na fakultetah; 
to je torej nekakšna paralelna organizacija z višjimi šolami. Če naj bi že ta 
odstavek ostal, potem bi moral imeti še besedico »izjemoma«, torej »lahko 
izjemoma organizira pouk«, sicer gre, ponavljam, za nekakšne višje šole ob 
fakultetah. Predlagam torej, da se to črta ali pa se vstavi vsaj besedo »iz- 
jemoma«. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Želi še kdo v tej zvezi 
razpravljati? Prosim, tovariš dr. Modic. 

Dr. Roman Modic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po-, 
slanci! Z obžalovanjem moram povedati, da prvič slišim o tem predlogu; zelo 
bi želel, da bi te stvari razčistili prej, samo izgleda, da vsega ni bilo mogoče, 
ker pač niso vsi člani tega, zbora tudi člani odbora oziroma komisij. Moram 
povedati, prvič, da imamo napisano v tem dostavku »lahko« in drugič, da .gre 
za stališče, ki ga je opredelila komisija in mislim, da sedaj ne moremo vnašati 
novih izhodišč. Ugotoviti moram namreč, da. beseda »izjemoma« lahko kaj 
pomeni ali pa nič, ker »lahko« pomeni tudi »izjemoma«, statute pa ravno 
tako potrjuje ta dom. Na drugi strani pa moram ugotoviti, da že imamo> pri- 
mere, da ob kontinuiranem študiju fakulteta tudi organizira višjo izobrazbo. 
Zdajle bo najbrž zelo^ težko anulirati te stvari, na drugi strani pa je to tudi 
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nekakšna potrditev smotrnosti takšnih oblik študija, ki jih posamezne stroke 
priznajo, tako da bi bilo zelo težko negirati ta dejstva. Moram, pa seveda 
povedati, da mora biti vsaka nova ustanovitev in vsaka nova oblika študija, 
preden bi se uveljavila, predložena v potrditev temu zboru, kot predlog za 
spremembo statuta; zato bo še prilika za razpravljanje o smotrnosti takih 
študijskih oblik, tako v tem zboru kot v republiški izobraževalni skupnosti. 
Povem le, da imamo za to določene argumente: ogromen naval na študij do- 
ločenih strok in smeri in potrebo po strokovnjakih z višjo izobrazbo na dolo- 
čenih področjih. Gre pa tudi za neko določeno razmejitev med tistimi študenti, 
ki so bolj orientirani na praktično delo in drugimi, ki bi se želeli usmeriti 
bolj v razne raziskovalne oziroma razvojne naloge, kar oboje zahteva pač tudi 
drugačne oblike in drugačno raven študija. Dvomim, da bi lahko negirali 
vsa ta stališča oziroma ta dejstva, čeprav priznam, da najbrž intervencija 
tovarišice Kornhauserjeve izhaja bolj iz razloga, da se ne bi stvari dvojile 
in ne bi spet začeli ustanavljati povprek na fakultetah študij višje stopnje; 
zato še enkrat povem, da bomo imeli v bodočnosti priliko, da o teh stvareh 
tukaj še spregovorimo in ocenimo, ali je takšna rešitev ustrezna ali ni. Sicer 
ne vem, kakšne so pravne posledice, če takšno določilo, ki le izjemoma nekaj 
dovoljuje, spustimo, saj niti ni potrebno, da je v zakonu. Če pa je že v zakonu 
in če nismo teh stvari do kraja razčistili prej, potem bi bil bolj za to, da ta 
tekst ostane, in da raje takrat, ko bomo prišli h konkretnemu problemu, raz- 
pravljamo o umestnosti ali pa neumestnosti take določbe. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Polja nšek: Hvala lepa. Sprašujem tovarišico 
Kornhauserjevo, če vztraja pri svojem dopolnilnem predlogu? 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Vztrajam, ne zato, ker je to samo 
moje mnenje, ampak ker je bilo to tudi mnenje vseh ljubljanskih višjih šol 
in je bilo posredovano tudi organom, ki so obravnavali zakon. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Dajem predlog tovarišice Kornhau- 
serjeve na glasovanje. Kdor je za to, da se zadnji odstavek 13. člena dopolni 
z besedico »izjemoma-«, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (9 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (8 poslancev.) To dopolnilo 
je sprejeto. 

S tem je sprejet celotni 13. člen v varianti in s pravkar sprejetim do- 
polnilom. 

K 14. in 15. členu ni pripomb. 
K 16. členu: Tu ostane »v letnem poprečju«, za kar se zavzemata tako naš 

odbor kot tudi zveza študentov. 
K 17. členu: V četrtem odstavku za izrazom »med seboj« se besedilo spre- 

meni in se glasi: »ter z delovnimi in drugimi organizacijami in društvi.«. 
(Sprejeto!) 

K 18. členu: Sprejmemo dopolnitev v tretji vrstici na koncu »pri ustreznih 
delovnih in drugih organizacijah in društvih ali pa na samem visokošolskem 
zavodu.« Sprejmemo? (Da.) 

K 19. in 20. členu: V 20. členu ostane tretji odstavek »Diploma je javna 
listina«. Ni pripomb. 

K 21. členu. Člen sprejmemo s tem, da varianta odpade. 
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K 22. členu: Dopolni se drugi odstavek z besedilom »Diploma o doktoratu 
znanosti je javna listina.-«. 

K 23. in 24. členu. Ni pripomb. 
K 25. členu: Predloženi tekst člena se spremeni takole: »Postopek za 

pridobitev doktorata znanosti in način objave doktorske disertacije podrobneje 
uredi statut univerze oziroma statut visoke šole. S statutom se tudi določi, iz 
katerih panog posamezna fakulteta oziroma visoka šola podeljuje doktorat.«. 
Sprejemamo? (Da.) 

K 26. členu in 27. členu. Ni pripomb. 
Prosim, tovariš Kejžar k 28. členu. 

Leopold Kejžar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
K 28. členu sta predloženi dve stališči: odbor je predložil, naj se črta tretji 
odstavek, medtem ko zakonodajno-pravna komisija predlaga, naj ta odstavek 
ostane. O tem je bila razprava tudi že prej. Mislim, da bi kazalo sprejeti 
besedilo člena, tako kot je predloženo v osnutku, ker že dovolj strogo po- 
stavlja pogoje in preprečuje vsakršno nepremišljeno in nesmiselno vpisovanje 
s tem, da zahteva od kandidatov najmanj štiriletno poklicno delo in uspešno 
opravljen preizkusni izpit. Menim, da predloga odbora ne bi bilo mogoče spre- 
jeti, zlasti ne s tako utemeljitvijo, kot je predložena, namreč, da je mreža 
osnovnega in srednjega šolstva že dovolj razvita. Mislim, da sta mreža šolstva 
eno, možnosti za šolanje pa drugo dejstvo. Pri tem ne gre vedno samo za to, 
ali starši lahko vzdržujejo svojega otroka in ga pošljejo na srednjo šolo, ampak 
igra večjo vlogo dejstvo, da mora marsikatera družina skrbeti za to, da pride 
otrok čimprej do kruha in da lahko začne misliti na nadaljnje šolanje šele 
kasneje. Tu gre za nadpoprečno sposobne in zrele ljudi, stare nad 20 let; 
le takšni se bodo namreč potegovali za uresničenje svojih pravic do študija 
na višji ali visoki šoli. Z istim zakonom dopuščamo zelo liberalno tistim, ki 
so končali srednjo šolo, praviloma gimnazijo, ki je več ali manj ustrezna šola 
za vse vrste višjih in visokih šol, da se ne glede na uspeh in čas srednjega 
šolanja lahko skoraj do onemoglosti vpisujejo na razne fakultete, na drugi 
strani pa preprečujemo, da se človek v zrelih letih, po uspešnem delu v nekem 
poklicu vsaj predstavi profesorjem v višji ali visoki šoli in pod enakimi 
zahtevami kandidira za uveljavitev svoje pravice do visokega izobraževanja. 
To bi podprl tudi z dejstvom, da imamo še številna območja v Sloveniji, iz 
katerih danes prihaja manj kot 5 odstotkov mladine po redni poti na visoko 
šolo in ravno iz takih območij bodo še dolgo nastopali izjemni primeri, ko 
bodo sposobni in resni ljudje želeli uveljaviti svoje pravice do študija na 
visoki šoli. Zato mislim, da stališče odbora ni sprejemljivo in da je potrebno 
sprejeti določilo takšno, kot je v predloženem osnutku. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Prosim, tovariš dr. Sti- 
plovšek. 

Dr. Miro Stiplovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Tovariš Kejžar je tukaj opozoril, če smem tako reči, na eno stran me- 
dalje, jaz bi opozoril še na drugo, ki je morda nekoliko bolj senčna. Gre nam- 
reč za to, da so kriteriji pri sprejemanju kandidatov, ki nimajo ustrezne iz- 
obrazbe, na različnih šolah različni. Odvisni so pa običajno od tega, koliko 
študentov neka višja ali visoka šola potrebuje. Dejstvo je namreč, da se je 
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ta člen v veliki meri izkoriščal in da so prišli na te šole študentje z nepopolno 
izobrazbo. Lahko povem samo primer. Na višji gospodinjski šoli je bilo več 
kot polovico študentk brez ustrezne izobrazbe. Prav te senčne strani me še po- 
sebej navajajo, da vztrajam pri mnenju, ki sem ga izrazil že na odboru, to 
se pravi, da v nobenem primeru ne bi smeli dovoliti, da bi se ob sedanji 
razvitosti srednjega šolstva in ob možnostih za pridobitev ustrezne izobrazbe, 
tudi prek delavske univerze, vpisovali na univerzo s pomanjkljivo pred- 
izobrazbo. Poudarjam tudi to, da morajo šole, z velikim številom slušateljev 
brez ustrezne izobrazbe, nujno zniževati kriterije svojega pouka. Torej to so 
bili argumenti, zaradi katerih sem se odločno zavzemal, da se ta člen popravi. 
Predlagam, da bi morda republiški sekretariat za prosveto in kulturo ven- 
darle napravil analizo o tem, na katere šole se vpisujejo takšni slušatelji. 
2e vnaprej pa povem, da so na filozofski fakulteti, kjer imamo, študentov več 
kot preveč, kriteriji razmeroma ostri in.se prijavlja zelo malo študentov brez 
ustrezne izobrazbe. Zato pri. nas to, niti ni tako pereč problem. Od vpisanih 
30 jih 10 do 12 konča in je zadeva opravljena. Na nekaterih šolah je pa, kot 
rečeno, to zelo pereče in zato predlagam, da se izdela ustrezna analiza, ki bo 
lahko služila tudi kot argument, ko bomo terjali od Zvezne skupščine spre- 
membo splošnega zveznega zakona. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Zeli še kdo razpravljati? Pro- 
sim, tovariš Česnik. 

Janko Česnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne da bi se spuščal v vsebinsko plat tega vprašanja, ustreznosti ali neustrez- 
nosti določbe za naše slovenske razmere, ostaja dejstvo, na katero moram 
opozoriti, da je to eno izmed temeljnih načel splošnega zakona o šolstvu, ki 
velja za celotno Jugoslavijo in daje možnost, seveda ob izjemnih pogojih in 
razmerah, da se načelno tudi ljudje, ki ne končajo iz kakršnihkoli razlogov sred- 
nje šole, lahko vpišejo na višjo šolo, seveda s tem, da napravijo ustrezni spre- 
jemni izpit, kar je. odvisno od statutarnih pogojev posamezne šole. Ta 8. člen 
splošnega zakona o šolstvu je tukaj v osnutku potem ponovljen. Sestavljalec 
tega osnutka je prav na podlagi našega opozorila tudi to določbo vnesel v 
predloženi zakon. Možnosti za konkretni ustavni spor so tukaj zelo na dlani. 
Kandidat, ki recimo ne bo sprejet na podlagi takih pogojev, kot jih določa 
zvezni zakon, se bo enostavno pritožil na ustavno sodišče, ki bo ugotovilo, 
da republiški zakon ni v skladu z zveznim zakonom in odločilo, da se upo- 
rablja zvezni zakon do dokončne odločitve in s tem seveda se prizna pravica 
do vpisa. Hočem torej opozoriti na te posledice, ki lahko nastanejo, če bi se 
naš zakon izoblikoval v nasprotju z zveznim zakonom. Seveda pa podpiram 
mnenje tovariša poslanca, da se napravi ustrezna analiza in če za našei slo- 
venske razmere takšna ureditev ni primerna,_ se potem posreduje zvezni skup- 
ščini predlog, da se ta zakon spremeni oziroma, da se to načelo- črta ali pa 
drugače postavi. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Se kdo? Prosim, tova- 
rišica Kornhauserjeva. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Odločno podpiram predlog, da ta 
odstavek odpade, pa čeprav-s tem izzovemo spor; menim, da bi morali odločno 
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zahtevati revizijo ustreznega zveznega zakona. Iz izkušenj lahko povem, da 
se brez ustrezne izobrazbe javljajo na visokošolski študij največkrat takšni 
kandidati, ki so v srednji šoli doživeli brodolom zaradi nesposobnosti, ne pa 
tisti, ki so se zaposlili in bili v delu uspešni. Recimo, pedagoška akademija 
v Ljubljani je dobila okrog trideset takšnih prošenj, prosilci so imeli po pet 
ali šest nezadostnih ocen v prvem ali drugem razredu gimnazije in so izgubili 
pravico do študija. Menim, da je takšno vzdušje nevzdržno; če imamo sposobne 
ljudi v praksi, potem bodo ti nadpoprečni nadarjeni tudi sposobni opraviti 
potrebne pogoje, da si pridobe ustrezno šolsko izobrazbo. 

Opozorila bi še na to, da je med njimi tudi nekaj takih, ki bi morda mini- 
malne pogoje dosegli, vendar pri tem ostali enostranski; ti ljudje, ki naj bodo 
bodoči intelektualci, ne bodo imeli potrebne intelektualne baze, da postanejo 
to, kar žele s študijem doseči. Sama visoka ali višja šola ne more dati vsega, 
če ne gradi na ustrezni podlagi, ki jo lahko dasta solidna osnovna in solidna 
srednja šola. Zato bi predlagala našemu zboru, da odločno zahtevamo revizijo 
zveznega zakona in vztrajamo na tem, da odstavek izpade. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Kej žar želi besedo. 

Leopold Kejžar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želel bi odgovoriti na utemeljitve tovariša Stiplovška. Razlogi, ki jih je na- 
vedel, so vsekakor upoštevanja vredni, vendar mislim, da se jih lotevamo 
odpraviti z napačne strani, kajti za svojo raven morajo skrbeti višje ali visoke 
šole predvsem same s kvaliteto dela in s kriteriji za sprejemanje slušateljev. 
Zakonski predlog, kot je predložen v osnutku, v ničemer ne diktira višji ali 
visoki šoli, da mora sprejeti slušatelja brez predizobrazbe, samo dopušča mož- 
nost, da ga sprejme, če na izpitu presodi, da so njegovo znanje, intelektualna 
sposobnost in njegova nagnjenja takšna, da je moč iz njih sklepati, da bo štu- 
dent uspešno študiral. Odločitve so popolnoma v rokah šole. Nasprotno pa 
celo mislim, če visoke ali višje šole ne bodo same skrbele za takšen režim, 
in s tem ustrezno delo, potem tudi takšna določba ne more ničesar pripomoči 
njihovi kvaliteti. 

In še k stališču, da ima vsakdo možnost svojo izobrazbo dopolniti. Stri- 
njam se s tem, da so te možnosti dokaj široke, mnogo širše, kot so bile nekoč, 
vendar so tudi materialno pogojene in tega dejstva ne moremo in ne smemo 
prezreti. Zato mislim, da sprejem določila, kakršen je v osnutku, v ničemer 
ne omejuje in ničesar ne vsiljuje visokošolskim zavodom. Kolikor pa gre 
za njihovo kvaliteto, moram reči, da je ne bomo rešili s tem, da ta odstavek 
črtamo, ampak jo je treba reševati z drugačnimi družbenimi ukrepi, ne pa 
s tem, da slučajnim sposobnim kandidatom, ki ne bi imeli ustrezne izobrazbe, 
zapiramo pot in s tem dajemo možnost tudi za načelno oporekanje enakoprav- 
nosti in spoštovanja ustavnih pravic. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Cesnik, prosim. 

Janko Cesnik: Oprostite, da se ponovno oglašam. Čeprav bi se morda 
strinjal z razlogi, ki jih je navedla tovarišica podpredsednica gleda vsebinske 
plati reševanja tega vprašanja, se mi vendarle zdi, da moram opozoriti ta 
zbor, da najbrž pot, ki jo ubiramo, ni docela pravilna. Najbrž je pravilna pot 
po rednem postopku, da v zvezni skupščini prek naših poslancev skušamo 
17 
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spremeniti "zvezni zakon. To redno pot mora naša skupščina ubirati, ki je 
v skladu z našim sistemom, s sistemom zakonitosti in tako naprej. Najbrž dosti 
ustavnih sporov ni logično in ne pravno primerno, mnogo problemov in tudi 
mnogo negodovanja zbuja pri občanih, če pri vsakem zakonu skušamo pre- 
sojati s stališča ustavnega sodišča, ali je ta zakon v skladu z zveznim zakonom 
oziroma z ustavo. Mislim torej, da je ta pot nepravilna in moram glede na 
svojo funkcijo opozoriti, da ni zaželeno, da imamo toliko ustavnih sporov, 
kolikor jih imamo v zadnjem času. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Mislim, da ne kaže na- 
daljevati z razpravo, ker je povsem jasno, da v tem trenutku ne moremo proti- 
ustavno formulirati člena tako, da bi nekomu brez ustrezne izobrazbe, ki želi 
nadaljevati študij na višji oziroma visoki šoli, to .onemogočili, ker to dovoljuje 
že splošni zakon o šolstvu. Kolikor smatramo, da to ni v redu, moram sprožiti 
postopek za spremembo tega zakona po normalni poti. V tem primeru bi lahko 
potem spremenili tudi sam zakon o visokih šolah. Mislim, da ne kaže glaso- 
vati, ker ne moremo sprejeti nekaj? kar ni v skladu s splošnim zakonom. 

Nadaljujemo z 29. členom. Tukaj je dodatni odstavek: »Kriterije za izbiro 
kandidatov pri omejenem vpisu določa pedagoško-znanstveni svet pedagoškega 
zavoda.« Ni pripombe? (Ne.) 

K 30. členu: tu se zamenja izraz »pedagoško-znanstveni svet« s »statut 
zavoda, ki organizira podiplomski študij«. V redu. 

K 31. členu ni pripombe. 
K 32. členu: Tu je bila samo intervencija predstavnika zveze študentov, 

da se drugi odstavek črta. Zakonodajno-pravna komisija in naš odbor pa me- 
nita, naj, ta odstavek ostane. Prosim, tovariš Bem. 

Ferdo Bem: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ze na včerajšnji 
seji odbora, ko smo obravnavali ta osnutek zakona, sem podprl prvotno mne- 
nje zakonodajno-pravne komisije, da se drugi odstavek 32. člena črta; prav 
tako sedaj podpiram enako stališče predstavnika študentov. Za črtanje dru- 
gega odstavka 32. člena se zavzemam zato, ker so komaj pičli trije meseci, 
od 15. oktobra do 15. januarja, relativno kratka doba, v kateri naj z nedo- 
delano metodo ocenjevanja in preverjanja znanja neka visokošolska institucija 
odloči ali naj študent napreduje oziroma ostane na zavodu. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Se kdo? Prosim, tovariš 
dr. Modic. 

Dr. Roman Modic: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker smatram, da 
tu sklepamo o pomembnih stvareh, bi hotel obrazložiti, zakaj smo se borili 
za takšno določbo. Smatram, da je na univerzi treba zagotoviti selekcijo v 
takšnem okviru, kakor jo predvideva osnutek tukaj pred vami. Kolikor se 
spominjate, smo pri nas v nasprotju z vsemi jugoslovanskimi univerzami, ves 
čas zagovarjali stališča, naj bo vpis na univerze prost. Ta prostost seveda 
povzroči marsikatere nevšečnosti. Naše stališče je izhajalo iz prepričanja, da 
je v eni uri ali pa še v krajšem času ali malo daljšem času, nemogoče oceniti, 
ali je nekdo sposoben za nek študij ali pa ne. Dokler nimamo izdelanih znan- 
stveno utemeljenih stališč in kriterijev, bi zelo težko neke takšne postopke, 
ki so se drugod sicer uveljavili, uporabili tudi pri nas. Z neprimernimi postopki 
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bi lahko naredili krivico študentom, ki so takrat, ko se odloča njihova nadaljnja 
usoda, pod pritiskom telesnih in psihičnih učinkov. Namesto tega smo postavili 
selekcijo po prvem semestru. Pri tem gre predvsem za ukrep, ki naj zmanjša 
finančno obremenitev fakultet, zlasti tam, kjer je eksperimentalni pouk, na 
drugem mestu pa naj zaščiti tiste, ki imajo pogoje in ki se trudijo, da bodo 
izobrazbo na primeren način pridobili, pa je ne morejo, če jim delajo gnečo 
v tem času študenti, ki nimajo nobenega namena, da bi studirah naprej. — 
takih pa je pri nas okoli 25 do 30 odstotkov, ampak se vpišejo samo zato, da 
bi z izigravanjem predpisov dosegli status študenta in s tem dobili neke pravice, 
ki jim s tem gredo. Mi bomo v statutu opredelili tiste minimalne pogoje, ki 
so potrebni za prestop iz prvega v drugi semester; če pa to raztegnemo na cel 
prvi letnik, je vprašanje, ali je to humano nasproti tistim, ki v redu študirajo, 
ki pa jih pri tem ovira velik naval ob nezadostnih kapacitetah, to se pravi 
stimulirali bi tiste, ki ne marajo študirati, na račun tistih, ki bi hoteli štu- 
dirati. Vprašanje je, ali je bolj humano sprejeti takšno načelo, kot smo ga 
uveljavili v osnutku, da bomo. naše kapacitete uskladili z navalom in da bomo 
zagotovili nemoten študij tistim, ki imajo vso voljo, da bi študirali dalje;. 
Povem, da ta ukrep ni naperjen proti tistim socialno šibkejšim študentom iz 
oddaljenih krajev, ker ti, kakor vemo, lepo študirajo in te pogoje izpolnjujejo, 
ampak je namenjen ljubljanskim pohajačem, ki se vpisujejo samo zato, da bi 
dobili status študenta in ki jih lahko samo tako po prvem semestru izločimo. 
Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Še kdo želi poseči v to 
razpravo? Kolikor ne, prosim, profesor Sivic, predstavnik višjih in visokih šol 
Ljubljana. 

Prof. Silvo Šivic: Govorim iz izkušnje. Višja upravna šola že dobrih 
osem let uveljavlja tako selekcijo po prvem semestru in to z uspehom, ker 
nam ravno po prvem semestru odpadejo vsi tisti, ki so se tako vpisali, kot je 
tovariš rektor tukaj govoril. Smatramo, da je treba selekcijo napraviti po 
prvem semestru, če so sprejemni pogoji nekoliko lažji. V osmih letih se nam 
ni zgodilo, da bi komu napravili krivico. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Se kdo, prosim. Če ne, dajem 
predlog, da črtamo drugi odstavek, na glasovanje. Kdor je za to, naj prosim 
dvigne roko. (Šest poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (Večina poslancev 
dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predlog, da bi drugi odstavek črtali, ni sprejet. 
K 33. členu: sledeča korektura'v prvi vrsti na koncu: »če opravi« se črta 

in zamenja z besedami »izpolnjuje s statutom določene pogoje«. 
K 33. a členu: To je nov člen, ki se glasi: »Izredno marljivim in sposobnim 

študentom naj omogočijo visokošolski zavodi, da lahko končajo študij v krajšem 
času, kot traja študij.« To je predlog zakonodajno-pravne komisije. Odbor 
se s tem strinja, mislim, da ni potrebno glasovanje. 

K 34. členu so naslednje dopolnitve v drugem odstavku: »Študentu, ki 
prestopi ali ki se po končanem študiju na enem visokošolskem zavodu oziroma 
njegovi organizacijski enoti vpiše na drug visokošolski zavod oziroma drugo 
organizacijsko enoto istega visokošolskega zavoda, se prizna izpite za nadalje- 
vanje študija, kolikor se učni načrt in program zavoda oziroma organizacijske 
17* 
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enote, s katere študent prestopi, sklada z učnim načrtom in programom zavodov 
oziroma organizacijske enote, na katero prestopi.« Vse ostalo ostane nespre- 
menjeno. 

V zadnjem odstavku se v drugi vrsti za besedo »kot« vstavi besedilo 
»redni ali«. Stavek se glasi: »Študent visokošolskega zavoda je lahko istočasno 
vpisan kot redni ali izredni študent.« To možnost podpirata zakonodajno- 
pravna komisija in prav tako predstavnik študentov. Odbor, če se ne motim, 
se s to sugestijo strinja. Torej ni v tem odstavku ničesar spornega. 

K 35. členu. Tu ni ničesar spornega. 
K 36. členu. V drugi vrsti prvega odstavka se beseda »določenih« nado- 

mesti z besedilom »samoupravnih in strokovnih«, sicer ni spremembe. 
K 37. členu: zakonodajno-pravna komisija je tu predlagala, da se konec 

prvega stavka prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: »ali če mu je 
izrečena kazen ali disciplinski ukrep iz 35. člena tega zakona«. 

Začetek drugega stavka prvega odstavka se spremeni tako in se glasi: 
»Status študenta preneha tudi, če študent ne diplomira v šestih mesecih .. .« 

V drugem stavku prvega odstavka naj se za besedama »diplomsko delo« 
vstavijo besede »in za izdelavo diplomskega dela ni predviden poseben seme- 
ster«. Odbor se s tem strinja. Je kakšna pripomba? (Ne.) Sprejemamo 37. člen. 

K 38. členu: črta se v drugem odstavku na koncu druge vrste »univerze 
oziroma«. Je kakšen ugovor? Kaže, da ga ni. Prosim, tovariš rektor. 

Dr. Roman Modic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne vem, če sprašujem o pravem času. Ampak včeraj sem na odboru opozoril, 
da so disciplinski predpisi obseženi v statutu univerze za vse fakultete in da 
ni mogoče tega terminusa izpustiti, da ne bomo prišli v zadrego; predstavnik 
zakonodajno-pravne komisije se je, potem ko je to razlago slišal, strinjal, da to 
ostane; soglašal je tudi sam odbor. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Res je, ravnokar ugotavljamo. Odbor 
se ni strinjal s predlogom zakonodaj no-pravne komisije in je nato njen pred- 
stavnik tudi odstopil od tega predloga oziroma od te spremembe. 

Prehajamo na četrti del zakona »Učitelji in znanstveni delavci in sode- 
lavci«. K 39., 40., 41., 42. in 43. členu ni pripomb. 

K novemu 44. členu: Mislim, da je prav, če ponovno preberemo predlo- 
ženi tekst. Prva dva odstavka ostaneta, nakar sledi naslednji tretji odstavek: 
»Statut višje šole lahko določi predmete, katerih učitelji morajo imeti znan- 
stvene naslove.« Ker je bilo o tem členu veliko razprave, mislim, da je prav, da 
o tako spremenjenem členu glasujemo. Kdor je za predložno spremembo, ki 
jo je predlagal odbor, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Soglasno smo sprejeli tudi 
44. člen. 

K 45. in 46. členu ni pripomb. 
K 47. členu: Tekst drugega odstavka se spremeni. Naj preberem celotni 

odstavek: »Naslov rednega profesorja, izrednega profesorja ali docenta ter 
znanstvenega svetnika, višjega znanstvenega sodelavca in znanstvenega sode- 
lavca podeljujejo fakultete in visoke šole tudi kandidatom, ki ne kandidirajo za 
delovno mesto na fakulteti in visoki šoli, kjer so izvoljeni.« Prosim, tovarišica 
Kornhauser. 
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Dr. Aleksandra Kornhauser: Menim, da bi se ta dikcija morala 
glasiti tako, da bi »kjer so izvoljeni« odpadlo; to se pravi, da bi se člen glasil: 
»Naslov rednega profesorja, izrednega profesorja ali docenta ter znanstvenega 
svetnika, višjega znanstvenega sodelavca in znanstvenega sodelavca podeljujejo 
fakultete in visoke šole tudi kandidatom, ki ne kandidirajo za delovno mesto 
na fakulteti in visoki šoli«. Ce bi ohranili »kjer so izvoljeni«, pomeni, da bi 
bil habilitiran lahko samo delavec, ki je že na določenem visokošolskem zavodu 
in bi s tem zapirali vsem ostalim sposobnim možnost habilitacije. Gre torej 
za odprto možnost habilitacije, pridobitev znanstvenih naslovov vsem, ki pogoje 
za to izpolnjujejo. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Mislim, da je pripomba umestna in 
da kaže te zadnje tri besede črtati, ker bistveno spreminjajo smisel odstavka. 
Ali se strinjate? (Da.) 

K 48., 49., 50., 51., 52., 53. in 54. členu. (Ni pripomb.) 
K 55. členu: v drugem odstavku se v drugi vrstici zamenja beseda »delovno« 

z besedama »zavarovalno dobo«. 
K 56. členu: Pri tem členu vztraja na svojem stališču zakonodajno-pravna 

komisija, medtem ko odbor meni, da bi bilo prav, če bi samo vsebino člena 
obravnaval pravni svet pri izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. Ali ima 
morda predsednik zakonodajno-pravne komisije v tej zvezi kakšno pripombo? 
(Nima.) Zame bi bilo pomembno, ali je mogoče ta člen takšen, kakršen je, za- 
držati, dokler o njem ne razpravlja omenjeni pravni svet. Kolikor to> ni 
mogoče, ker je protiustavno, potem sam člen preprosto črtajmo. 

Janko Česnik: Mislim, da bi bito potrebno člen črtati, ker je v ustavi 
in v zveznem zakonu točno določeno, kdaj lahko občanu preneha delovno 
razmerje in tega ni možno urejevati v republiškem zakonu. Jaz se seveda 
pridružujem predlogu, da svoje mnenje pove še pravni svet, vendar komisija 
vztraja na svojem stališču; če pa konzultiramo' pravni svet, konzultirajmo 
ga morda tudi glede 29. člena tega zakona, torej glede kriterijev, ki so določeni 
za omejen vpis na visokošolske zavode. Na razpravi glede vpisa na medicinsko 
fakulteto je bilo na ustavnem sodišču rečeno, da mora kriterije za vpis na vi- 
sokošolski zavod določiti zakon in naša komisija tudi vztraja na tem stališču. 
Oproščam se, če sem posegel nazaj, in predlagam, da pravni svet prosimo za 
mnenje tudi o tem členu. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Mislim, da je prav, da upoštevamo 
predlog. Tovariš rektor želi še besedo, preden zaključimo razpravo o tem 
členu. 

Dr. Roman Modic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Še enkrat se moram oglasiti, ker smatram, da so določila, takšna, kot so na- 
pisana v osnutku, tako pomembna, da jih moramo sprejeti, sicer se lahko zgodi, 
da bomo dosegli nekaj, kar verjetno ni v našem družbenem injeresu, to je, 
da boste imeli zopet »zelo staro« univerzo. Ne bi hotel razpravljati o tem, ker 
so stališča precej enotna, ampak o pravnem aspektu tega vprašanja. Od pravne 
fakultete sem dobil obvestilo, da ista določila, to se pravi, da preneha zaposlitev 
profesorjev s 70. letom, vsebujejo tudi zakon o visokoškolskem obrazovanju 
SR Hrvatske, Narodne novine 52/1965, zakon o visokom školstvu SR Srbije, 
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Službeni glasnik 32/1965, zakon o visokom školstvu Bosne i Hercegovine, Služ- 
beni list 23/1965 in zakon o visokom školstvu SR Makedonije, Službeni vestnik 
15/1965. Se pravi, da ta ustava velja za vse druge republike, razen za Crno goro, 
ki visokega šolstva nima, in za Slovenijo. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim, tovariš Cesnik. 

Janko Cesnik: Nerodno mi je, ker se tolikokrat oglašam, toda tova- 
rišem poslancem bom prebral šesto alineo 36. člena zvezne ustave in prepuščam 
spor razsodbi poslancev: »Proti delavčevi volji more prenehati delovno razmerje 
samo ob pogojih in na način, kot določa zvezni zakon.« Torej, ne spuščam se 
v to, ali imajo druge republike take zakone, ki niso v skladu s to določbo, 
možno je, da jih imajo, če tako trdi pravna fakulteta. Vsekakor mislim, da nič 
ne tvegamo, če zahtevamo mnenje pravnega sveta. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ker sama vsebina predloga ni sporna, 
sporna je samo njena uveljavitev, ker je v kontradikciji s samo ustavo, pred- 
lagam, da res pogojno sprejmemo ta člen, pri čemer je seveda pravno tolma- 
čenje dokončno. Kolikor pa je v nasprotju z ustavnimi določbami, pa potem 
odpade. Mislim, da omenjeni člen s to rezervo lahko tudi sprejmemo. 

Prehajamo na peto poglavje osnutka zakona »Ustanavljanje in odprava«. 
K 57. členu: ni pripomb. 
K 58. členu, črtamo drugi odstavek. 
K 59. členu: črtamo besedo »Rednim« in se začne stavek »Studentom od- 

pravljenega visokošolskega zavoda. ..«, v drugi vrstici pa se beseda »zagotoviti« 
zamenja z besedo »omogočiti«. (Ni pripombe.) 

Prehajamo na šesto poglavje zakonskega osnutka »Upravljanje«. 
K 61., 62. in 63. členu. (Ni pripomb.) 
K 64. členu: tu je predlog predstavnika zveze študentov, da, se v svetu 

zavoda določi predstavniku študentov dveletni mandatni rok, v pedagoško- 
znanstvenem svetu pa, če sem prav zabeležil, enoletni. Odbor pa predlaga, da 
mandat predstavnikov študentov preneha, ■ če študent izgubi status študenta 
pred potekom mandatne dobe. Mislim, da je ta formulacija najustreznejša in 
da jo kaže sprejeti. Ugovarja kdo zoper takšno formulacijo, ki je v resnici 
fleksibilnejša in omogoča študentu, da do konca svojega študentskega statusa 
deluje v teh organih samoupravljanja kot predstavnik zveze študentov? 
(Nhče.) Torej to sprejmemo. 

K 65. členu: z dopolnitvijo odstavka z besedilom: »Svet visokošolskega 
zavoda daje pedagoško-znanstvenemu svetu mnenje o učnem programu visoko- 
šolskega zavoda.« Ima kdo pripombo? (Nihče.) Sprejemamo? (Da.) 

K 66. členu. (Ni pripomb.) 
K 67. členu: sledeča sprememba: v prvem odstavku se črta v drugi vrstici 

na koncu besedica »vsi«. Drugi odstavek se črta, v tretjem pa se besedilo 
drugega stavka spremeni in se glasi: >*Svet zavoda, pedagoško-znanstveni svet, 
pedagoško-umetniški svet oziroma pedagoški svet zavoda morajo razpravljati 
o predlogih sveta letnika in mu sporočiti svoje mnenje.« Je razumljivo? Kdo 
ugovarja? (Ne.) 

K 68. členu: ni predlaganih sprememb. 
K 69. členu: ni sprememb. 
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K 70. členu: tu je predlog za dodatni 70. a člen, ki se glasi: »Pravice in 
dolžnosti delavcev tajništva visokošolskega zavoda določa statut visokošolskega 
zavoda.« Ima kdo kakšno pripombo? (Ne.) Sprejmemo? (Da.) 

Prehajamo na tretji del osnutka zakona »Univerza v Ljubljani«. 
K 71. in 72. členu: Ni pripomb. 
K 73. členu: tu gre za sugestijo zakonodajno-pravne komisije, da se na- 

mesto »raziskovalne organizacije« uporabi izraz »znanstveno-raziskovalne orga- 
nizacije«. Pri tem pa odbor meni, da je prav, če tretiramo organizacije kot 
raziskovalne organizacije, pač pa da imenujemo njihovo delo znanstveno- 
raziskovalno delo. To terminologijo, kot jo predlaga odbor, mislim, da lahko 
osvojimo. Sicer pa bo v končni redakciji s terminološke plati sam zakon tako 
še podvržen strokovni presoji. 

K 74. členu: Ni sprememb. 
K 75. členu: odbor predlaga, naj traja mandatna doba študentov, ki so 

člani univerzitetnega sveta, eno leto, jaz pa sem mnenja, da ponovimo formu- 
lacijo, ki je bila že prej omenjena, da študent, dokler traja njegov status, lahko 
študente tudi zastopa v svetu. Ali je predstavnik zveze študentov še navzoč? 
Prosim! 

Marjan Mlakar: Menimo, naj se študenti, ki so člani sveta visoko- 
šolskega zavoda, ravno tako volijo za dve leti, s tem, da se polovica izmenja 
vsako leto. Dopolnitev, ki jo k 64. členu predlaga odbor, pa pomeni, da pred- 
stavniku študentov v pedagoško-znanstvenem svetu ali v svetu visokošolskega 
zavoda, ki je v devetem semestru ali pa je že absolvent, mandatna doba preneha, 
ko preneha njegov status študenta oziroma absolventa; to pa je lahko pred 
potekom enega leta, kar vpliva na kontinuiteto delovanja predstavnikov štu- 
dentov v samoupravnih organih visokošolskih zavodov. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala! Prosim,. predsednik našega 
odbora. 

Dr. Lev Premru: Pri redakciji tega osnutka zakona smo vse mandatne 
dobe za študente predlagali kot enoletne. To pomeni, da študent ne more biti 
dve leti v svetu. Najbrž je vprašanje politike zveze študentov, koga v te svete 
voli. Ravno zaradi večje fleksibilnosti in možnosti za zamenjavo predstavnikov, 
če niso v redu, smo se odločili, da bi bili vsi mandati ,za študente enoletni. 
Nikjer pa ni rečeno, da ne more študent, ki se je dobro uveljavil v teh forumih, 
biti izvoljen za dve, verjetno pa tudi tri leta. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Prosim, tovariš Lah, po- 
močnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo. 

Marjan Lah: Dovolite pojasnilo, da izmeničnih volitev ni v osnutku. 
Dvomim, da bi jih bilo umestno uvajati samo za predstavnike študentov. Poleg 
tega je dovoljena ponovna izvolitev, kar omogoča, kot je že bilo tu omenjeno, 
da je isti študent večkrat izvoljen za predstavnika v te organe. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ali odgovor zadovoljuje predstavnika 
zveze študentov? (Da.) Hvala lepa, mislim, da besedilo ni sporno. Ostanemo 
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potem pri predlogu za enoletni mandat z možnostjo ponovnega kandidiranja 
istega predstavnika. 

K 76. členu: pripomba zakonodajno-pravne komisije k tretjemu odstavku, 
da tisti del druge alinee, po katerem univerzitetni svet daje soglasje k vsem 
aktom, za katere se to določi v univerzitetnem statutu, ni v skladu s temeljnim 
zakonom o zavodih, ki v drugem odstavku 39. člena omejuje to na akte o delitvi 
dohodka in na akte odločanja o delovnem procesu, ki imajo poseben družbeni 
pomen. S tem se odbor strinja. "Se pravi, da s pripombo zakonodajno-pravne 
komisije sprejemamo tudi 76. člen. 

K 77. členu: doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »Mandatna doba 
članov, ki jih izvolijo pedagoško-znanstveni sveti fakultete, traja dve leti, štu- 
dentov pa eno leto.« Je kakšen ugovor ali pripomba? Mislim da ne. Sprejeto! 

K 78. členu: ni dodatnih predlogov. 
K 79. členu: pripomba odbora, da se prvi odstavek dopolni v tem smislu, 

da skrbi rektor univerze tudi za izvrševanje sklepov univerzitetnega pedagoško- 
znanstvenega sveta. Sprejmemo to pripombo? (Da.) 

K 80., 81. in 82. členu: Ni pripomb. 
Prehajamo na četrti del »Združenje visokošolskih zavodov«. 
K 83. členu: Ni pripomb. 
Prehajamo na peti del, to je »Organizacija učnega in znanstvenega dela«. 
K 84. členu: v prvem odstavku se črta natančnejše naštevanje notranjih 

organizacijskih enot in se poenostavi takole: »Visokošolski zavodi imajo za ures- 
ničevanje svojih učnih in znanstveno-raziskovalnih nalog ustrezne organizacij- 
ske enote.« K drugemu odstavku se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Mandatna doba predstojnikov organizacijske enote se določi s statutom visoko- 
šolskega zavoda.« Je kakšen ugovor? Kaže, da ga ni. 

K 85. členu: Ni pripomb. 
K 86. členu: Predlagano je, naj se v prvem odstavku besede »fakulteta ali 

visoka šola« nadomeste z »visokošolskimi zavodi«. Spremembo sprejemamo. 
Prehajamo na šesti del osnutka, to- je »Financiranje«. 
K 87. in 88. členu: Ni pripomb. 
Začenjamo sedmi del zakonskega osnutka, to so »Prehodne in končne 

določbe«. 
K 89. členu: Ni pripomb. 
K 90. členu: zakonodajno-pravna komisija predlaga, da se črta »obstoječe 

pedagoške akademije«, medtem ko predlaga odbor, da. se 90. člen glasi: »Določbe 
tega zakona o višjih šolah veljajo tudi za pedagoško akademijo v Ljubljani 
in pedagoško akademijo v Mariboru«. Sprejemamo. 

K 91. členu: predlaga se sprememba drugega odstavka. Predloženi tekst 
se glasi: »Učitelji, ki so ob sprejetju tega zakona dopolnili starost 50 let, se lahko 
potegujejo za razpisana delovna mesta brez doktorata znanosti, če sicer izpol- 
njujejo vse druge predpisane pogoje.« Želi kdo o tem razpravljati? Tovarišica 
Kornhauserjeva, prosim. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Neprijetno mi je, da se ponovno 
oglašam, vendar vidim, da se moram in da bi se morali tudi drugi, ki jim je 
na skrbi delo na vseh visokošolskih institucijah. Prvotna dikcija drugega od- 
stavka 91. člena se je glasila: »Za redne profesorje, ki so v tem naslovu naj- 
manj eno leto, preden začne veljati ta zakon, se ne uporabljajo določbe iz 
1. odstavka 41. člena tega zakona.« Ta dikcija že pušča pri izboru kadra vrata 



50. seja 265 

odprta, vendar z močno omejitvijo, ki velja za redne profesorje; če je bil nekdo 
že izvoljen za rednega profesorja, je najbrž s svojim kvalitetnim delom to tudi 
zaslužil. In zato se s tem odstavkom povsem strinjam. Neustrezna pa se mi zdi 
predložena sprememba, ki vsem učiteljem omogoča, brž ko so dopolnili petdeset 
let starosti, da se lahko potegujejo za delovna mesta brez izpolnjenega ustrez- 
nega pogoja, to je doktorata znanosti. Menim, da je prvotno besedilo, ki defi- 
nira omejitve na podlagi kvalitete, mnogo ustreznejša kot drugo, ki upošteva 
leta starosti. In zato se sama odločno zavzemam za prvotno dikcijo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo želi? Prosim, tovariš Činč 
želi besedo. 

Ludvik Činč: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Podpiram ta 
predlog, kajti mislim, da mora načelo, po katerem učitelj na osnovni šoli ne 
more postati predmetni učitelj brez kvalifikacije za višjo stopnjo, pa je lahko 
sedemdeset let star, toliko bolj mora veljati za takšen zavod, kot je univerza. 
Starostna doba ne more biti kriterij, ki bo omogočal ljudem, da kandidirajo na 
takšno delovno mesto. Na univerzi naj ne bi mogli delati profesorji brez dokto- 
rata, če že govorimo o kvaliteti in doktorat je tudi dokaz določene kvalitete 
dela, Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Modic ima besedo. 

Dr. Roman Modic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Ce je bila naloga, kot jo je tovarišica Kornhauserjeva prevzela, nepri- 
jetna zanjo, je za mene še toliko bolj, ker moram zagovarjati dikcijo, kakršno 
je odbor predložil vam. In rad bi vam povedal razloge za to. Prvič moram ugo- 
toviti, da so to prehodne določbe, ki ne zadržujejo nekega stanja za vse bodoče 
generacije, ampak le za tiste ljudi, ki so že na univerzi. Drugič, nei gre za 
nobeno vprašanje kvalifikacije. Kvalifikacijo danes dokazujemo s študijem, ne 
pa z neko znanstveno stopnjo; znanstvena stopnja je samo dokaz, da nekdo 
znanstveno dela; za zvanja docentov, izrednih profesorjev in rednih profesorjev 
pa zahtevamo še druge dokaze kvalifikacije, ne pa samo formalno priznane 
usposobljenosti za znanstveno delo. Ce se spomnite in če dobro preberete, boste 
videli, da se s predloženo spremembo spregleda samo ta formalni razlog, ne 
spregledujejo pa se drugi vsebinski razlogi, ki jih preverjajo najprej fakultetni 
pedagoško-znanstveni svet, potem pa še univerza s svojim pedagoško-znanstve- 
nim svetom in svojo personalno komisijo, ki ta merila usklajuje in dokončno 
presodi, ali je nekdo primeren ali pa ne. 

Prav rad bi povedal, da mi je to zagovarjanje neprijetno, ampak lahko vas 
opozorim, da gre v tem primeru za ljudi, ki so še pred kratkim imeli možnosti, 
da se habilitiraj© za ta zvanja in da so morali v ta namen predložiti nekatera 
dela. To so ljudje, ki so v zadnjih dvajsetih letih na fakultetah, nekateri že 
precej v letih, nosili vso težo* pedagoškega in znanstvenega dela in zato niso 
v enakopravnem položaju s svojimi kolegi, ki so lahko ves ta čas pod dosti 
ugodnejšimi pogoji študirali, si zunaj pridobivali znanstvene kvalifikacije in 
konec koncev tudi znanstveno' delovali. To se pravi, da ne gre za noben spregled 
njihovega dela, njihovega opusa, penzuma, ki so ga opravili v tem času, ampak 
samo za formalni spregled, ki bo pa deležen dvakratne ocene, najprej na 
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fakulteti sami, kjer se lahko še v nekem smislu govori o familiarnih odnosih, 
drugič pa na tistem forumu, kjer najbrž o takšnih odnosih ni mogoče govoriti. 

Plediral bi za to, ker smatram, da zahteva po doktoratu ne more predstav- 
ljati tu nobene težnje k boljši kvaliteti, kakor jo mi ocenjujemo, pa se bojim, 
da bomo z opustitvijo takšne določbe dosegli tisto, za kar se mi vsi skupaj ne 
zavzemamo, jaz sam na univerzi še posebej, namreč, da bomo znižali kriterije 
za doktorat, ali pa pustili odprta vrata tam, kjer so že odprta in bodo fakultete 
takšne ljudi vabile potem kot redne profesorje, mimo vseh razpisov in drugih 
določil. Ta vratca so odprta in mislimo, da za izjemne primere. Vi pa veste, da 
se lahko tudi takšna določila zlorabljajo. Zaradi tega bo ustrezneje v prehodnih 
določbah takšen spregled dopustiti zaradi razlogov, ki sem jih že povedal, kakor 
pa za vse generancije spregledati kriterije pri doktoratu, kakršne uveljavljamo 
danes, in sicer čedalje strožje po obliki in meri. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo želi poseči v razpravo? Mislim, 
da je prav, če se kar z glasovanjem opredelimo. Imamo namreč dva predloga: 
prvotni predlog skupne komisije, ki ga podpira tovarišica Kornhauserjeva in 
spremenjeni predlog našega odbora. Prvotni predlog imate. V drugem odstavku 
se glasi: »Za redne profesorje, ki so v tem naslovu najmanj eno leto, preden 
začne veljati ta zakon, se ne uporabljajo določbe iz prvega odstavka 41. člena 
tega zakona.« Predlog odbora pa je: »Učitelji, ki so ob sprejetju tega zakona 
dopolnili starost 50 let, se lahko potegujejo za razpisana delovna mesta brez 
doktorata znanosti, če sicer izpolnjujejo druge predpisane pogoje.« 

Dajem predlog odbora, to, kar sem ravnokar prebral, na glasovanje. Kdor 
je za ta predlog odbora, naj prosim dvigne roko. (Nekaj poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (Štirje 
poslanci.) Predlog odbora ni sprejet in 91. člen ostane v prvotnem besedilu 
skupne komisije. 

K 92., 93. in 94. členu: Ni pripomb. 
Zaključujem razpravo v podrobnostih in dajem na glasovanje naslednji 

predlog sklepa: »Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na svoji 
50. seji dne 22. januarja 1969 obravnaval osnutek zakona o visokem šolstvu in 
sprejel naslednji sklep: 

1. . Osnutek zakona o visokem šolstvu se sprejme s stališči in pripombami, 
ki sta jih v svojih poročilih predlagala odbor prosvetno-kultrnega zbora za 
znanstveno-raziskovalno delo in visoko> šolstvo ter zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine SR Slovenije in ki so bile sprejete na seji zbora; 

2. predlog zakona o visokem šolstvu pripravita odbor za prosveto in kul- 
turo republiškega zbora in odbor za znanstveno-raziskovalno' delo* in visoko 
šolstvo prosvetno-kulturnega zbora.« 

Kdor je za takšen predlog sklepa, naj prosim dvigne roko. (Večina po- 
slancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Ker je s tem dnevni red izčrpan, zaključujem 50. sejo prosvetno-kulturnega 
zbora Skupščine SR Slovenije. Hvala lepa. 

Dovolite še trenutek. Na intervencijo poslanca tovariša Pluta sem dolžan, 
da vas še zadržim za trenutek. Pod točko »poslanska vprašanja« žal nisem 
vprašal, ali ima kdo kakšno novo poslansko vprašanje. Kot je očitno, bi ga 
želel postaviti poslanec tovariš Plut. 

(Predsednik Miloš Poljanšek zapusti sejno dvorano. Do konca je sejo 
vodila podpredsednica zbora dr. Aleksandra Kornhauser.) 
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Ciril Plut: Ker smo na eni izmed sej prosvetno-kulturnega zbora ob- 
ravnavali učne uspehe v šoli, smo pričakovali, da bomo morda pozneje govorili 
tudi o učnih uspehih v srednjih, višjih in v visokih šolah. Ker tega nismo še do 
danes storili in tudi ni pričakovati, da bomo, zastavljam naslednje poslansko 
vprašanje: 

— kakšni so bili učni uspehi v srednjih šolah, to je v gimnazijah, tehničnih, 
ekonomskih in zdravstvenih šolah v šolskih letih 1965-1966, 1966-1967, 1967- 
1968; 

— kolikšen je bil osip učencev oziroma koliko učencev od tistih, ki so bili 
vpisani v prvi letnik v šolskih letih 1961-1962, 1962-1963 in pa 1963-1964 je 
končalo šolanje; 

— kaj je predvideno, da bo osip manjši in uspeh boljši? 

Podpredsednik dr. Aleksandra Kornhauser: Hvala lepa. Prosim 
predstavnika izvršnega sveta, da bi poskušal, kolikor je možno, že danes od- 
govoriti na to vprašanje. 

Dr. Vladimir Bračič: Ker gre za vrsto statističnih podatkov, bomo 
odgovorili na prihodnji seji. 

Podpredsednik dr. Aleksandra Kornhauser: Menim, da je vpra- 
šanje poslanca utemeljeno in da se bo treba z enako kritičnostjo, kot smo se 
lotili dela na osnovnih šolah, lotiti dela pri analizi učnih uspehov pa tudi 
kadra, tako na osnovnih kot srednjih ter višjih in visokih šolah: Za osnovne 
šole je ta študija delno že narejena, delno jo bo treba izpopolniti; zato bi bilo 
prav, če danes sprejmemo sugestijo, da bi se ustrezne analize izdelale za vse 
kategorije šolstva, samo tako bomo namreč lahko imeli čiste račune. 

Je prosim še kakšno poslansko vprašanje? (Ne.) Je še kaj drugega pod to 
točko? (Ne.) Potem končujem današnjo sejo. Hvala. 

(Seja je bila zaključena ob 14.10.) 
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44. seja 

(23. januarja 1969) 

Predsedoval: dr. Vinko Mozetič, 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 10. uri. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjamo 44. sejo- socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci dr. Silva Poljšak, dr. Mihael Petrovič, 
dr. Drago Plešivčnik, dr. Milan Istenič, Vera Korošec-Veber, dr. Albin Pečavar, 
Tilka Kren in Ivanka Strmole. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Na, sejo so bili vabljeni: izvršni svet Skupščine SR Slovenije, republiški 

sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo in republiški sekretariat za delo. 
Obveščam zbor, da je republiški zbor v enakem besedilu sprejel predlog 

zakona o podaljšanju veljavnosti 69. in 70. člena zakona o skupnostih otroškega 
varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji, ki 
ga je naš zbor sprejel na prejšnji seji. 

Predlog dnevnega reda ste prejeli. Glede na predlog skupne komisije vseh 
zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja, da se spremeni naslov 
amandmajev k ustavi SR Slovenije, predlagam ustrezno preformulacijo 3. točke 
dnevnega reda. 

Za današnjo sejo zbora torej predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 43. seje zbora, 
2. poslanska vprašanja, 
3. — predlogi amandmajev k ustavi SR Slovenije, 
— predlog ustavnega zakona za izvedbo amandmajev VI, VII, XVII in 

XVIII k ustavi SR Slovenije, 
4. predlog za spremembe in dopolnitve sistema pokojninskega in invalid- 

skega zavarovanja. 
Se strinjate s. predlaganim dnevnim redom? Ima kdo kakšen spreminjevalen 

ali dopolnilen predlog? (Ne.) Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 43. seje zbora. 

Zapisnik ste prejeli hkrati s sklicem zbora. Ima morda kdo kakšno pri- 
pombo k zapisniku? (Ne.) Ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Na vprašanje poslanca Martina Jelačina bo odgovoril tovariš Jože Božič, 
republiški sekretar za delo. 

Jože Božič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš Jelačin je postavil naslednja poslanska vprašanja: 
1. Kakšno je dejansko stanje v pogledu brezposelnosti visoko izobraženega 

kadra? 
2. Ali se v Sloveniji vodi evidenca o tem, koliko strokovnjakov z visoko 

izobrazbo je zaradi zaposlitve šlo v inozemstvo? 
3. Kakšne so potrebe po visoko izobraženem kadru v Sloveniji in ali ima 

SR Slovenija izdelane perspektive, realne plane o potrebah visokega kadra po 
vejah dejavnosti? 

Se posebej pa tovariša poslanca zanima, kakšno je dejansko stanje v zvezi 
s temi vprašanji glede kadrov v zdravstvu? 

Na prvo vprašanje bi odgovoril naslednje: v lanskem letu se število brez- 
poselnih prijavljenih pri zavodih ni povečalo. Število prijavljenih visoko izobra- 
ženih kadrov pa se je zelo znižalo za 40 °/o, to je od 192 na 118 in je torej nižje, 
kot je bilo prvo leto, to je 1965, ko smo pričeli z reformnimi ukrepi. Med 118 
brezposelnimi z visoko izobrazbo se v večji grupi javljajo zdravniki in arhitekti, 
ostali profili se javljajo največkrat le v enem ali dveh primerih. Večina brez- 
poselnih se nahaja v največjih slovenskih mestih, v Ljubljani kar 55 "/o, kar 
potrjuje ugotovitve, da je problem brezposelnih strokovnih kadrov največkrat 
problem tako imenovane prostorske nemobilnosti, ne pa suficitarnosti teh 
kadrov. 

Pri zavodih za zaposlovanje je bilo 31. junija lanskega leta registriranih 
skupaj 37 zdravnikov, dentistov in farmacevtov, ki so iskali zaposlitev, 31. de- 
cembra 1968 pa se je to število znižalo na 29. Posebej je na plačanem stažu 160 
do 170 stažistov, ki še nimajo vnaprej zagotovljene zaposlitve, vendar si večina 
do konca staža zaposlitev uredi in le manjši del išče zaposlitev prek zavodov. 
To urejevanje zaposlovanja seveda ni sistematično in povzroča določene skrbi 
tej zvrsti kadrov, vendar se v tej smeri pristopa k boljši ureditvi zaposlovanja 
mladih zdravstvenih kadrov, ki prvič iščejo zaposlitev. 

Struktura zaposlenih zdravnikov po spolu kaže stalno naraščanje odstotka 
zdravnic, kot to ugotavlja tovariš poslanec. Napoveduje pa se še hitrejša spre- 
memba te strukture. Razmerje študentov na medicinski fakulteti je že sedaj 
65 : 35 v korist žensk. Zaradi tega seveda nastopajo določene težave pri zapo- 
slovanju, toda ne zaradi tega, ker so zdravniki po spolu ženske, temveč. zaradi 
pojavov, ki so povezani s tem. Predvsem nastopajo težave v pogledu prostorne 
nemobilnosti zakoncev, v Sloveniji postaja obojestranska zaposlitev zakoncev, 
posebno visoko strokovnih kadrov, dominantna — ki si, kar je prirodno, želijo 
zaposlitev v čim ožjem regionalnem prostoru. To pa čestokrat ne gre skupaj 
z ekonomsko zmogljivostjo družbe in njenimi potrebami po čimbolj racionalni 
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razmestitvi kadrov. Zato tudi pojav, da imamo sočasno višek in manjko kadrov. 
To potrjuje tudi sestav obeh večjih grup brezposelnih visoko izobraženih kadrov 
na ljubljanskem območju, to je zdravnikov in arhitektov in njihovo ponašanje 
do možnosti zaposlitve izven mestnega območja. Le-ti so skoraj izključno žen- 
skega spola in se ne odločajo za zaposlitev izven centra. Ta pojav pa je povezan 
z drugim pojavom, o katerem je neprestano govora in menim, da je primaren. 
To je neustrezno razmerje študentov iz mestnih središč in ostalih predelov 
Slovenije, ki povzroča neracionalno kopičenje kadrov. Pri ustreznejšem raz- 
merju spol prav gotovo ne bi igral take pomembnosti pri zaposlovanju in mo- 
bilnosti tako posameznikov kot zaposlenih zakoncev bi bila dosti večja. Tako 
je trenutno stanje v pogledu brezposelnosti visoko izobraženega kadra. 

Na vprašanje, ali se v Sloveniji vodi evidenca o tem, koliko strokovnjakov 
z visoko izobrazbo je zaradi zaposlitve šlo v inozemstvo, dajem naslednji od- 
govor: 

Zaenkrat se v Sloveniji o tem še ne vodi popolna evidenca. Služba za za- 
poslovanje je dobila pravne osnove za sodelovanje pri zaposlovanju v tujini 
šele decembra 1966. leta, tako se je šele v letu 1967 začelo ustvarjati osnove 
za evidentiranje. Zato služba razpolaga samo s podatki o delavcih, ki se zapo- 
slujejo v tujini prek zavodov in le iz obdobja zadnjih dveh let. Velja namreč 
načelo, da se lahko delavec zaposli v tujini samo na podlagi predhodnega po- 
trdila naših zavodov o posredovanju pri zaposlitvi v tujini. Zal pa se del visoko 
strokovnih kadrov po tem pravilu ne ravna. Ti se namreč zaposlujejo prek 
individualnih kontaktov tujih delodajalcev z našimi občani, zaposlenimi v raz- 
nih zastopstvih in poslovnih združenjih ali prek znancev, ki so že zaposleni 
v tujini. 

Kolikor razpolagamo z evidenco, pa je stanje naslednje: Leta 196)7 je iz 
Slovenije odšlo prek zavodov na delo v tujino 8936 delavcev, od tega 71 
z visoko izobrazbo in 70 z višjo izobrazbo ali 6 °/o vseh diplomantov visokih 
šol iz leta 1966. Leta 1968 je odšlo na delo v tujino 13 452 delavcev — kar 
pomeni, da so se na tem področju zaradi vzpostavitve konvencij in odnosov na 
državnem nivoju začele stvari urejevati bolj sistemsko — od tega 53 delavcev 
z visoko izobrazbo in 44 delavcev z višjo izobrazbo ali 5®/» vseh diplomantov 
visokih šol iz 1967. leta. To pomeni manjši odliv intelektualne sile prek zavo- 
dov v letu 1968 v primerjavi z letom 1967. Ne vemo, koliko je v tujini kadrov 
izven te evidence, kje so in kaj delajo. Ceni se, da je med njimi ca. 150 do 200 
zdravstvenih delavcev. Ker je to, s čimer razpolagajo zavodi, le parcialna evi- 
denca in si z njo v smislu pomembnejše nacionalne kadrovske politike ne mo- 
remo kaj dosti pomagati, so bili v komisiji za vprašanja zaposlovanja v tujini 
pri republiškem sekretariatu za delo in v odboru za znanost, kulturo in pro- 
sveto izvršnega sveta proti koncu lanskega leta sprejeti sklepi, da se prične s 
sistematično evidenco strokovnih kadrov, ki so zaposleni v inozemstvu, da bi 
se tudi na tem področju lahko1 uveljavila usmerjevalna vloga družbe, zlasti pa 
vzpostavil organiziran stik z zaposlenimi v inozemstvu. Realizacija naloge je 
že v teku in so k njeni izvedbi že ali bodo pritegnjeni k sodelovanju različne 
institucije kot npr. sindikati, gospodarska zobrnica, univerza in nekateri inšti- 
tuti — med njimi inštitut za geografijo, ki je že pričel z delom — diplomatska 
predstavništva v tujini ipd. Pričakujemo zanimive podatke, na osnovi katerih 
bomo razvili aktivnejši odnos do zaposlovanja v tujini in prišli do nekaterih 
odgovorov na številna odprta vprašanja s tega področja. 
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Na tretje vprašanje, kakšne so potrebe po visokem kadru v Sloveniji in 
ali ima SR Slovenija izdelane perspektive, realne plane o potrebah visokega 
kadra po vejah dejavnosti pa dajem naslednji odgovor. 

Ker je celotni sestav delovne sile odvisen od gospodarske razvitosti dežele, 
ni mogoče realno predvidevati potreb brez analize razvoja gospodarstva. Studije, 
ki so bile že izvršene s tega področja in ki so v teku, bodo osnova za oceno 
globalnih potreb po kadrih v prihodnosti. Inštitut za ekonomska raziskovanja 
v Ljubljani je že pripravil projekt raziskovalne naloge »Razvoj kadrov in 
izobraževanje v Sloveniji«, ki bo dala odgovor tudi na vprašanje, ki ga je po- 
stavil tovariš poslanec. Vendar bo inštitut pričel z izdelavo naloge šele, ko bo 
imel za to potrebno osnovo, to je koncept dolgoročnega ekonomsko-političnega 
razvoja Slovenije. 

Vedno bolj pa se širi krog delovnih organizacij, ki tudi same načrtujejo 
kadre, predvsem tiste z visoko izobrazbo za daljše obdobje. Pomemben je tudi 
zakon o obveznem sprejemanju pripravnikov, posebno pa tiste njegove določbe, 
ki zahtevajo od delovnih organizacij sistematično načrtovanje kadrov in vsako- 
letno javno predložitev načrta za sprejemanje pripravnikov. 2e v letu 1968, 
ko ta zakon še ni bil sprejet, so ti ukrepi vplivali na zmanjšanje brezposelnosti 
mladih kadrov z visoko, višjo in srednjo strokovno izobrazbo. Do konca no- 
vembra lanskega leta so delovne organizacije sprejele že 3654 pripravnikov. Od 
tega 1273 z visoko in višjo izobrazbo. Kolikor bi bili na razpolago ustrezni 
profili in bi ne prihajalo do takih motenj, kot sem omenil v odgovoru na prvo 
vprašanje, bi delovne organizacije lahko sprejele na delo še več mladih kadrov, 
ker imajo za to potrebe. 

V republiki razpolagamo glede načrtovanja potreb kadrov v zdravstveni 
službi z začasnimi kadrovskimi normativi, po katerih se načrtujejo kratkoročne 
(od 1969. do 1970. leta) in dolgoročne (od 1969. do 1981. leta) potrebe kadrov 
v zdravstveni službi. Predvideva se letni porast za 105 zdravstvenih delavcev 
z visoko izobrazbo. Leta 1968 smo imeli 1801 zdravstvenega delavca z visoko 
izobrazbo ali enega zdravstvenega delavca na 938 prebivalcev, leta 1971 naj bi 
imeli 2114 zdravstvenih delavcev ali enega na 819 prebivalcev in leta 1981 
3195 zdravstvenih delavcev ali enega na 600 prebivalcev. 

To praktično predstavlja realizacijo zaključkov razprave o analitičnem 
pregledu kadrovske problematike na področju zdravstva v SR Sloveniji, kateri 
so bili sprejeti 25. 12. 1964 v socialno-zdravstvenem zboru SR Slovenije. Vendar 
pa je tudi ta problematika povezana s prej omenjenimi raziskovalnimi nalo- 
gami, ki so v teku in bodo še nekaj časa trajale. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli poslanec postaviti dopolnilno 
vprašanje? (Ne.) 

Na vprašanje poslanca Milana Loštrka bo odgovorila tovarišica Zora 
Tomič, članica izvršnega sveta. 

Zora Tomič: Poslanec socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slo- 
venije tovariš Milan Loštrk je postavil naslednje poslansko vprašanje: »Kaj 
meni izvršni svet in republiški sekretariat za zdravstvo in socialno1 varstvo o 
stališču gospodarskega zbora, da v zdravstveni službi ni prišlo do tistih glo- 
balnih premikov, kot bi moralo priti. 

Stališče izvršnega sveta in tudi republiškega sekretariata za zdravstvo in 
socialno varstvo do tega vprašanja je bilo v gospodarskem in socialno-zdrav- 
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stvenem zboru obširno obrazloženo ustno, razvidno pa je bilo tudi iz predloženih 
gradiv. 

Ce na kratko ponovim njuno stališče, moram poudariti naslednje: izvršni 
svet in republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo menita, da so 
bili doseženi pozitivni premiki na področju racionalizacije zdravstvene službe, 
da pa racionalizacija ni in ne more biti enkratni ukrep, temveč je proces, pri 
katerem morajo strokovni in ekonomski faktorji priti do polne veljave. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Želi poslanec postaviti dopolnilno 
vprašanje? 

Milan Loštrk : Tovarišice in tovariši poslanci! Postavil sem konkretno 
vprašanje, ker je bilo mnenje gospodarskega zbora dovolj jasno. Ni bila zahte- 
vana ocena dosedanjih ukrepov na področju racionalizacije zdravstvene službe, 
temveč, da je treba še nadalje racionalizirati zdravstveno službo, vendar ne 
samo deklarativno, ampak tudi s predlaganjem konkretnih organizacijsko 
utemeljenih in ekonomsko učinkovitih ukrepov. Zato sem želel odgovor, kaj 
meni izvršni svet in sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo o tem stališču 
zbora. Zato me ta odgovor ne zadovolji. 

Zora Tomič: Prosila bi, da bi tovariš poslanec svoje vprašanje kon- 
kretiziral, da bi povedal, katere konkretne ukrepe in predloge je mislil, tako 
da bi lahko na vprašanje jasno odgovorili. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Tovariš Loštrk, ali boste vprašanje 
konkretizirali. 

Milan Loštrk: Da. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: V zvezi z vprašanjem, ki ga je na 
prejšnji seji zbora postavil dr. Dušan Mis, je izvršni svet z dopisom z dne 
13. 1. 1969 obvestil poslanca dr. Misa in socialno-zdravstveni zbor, da na 
vprašanje v zvezi z družbeno intervencijo na področju prometa z zdravili ne 
more v celoti odgovoriti že na prvi seji socialno-zdravstvenega zbora. Zlasti 
glede 3. in 4. vprašanja mora izvršni svet še konzultirati odgovorne stro- 
kovne in upravne službe ter nekatere znanstvene institucije. V celoti bo na 
to vprašanje odgovoril na eni prihodnjih sej našega zbora. 

Opozoriti pa moram zbor, da po 27. členu poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije zbor lahko podaljša roke, določene za dajanje odgovorov na poslanska 
vprašanja, če tako zahteva izvršni svet oziroma funkcionar, ki vodi republiški 
upravni organ. 

Predlagam zboru, da rok za odgovor na celotno vprašanje poslanca dr. Du- 
šana Misa podaljša do 15. marca 1969. Se zbor strinja s takim predlogom? (Da.) 
Ker ni ugovorov, ugotavljam, da je predlog sprejet. 

V zvezi s tem poslanskim vprašanjem me je poslanec dr. Dušan Mis opo- 
zoril, da ni imel namena zahtevati le pismeni odgovor, pač pa poleg ustnega 
tudi pismeni odgovor. 

Na prejšnji seji zbora je poslanec Jože Nered v zvezi z odgovorom, ki ga 
je dobil na svoje poslansko vprašanje, predlagal, naj republiški sekretariat 
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za delo na prihodnji seji poroča, kakšni so bili rezultati prizadevanj sekre- 
tariata za delo, da bi prizadeti kmečki zavarovanci v komunalni skupnosti 
Ljubljana dobili zdravstvene izkaznice, oziroma če sekretariat v teh prizadeva- 
njih ni uspel, da se zboru določno pove, kdo je tisti, ki zakon zavestno krši in 
kaj je bilo ukrenjeno proti odgovornim osebam. 

Pojasnilo na to vprašanje bo v imenu republiškega sekretariata za delo dal 
tovariš Rado Miklič. 

Rado Miklič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pismeno zahtevo republiškega sekretariata za delo, da je treba prizadetim 

zavarovancem zdravstvenega zavarovanja kmetov izdati izkaznice, če izpolnju- 
jejo vse predpisane zakonite pogoje, je izvršilni odbor komunalne skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja kmetov v Ljubljani obravnaval na svoji seji 
18. 1. 1969. leta. Zahtevo republiškega sekretariata za delo< je zavrnil in sprejel 
tale sklep, citiram iz zapisnika: 

»■Izvršilni odbor naroča službi zavoda, da izvaja sklepe skupščine o izločitvi 
zavarovanih oseb iz zdravstvenega zavarovanja kmetov v primerih, ko je kata- 
strski dohodek na posestvu, na podlagi katerega so zavarovani, nižji od 500 di- 
narjev ne glede na dopis republiškega sekretariata za delo z dne 23. 12. 1968. 
leta.« 

Direktor komunalnega zavoda za socialno zavarovanje je že k prvemu 
sklepu skupščine in izvršilnega odbora te skupnosti dal pripombo, da je sklep 
nezakonit. Kljub temu pa je izvršilni odbor vztrajal in še vztraja na tem, da se 
dosledno izvaja njegov sklep, ne glede na to, ali je zakonit ali ne. 

V posebnem razgovoru na našem sekretariatu dne 23. t. m. je direktor 
komunalnega zavoda na izrecno vprašanje izjavil, da je pismeno odredil, da 
je treba vsak posamezni primer obravnavati individualno in za vsak primer 
posebej ugotoviti, ali so podani zakoniti pogoji za odvzem zdravstvene izkaznice 
ali ne. 

Glede na takšno stališče izvršilnega odbora je republiški sekretariat za 
delo sklep predložil ustavnemu sodišču Slovenije, da se po opravljenem po- 
stopku odpravi zaradi nezakonitosti. Posebej pa bo neposredno nadziral, kako 
se v praksi izvaja postopek, katerega je odredil direktor komunalnega zavoda. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Želi poslanec postaviti še dopolnilno 
vprašanje? (Ne.) Želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? Besedo ima po- 
slanka Brigita Mavser. 

Brigita Mavser: Tovarišice in tovariši poslanci! V Uradnem listu 
SFRJ št. 1/67 je izšla druga novela temeljnega zakona o invalidskem zavaro- 
vanju, ki nalaga delovnim organizacijam posebne dolžnosti pri rehabilitaciji 
in zaposlovanju invalidov. Informacijo, ki jo je predložila stalna konferenca za 
rehabilitacijo invalidov in jo poslala vsem organizacijam, je obravnaval tudi 
začasni odbor za rehabilitacijo invalidov našega zbora. 

Postavljam vprašanje: »Kdo vodi pregled o tem, kako so delovne organi- 
zacije akceptirale drugo novelo temeljnega zakona o invalidskem zavarovanju, 
ali se je od tedaj dalje zaposlilo več invalidov kot prej in koliko je v Sloveniji 
rehabilitiranih in nezaposlenih invalidov? 

Prosim za ustni in pismeni odgovor. 
18 
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Predsednik dr. Vinko Mozetič: Odgovor bo dan na prihodnji seji 
zbora. 

Zeli še kdo postaviti vprašanje? (Nihče.) 
Ker ni novih vprašanj, zaključujem 2. točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog ustavnih 
amandmajev in predlog ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev 
VI, VII, XVII in XVIII. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog amandmajev 
k ustavi SR Slovenije, dopolnitev in spremembe k predlogu amandmajev k 
ustavi SR Slovenije, predlog ustavnega zakona za izvedbo amandmajev VI, 
VII, XVII in XVIII k ustavi SR Slovenije ter predlog dopolnitev in sprememb 
k predlogu ustavnega zakona za izvedbo amandmajev VI, VII, XVII in XVIII 
k ustavi SR Slovenije. Omenjene predloge je pripravila skupna komisija vseh 
zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. Komisija je za svojega 
predstavnika na današnji seji zbora določila tovariša Janka Cesnika, predsed- 
nika zakonodajno-pravne komisije in člana ustavne komisije. 

Preden preidemo k razpravi, želim opozoriti, da je na podlagi 166. člena 
ustave SR Slovenije naloga zborov delovnih skupnosti, da dajo republiškemu 
zboru le svoje mnenje o tem, ali se strinjajo z vsebino predlaganih ustavnih 
sprememb. O ustavnih amandmajih sklepa in jih razglasi republiški zbor. 
Republiški zbor ustavnih amandmajev ne razglasi, če najmanj trije zbori de- 
lovnih skupnosti sporočijo, da ne soglašajo s predlaganimi spremembami ustave. 
V takem primeru se dajo ustavni amandmaji na referendum. 

Predlagam, da začnemo najprej razpravljati o predlogu ustavnih amand- 
majev v načelu in v podrobnostih, nato pa še o predlogu ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnih amandmajev. 

Kdo želi besedo? Zeli morda tovariš Cesnik podati obrazložitev? (Ne.) 
Besedo ima poslanec Slavko Osredkar. 

Slavko Osredkar: S predlaganimi amandmaji ustavne komisije se 
strinjam in jih podpiram. 

K razpravi sem se prijavil predvsem zaradi tega, ker sem danes zvedel, 
da je organizacijsko-politični zbor predlagal, naj bi imela bodoča Skupščina 
SR Slovenije le dva zbora. Zadnji predlog ustavne komisije, ki predlaga, naj 
bi Skupščina SR Slovenije v bodoče imela štiri zbore, s tem da odstopa od 
predloga, da bi bil še zbor občin, podpiram, čeprav imam vtis, da gre za nek 
kompromis med prvotnim predlogom, naj bi imeli pet zborov in pa v razpravi 
na terenu pogosto postavljenimi dvomi o potrebnosti tega zbora. 

Menim, da ni točna ugotovitev, ki so jo včeraj — izhajam iz časopisov — 
dali nekateri poslanci organizacijsko-političnega zbora, da je prvotni predlog, 
naj bi skupščina imela 5 zborov, v razpravi dobil podporo. Poudarjam, če je 
bil o tem dan pomislek, potem je bil dan prav na zbor občin. Menim, da je 
nemogoče primerjati zbor občin z zbori delovnih skupnosti, temveč le z repu- 
bliškim zborom. Izraženi so bili pomisleki, ali je potreben poleg republiškega 
zbora še zbor občin. 

Res je, da je bilo v razpravi tudi dosti pomislekov o tem, ali je potrebno, 
da še nadalje obstajajo trije zbori delovnih skupnosti. Menim pa, da so bili 
odgovori predstavnikov ustavne komisije, ki so sodelovali na teh razgovorih, 
v glavnem zadovoljivi in je na koncu dobil podporo predlog, naj ima skupščina 
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tudi v bodoče zbore delovnih skupnosti, tako kot dosedaj, s pripombo, da bi 
bilo število poslancev manjše. 

Prepričan sem, da je možno nek problem, na primer, problem zdravstva 
obravnavati z več aspektov, z aspekta čistega gospodarstva in z aspekta zdrav- 
stvenih delavcev. Lahko se zgodi, da je en ali drug način gledanja ekstremen. 
Prav bi bilo, da pride do konfrontacije teh gledanj in da se sprejme splošno 
sprejemljivo stališče. 

Ce bi imeli v prihodnje le en zbor delovnih skupnosti, bi ta po mojem 
trdnem prepričanju bil v bistvu praktično sedanji gospodarski zbor in obstaja 
nevarnost, da bi se nekateri problemi, npr. problemi zdravstva ali šolstva 
obravnavali ekstremno, samo z gospodarskega vidika. Poudarjam, da nisem 
razpoložen proti gospodarskim organizacijam in njihovemu delu, toda praksa 
je pokazala, da so bila gledišča do posameznega problema, izhajajoč iz različnih 
izhodišč, pogosto različna. 

Zaradi tega predlagam, da se v celoti sprejmejo amandmaji, ki jih pred- 
laga ustavna komisija. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
poslanec Jože Oblak. 

Jože Oblak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dotaknil bi se istega problema, ki se ga je poslanec Osredkar, namreč 

včerajšnjega predloga organizacijsko-političnega zbora, naj bi bila v bodoče 
samo dva zbora in sicer republiški zbor in združeni zbor delovnih skupnosti, 
ki naj bi imela po 120 poslancev. 

Pri svoji razpravi izhajam predvsem s pristojnosti socialno-zdravstvenega 
zbora in njegovega programa dela. Ko smo sprejemali program dela, smo ugo- 
tavljali, da je program izredno obširen in da ga verjetno ne bomo mogli pravo- 
časno realizirati. V skladu s potrebami je naš zbor namreč ustanovil štiri od- 
bore, ki pripravljajo- materiale. Upoštevajoč to in pa dejstvo, da se prenašajo 
in se bodo vedno bolj prenašale pristojnosti iz federacije na republiko, lahko 
zaključimo, da se delovno področje socialno-zdravstvenega zbora ne zožuje, 
temveč nasprotno širi in da pridobiva na pomenu obravnavana problematika, 
ki jo je treba urejati. V mislih imam predvsem vso zakonodajo s področja 
zdravstvenega varstva in socialnega zavarovanja. Če tore izhajam s stališča pro- 
grama dela in pa pristojnosti zbora, menim, da predlog organizacij sko-politič- 
nega zbora, naj bi bila samo dva zbora — združeni zbor delovnih skupnosti in 
republiški zbor — ne jamči za ustrezno in hitro reševanje tako občutljivih 
zadev kot so zadeve iz pristojnosti socialno-zdravstvenega zbora. 

Osnovno izhodiče pri obravnavanju teh amandmajev mora biti, naj po- 
slanec praviloma ne bo profesionalec. Bojim se, da bi s tem predlogom dobili 
še več profesionalnih poslancev. Ne morem si namreč predstavljati, kako naj 
bi združeni zbor delovnih skupnosti obravnaval vsa področja, to se pravi pod- 
ročje gospodarstva, kulture, prosvete, socialnega varstva, zdravstva itd. brez 
profesionalnih poslancev, ker bodo dnevni redi zelo obširni. Obstoja bojazen, 
da se bo o stvareh sklepalo preveč na brzino in pa premalo pretehtano. Zaradi 
tega se popolnoma strinjam z amandmaji skupne komisije vseh zborov Skup- 
ščine SR Slovenije za ustavna vprašanja, naj poleg republiškega zbora ostanejo 
še zbori delovnih skupnosti in sicer gospodarski zbor, kulturno-prosvetni zbor 
in socialno-zdravstveni zbor. Le na ta način — govorim spet za. področje 
18* 
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socialno-zdravstvenega zbora — lahko pričakujemo, da bo to izredno pomembno 
področje obravnavano ustrezno in uspešno in ni nevarnosti, da bi se stvari 
obravnavale enostransko. 

Menim pa, da je praksa pokazala težnjo — ki jo moramo podpirati — 
po tesnejšem sodelovanju z gospodarskim zborom. Zato bi bilo umestno, da bi 
v bodoče imeli več skupnih zasedanj, na katerih bi obravnavali bistvene pro- 
bleme, ki zadevajo tako področje enega kot drugega zbora, in bi tako hitreje 
prišli do optimalnih rešitev. 

Spričo tega poudarjam, da se ne strinjam s predlogom organizacij sko- 
političnega zbora, naj bi skupščina imela le 2 zbora in podpiram amandma 
ustavne komisije in bom tudi zanj glasoval. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Kdo še želi besedo? Besedo ima 
tovariš Janko Cesnik. 

Janko Česnik: Tovarišice in tovariši poslanci! 
Struktura skupščine, taka kot je sedaj in taka kot naj bi bila v bodoče, 

je bila predmet zelo obširne in izčrpne razprave v ustavni komisiji, v skupinah 
te komisije, v drugih ustreznih telesih skupščine in v javni razpravi. 

Res je, da je bil javna razprava sorazmerno omejena na kratek čas. Vendar 
bi rad poudaril, da se je razprava odlikovala po sproščenosti, po množici naj- 
različnejših predlogov, ki so izhajali večkrat iz najrazličnejših pogledov in 
mnenj in da so bila v tej razpravi izražena skoraj vsa stališča, ki jih lahko 
na današnji stopnji družbenega razvoja v Jugoslaviji oziroma v Sloveniji for- 
miramo. Nadalje bi rad poudaril, da je bila ta razprava, kolikor je seveda 
bilo možno glede na omejen čas, dokaj demokratična in široka. Ustavni po- 
stopek za spremembe ustave ne predvideva javne razprave, vendar je komisija 
zavzela enotno stališče, da je javna razprava potrebna in da naj se njeni pred- 
logi najširje obravnavajo tudi v javnosti. 

Glede na sintezo vseh predlogov, ki so bili dani, se je potem v komisiji 
formiral predlog, naj bi skoraj v celoti obveljala sedanja struktura skupščine, 
ker je bilo splošno mnenje, da se je ta struktura obnesla, da so zbori delovnih 
skupnosti v veliki meri prispevali k razčiščevanju vprašanj in pomagali pri 
ureditvi posameznih področij in da kaže glede na pripombe, ki so bile dane 
v razpravi, le nekoliko korigirati predlog komisije, da se formira zbor občin 
kot samostojen zbor, enakopraven drugim zborom v skupščini. Torej v tem 
pogledu je komisija spremenila svoje stališče in predlaga, da se namesto zbora 
občin formira občasen organ občinskih delegatov, ki bi na zasedanju v skup- 
ščini obravnaval tista vprašanja, glede katerih so občine posebej zainteresirane 
in glede katerih tudi republiška skupščina ne more mimo predlogov občin. 
Ta delegacija ima ta namen — ki ga zasledujemo že vseskozi v tej mandatni 
dobi — da pride v skupščini še bolj do izraza mnenje občinskih skupščin in 
da se to mnenje vse bolj upošteva. Na ta način bodo realizirane določbe skup- 
ščinskega poslovnika, ki določajo široko sodelovanje občinskih skupščin in 
republiške skupščine, 

Predlog, da se ukine organizacijsko-politični zbor, je bil v javni razpravi 
skoraj povsod ugodno ocenjen. Ni bilo predlogov, da bi se ta zbor še obdržal, 
ker so bila neskladja, ki so se pokazala že ob ustanovitvi tega zbora, glede nje- 
gove sestave, glede njegovega delovnega področja in glede področij družbenih 
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slojev, iz katerih izhaja, tako velika, da so končno privedla do tega, da je bil 
ta predolg v javni razpravi sprejet. 

Pristojnosti, ki jih je prej imel ta zbor, so se sedaj porazdelile na skupen 
zbor, ki se na novo formira kot metode dela, torej na skupen zbor delovnih 
skupnosti, na gospodarski zbor in na republiški zbor. Predlog komisije, da se 
v določenih primerih, kadar gre za razpravo1 o temeljnih vprašanjih ekonom- 
skega in političnega sistema, in še o drugih vprašanjih, ki so navedena v ustavi, 
vsi zbori delovnih skupnosti, gospodarski, socialno-zdravstveni in kulturno- 
prosvetni združijo v enoten zbor, pomeni novo metodo dela, s katero skušamo 
tudi v skupščinsko življenje vnesti elemente racionalizacije, medsebojnega spo- 
razumevanja in integracije mišljenja. S tem skušamo doseči tudi medsebojno 
vplivanje posameznih sfer, potrošnje in gospodarstva. Jasno je torej, da bo 
po tem predlogu tudi vaš zbor odločal o delitvi družbenega dohodka, torej o 
posameznih razmerjih in stopnjah, glede katerih bi lahko prišlo do nesoglasja 
oziroma je bil tudi vaš zbor v tej mandatni dobi zainteresiran. 

Menim, da sedanji predlog ustavne komisije, čeprav seveda ni najboljši 
in ni zadnji dosežek naše znanosti in organiziranosti, ki jo postavljamo, v sedanji 
fazi do neke mere popolnoma ustreza in zato predlagam v imenu komisije, da 
ga tudi vaš zbor sprejme. 

Hotel bi reči samo še nekaj besed glede predloga organizacij sko-političnega 
zbora, glede nasprotnega predloga, t» je, da bi imela skupščina samo dva 
doma, republiški zbor in zbor delovnih skupnosti. Slabosti, ki so se pri takem 
sistemu že pokazale do leta 1963, bi se po> mojem mnenju ponovno pojavile. 
Tovariši, ki so takrat sodelovali v tem zboru, govorijo, da ta zbor — s pre- 
vladujočim vplivom gospodarstva —- ne da ni imel dovolj posluha za reševanje 
teh vprašanj, ampak da verjetno ni imel dovolj časa in da ni bil dovolj kvali- 
ficiran, da bi vsa ta vprašanja, ki jih sedaj rešuje vaš zbor, tako kvalitetno 
in v taki meri obravnaval. 

Popolnoma se strinjam z mnenji predhodnih dveh govornikov. Menim, da 
se tako hitro, na eni seji -— kljub temu, da je bil ta predlog že prej dan in 
v naši komisiji in v javnosti ovržen — ustave ne more formirati. Ustavni 
amandmaji niso take narave, da bi se lahko na eni seji predlogi 100 % obrnili. 
Ker so vsi amandmaji med seboj povezani, zahteva dopolnitev in spremembo 
predlogov določen čas, določen študij, prilagojevanje ostalih ustavnih amand- 
majev itd. Zaradi tega bi sprejem takega predloga povzročil še večjo zmedo, 
kot jo nekateri skušajo sedaj ugotavljati. Seveda bi tak predlog povzročil tudi 
odložitev sprejema volilnih zakonov in ostalih predpisov, ki SO' potrebni za 
izvedbo volitev v aprilu mesecu in s tem seveda stvari še bolj zakompliciral. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Želi še kdo besedo? Besedo ima po- 
slanec Dolfe Vojsk. 

Dolfe Vojsk: Tovariš poslanec Česnik nas je opozoril na eno izmed 
hib sedanje razprave o ustavnih spremembah. Ni značilno samo za te spre- 
membe, ki jih sedaj sprejemamo, temveč za spremembe pri nas nasploh, da 
jih sprejemamo sorazmerno zelo hitro in da vedno ne ugotavljamo, kakšno je 
dejansko stanje na terenu. 

Razpravljal bom samo o tem konkretnem primeru. Menim, da je bila 
osnovna ugotovitev v javnih razpravah, da so tudi organi v naših najvišjih 
samoupravnih telesih preglomaznih, da bi bili lahko učinkoviti pri svojem 
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delu. Iz tega je izhajala tudi osnovna kritika in iskanje poti — kakor sem 
vsaj jaz razumel — kako bi se temu v bodoče izognili. 

Eden izmed predlogov, ki je tako nastal, je tudi predlog, ki je bil včeraj 
podan v organizacij sko-političnem zboru. Menim, da prav zato, ker ga vsi 
skupaj premalo poznamo, ga ni mogoče prek noči sprejeti niti ovreči. 

Še na nekaj bi opozoril. Vsi smo ugotavljali, da je bilo premalo sodelo- 
vanja med posameznimi zbori. Vendar če bi posamezna vprašanja, ki posegajo 
v delovno področje več zborov, zbori obravnavali na skupni seji, bi se dejansko 
s takšnim delom nagibali k enotnemu zboru delovnih skupnosti. Tega vpra- 
šanja ne smemo zanemariti. Če tisti, ki nam poteka 4-letna mandatna doba 
v socialno-zdravstvenem zboru, ocenimo dosedanje delo posameznih zborov, 
moramo ugotoviti, da je bilo delovanje zbora odraz dogajanja v družbi. Poudar- 
jam, da smo često imeli divergentna stališča, marsikdaj smo govorili vsak po 
svoje iz različnih izhodišč in tudi nismo uspeli zaradi različnih vzrokov sin- 
hronizirati teh stališč. Kot primer navajam različna stališča našega in gospo- 
darskega zbora o vprašanju limita za stopnjo prispevka za zdravstveno zava- 
rovanje. Se do danes nismo dobili skupnih stališč. Gospodarski zbor je trdil 
in trdi še vedno, opozorim naj na zaključke, ki jih je podal predsednik — da 
gospodarstvo ne bo moglo pristati na povečano obremenitev. Doslej je bila 
osnovna usmeritev družbe prekomerna obremenitev gospodarstva. Vendar smo 
sprejeli tudi drugo usmeritev, ki jo je socialno-zdravstveni zbor utemeljeno za- 
govarjal, namreč, da je treba razvijati samoupravo. Če pa drugi odločajo o 
stvari, ne pa tisti, ki so za to poklicani, potem ne moremo več govoriti o 
samoupravi. Gre torej za popolnoma različni stališči dveh dejavnosti, ki druga 
drugo kritizirata. Vprašanje še vedno ni popolnoma razčiščeno, prav tako ni 
bilo, preden smo začeli o tem razpravljati. Obveljalo je mnenje gospodarskega 
zbora. Naše mnenje, menim, da je ostalo takšno, kot je bilo pred tem. 

Na tem primeru sem vas hotel opozoriti, kaj je doprineslo različno zborov- 
sko obravnavanje oziroma kakšen je rezultat. Takšnih nesporazumov — ali 
kakorkoli bi to imenoval — ko so kljub jasni družbeni usmeritvi zbori za- 
vzemali različna stališča, je bilo v naši praksi zadnjih 4 let zelo veliko. Menim, 
da s tega vidika ni nekih resnih argumentov niti za takšen ali drugačen skup- 
ščinski sistem. 

Da bi lahko zavzeli stališče o eni ali drugi varianti, menim, da je vredna 
pozornosti druga varianta, ki je bila šele včeraj podana na organizacij sko- 
političnem zboru in da bi predlagatelji morali z njo seznaniti tudi nas. Moj 
predlog še ne pomeni, da sem samo za dva zbora v republiki. Vendar bi morali, 
če želimo uveljaviti demokratičen postopek in dolgoročnejše rešitve, slišati 
tudi argumente za drugo varianto. 

To, kar so bili glavni argumenti dosedaj, da so posamezni zbori dokazali 
utemeljenost nadaljnjega obstoja s svojim dobrim delom, je deloma res, deloma 
pa sami veste, da so zbori reševali mnoge probleme le s priporočili ali pa 
še teh ni bilo. Torej, če bi ocenjevali po tem, kakšen je bil vpliv delovanja 
najvišjih samoupravnih organov v republiki na potek družbenega življenja na 
posameznih področjih, potem ne vem, če bi lahko vedno trdili, da je bil upra- 
vičen obstoj toliko zborov, kot smo jih dosedaj imeli. 

Predlagam, da slišimo še drugo plat oziroma predlagatelje druge variante, 
ki so prav gotovo svoj predlog tehtno argumentirali. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanec Bojan Volk. 
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Bojan Volk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Nisem 
imel namena razpravljati, menim pa, glede na potek razprave, da je treba ne- 
katere stvari le povedati. 

Strinjam se s tovarišem Vojskom, da je bil kratek čas za razčiščevanje 
političnih izhodišč, da smo tozadevno zelo malo storili in da se nam najbrž zato 
v zadnjem hipu, se pravi pet minut pred dvanajsto, stvari spreminjajo in so 
novi predlogi prav tako nerazčiščeni, kot morda tudi sam koncept. Vendar na 
nekaj le kaže opozoriti, in sicer, na prakso, da takrat, ko so predpisi v razpravi, 
ko je čas za določene pobude, da molčimo. Ko pa je dan konkreten predlog, 
se oglasimo, vendar s popolnoma drugimi in neproučenimi izhodišči. 

Menim, da je treba pri oblikovanju vloge slovenske skupščine upoštevati 
izhodišče, ki smo ga imeli, ko smo se v federaciji odločno borili za to, kar sem 
že zadnjič povedal, da zvezna zakonodaja v glavnem temelji na splošni zako- 
nodaji in da dobijo republike glede na svoje specifičnosti večje pristojnosti. 
Postavlja se mi vprašanje odnosov med federacijo in republiko, če se odločimo 
za enotni zbor delovnih skupnosti in za republiški zbor. Sprašujem se, kako 
bosta ta dva zbora celovito in realno obravnavala različna vprašanja, ki se 
pri nas porajajo na vseh področjih družbenega življenja, zlasti v tem času, 
ko je materialna osnova zelo nizka, ko je najbrž treba na široki fronti raz- 
pravljati in iskati razne rešitve za vsa ta vprašanja. Zato se mi resno postavlja 
vprašanje, ali lahko le dva zbora razrešita vse te probleme. Menim, da so ta 
mišljenja v prid tezam, ki so sedaj prisotne, da se razvije relacija federacija— 
občine in da se obide republika, nacionalna skupnost itd. Na občino gledam 
dokaj realno in je ne bi želel idealizirati, tako kot je najbrž idealizirana v naši 
ustavi in jo še dalj časa ne bomo dosegli. Menim, da je nacionalna skupnost 
tista, ki bi morala razreševati vse te probleme na gospodarskem in negospodar- 
skem področju. 

Kolikor sem obveščen o včerajšnji razpravi, so predlog za enoten zbor 
delovnih skupnosti utemeljevali s tem, da imamo mi na teh področjih precej 
razvite samoupravne skupnosti temeljna izobraževalna skupnost, skupnost so- 
cialnega zavarovanja itd. Menim, da tega ne moremo zanikati. Samoupravo 
je treba še nadalje razvijati, toda z razvojem samouprave država ne bo od- 
mrla, temveč bo še nekaj časa prisotna. Predlog, naj bi imeli le dva zbora, so 
utemeljevali tudi s tem, da je sedanji skupščinski sistem drag. Drag je zaradi 
tega, ker ga ocenjujemo po izplačanih dnevnicah. Merilo ali je nek skupščinski 
sistem drag ali poceni, ne bi smele biti dnevnice, itd., temveč njegova učin- 
kovitost. 

Glede učinkovitosti pa sem trdno prepričan, da bo učinkovitost neprimerno 
manjša kot je bila doslej, če bomo imeli le dva zbora. Nesporno lahko ugo- 
tovimo, da se je v zadnjem obdobju skupščina začela intenzivneje ukvarjati 
z določenimi vprašanji in jih poskušala razreševati, da pa v prihodnje, če bi 
imeli le dva zbora, o tej intenzivnosti ne bi mogli govoriti. Zato bom z velikim 
zadovoljstvom glasoval za predlog ustavnih amandmajev. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanka Nena Luzar. 

Nena Luzar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predlogi, naj bi skupščina imela le dva zbora, niso novi. Nekajkrat so se 

že pojavili v javni razpravi. Menim pa, da bi bilo odločanje o tem preuranjeno 
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in da je premalo časa, da bi lahko temeljito preanalizirali delovanje skupščine 
in namen delovanja parlamenta. 

Razvoj gre prav gotovo v smeri utrjevanja samoupravnih mehanizmov na 
posameznih področjih, kar se mora odraziti tudi v strukturi skupščine. Sele 
ko bodo ti samoupravni mehanizmi dovolj razviti, bo čas za to, da bomo imeli 
v skupščini le dva zbora. Sočasno z razpravo o tem predlogu bo treba razprav- 
ljati tudi o predlogu, ki je tudi že bil podan v razpravah o ustavnih spre- 
membah, da bi za eno poslansko mesto lahko izvolili več poslancev, ki bi se 
spoznali na posamezna področja in lahko sodelovali v razpravah in soodločali 
v skupščini o vprašanjih, na katera se spoznajo. 

Se enkrat poudarjam, da je premalo časa, da bi sedaj odločali o tako kore- 
nitih spremembah, da bi namesto sedanjih zborov imeli le dva zbora in da 
samoupravni mehanizmi še niso toliko razviti, da bi lahko zastopali vsa pod- 
ročja v skupščini. Menim, da bi napravili nepopravljivo škodo, če bi se odločili 
le za dva zbora. Ne podcenjujem niti gospodarskega niti negospodarskega pod- 
ročja, oba sta za mene enako pomembna, toda iz prakse vemo, da mnogokrat 
gospodarstvo gleda na negospodarska področja kot na potrošnjo in da bi utegnili 
dobiti »zelo tenak kos kruha«. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Kdo želi besedo? Besedo ima 
dr. Rastko Močnik, kot predstavnik ustavne komisije. 

Dr. Rastko Močnik: V imenu ustavne komisije bi o dilemi več zbo- 
rov delovnih skupnosti ali en zbor delovnih skupnosti povedal naslednje: 

Razprava o tej dilemi se ni začela šele s predlogi za spremembo republi- 
ške ustave, o katerih danes razpravljate. Že v začetku razprave o spremembah 
zvezne ustave je bilo veliko govora o tem, naj bi se zbori delovnih skupnosti 
združili v en zbor delovnih skupnosti, ker bi se na ta način dosegla boljša 
integracija interesov združenega dela in bi se na enem samem mestu stvari 
predebatirale, rešile itd. 

O javni razpravi o spremembah republiške ustave je republiška konfe- 
renca SZDL izdala precej obširno informacijo, v kateri povzema vse razprave 
na terenu. V javni razpravi je prišlo do izraza stališče, da zaenkrat še ni 
primerno, da bi šli na en zbor delovnih skupnosti, ker posledice še niso pro- 
učene. Hkrati pa je bilo poudarjeno, da je treba težiti za tem — kot je povedal 
poslanec, ki je poprej govoril — da se racionalizira skupščinski sistem in da 
se skuša doseči čimvečjo učinkovitost. Opozorili so na pojave, na katere je 
tudi tovariš poslanec opozoril, seveda z vidika, da s še tako> dobro organizacijo 
vseh problemov ne bomo rešili. 

Iz vsega tega izhaja zadnji predlog, ki ga je dala republiška komisija za 
ustavna vprašanja. Bistvo predloga je v tem, da o temeljnih vprašanjih s pod- 
ročja družbeno-političnih in družbenoekonomskih odnosov ter financiranja druž- 
beno-političnih in samoupravnih skupnosti razpravljajo vsi zbori delovnih 
skupnosti kot enoten zbor. Ta predlog ni nekak kompromis, temveč je rezultat 
prizadevanj, da naredimo korak naprej pri urejanju problemov, pri metodah 
dela skupščine in pri racionalizaciji skupščinskega mehanizma. Komisija za 
ustavna vprašanja je ves čas stala na stališču, da naj problematiko posameznih 
področij rešujejo predstavniki teh področij in da ne bi bilo prav, če bi jo 
urejal tak skupen zbor. Na tem temelji predlog komisije za ustavna vprašanja. 
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Kateri so razlogi in kako je prišlo včeraj v organizacijsko-političnem zboru 
do drugačnega predloga, je stvar organizacijsko-političnega zbora. V to se 
ne morem spuščati. Dejstvo je, da je na zadnji seji ustavne komisije bil so- 
glasno sprejet predlog, ki je sedaj pred vami in ta predlog je bil dan tudi 
zborom. Poudarjam, da moramo čimprej sprejeti ustavne amandmaje, vendar 
ne zaradi časovne stiske, ki je sicer pomemben faktor. 

Na včerajšnji seji organizacij sko-političnega zbora so poslanci predlog 
utemeljevali z istimi razlogi, kot so bili dani v javni razpravi in ki so bili v 
današnji razpravi že omenjeni. Glavni razlog je racionalizacija. Bolj enostavno 
je, da sta dva zbora kot pa da jih je več. Vendar je bilo tudi dosedaj tako, 
da sta samo po dva zbora razpravljala in sklepala o zadevah iz svoje pristoj- 
nosti in so le o določenih vprašanjih — volitve predsednika in podpredsedni- 
kov skupščine, poslovnik skupščine itd. -— odločali vsi zbori, torej vseh 400 
poslancev. 

Predlogu — čeprav ni bil formuliran, pa bi moral biti — da bi zbor slišal 
obrazložitev predlagatelja, ne morem ugovarjati, vendar menim, da ni ute- 
meljen. V časopisih je namreč precej natančen povzetek vseh argumentov, ki 
so jih dali eni in drugi, pri tem pa mora vaš zbor samostojno zavzeti stališče 
do predloga ustavnih sprememb. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Prosil bi poslanca Vojska, da kon- 
kretizira svoj predlog. Ali predlaga, da povabimo predstavnike organizacijsko- 
političnega zbora, da nas seznanijo s svojimi argumenti? Opozarjam, da mora 
po poslovniku o tem odločiti zbor. Poslovnik namreč določa, da pristojni zbor 
lahko zahteva od drugega zbora mnenje. 

Dolfe Vojsk: Še enkrat poudarjam, da bi bilo prav, če bi slišali 
tudi ta predlog kljub temu, da je bil objavljen v časopisih. Menim, da to ni 
argument zato, da ni potrebe, da bi nas predlagatelj seznanil s tem predlogom. 

Dovolite mi samo še dve pripombi. Ob sprejetju sedanje ustave je bilo 
govora tudi o potrebi enake sestave občinskih skupščin in republiške skupščine. 
Bile so zelo močne težnje za tako rešitev. Ne vem, ali so zaradi tega občinske 
skupščine tako nekvalitetno delale, ker so bile samo dvodomne. 

To je ena pripomba, druga pa je naslednja: Vztrajam na tem, da posto- 
pek za sprejemanje posameznih skupščinskih aktov ni bil dolgotrajen zaradi 
zasedanja posameznih zborov, temveč zaradi tega, ker je imel vsak zbor več 
teles, ki so se morala sestajati s pristojnimi telesi drugih zborov, ki so morala 
sodelovati pri obravnavi številnih vprašanj oziroma je vsako telo posebej 
razpravljalo. Dostikrat smo slišali take pripombe in menim, da v tem smislu 
niso umestne. Ne vztrajam na dveh zborih, temveč bi želel samo slišati argu- 
mente poslancev organizacij sko-političnega zbora. Pa še nekaj. Ob predlogu, 
naj bi o številnih vprašanjih odločali vsi zbori, se mi zastavlja vprašanje 
števila poslancev v posameznih zborih. Ce sedaj sprejmemo argumentacijo, 
kot je bila tukaj podana, potem o drugih predlogih sploh nima pomena raz- 
pravljati in ta razprava ne more nič novega doprinesti. Torej pristanemo na 
tolikšno število zborov in poslancev posameznih zborov, kot je predlagano. 
Menim, da je o tem treba še razmisliti. Ce bi bil predlog ustavne komisije 
sprejet, bi sicer formalno imeli štiri zbore, za vrsto vprašanj pa jih borno 
kljub temu imeli pet, ker bodo v določenih vprašanjih razpravljali delegati 
občin na zasedanju v skupščini. Mene skrbi postopek, ki bo tudi v prihodnje, 
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če sprejmemo to rešitev, zelo dolgotrajen. Poudarjam, da se ne zavzemam 
izključno za rešitev, naj bi skupščina imela samo dva zbora. Proučiti je nam- 
reč treba celoten mehanizem delovanja skupščine in šele nato oblikovati pred- 
log o številu zborov. 

Se enkrat poudarjam, naj bi zbor sprejel predlog, da slišimo tudi pred- 
lagatelja nasprotnega predloga. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanka Anica Okršlar. 

Anica Okršlar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci in poslanke! 
Menim, če bi sprejeli predlog tovariša Vojska — čeprav ni neumesten — 

potem bi morali preložiti volitve, kot je dejal tovariš Gesnik in letos verjetno 
volitev ne bi mogli izvesti. Čeprav sem v začetku bila pristaš dveh zborov, 
sem po temeljiti diskusiji o strukturi skupščine prišla do prepričanja, da za- 
enkrat res ne moremo pristati na tak samoupravni mehanizem in, da so po- 
trebni trije zbori delovnih skupnosti. Če pa govorimo o racionalizaciji, kot 
je rekel tovariš Volk, potem menim, da se je tudi to upoštevalo, saj se je 
znižalo število poslanskih mest od 400 na 270. Pridružujem se mnenju tovariša 
Volka, da je treba delo parlamenta ocenjevati s stališča učinkovitosti. 

Poudarjam, če bi razpravljali o predlogu organizacij sko-političnega zbora, 
bi zavlekli postopek za sprejetje ustavnih amandmajev in potem resnično ne 
moremo govoriti o letošnjih volitvah. Strinjam pa se z mnenjem tovariša 
Vojska, da o vseh stvareh odločamo v naglici. 

Predlagam zboru, da glasujemo o amandmajih, ki jih je predložila ustavna 
komisija, ker naš zbor samostojno odloča. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima Janko Česnik. 

Janko Česnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Hotel bi poudariti, 
da samoupravna struktura skupščine, kot jo imamo sedaj, izhaja iz našega 
načina reševanja vseh družbenih zadev. Lahko se zedinimo, da bosta dva 
zbora v republiki odločala o najpomembnejših stvareh, vendar vprašanje je, 
če bomo o tem potem zadovoljni. Lahko sklenemo na hitro, kar je govoril 
tovariš Vojsk, da'je recimo zbor vezan na mnenje družbenih institucij s po- 
sameznega področja in celo na mnenja občanov, vendar vse to v cilju, da se 
skupščina pri sestavi svojih odlokov, zakonov in drugih predpisov najširše 
konzultira in da po možnosti še naprej mobilizira naše občane za izvajanje 
predpisov in zakonov. To je naš način dela in najbrž tudi v drugačnih po- 
gojih ši na sedanji stopnji razvoja ne bomo mogli privoščiti drugačnih načinov 
dela. Čeprav bi odločal samo en zbor delovnih skupnosti, je vprašanje, če 
bi lahko zajeli vse interese občanov na tem področju in, če bi bili občani s 
tem zadovoljni. Le bodimo odkriti. Tako daleč smo sedaj s to našo demo- 
kracijo, da moramo o vseh stvareh skoraj vsi odločati in, če že ne odločati, 
pa moramo biti s tem vsaj seznanjeni. Bistvena prednost našega sistema je 
tudi ta, da se o družbenih in oblastnih stvareh odloča na zelo široki ravni. 

V zvezi s predlogom tovariša Vojska bi poudaril, da ga v imenu ustavne 
komisije ne morem niti sprejeti niti odkloniti. O tem predlogu odloča vaš 
zbor. Morem reči, kolikor sem seznanjen s predlogom, organizacij sko-politič- 
nega zbora, da ni bilo podanih nobenih novih argumentov, ki bi terjali na- 
daljnje proučevanje. Predlog zasleduje samo nadaljnjo racionalizacijo skup- 
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ščinskega dela, torej zmanjšanje števila poslancev in morda racionalizacijo 
odločanja v okviru manjšega števila poslancev in manjšega kroga tistih, ki 
naj bodo konzultirani. Tudi to je lahko predmet razprave. 

Rad bi samo še poudaril, da bi bilo verjetno nesprejemljivo, da bi v 
Jugoslaviji samo Slovenija imela dva zbora, kajti Srbija in Hrvatska pred- 
videvata isto strukturo kot dosedaj, ostale republike pa so uvedle zbor občin. 

V pogledu racionalizacije skupščinskega sistema lahko rečem, da smo šli 
mi še najdalj, ker smo ukinili en zbor in na njegovo mesto postavili neko 
občasno telo, ki bo konzultirano. Ce bo to res prispevalo k racionalizaciji na- 
šega skupščinskega življenja in dela in povečalo njegovo učinkovitost, bo 
pokazala prihodnost. Poudarjam pa, da imamo tukaj rezerve. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanec Jože Nered. 

Jože Nered: V ustavni razpravi je bilo neštetokrat poudarjeno, da 
je treba racionalizirati delo v skupščini. Občani so zahtevali zmanjšanje šte- 
vila poslancev — proti temu pa se sedaj na terenu že upirajo — predvsem 
pa racionalizacijo postopka za sprejemanje aktov, da bi bila skupščina mnogo 
bolj efikasna, predvsem pa hitra pri sprejemanju določenih ukrepov. Sočasno, 
ko zaradi te racionalizacije in efikasnosti ukinjamo organizacij sko-politični 
zbor oziroma predlagani zbor občin, uvajamo posvetovalni organ — delegate 
občin. Menim, da ta rešitev ne bo prispevala k učinkovitosti dela oziroma 
k hitremu reševanju zadev v skupščini. Letošnje leto bo minilo, ne da se 
bi ti delegati občin sploh lahko sestali. Ustavni zakon za izvedbo ustavnih 
amandmajev namreč določa, da morajo občinske skupščine najpozneje do 
10. septembra določiti v svojem statutu, kako se zbira te delegate. Torej 
lahko rečemo, da ti delegati letos ne bodo imeli veliko dela. 

V točki 3 so našteta vprašanja, o katerih naj bi razpravljali delegati občin, 
Dostikrat smo slišali očitke, da je organizacijsko-politični zbor preveč 

usmerjen na občine, da preveč zagovarja stališča občin. Ne morem si pred- 
stavljati, da bi sedaj ti delegati zastopali druga stališča, kot so stališča občin. 
Obratno sedaj bomo celo zahtevali, da povejo stališče občin. Menim, da bi 
bila bolj umestna drugačna rešitev. 2e vnaprej vem, kakšni in kdo bodo ti 
delegati, v glavnem bodo predsedniki občinskih skupščin. 

Menim, da bi lahko v skupščini uvedli še eno drugo stalno obliko dela, 
to je, da bi se predsednik skupščine redno konzultiral s predsedniki občinskih 
skupščin. To je bil v tem 4-letnem mandatu samo en primer. Bili pa so redni 
posveti predsednika izvršnega sveta s predsedniki občinskih skupščin. Menim, 
da bi bili predlagani konzultativni posveti koristni, ker bi predsedniki občin- 
skih skupščin seznanili predsednika skupščine s problemi in stališči občin. 
Iz predloga ustavne komisije pa je jasno razvidno, da hočemo slišati mnenje 
občin. Torej bi z uvedbo take redne oblike dela v skupščini v glavnem dosegli 
isti cilj kot z rešitvijo — delegati občin — ki jo predlaga ustavna komisija. 

Menim, da bo ta proceduralni postopek tako dolg, da bomo čez eno ali 
dve leti doživeli še mnogo hujše kritike, kako je skupščina neefikasna. Kajti, 
če sprejmemo kot pogoj, da morajo občinski delegati povedati svoje mnenje, 
še preden ostali zbori obravnavajo posamezna vprašanja s področij, za katere 
so pristojni, potem problemov ne bomo hitreje reševali, nasprotno, njih re- 
ševanje se bo še zavleklo. 
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Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanec Bojan Volk. 

Bojan Volk: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi z razpravo 
tovariša Vojska bi poudaril, da sem osebno prepričan, da bomo v perspektivi 
imeli samo dva zbora. Toda postavlja se mi vprašanje, kakšne bi bile po- 
sledice, če zdaj obravnavo odložimo zato, da slišimo1 mnenje organizacijsko- 
političnega zbora. Odložitev obravnave bi imela za posledico prestavitev voli- 
tev na mesec september. Kot član Socialistične zveze morem reči, da je to 
skrajni rok in da Socialistična zveza najbrž ne bo mogla prevzeti odgovor- 
nosti, če bomo zavlačevali s sprejetjem ustavnih amandmajev. Če bodo volitve 
13. aprila — menim, da je to najprimernejši čas — potem moramo pohiteti, 
ker bomo na podlagi teh sprememb, morali storiti ogromno tehničnih priprav. 
Če bodo takrat volitve v vsej Jugoslaviji, potem se najbrž mi, zaradi tega 
ker smo na zahodu, ne bomo mogli orientirati na neke druge termine. 

Spregovoril bi še nekaj besed o hitrosti reševanja problemov. Ne vem 
če na druge, ampak na mene recimo pritiskajo, da je treba pred sprejetjem 
o predlaganih predpisih temeljiteje razpravljati, da imamo za to trifazni po- 
stopek, ki ga v naši praksi še nismo do kraja izpeljali. Boriti se moramo 
za to, da bomo zakone in druge predpise sprejemali po trifaznem postopku, 
ne pa po skrajšanem postopku. Menim, da ni učinkovitost skupščine v tem, 
če bo nek predpis čez noč sprejela in najbrž se tudi problemi ne rešujejo v 
skupščini. 

Postavljam vprašanje zaradi tega, ker sem v dilemi, ali je vse to, kar 
slišim, resnično in pravilno, in če je tudi moj odnos do tega vprašanja pravilen 
ali ne. Ali bomo naše predpise zopet sprejemali po skrajšanem in hitrem 
postopku, ali po normalnem postopku, kjer naim bodo znanstvene institucije 
dale določene rešitve, o katerih se bomo dogovarjali in potem, zavzeli za 
določeno rešitev. Morda je pri nas problem bolj v tem, da kreiramo politiko 
delovne organizacije do republike, da pa jo izvajamo' ne od republike do 
delovne organizacije. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Dovolite mi, da povem še svoje 
mnenje o predlogu tovariša Vojska. 

Prvič bi opozoril na to, kar sem že uvodoma povedal, da zbor samostojno 
odloča in daje svoje mnenje republiškemu zboru, da vsi zbori enakopravno1 

odločajo in sicer na podlagi istega predloga, istih argumentov in iste obraz- 
ložitve. Nadalje bi poudaril, da je bilo vprašanje dveh ali več zborov ves 
čas prisotno v razpravi in da je razprava pokazala, da za enkrat še ni čas, 
da bi šli na dva zbora, ker so odprta številna vprašanja v zvezi z rešitvijo, 
da bi imela skupščina le dva zbora, na katera trenutno ne moremo dati kon- 
kretnih odgovorov. V razpravi je bilo celo poudarjeno, da bomo verjetno 
v bodočnosti imeli le dva zbora. To je prav gotovo^ pogojeno z nadaljnjim 
razvojem samoupravnih skupnosti na posameznih področjih in odnosov med 
posameznimi družbenimi dejavniki. Menim, da je imel vsak poslanec priliko, 
da oceni obe varianti in tudi sam najde argumente za in proti. Zato se ne 
strinjam s predlogom tovariša Vojska, da bi slišali argumente poslancev 
organizacijsko-političnega zbora. Njihovo razpravo sem poslušal v celoti in 
lahko zaključim, da nam ne bi mogli dati več argumentov, kot jih je bilo po- 
dano v javni razpravi. Zato bi prosil zbor, da pove mnenje o predlogu to- 
variša Vojska. Po poslovniku imamo pravico in možnost, da zahtevamo mne- 
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nje drugih zborov o vprašanjih, o katerih razpravljamo. Vendar bi opozoril 
na to, da v tem trenutku razpravljamo o materiji, o kateri enakopravno raz- 
pravljamo z vsemi zbori in, da smo sami pristojni, da dajemo mnenje k pred- 
laganim. ustavnim amandmajem. 

Nekaj govornikov je — če sem jih prav razumel — poudarilo prvič, da 
so proti enotnemu zboru delovnih skupnosti oziroma proti temu, da bi imela 
skupščina le dva zbora, drugič, da naj zbor o tem samostojno odloča. Predlog 
poslanca dajem v razpravo in bi rad slišal mnenje zbora. Menite, da je po- 
trebno, da dam predlog na glasovanje? Jaz bi vprašanje oblikoval naslednje: 
Ali zbor meni, da je potrebno, da se seznani z argumenti poslancev organi- 
zacijsko-političnega zbora za predlog, naj bi skupščina imela dva zbora in 
to seveda na današnji seji. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko. (Dva 
poslanca.) Kdo je proti? (Večina poslancev.) Se je kdo vzdržal? (Štirje po- 
slanci.) Ugotavljam, da je zbor predlog tovariša Vojska zavrnil. Zeli razprav- 
ljati še kdo? Besedo ima poslanec Nikolaj Šabjan. 

Nikolaj Šabjan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želim izraziti svoje mnenje k tej situaciji. V celoti se namreč strinjam s tem, 
da bomo morali prej ko slej obravnavati vprašanje obstoja zborov. Menim, 
da je to »rdeča nit«, ki nas spremlja, vendar se mi zdi močno preuranjeno 
zdaj na hitro in to tik pred volitvami govoriti o ukinitvi zborov oziroma o 
tem, da bi imeli le en zbor delovnih skupnosti, torej dvodomni sistem. 

Organizacijsko strukturo bo nujno treba prilagoditi v določenem časov- 
nem obdobju, morda v prihodnjem obdobju enega leta ali več. Menim, da je 
treba to vprašanje temeljito preštudirati. Ni mogoče torej že danes govoriti o 
tem, da bi v dveh ali treh mesecih lahko o tej zadevi že kvalitetno odločali, 
saj ne vemo, kaj bi to povzročilo v sedanjem sistemu. Ne vemo še — in ne vem, 
če bi lahko kdo> že danes odgovoril na vprašanje, kakšen profil ljudi in koliko 
ljudi bi lahko odločalo v specialnih odborih tega skupščinskega zbora O' spe- 
cifičnih zadevah kot so denimo, vprašanja zdravstva, socialne politike, kulture, 
pr o svete, znanosti itd. Tega še ne vemo, ker bo izbor najbrž zek> minimalen 
glede na to, ker bo prevladoval profil poslanca s področja gospodarstva. Ali 
se bo lahko formiral takšen krog strokovnih članov odbora, ki bodo lahko 
o določenih vprašanjih preudarno odločali in da bodo zak> nosili polno od- 
govornost. 

Končno bi omenil še to, kar je že predgovornik povedal, ali je pravilno, 
menim, da moramo iti prvi v Sloveniji na ta neraziskana področja^ in ukinjati 
zbore ter prevzemati nase družbeno odgovornost. Lahko bomo ugotovili morda 
čez leto ali dve, da daločena vprašanja nismo ustrezno obdelali. Spet bomo 
v Sloveniji tisti, ki bomo nosili breme ali kritiko novega sistema. Zato bi 
morda počakali, da bodo tudi v drugih republikah razpravljali o tem ter 
šele tedaj odločali, ko bomo imeli argumentacijo za in proti. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Še kdo želi razpravljati? 
Ker se nihče več ne javi k besedi, zaključujem razpravo. 
Ker k predlaganim ustavnim amandmajem niso bile predlagane nobene 

spremembe oziroma dopolnitve, dajem na glasovanje naslednji sklep: 
Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije se v celoti strinja z 

vsebino predlaganih ustavnih amandmajev. 
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Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet. 
Prehajamo na razpravo o predlogu ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 

amandmajev VI, VII, XVII in XVIII. 
Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker se nihče ne javi k besedi, zaključujem raz- 

pravo in dajem na glasovanje naslednji sklep: 
Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije se v celoti strinja s 

predlogom ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev VI, VII, XVII 
in XVIII. 

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

Ugotavljam, da je sklep sprejet. 

Preden preidemo na 4. točko dnevnega reda, naj opozorim, da 
sem se s predsednikom republiškega in gospodarskega zbora dogovoril, da 
bi predloge za spremembe in dopolnitve sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja obravnavali na skupni seji treh zborov. Menili smo namreč, da 
bi bilo prav, da vsi trije zainteresirani zbori skupščine ne le skupno poslušajo 
ekspoze predlagatelja, temveč tudi razpravljajo na skupni seji, ker gre za 
sistemsko urejanje izredno pomembnega področja, razprava pa ima značaj 
prvih uvodnih javnih razprav. 

Se zbor strinja s predlogom, da bi to točko dnevnega reda obravnavah 
na skupni seji z republiškim in gospodarskim zborom? (Da.) 

Ker ni nasprotnih mnenj, ugotavljam, da je predlog sprejet. 
Skupna seja omenjenih zborov bo predvidoma ob 14. uri v veliki dvorani 

Skupščine SR Slovenije. Do tedaj odrejam popoldanski odmor, poslance pa 
prosim, da se ob 14. uri zberejo v avli pred veliko dvorano skupščine. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.45 in se je nadaljevala skupaj z republiškim 
in gospodarskim zborom ob 14.30 ter bila zaključena ob 17.45.) 



gr bRGANIZACUSKO - PpirTIČNi ZBOf;Jff 

57. seja 

(22. januarja 1969) 

Predsedovala: Vera Kolarič, 
predsednik organizacij sko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci. Pričenjam 
57. sejo organizacij sko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Dovolite, da vas v novem letu prav prisrčno pozdravim. 
Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Albinca Možina, inž. Ljudmila Krese, 

Avguštin Erjavec, Milka Jovan in Vida Tomšič. 
Ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko delamo. 
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 56. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog ustavnih amandmajev; 
4. predlog ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev VI, VII, 

XVII in XVIII k ustavi SR Slovenije; 
5. osnutek zakona o pravosodnem izpitu. 
Vprašam zbor, ali se strinja s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se 

strinjajo.) Če ni ugovorov, štejem, da je predlagani dnevni red sprejet. 
Zbor tudi obveščam, da prisostvuje seji kot predstavnik izvršnega sveta 

njegov podpredsednik tovariš dr. France Hočevar. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 56. seje zbora. Želi kdo predlagati kako spremembo ali dopolnitev 
k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ce ni nobenega predloga za spremembo ozi- 
roma dopolnitev, ugotavljam, da je zapisnik 56. seje zbora soglasno sprejet. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Poslanec Tone Delak je postavil izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije 
pismeno vprašanje v zvezi z zakonom o popustih na cene za skupinska po- 
tovanja otrok in mladine. Poslanec želi vedeti, zakaj še niso podpisane po- 
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godbe s prevoznimi podjetji za leto 1969, oziroma kaj ovira podpis pogodb 
in kdaj se to misli storiti. Obveščena sem, da bo odgovoril na poslančevo 
vprašanje tovariš Riko Jerman, republiški sekretar za finance. 

Riko Jerman: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na vprašanje poslanca Delaka bi želel odgovoriti takole: 

Republiški sekretariat za finance je pri reviziji obračunov avtobusnih 
podjetij za leto 1968 ugotovil, da so prevozna podjetja zagrešila več zlorab, 
zaradi česar je bilo prijavljenih 7 avtobusnih podjetij pristojnim javnim 
tožilstvom. Republiški sekretariat za finance je dne 12. novembra poslal ob- 
širno informacijo izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije o ugotovitvah pri 
reviziji, obenem pa je predlagal, da bi se naj za leto 1969 ne sprejel takšen 
predpis o popustih za potovanja, v katerem bi bile take zlorabe še v naprej 
možne. Sekretariat za prosveto in kulturo je bil zadolžen za pripravo osnutka 
novega zakona. Ta sekretariat je osnutek zakona pripravil in ga je 11. de- 
cembra predložil izvršnemu svetu. Ta, novi osnutek zakona pa po mnenju na- 
šega sekretariata ne vodi k odpravi poskusov zlorab, ker je obdržal dosedanji 
sistem regresiranja. Zato je republiški sekretariat za finance menil, da je si- 
stem regresiranja popustov po takem predlogu zakona nevzdržen, predvsem 
tudi zato, ker mora republiški sekretariat obdržati polno odgovornost za ugo- 
tavljanje poskusov zlorab, ki jih zagrešijo prevozna podjetja. Zato je naš 
sekretariat dal 20. decembra nov predlog, oziroma nov osnutek zakona o tej 
zadevi. Ta osnutek zakona, ki ga je izvršni svet že sprejel in ga v teh dneh 
poslal Skupščini SR Slovenije, izključuje možnosti zlorabe in na poenostavljen 
način ureja regresiranje prevozov. Zato bi zakon o popustih na cene za sku- 
pinska potovanja otrok, kot bi se glasil zakon o regresih na skupinska po- 
tovanja otrok in mladine, v večji meri zagotovil smotrno trošenje sredstev, 
ki jih je republika za leto 1969 v ta namen določila. Znano je, da to znaša 
točno 3 milijone. 

Celotni sistem, določen v predlogu tega zakona, zagotavlja, da bo mo- 
goče v prihodnjih letih doseči objektivno razdeljevanje republiških sredstev 
za regresiranje potovanj otrok in mladine. Republiški sekretariat za finance 
se je dne 14. januarja razgovarjal z vsemi organizacijami, ki bi se jim do- 
delila sredstva za prevoz otrok in mladine. S predlogom osnutka zakona o 
razdeljevanju sredstev uporabnikom se ne strinjajo Zveza prijateljev mladine 
Slovenije, Zveza tabornikov Slovenije, Počitniška zveza Slovenije, Zveza štu- 
dentov, Planinska zveza Slovenije, Zveza za telesno kulturo Slovenije. 

Po njihovem mnenju terja novi sistem razdeljevanja povečanje finančne 
službe pri teh organizacijah. Danes te centralne organizacije nimajo pregleda, 
kako so njihove organizacijske enote izkoristile popuste, niti ne morejo ob- 
jektivno, tako pojasnjujejo, razdeljevati prejetih sredstev na nižje organizacij- 
ske enote. Zato predlagajo, da se kot osnova za izdelavo predloga zakona 
uporabi osnutek, ki ga je izdelal republiški sekretariat za prosveto in kulturo, 
češ da je sedanji sistem bolj realen in bolj ustrezno določa uporabo po- 
pusta. Izobraževalna skupnost Slovenije, ki bo največji uporabnik razpoložljivih 
sredstev, pa se v celoti strinja s predlaganim osnutkom zakona. Meni, da se 
bo z novim načinom razdeljevanja sredstev lahko postopoma prešlo prek te- 
meljnih izobraževalnih skupnosti na planiranje izletov in ekskurzij, ki bodo 
sestavni del izobraževanja, vse to z namenom, da bodo pokrite potrebe naj od- 
daljenejših šol. 
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Pogodbe med prvoznimi podjetji in uporabniki regresnih sredstev v letu 
1969 bodo torej podpisane takoj, brž ko bo predlog zakona sprejet v naši skup- 
ščini. Verjetno se bo lahko mladina okoristila z ugodnostmi regresa, ki ga daje 
republika, že od 1. marca dalje, seveda če bo zakon sprejet po skrajšanem 
postopku. Hvala lepa! 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa! Zeli še kdo postaviti po- 
slansko vprašanje? Prosim, poslanec tovariš Berti Brun ima poslansko 
vprašanje. 

Berti Brun: Tovarišice in tovariši poslanci! Postavil bi poslansko 
vprašanje, predvsem zaradi bližnjih volitev, čeprav je ta tema na dnevnem 
redu na prihodnji seji, glede na sistem volitev. Včeraj je na Jesenicah zasedal 
politični aktiv, ki je razpravljal o sistemu bližnjih volitev v občinske skup- 
ščine in v republiško skupščino in ugotavljal, da se ta sistem ni oblikoval 
dovolj v sodelovanju z družbeno-političnimi organizacijami. O stvareh, ki se 
danes postavljajo že kot skoraj definitivne, ni bilo dovolj sodelovanja in aktiv- 
nosti na tem področju, zlasti pri določanju števila volilnih enot v občinah, 
števila poslancev, pa tudi glede sistema kot takega. Ugotavljajo se tudi ne- 
katere anomalije, na primer: v treh zborih imamo primer, da na V3 sloven- 
skega prebivalstva odpade 50 % poslancev, na 2/s prebivalcev pa ostalih 50 %. 
Čeprav ta predlog sistema temelji na številu zaposlenih, se mi zdi, da 2/s slo- 
venskega prebivalstva tudi od nečesa živi. Vse to ustvarja politični problem, 
ker vemo, da se ob volilnih pripravah nalaga Socialistični zvezi največje po- 
litične naloge in prav zaradi tega postavljam to vprašanje tako glede na šte- 
vilo poslancev zborov, kot tudi glede na število volilnih enot. 

Zaradi tega želim, da se to vprašanje pojasni do prihodnje seje zbora, 
ko bo tudi ta tema na dnevnem redu, oziroma, da se dajo določeni predlogi 
za spremembo. 

Drugi problem, ki ga mislim postaviti kot poslansko vprašanje, pa je 
problem slovenskega železarstva, zlasti pa železarne Jesenice. 

Kot železar ne morem mimo perečega problema, ker vem, da je železarna 
bazična industrija in, da je v izredno kritičnem finančnem položaju. Tega po- 
ložaja pa železarji s količinskimi rekordi, z večjo produktivnostjo, z vsemi 
notranjimi napori in s kvalitetnimi premiki ne moremo rešiti, ker so problemi 
izven nas, zlasti če upoštevamo, da so bile slovenske železarne po vojni nosilke 
izgradnje jugoslovanskega gospodarstva in da so bile še v zadnjem času de- 
ležne kreditov in rekonstrukcije prav v času reforme, ko je postal gospodarski 
položaj neprimerno težji. 

Znotraj nas so podvzete vse mere, da bi olajšali položaj, tudi z integracijo 
se pričakuje boljša situacija, vendar vse to položaja ne rešuje, temveč le 
olajšuje. Zato pričakujemo zunanje ukrepe in zdi se mi, da tu izvršni svet ni 
dovolj aktivno posegel v reševanje tega problema, ker se več rešuje admini- 
strativno, premalo pa aktivno na samem terenu, če upoštevamo, da je ta pa- 
noga gospodarstva podvržena plafoniranim cenam, ki se znajdejo nasproti ce- 
nam, ki se prosto formirajo. To zmanjšuje akumulacijo, oziroma akumulacije 
sploh ni, kot je primer jeseniške železarne, ki tudi z rekordi in vsemi notra- 
njimi ukrepi in uspehi ne pokriva osebnih dohodkov. Mislim, da je to problem, 
ki je zelo pomemben in važen za slovensko gospodarstvo. Zaradi tega želim 
vedeti in prosim odgovor do prihodnje seje, kakšni intenzivni ukrepi se na 
19 
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tem področju predvidevajo poleg naših notranjih, zlasti glede politike kredi- 
tiranja za rekonstrukcijo železarn, predvsem jeseniške, ker so krediti zelo ne- 
ustrezni in prinašajo velike finančne obveznosti, hkrati pa ne pokrivamo niti 
svojih tekočih poslovnih stroškov- glede na to, da so poslovni stroški višji, 
kot pa je prodajna cena izdelkov. Zato tudi prosim v imenu jeseniških žele- 
zarjev predsednika izvršnega sveta, da bi obiskal še železarske revirje, kar 
je želja vseh železarjev. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Obe poslanski vprašanji bom poslala iz- 
vršnemu svetu, vendar bi rada glede prvega vprašanja tovariša Bertija Bruna 
informirala zbor, o čemer ste verjetno že informirani, da smo za 29. januar 
sklicali ponovno sejo našega zbora, na katerem bomo med ostalim obrav- 
navali tri volilne zakone, to je zakon o volitvah poslancev, zakon o volitvah 
občinskih odbornikov in zakon o volilnih enotah. To opozarjam predvsem 
zaradi tega, ker bodo verjetno podobna vprašanja nastajala tudi v bodoče 
in da bi imeli pred očmi, da bo to pravzaprav tema prihodnje razprave 
na seji. 

Prosim, želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne.) Če ne, potem 
zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 3. točko dnevnega 
reda, to je na obravnavanje predlogov ustavnih amandmajev. 

Uvodoma želim povedati, da je naloga vseh zborov delovnih skupnosti 
naše skupščine, da skladno z določbami 166. člena ustave SR Slovenije dajo 
republiškemu zboru le svoje mnenje o tem, ali se strinjajo z vsebino pred- 
laganih ustavnih sprememb. Glede na to ni naloga našega zbora, da spreje- 
mamo ustavne amandmaje, temveč da o njih le razpravljamo in da nato spo- 
ročimo to svoje mnenje republiškemu zboru, ki bo jutri na svoji seji, kolikor 
se bodo trije zbori strinjali s predlaganimi ustavnimi amandmaji, razglasil 
sprejetje teh ustavnih amandmajev. Kolikor pa ne bi prišlo do skupnega 
predloga za spremembo posameznega amandmaja, oziroma ga ne bi podprli 
vsaj 3 zbori delovnih skupnosti, velja, da je tak amandma sprejet v besedilu, 
kot ga je sprejel republiški zbor. 

Kot veste, je ustavne amandmaje pripravila skupna komisija vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. Predlog teh amandmajev ste 
sprejeli skupno s sklicem za današnjo sejo zbora. Poleg tega ste, sicer zelo 
pozno, prejeli še predlog dopolnitev in sprememb k amandmajem k ustavi 
Socialistične republike Slovenije, ki ga je prav tako predložila skupna ko- 
misija vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. Ustavna 
komisija je določila za svojega predstavnika na današnji seji zbora podpred- 
sednika komisije dr. Jožeta Brileja, ki bo tudi odgovarjal na morebitna vpra- 
šanja, ki bodo v razpravi postavljena. 

Pričenjam razpravo v načelu. Zeli kdo razpravljati v načelu k ustavnim 
amandmajem? (Ne.) Če ni v načelu razprave, prehajam k razpravi o posa- 
meznih amandmajih, to je v podrobnostih. Imam že dva prijavljena disku- 
tanta, in sicer pozivam tovariša poslanca Janka Sabca. Prosim. 

Janko Šabec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci! 
Danes, ko bomo odločali o nekaterih spremembah ustave naše republike o 
politični ureditvi naše nacije, o spremembah, ki jih zahteva naš samoupravni 
in družbeni razvoj, želim zboru povedati nekatere pripombe in pomisleke, 
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ki niso samo moje, temveč pripombe, mnenja in predlogi, ki so odraz javne 
razprave na določenem območju, pripombe, mnenja in predlogi osnovne ce- 
lice našega družbenega in samoupravnega sistema, temelja družbeno-politične 
skupnosti, komune. Ko so bili predlogi za spremembo ustave dani v javno 
razpravo, so bila načela in pogledi na nekatera vprašanja bistveno drugačni 
od predlogov oziroma amandmajev, o katerih danes razpravljamo. Ustava 
naj bi se spremenila oziroma dopolnila le v pomembnih vprašanjih, ki naj 
bi omogočila hitrejše uresničevanje ustavnih načel. V pobudi za obravnavo 
ustavnih sprememb in sprejetih predlogih na sejah vseh zborov Skupščine 
Socialistične republike Slovenije so vse razprave tekle tudi o vprašanju, kako 
v parlamentu zagotoviti močnejši vpliv občine, njene strukture in kakšno 
predstavništvo naj občine imajo v tem parlamentu. 

Globlje od postavljenega načela pa posega predlog šestega amandmaja, 
ki bistveno spreminja strukturo parlamenta. Upam si trditi, da občinska in- 
tegrirana samouprava nima ustrezne rešitve in da je postavljena le simbolična 
oblika, ki k stvari ne more bistveno doprinesti. Gre za to, da dobi ali vsaj 
obdrži komunalni sistem svojega predstavnika v svojem najvišjem nacional- 
nem predstavniku, v parlamentu. V komuni so izoblikovani interesi v vseh 
interesnih skupinah. Ti interesi morajo priti do izraza tudi v republiki in 
v vseh organih, ki določajo v posameznih pravicah delovnega človeka in 
občana. Predlog, da bi namesto organizacijsko-političnega zbora dobile komune 
svojega predstavnika v slovenski skupščini, zbor občin, je bil na terenu ugodno 
sprejet. Na vseh javnih razpravah, na katerih sem sodeloval, so se predstav- 
niki občanov, političnih organizacij in samoupravnih organov enotno izrekli 
za ta zbor. Tako solucijo je prvotno predlagala in jo zagovarjala tudi ustavna 
komisija. Vsi dokumenti, ki jih je izdala ustavna komisija, govorijo temu v 
prid, razen zadnje izdanih predlogov amandmajev. Rezultat javne razprave, 
katere pa o tem vprašanju ni bilo, pa naj bi bil nasproten. V to nisem pre- 
pričan. Težko bo prepričati tudi odgovorne činitelje v komunah, da je temu 
bilo tako. Ce so dani predlogi, da se izloči od določanja tiste faktorje, ki bi 
morali biti pri nadaljnjem kreiranju komunalnega sistema prisotni, zlasti pa 
pri določanju konkretne politike, ki zadeva občine, potem ne morem razumeti, 
zakaj ne bi javno spregovorili in vprašali slovensko javnost, ali vsaj njen 
aktivni del za mnenje. Manjka tudi ocena, zakaj so sprejete nekatere rešitve, 
ki niso dobile večine v razpravah. S tako ureditvijo skupščinskega sistema 
bodo okrnjeni interesi temeljnih družbeno-političnih skupnosti. Namesto, da 
bi komunalni razvoj šel naprej, se razvijal in utrjeval, bo stagniral ali celo 
nazadoval. 

Ce smo dali občini pretežno samoupravni značaj, moramo temu samo- 
upravnemu subjektu omogočiti, da se bo povezoval s širšo družbeno-politično 
skupnostjo in bil prisoten pri odločanju o vseh vprašanjih, ki kakorkoli lahko 
vplivajo na njen nadaljnji razvoj, zlasti pri reševanju skupnih zadev, pomemb- 
nih za občine in republike. Če bo občinska politika ostala samo v mejah občine, 
potem ne bo uresničeno načelo enotnosti, čeprav teorija ne priznava republiki, 
da je zveza občin, temveč ji priznava pretežno element državnosti, vendar 
je ta družbeno-politična skupnost sestavljena iz temeljnih družbeno-političnih 
skupnosti — občin. Različni interesi in problemi občin bi se morali reševati 
in stališča izoblikovati prav na nivoju republike, v njenem parlamentu. 

Bojazen, da bi bil zbor občin premočan predstavnik, ki bi zagovarjal 
občinske interese, je po mojem prepričanju odveč. Mišljenja sem, da so občin- 
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ski interesi in problemi prav tako republiški interesi. Utemeljitev, da bo 
bodoči republiški zbor tisti, ki bo skrbel za lokalne občinske interese, me ne 
prepričuje. Res, da naj bi imeli v bodočem republiškem zboru člani vsake 
občine svoje predstavnike, vendar bo že v tem zboru nastopalo pravilo večjega 
in močnejšega. Zaradi dvodomnosti občinskega delovanja bodo prizadevanja 
in odločitve odvisne od zborov delovnih skupnosti kot enotni pojem. Odločanje 
dveh zborov pa se predvideva enakopravno prav v tistih zadevah, ki so po- 
membna in odločilna za nadaljnji razvoj občine. Lahko trdim, da pogosto 
pri teh strukturah, ki bodo imele svoje predstavnike v samoupravnih zborih 
našega parlamenta, ni vedno posluha za reševanje skupnih problemov, ali 
kot jim po domače rečemo, občinskih problemov. Menim, da ni nič manj 
važna samouprava tistih institucij, ki se direktno ukvarjajo in rešujejo te 
občinske probleme, kot je samouprava šolstva in zdravstva, ki bodo imeli svoje 
predstavnike v parlamentu. Ne vem zakaj ne bi smele imeti občine, njeni 
najvišji samoupravni organi in predstavniki ljudstva ter druge samoupravne 
organizacije svoje zastopnike v nacionalnem parlamentu, ki bi zastopali inte- 
rese v vseh slojih v občini. Mar so vprašanja šolstva in zdravstva bila že do- 
sedaj stvar šolnikov in zdravnikov? Ali niso ta vprašanja že dosedaj dokaj 
uspešno reševale občinske skupščine? Ali niso tudi te že reševale različne 
interese vseh zainteresiranih v občini? Tudi v prizadevanja, da bi bilo bodoče 
skupščinsko delo samo z ukinitvijo enega zbora in z zmanjšanjem števila po- 
slancev racionalnejše, nisem prepričan. Verjamem, da se teži za tem, vendar 
predvidena struktura in organizacija bodočega parlamenta mi ne daje jamstva, 
da bodo prizadevanja urisničena. Ce že govorimo o racionalizaciji dela naše 
skupščine, ki naj bi temeljila na zmanjšanju števila zborov in na zmanjšanju 
števila poslancev, potem bi se lažje odločil za to, da ustvarimo čisti dvodomni 
sistem, v katerem bi imeli poleg republiškega zbora še enotni zbor predstav- 
nikov vseh delovnih ljudi. Seveda bi moral v takem primeru tudi republiški 
zbor zajeti vse strukture delovnih ljudi, integriranih znotraj občine in bi tako 
praktično predstavljal zbor komun. 

V okviru tako zasnovanega zbora bi se oblikovala splošna nacionalna 
politika, ki bi bila resnična odraz vsakdanjih teženj, interesov, ki se vsako- 
dnevno pojavljajo v občini. Struktura takega parlamenta bi bila po mojem 
mnenju mnogo bolj čista, kot pa predlagana, ki prav ta dejstva zamegljuje. 
Rešitve ustavnih amandmajev bodo prizadele večino slovenskih občin. Prve 
posledice, ki bodo nastale, so že vidne. Če bodo sprejeti ustavni amandmaji 
taki, kot so predlagani, bodo sledile spremembe tudi v volilnem sistemu. Se- 
danji način volitev poslancev po teritorialnem načelu bo odpravljen. Z uvedbo 
načela volitev poslancev po številu prebivalcev oziroma po številu zaposlenih 
za samoupravne zbore bo skoraj polovica slovenskih občin, ki ne bodo imele 
svojih predstavnikov v nacionalnem parlamentu, ne bo imel kdo zastopati 
njihove interese. Vse te občine so prav tiste, ki morajo in hočejo imeti vpliv 
na določeno nacionalno politiko. Nevzdržno bo, da bodo tri mesta z eno četrtino 
slovenskega življa imele več poslancev v parlamentu kot ostale tri četrtine in 
da bodo ti poslanci enakopravno odločali o vseh zadevah za celoten slovenski 
prostor. Teoretično se tej trditvi da oporekati, trenutno se je da tudi ovreči, 
praksa pa bo pokazala svoje. V federaciji je bilo na račun omejevanja pravic 
republiki izrečenih in napisanih vrsto očitkov. Republika pa hoče uvesti danes 
do občanov in občinskih skupščin take odnose, kakršni so bili s strani federacije 
do nje, ali celo še slabše. 
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Predlog amandmaja predvideva, da se obvezno skliče zasedanje delegatov 
občin o posameznih vprašanjih, preden bodo ta obravnavana v parlamentu. 
Tudi ta solucija samo zamegljuje bistvo problema. Čemu naj se sestajajo na 
zasedanju delegati občin in obravnavajo probleme, ko ne bodo imeli pravice 
odločanja. S tako organizacijo in strukturo parlamentarnega dela se formalno 
uvaja zbor komun, oziroma zbor občin, brez pravic in dolžnosti. Zakaj se zbora 
občin potem ustavno ne uredi, mu da vse pravice in dolžnosti, ki jih bodo 
imeli ostali samoupravni zbori? Ker temu ni tako, je očitno, da se hoče načrtno 
izločiti občine kot družbeno-politične skupnosti in njene samoupravne organe, 
občinske skupščine, od vplivanja na splošno republiško' politiko, da se hoče 
republika otresti dolžnosti in odgovornosti do tistih krajev, kjer živi in dela 
SU vsega slovenskega ljudstva. S tako organizacijo parlamentarnega delovanja 
sem še manj prepričan v trditev, da bo bodoče delo racionalnejše in cenejše. 
Prepričan pa sem, da bo institucija delegatov občin, njih želje, potrebe in 
zahteve le glas vpijočega v puščavi. 

Na podlagi navedenih dejstev, ki opravičujejo postavitev zbora občin 
in razlogov, ki jih je ustavna komisija sama našla ter jih v svojih gradivih 
večkrat navedla, predlagam dopolnitev amandmaja VI in VII tako, da se 
glasita: 

Amandma VI: 1. Skupščina SR Slovenije ima republiški zbor, ki ga sestav- 
ljajo poslanci občanov kot pripadniki naroda in narodnosti SR Slovenije, zbor 
občin, ki ga sestavljajo odposlanci občinskih skupnosti, gospodarski zbor, pro- 
svetno-kulturni zbor in socialno-zdravstveni zbor, ki jih sestavljajo odposlanci 
delovnih ljudi v delovnih skupnostih z ustreznih področij družbenega dela 
(Zbori delovnih skupnosti). 

Republiški zbor Skupščine SR Slovenije šteje 75 poslancev. Zbor občin 
šteje toliko poslancev, kolikor je občin v SR Sloveniji. Vsak zbor delovnih 
skupnosti pa šteje 75 poslancev. 

S tem se nadomestijo določbe 183. člena in 1. odstavka 139. člena ter 
dopolni določba 54. člena ustave SR Slovenije. 

2. Poslance republiškega zbora volijo občani neposredno in sicer po pra- 
vilu, da se voli en poslanec na približno enako število prebivalcev in da se 
voh v vsaki volilni enoti po en poslanec. Poslance zbora občin volijo občinske 
skupščine. V vsaki občini se voli en poslanec zbora občin. Poslance zborov 
delovnih skupnosti volijo občinske skupščine. V vsaki občini se voli en poslanec 
vsakega zbora delovnih skupnosti. Preostalo število poslanskih mest vsakega 
zbora delovnih skupnosti pa se porazdeli na občine z največjim številom de- 
lovnih ljudi s področja zbora, sorazmerno njihovemu številu v vsaki občini. 

Pravico biti voljen za člana, republiškega zbora ima vsak občan, ki ima 
splošno volilno pravico. Pravico biti voljen za člana zbora občin ima član 
občinske skupščine in vsak drug občan, ki prebiva v občini in ima splošno 
volilno pravico. Pravico biti voljen za člana zbora delovnih skupnosti imajo 
člani delovnih skupnosti in člani organov upravljanja združenja delovnih orga- 
nizacij z ustreznega področja dela. To pravico imajo tudi tisti člani drugih 
skupnosti in člani organov upravljanja teh skupnosti z ustreznega področja 
dela in tisti občani, ki se ukvarjajo z dejavnostjo z ustreznega področja dela, 
za katere tako določi zakon. Za člane zbora delovnih skupnosti je lahko voljen 
samo občan, ki ima splošno volilno pravico-. Način volitev poslancev ureja 
zakon. 
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S tem se nadomestijo določbe drugega odstavka 139., 140., 141. in 142. člena 
ter drugi in tretji odstavek 144. člena ustave SR Slovenije. 

Amandma VII se glasi: 
1. Zadeve iz pristojnosti skupščine SR Slovenije izvršujejo pristojni zbori 

enakopravno. Republiški zbor in pristojni zbor delovnih skupnosti enakopravno 
izvršujeta zadeve in pristojnosti skupščine SR Slovenije, določene v 148., 149. 
oziroma 150. členu ustave SR Slovenije. Republiški zbor in zbor občin enako- 
pravno obravnavata vprašanja s področja svoboščin pravic in dolžnosti človeka 
in občana, zunanje politike, narodne obrambe, državne varnosti, notranje po- 
litike, sprememb meja republike, sistema družbenega samoupravljanja, pravic 
in dolžnosti občin in drugih družbeno-političnih skupnosti ter druga vprašanja 
družbeno-političnega sistema, vprašanje družbene,, lastnine in premoženjsko- 
pravnih odnosov, vprašanja s področja pravosodja, sistema financiranja druž- 
beno-političnih skupnosti in delovnih razmerjih ter druga vprašanja, ki po 
tej ustavi ne spadajo v delovno področje republiškega zbora in pristojnega 
zbora delovnih skupnosti ali v samostojno delo v področje posameznega zbora; 
sprejemata republiški proračun in zaključni račun o izvršitvi republiškega 
proračuna; volita, imenujeta in razrešujeta predsednika in člane izvršnega 
sveta ter republiške funkcionarje ter druge organe, ki jih voli oziroma imenuje 
skupščina in uveljavljata pravice skupščine glede odgovornosti politično-izvr- 
šilnih organov; sprejemata zakone in druge akte o vprašanjih iz 3. odstavka te 
točke ter opravljata druge zadeve, ki po tej ustavi ne spadajo v delovno 
področje republiškega zbora in zbora delovnih skupnosti oziroma v samostojno 
delovno področje posameznega zbora. 

Zbor občin v okviru svojega delovnega področja samostojno obravnava 
vprašanja v zvezi z izvrševanjem zakona in drugih aktov ter druga vprašanja, 
ki so skupnega pomena za občane v občinah in drugih samoupravnih skupno- 
stih, da se uskladi razvoj samoupravnih odnosov in razvija sodelovanje teh 
skupnosti. Zbor občin ima pravioo dajati občinam, samoupravnim skupnostim 
in drugim organom priporočila o teh vprašanjih. 

S tem se nadomestijo določbe 151. in 152. člena ustave SR Slovenije. 
Točka 2 amandmaja VII se v tretjem odstavku v prvem stavku dopolni 

tako, da se glasi: Republiški zbor in zbor občin kot enotni zbor in enotni zbor 
delovnih skupnosti enakopravno obravnavata temeljna vprašanja. Ostalo be- 
sedilo ostane nespremenjeno. Zadnji odstavek te točke se' črta. Točka 3. tega 
amandmaja se črta. 

Nesprejemljive za občinske skupščine so tudi določbe druge točke XVI. 
amandmaja. Iz dikcije teh določb je zaključiti, da občinske skupščine ne delajo 
in ne vodijo take davčne politike, ki bi bila koristna in napredna za nadaljnji 
komunalni razvoj in razvoj vseh panog v občini, ki so pomembne za vse občane, 
vse organizacije in celotno družbo. Praksa nam kaže, da na nivoju občine ob- 
stoj ijo v marsičem predhodna dogovarjanja, da se iščejo predhodna mnenja 
in soglasja, da se ne nastopa avtoritativno. Takih postopkov in načinov je na 
nivoju republike redno zaslediti, Določanje prispevkov, davkov in taks je v 
občini bolj samoupravno kot v širši družbeno-politični skupnosti. Občinske 
skupščine imajo pretežno naloge, ki so prenesene in le malo je izvirnih. Izvajati, 
zato tudi financirati, moramo prve in druge. Delitev med občinami in republiko 
je bila vse do sedaj neugodna, tako je neugodna tudi za letošnje leto. Mogoče 
bo situacijo rešil izvršni odbor republiške izobraževalne skupnosti, ki je po- 
oblaščen, da priznava nekaterim občinam dopolnila sredstva. Ce bodo občinske 
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skupščine predpisale nove dohodke in iskale rešitev iz nemogočega stanja, ne 
bodo tega delale iz nekih pretenzij. po- dodatni obremenitvi, ampak iz potrebe. 
Trdno pa sem prepričan, da nobena občinska skupščina ne bo storila kaj takega, 
da bi delovnim ljudem ali delovnim organizacijam bistveno ogrozila enako- 
praven položaj, saj zlasti v občini deluje samoupravni mehanizem in prav tu 
delovni ljudje in občani participiraj© pri vseh odločitvah. Zato predlagam, da 
se 2. točka XVI. amandmaja črta. 

Amandmaje podpirajo poslanci: Jože Trošt, Alojz Stegu, Albin Kuret, 
Bruno Adam, Franc Svetelj, dr. Albert Merlo in Stevo Eberl. 

Predsednik Vera Kolarič: K razpravi se je priglasil dr. Vanek Šiftar. 

Dr. Vanek Šiftar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! 
V začetku bi se želel opravičiti, da ne bom mogel govoriti o spremembah in 
dopolnitvah k ustavnim amandmajem z dne 17. januarja, ker jih nisem še 
prejel. V teh dneh sem bil odsoten in jih nisem mogel prebrati. Želim govoriti 
o dveh skupinah vprašanj. 

Prvič, nekaj pripomb k amandmajem zvezne ustave, ki so bili objavljeni 
v Uradnem listu 55/68 in s tem v zvezi glede odnosa med temi amandmaji in 
republiškimi in drugo skupino' vprašanj, o samih republiških amandmajih. 
Izgleda sicer, da sem nekoliko kršil načelo, ker se nisem javil k načelni raz- 
pravi, vendar izgleda, da je bolje, da povežem oboje. 

V prvi skupini vprašanj se mi zdi, da je treba ugotoviti, da to, kar je 
v uradnem listu objavljeno, daje izraz, da je tekst, ki nam je dan, sorazmerno 
slab prevod, nasproten načelu, naj osnutki nastajajo od vsega začetka. Mislim, 
da je treba čimprej prinesti spremembe oziroma dopolnitve k objavljenemu 
ustavnemu amadmaju, kajti če samo opozorim na XV. ustavni amandma, na 
prvi odstavek, da je tekst tak, kakršen je objavljen, skoraj nerazumljiv. 

Drugo, kar kaže na različno pojmovanje in na različno izhodišče, je ter- 
minološka neusklajenost. Zdi se mi, da si pri ustavi različnih pojmov za isto 
stvar, za isto vsebino ne bi smeli dovoljevati. Naj navedem nekaj konkretnega. 
V VIII. zveznem amandmaju je dosledno uporabljen izraz, da so člani zborov 
delegati republike, avtonomne pokrajine, delovnih ljudi in občanov. To do- 
sledno izhaja tudi iz ustave in sicer iz 75. člena zvezne ustave, ki v svojih 
določilih, ko govori o družbeno-političnem sistemu, pravi, da je predstavniško 
telo družbeno-politične skupnosti skuščina, ki jo sestavljajo delegati občanov 
in delovnih ljudi v delovnih skupnostih. Enako besedilo je ohranjeno tudi v 
republiški ustavi in sicer v 54. členu. Ta člen ni spremenjen. Mi pa v republi- 
škem amandmaju, to je v VI. amandmaju, naenkrat uvajamo, da je sestavljena 
skupčina iz odposlancev. Da pa gre za bistveno razliko med delegatom in med 
odposlancem, je pa evidentno iz našega VII. amandmaja, in sicer iz točke 3, 
odstavek 1, kjer govorimo o delegatih občin. To se pravi, da jasno ločimo, da 
imamo odposlance in da imamo delegate. S tem v zvezi bi želel opozoriti na 
nekaj, kar se mi zdi nevzdržno, čeprav smo o tem že govorili, to je, zakaj 
člana občinske skupščine vedno imenujemo za odbornika. Če gledamo nekatera 
gradiva iz NOB, s katerimi so položeni temelji novi oblasti, nismo delali po- 
imenske razlike med članom krajevnega oziroma vaškega narodnoosvobodilnega 
odbora itd. Zato menim, da bi bilo treba misliti, da gre za predstavnika delov- 
nih ljudi, za predstavnika občanov, ki se ločita le v pristojnosti, ki jih ima 
posamezna skupščina oziroma posamezni organ. 



296 Organizacij sko-politični zbor 

Drugo, kar sem si zastavil, je vprašanje, o katerem je bilo mnogo govora. 
Gre samo za en izraz, to je XV. zvezni amandma, ki je skoraj identičen s 
XIII. republiškim. V prvem odstavku, ko gre za razvijanje upravljanja v de- 
lovnih organizacijah, je tudi govora, da delovne skupnosti lahko poverijo do- 
ločene izvršilne funkcije, sedaj citiram zvezni amandma, kolegijskemu in indi- 
vidualnemu organu. Naš amandma, mislim, je zelo prav sledil splošni diskusiji 
in pomenu, ki ga dajejo delovne skupnosti razvoju samoupravljanja in pravilno 
uporablja »kolektivnim organom«. Kolikšna je razlika med enim in drugim 
pojmovanjem, se je zavedala naša ustavna komisija, saj je to razvidno iz njene 
obrazložitve v 4. odstavku na strani 11. Namreč, lahko bomo prišli v situacijo, 
da imamo različni zvezni tekst in republiški, čeprav velja splošno načelo, da 
tam, kjer ni usklajenosti, velja zvezna ustava. Se neka stvar, za katero se 
mi zdi, da bi jo bilo treba uskladiti, je v 3. odstavku XV. zveznega amand- 
maja, kjer je določeno, da se z zakonom lahko določi poseben postopek in 
način za imenovanje in za razrešitev individualnega organa delovne organiza- 
cije, ki upravlja zadeve posebnega družbenega pomena. Poudarek je na vsebini 
poslovanja delovne organizacije, torej na zadevah. Republiški amandma v 
3. odstavku pa ne govori o zadevah, govori pa o dejavnosti. Imamo dve vrsti 
delovnih organizacij, kjer se individualni organ drugače tretira. Ustava, v dru- 
gem odstavku 90. člena, ki ostane v veljavi, in 79. členu, govorita o delovnih 
organizacijah, ki opravljajo dejavnost ali zadeve posebnega družbenega po- 
mena. To se pravi, da i po predmetu i po vsebini poslovanja jih ločimo in 
je teh členov več. Sedaj bomo naenkrat imeli položaj, da zvezni amandma 
poudarja zadeve, republiški pa dejavnost, v ustavi pa stoji, da gre za delovne 
organizacije, ki opravljajo zadeve ali dejavnosti posebnega družbenega po- 
mena, in da imajo tam posebno ingerenco družbene skupnosti. Mislim, da ne 
bo odveč, če na nekaj opozorim, kar bi sicer spadalo na prihodnjo sejo, ko bomo 
obravnavali volilne zakone in sicer na tole: 

V VI. amandmaju, v 4. odstavku točke 2 je govora o volilni pravici. Pred- 
vsem gre za volilno pravico kmetijskih proizvajalcev, kjer je bila doslej velika 
neenakopravnost človeka v našem volilnem sistemu, ki pa ni bila odvisna 
toliko od zakona, kakor od premalo občutljivega tolmačenja in uporabljanja 
zakona na terenu. Marsikje so priznavali pasivno in aktivno volilno pravico 
kooperantov tistemu, ki je kooperacijsko pogodbo podpisal, se pravi, da je 
izhajala iz lastnine, ne pa iz dela, čeprav so nam nekdaj, ko smo razreševali 
viničarske odnose, zelo jasno povedali, da je mnogokrat lastnik, ki je podpisal 
tak odnos, bil nesposoben za delo. Na ta način so se mladi ljudje, tisti, ki so 
dejansko delali v kooperaciji, izključevali. Mislim, da bi morali biti glede tega 
zelo previdni in bi morda kasneje, ko bomo urejevali kooperacijo, tudi v ko- 
operacij ski pogodbi navedli osebe, ki delajo na osnovi te pogodbe z delovno 
organizacijo oziroma z delovno skupnostjo. 

Prehajam k VIII. amandmaju republike in sicer k 5. odstavku in k 2. točki. 
O tej stvari je deloma govoril že tovariš Šabec, vendar pristopam jaz k temu 
z drugega vidika. V pravkar omenjenem odstavku je rečeno, da republiški 
zbor samostojno opravlja vse dosedanje zadeve, ki so določene v 152. členu 
republiške ustave, razen volitev članov v zbor narodov zvezne skupščine. 
Mislim in menim, da bi nekatere zadeve, prav zaradi krepitve vloge delovnih 
skupnosti, morali že sedaj prenesti v obravnavo republiškemu zboru, skupno 
z enotnim zborom. Vzemimo primer: mislim, da bi bilo povsem logično, da 
republiški zbor in enotni zbor odločata o podaljšanju mandata, in zakaj ne bi 
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predstavniki delovnih skupnosti končno odločali tudi glede podaljšanja mandata 
odbornikom zbora delovnih skupnosti v občini, kjer smo jasno razčistili, da gre 
za določen delavski svet na območju družbeno-politične skupnosti. Mislim, da 
je to eno osnovnih vprašanj v samoorganiziranosti. Drugo vprašanje: mislim, 
da bi pri uresničevanju pravic skupščine glede odgovornosti politično-izvršilnih 
organov in republiških funkcionarjev skupščine morali tudi predstavniki de- 
lovnih skupnosti imeti svojo besedo. Končno gre za rezultate njihovega dela. 
Mi smo bili priče vrsti razprav, ko so delovne skupnosti bile postavljene pred 
dejstvo in se je potem vprašanje odgovornosti pač postavljalo tam, kamor ne 
spada. To moje razmišljanje podkrepim z dobro ugotovitvijo ustavne komisije, 
saj ustavna komisija na strani 6 v 4. odstavku sama pravi, da bodo nekatera 
vprašanja postopoma prehajala v dvodomno pristojnost, ozirom v pristojnost 
republiškega zbora in enotnega zbora. Mislim, da sta ti dve vprašanji, ki sem jih 
navedel, že taki, da bi jih brez kakršnekoli težave lahko dali v tako raz- 
pravljanje. 

Nastane sedaj neko vprašanje, ki se mi je vsililo pri VIII. republiškem 
amandmaju in sicer v 3. odstavku, ko je govora o tem, kakšna pooblastila lahko 
imajo delovna telesa skupščine. Malo me moti, ko postavljamo, da lahko 
zahtevajo potrebne podatke, spise in druge listine od organizacije in državnih 
organov itd. Nam je praksa kazala, da je včasih tudi umestno, da pogledamo 
splošne akte delovnih organizacij. To tembolj, ker smo vrsto stvari že prenesli 
v urejanje delovnim skupnostim s samoupravnimi splošnimi akti. 

Zaustavil bi se rad še pri X. republiškem amandmaju. X. republiški 
amandma je vsaj v glavnem istoveten s XIII. zveznim amandmajem. Če ga že 
omenjam, moram reči še to, da primerjava med republiškimi in zveznimi 
amadmaji kaže, da res gre za prehod. Ce samo primerjamo istovetno vsebino, 
kako je uporabljena sintaksa, slovnica, potem kaj hitro ugotovimo, da načelo, 
kako naj zvezni predpisi nastajajo, na kar je ustavno sodišče s pismom opozo- 
rilo, ni bilo upoštevano. 

Pri tem bi se rad ustavil pri enem vprašanju. Dosedaj nisem dobil še nikjer 
odgovora, zakaj izključujemo referendum, kadar ne pride do soglasja pri raz- 
pravljanju o spremembah oziroma dopolnitvah ustave. Dosedanja zvezna in 
republiška ustava poznata referendum. Mislim, da niso zaman teoretiki ustav- 
nega prava oziroma sploh teoretiki družbeno-političnega sistema Jugoslavije 
referendum prav posebej opisovali in obdelovali. Naj omenim samo akademika 
in znanega profesorja dr. Jovana Đorđevića, in njegovo razpravo, ki je pred 
nedavnim izšla v francoščini o našem ustavnem sistemu, kjer je prav posebej 
poudarjen referendum. Mi smo sedaj napravili nebistveno razliko med zakoni 
in dopolnitvami ustave, vsaj če primerjamo 188. člen zvezne ustave in 164. člen 
republiške ustave. Mislim, da smo si enotni v enem vprašanju. Lahko so vo- 
livci še kako zainteresirani, da pride do spremembe ustave oziroma do dopol- 
nitve, vendar je treba čakati. Ali v tem času čakanja volivci nimajo pravice, 
da lahko odpokličejo svoje poslance, ker izgubijo zaupanje do njih? Ce je njihov 
interes do izpolnjevanja ustave in se ne morejo soglasiti s poslancem, lahko 
končno poslancu tudi povedo svoje, saj nimamo nikjer definirano in nikjer 
tudi ne moremo definirati, kaj je zaupanje, ki je vsebina mandata. Zato mislim, 
da bi bilo treba vsaj to pojasniti, kajti tu gre za bistveno odstopanje. Čleveku 
se vsiljuje sicer odgovor na to, da je možno razpisati referendum, saj sedanja 
ustava ne izključuje možnosti, da družbeno-politična skupnost, bodisi federacija 
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ali pa republika, ne bi smela in ne bi mogla razpisati referenduma. Ob tem 
bi opozoril, da še vedno nimamo zakona o referendumu. 

Mislim, da bi o vprašanju udeležbe volivcev pri vplivu na spremembo 
ustave le bilo treba razmisliti. Najbrž ne bo potrebe, da bi referendum kdajkoli 
izvajali, vendar mislim, da je o tem treba spregovoriti. Drugo, kar se mi tu 
vsiljuje, je tole: ne vidim razloga, zakaj popolna istovetnost našega amandmaja 
z zveznim, čeprav so bile dosedaj v Jugoslaviji v posameznih republikah razlike 
glede spremembe ustave; recimo republika Srbija, Bosna in Hercegovina, so 
svoje specifičnosti že sedaj po ustavi urejale tako, kakor se to v razvijajoči 
samoupravni federaciji lahko in tudi mora razvijati. 

XIII. republiški amandma govori o amandmajih, brez upoštevanja spre- 
memb in dopolnitev, kar sem že rekel, z datumom 17. 1. Ta republiški amandma 
je istoveten s XV. zveznim. 

Mislim pa, da je najbrž samoupravljanje v delovnih organizacijah v Slo- 
veniji vrglo na površje neke specifičnosti. Spet vzamem za primerjavo nekatere 
republike, ki so dosedaj že te specifičnosti imele, na primer ko> so ustave do- 
ločale vlogo občinske skupščine pri volitvah in tako dalje. Mislim, da neke 
specifičnosti so. Sedanji teksti zvezne in republiške ustave, ki so dopuščale tudi 
druge organe upravljanja v delovni organizaciji, ne samo upravni odbor, ne 
samo delavski svet, mislim, da so naletele bolj na nerazumevanje kakor pa na 
zakonsko oviro. In zaradi tega se sprašujem ob tem amandmaju, ki določa, da 
delovne skupnosti samo s svojimi splošnimi akti, saj to bo statut, urede čas, 
način izvolitve, nači odpoklica in dobo trajanja. Tudi se sedaj sprašujem, na 
kakšen način bomo občinske skupščine resno opozorili, da bodo spremljale in 
res imele kontrolo zakonitosti in ustavnosti nad temi splošnimi akti, da bi se 
nam namesto razvoja samoupravljanja ne pojavila določena stagnacija samo- 
upravljanja. To govorim na podlagi analize, ki sem jo> delal za 64 delovnih 
organizacij, analize volitev od leta 1964 do volitev vključno z lanskim letom. 
To kaže, da je v velikih delovnih organizacijah recimo predsednik delavskega 
sveta zaporedoma štirikrat že predsednik delavskega sveta, oziroma, že štiri- 
krat predsednik upravnega odbora. Zanimivo je to, kako se zožuje vloga 
fizičnega delavca v upravnem odboru in v delavskem svetu. Če pogledamo rast 
delovnih enot, mislim, da ni treba nič drugega reči, ampak samo spomniti na to, 
kar je ta zbor sprejel ob ugotovitvah o razvoju samoupravljanja v delovnih 
organizacijah. 

Nastane nam lahko določena kolizija: imamo delovne organizacije, ki imajo 
svoja podjetja, kot združena podjetja, imajo svoja podjetja kot svoje obrate 
v drugih republikah. Kako uskladiti, da bo delavski svet izvoljen, kajti drugje 
bodo veljali posamezni republiški predpisi in statut, ki ga bo sprejela delovna 
organizacija, recimo< v SR Sloveniji, ne bo mogel biti močnejši kakor republiška 
ustava v Makedoniji. Mi smo ta problem zasledili v združenih podjetjih Slo- 
venije, ki imajo svoje obrate, svoje tovarne oziroma delovne enote v drugih 
republikah. Toliko sem želel spregovoriti k ustavnim amandmajem. Na koncu 
opravičilo oziroma odgovor na vprašanje, zakaj o tem sedaj govorim. 

Lahko bi med postopkom za sprejem ustave o tem govoril, želel sem, 
vendar nisem imel toliko možnosti, kolikor sem to želel. Ko se je začela raz- 
prava o spremembi ustave, sem zaprosil predsednika ustavne komisije, da bi 
dobival kot ostali člani ustavne komisije materiale, čemur je predsednik ugodil 
in me napotil k tovarišem, ki v komisiji delajo. Vendar gradiva nisem dobival. 
Prosil sem sekretarja organizacijsko-političnega zbora, naj posreduje; tudi po 
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posredovanju nisem dobil materialov, da bi lahko opozoril na nekatere stvari, 
ki so sproti nastajale. O nekaterih stvareh sem govoril v klubu poslancev, 
pozneje sem prosil skupščino za nove amandmaje, a tudi na to pismo ni bilo 
odgovora in niti teksta, zato sem bil danes v diskusiji morda nekoliko daljši. 
Hvala za pozornost. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovariš poslanec, dovoli, da te vprašam 
ali imaš kakšen konkreten amandma. (Ne.) Hvala lepa. 

Prosim, kdo želi razpravljati? K besedi se je priglasil poslanec tovariš 
Ivan Rau. 

Ivan Rau: Tovariši ca predsednica, tovarišice in tovariši poslanci! K 
razpravi me je spodbudil amandma oziroma amandmaji, ki jih je tu prebral 
tovariš poslanec Šabec. 

Jaz bi se najprej dotaknil vprašanja oziroma njegovih predlogov k VI. 
amandmaju. Mislim, da je stališče glede števila poslancev posameznih zborov 
lahko zelo različno in prav je, da najdemo najustreznejšo rešitev problema. 
Osebno podpiram zadnji predlog komisije, da naj bi imel republiški zbor 
90 poslancev predvsem iz tega razloga, ker je to splošni politični zbor, kot 
pravimo odposlancev-občanov in bi naj tudi zaradi tega vsaka občina imela 
vsaj po enega poslanca v tem zboru. Po predlogu o razdelitvi volilnih enot 
v naši republiki bi le dve občini ne imele poslanca v republiškem zboru. To 
število poslancev je mislim sprejemljivo zaradi tega, ker naj ima republiški 
zbor več poslancev kot ostali zbori, kajti njegov delokrog zajema vse pri- 
stojnosti ostalih zborov in bo prav zato verjetno republiški zbor moral imeti 
več teles, odborov ter komisij in je taka solucija, kot jo kamisija predlaga, 
sprejemljiva. 

Glede zborov delovnih skupnosti pa smo bili vseskozi v dilemi, ali naj uve- 
ljavimo proizvodni ali pa delegatski princip volitev. To se pravi, ali naj ima 
vsaka občina po enega poslanca v zboru delovnih skupnosti ali pa naj volimo 
te poslance po številu zaposlenih. No, komisija je svoj prvotni predlog spreme- 
nila in je sedaj uveljavljen proizvodni princip. Vendar v tekstu, v drugem 
odstavku 2. točke VI. amandmaja pogrešamo besedilo, da bi bil ta proizvodni 
princip uveljavljen. Pri republiškem zboru govorimo, da se voli en poslanec na 
približno enako število prebivalcev, medtem ko v naslednjem odstavku o tem 
nič ne povemo, čeprav je tak proizvodni princip v predlogih o razdelitvi volilnih 
enot, ki smo ga poslanci prejeli, evidenten. 

Glede števila poslancev zborov delovnih skupnosti mislim, da je solucija, 
ki jo predlaga komisija, to je 60 poslancev, sprejemljiva, če uveljavimo pro- 
izvodne principe volitev. Strinjam pa se s predlogom poslanca Sabca, da se 
naš zbor temeljiteje pozabava s predlogom, kaj je z zborom občin. Mislim, da 
je ta predlog poslanca Šabca vsekakor sprejemljiv in bi mu morali posvetiti 
vsaj kanček pozornosti. Mislim, da je prav zaradi tega, ker smo pri zborih 
delovnih skupnosti uveljavili proizvodni princip, upravičen strah pri malih 
občinah, da bodo v republiški skupščini po takem principu volitev poslancev 
v republiško skupščino premalo zastopane oziroma prešibko zasedene v slo- 
venskem nacionalnem parlamentu, kot je tovariš Sabec poudaril in mislim, 
da bi solucija, po kateri zbor občin ostane, verjetno te anomalije odpravila. 
S tem tudi ohranimo dosledno dvodomni sistem in okrepimo vpliv občin pri 
odločanju v republiški skupščini. Zato bi predlagal, da glede zbora delovnih 
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skupnosti amandmaje v naši ustavi dopolnimo oziroma spremenimo tako, kot 
se je glasilo besedilo glede zbora občin v prejšnjih amandmajih republiške ko- 
misije in da se v tej zvezi modifcira besedilo VI. in VII. amandmaja republiške 
ustave. 

Na koncu pa bi samo poudaril, da so spremembe, ki so predlagane in ne- 
katere solucije, za katere se je odločila ustavna komisija po javni razpravi, 
ki je bila 20. decembra, verjetno glede zbora občin premalo utemeljene in bi 
prav temu vprašanju morali posvetiti danes vso pozornost, ker jutri že repu- 
bliški zbor dokončno odloča o tem vprašanju. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovariš poslanec, vprašam ali boš dal 
pismeni amandma? 

Ivan Rau : Ne. Pismenega amandmaja ne stavljam in sem to povedal 
kot opozorilo ustavni komisiji, da se o tem izjavi. 

Predsednik Vera Kolarič: K besedi se je priglasil tovariš Marjan 
Jenko. 

Marjan Jenko: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Sicer je tovarišica predsednica v svojih uvodnih besedah rekla, da bomo na 
prihodnji seji razpravljali o volilnih zakonih, vendar pa želim in mislim, da je 
tudi v skladu s formalnim postopkom, da že danes o tem govorim, posebno še, 
ker se to nanaša na pripravo volilnih zakonov. Današnja diskusija o amandmajih 
ustave Slovenije v VI. amandmaju v drugi točki v drugem odstavku govori o 
volitvah in o volilnih telesih. Obrazložitev k amandmaju na strani 3 daje do- 
ločeno sugestijo sestavljalcem volilnih zakonov za ustrezno rešitev volilnih enot 
v zakonu, in sicer za volitve v zbore delovnih skupnosti, ker v prvem odstavku 
pravi, »... glede volitev v zbore delovnih skupnosti, pa naj bi ne bilo merilo 
predvsem število prebivalstva, temveč naj bi se v večji meri odrazilo število 
zaposlenih tako, da bi se ustvarili boljši pogoji za to, da bi se v sestavi vsakega 
zbora čimbolj odražal tudi notranji sestav posameznih področij družbenega 
dela«. Menim, da je to sugestija sestavljalcem volilnega zakona v zvezi z dolo- 
čanjem volilnih enot za volitve v zbore delovnih skupnosti. Prejeli smo tudi 
predlog za razdelitev občin na volilne enote za zbore delovnih skupnosti skup- 
ščine SR Slovenije, ki jo je pripravila volilna komisija. Razumem in vem, da 
je gradivo, pripravljalno gradivo za zakon in da to ni nekaj, kar je dokončnega. 
Toda glede na to, da so kriteriji za razdeljevanje mandatov v tem predlogu 
vzeti izključno po številu zaposlenih in ne upoštevajo ideje in sugestije obraz- 
ložitve k amandmajem, menim, da predlog za razdelitev volilnih enot na občine 
z idejami in sugestijami obrazložitve ni v skladu. S strani občine Trebnje, 
njenih organov in družbeno-političnih organizacij, sem zadolžen, da pred 
našim zborom povem stališče občinske skupščine Trebnje in njenih družbeno- 
političnih organizacij. Za to se poslužujem 44. člena, republiškega poslovnika, 
da pred tem zborom pojasnim stališče teh organizacij in na koncu k temu 
stališču pojasnim tudi svoje lastno stališče. 

Stališče skupščine občine Trebnje in njenih političnih organizacij je več 
ali manj znano, ker je bilo to stališče v odprtem pismo objavljeno v Delu 
prejšnjo nedeljo, vendar pa si dovoljujem, da v kratkem to stališče ponovim. 
Vodstvo občinske skupščine Trebnje in njene politične organizacije se ne stri- 
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njajo z razdelitvijo mandatov za zbore delovnih skupnosti Skupščine SR Slove- 
nije, izključno po številu zaposlenih po posameznih dejavnostih, ker se s tem 
spreminja smisel sestave zborov delovnih skupnosti republiške skupščine in 
ker taka sestava ne zagotavlja, da bi se izognili dosedanji precej cehovski se- 
stavi. Iz VII. amanmaja k ustavi Slovenije izhaja, da poslanci zborov delovnih 
skupnosti skupaj z republiškim zborom Skupščine SR Slovenije ne bodo izvr- 
ševali z ustavo določenih nalog samo v imenu delovnih ljudi v delovnih orga- 
nizacijah posameznih dejavnosti; da ne bodo sprejemali zakonov samo za te 
ljudi, ampak v imenu vseh in za ves slovenski narod. Taki novi vlogi in raz- 
širjeni nalogi zborov delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije ne more 
prispevati dejstvo, da bi po tem predlogu 473 800 prebivalcev treh največjih 
slovenskih mest, kot so Ljubljana, Maribor, Celje, kar predstavlja nekaj več 
kot četrtino prebivalstva Slovenije, imelo 83 poslancev v teh zborih, nekaj 
manj kot 3U ostalega slovenskega prebivalstva, to pa je 1 226 745 ljudi pa 97 
poslancev. Prav tako ni utemeljenega razloga, da bi 244 874 prebivalcev petih 
ljubljanskih občin moralo zastopati kar 54 poslancev, v zborih delovnih skup- 
nostih 231 747 prebivalcev občine Brežice, Črnomelj, Grosuplje, Kočevje, Krško, 
Metlika, Laško, Novo mesto, Trebnje in Sevnico pa le 17 poslancev. To dejstvo 
pomeni neupravičeno zapostavljanje ljudi zunaj treh velikih centrov, ki imajo 
prav tako svoje gospodarske, kulturne, socialne, zdravstvene probleme in po- 
trebe, in želijo na samoupravni osnovi sodelovati pri reševanju teh problemov. 
Struktura Skupščine SR Slovenije, kakršna je nakazana v tem predlogu, pa 
jim tega ne zagotavlja. 

Občinska skupščina in politične organizacije se zavzemajo za člen 12 do- 
sedanjega zakona o Molitvah poslancev Skupščine SR Slovenije in da se ta 
člen ne spremeni, ker ta člen zagotavlja ustrezno razdelitev mandatov. V zvezi 
s tem predlogom skupščina občine Trebnje in vodstva družbeno-političnih 
organizacij zahtevajo, da dosedanji 12. člen tega zakona upošteva republiška 
skupščina pri sprejemanju zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije. 

Moje osebno mnenje, kot poslanca tega zbora je naslednje: 
V bistvu se strinjam z ugovorom občinske skupščine in političnih organi- 

zacij, in to zakaj? Zato, ker ta delovni osnutek, kot osnova za pripravo volil- 
nega zakona, ne upošteva pri razdeljevanju mandatov tudi število prebivalcev, 
temveč izključno samo število zaposlenih po posameznih dejavnostih, kar je 
seveda v nasprotju s sugestijo, ki jo obrazložitev k amandmaju daje, ki pravi, 
da je treba upoštevati tudi število prebivalcev. 

V tem smislu se s tem odprtim pismom in s tem stališčem občine strinjam. 
Ne strinjam pa se, spričo tega, kar sem že rekel pod prvo točko, da naj bo 
izključno merilo število prebivalstva. Kajti, če bi ostal izključno tak kriterij, 
kot smo ga imeli doslej, bi ta imel za posledico, da bi v nekaterih zborih imeli 
nevzdržno strukturo in sicer tako, ki ne ustreza stvarnemu stanju. Ce primer- 
jam dva zbora, zbor za prosveto in kulturo in zbor za zdravstvo in socialno 
varstvo, imamo zaradi dosedanjega izključnega kriterija dejansko nad 60 % 
poslancev samo s področja šolstva oziroma iz osemletk. 

Moje mnenje je, da je treba v celoti upoštevati oba kriterija in na tej 
osnovi določiti v zakonu volilne enote, kajti samo eno ali drugo merilo je 
nevzdržno, ker vsako posamezno načelo vodi k ekstremu. Zato je realno in 
možno edino le to, da kombiniramo obe načeli in da najdemo na ta način 
sprejemljiv in ustrezen kompromis za določanje volilnih enot delovnih zborov. 
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Predsednik Vera Kolarič: Tovariš poslanec! Konkretnega predloga 
ni. 

Marjan Jenko: Konkretnega predloga nimam, ker mislim, da ga ni 
treba kot amandma dati k ustavi, ampak je treba to upoštevati oziroma pred- 
lagati pri sprejemanju volilnih zakonov. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovariši! Mislim, da bi lahko imeli kratek 
odmor. Odrejam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.30 in se je nadaljevala ob 11.10.) 

Predsednik Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci, nadalju- 
jemo z razpravo. K razpravi se je priglasil poslanec Franc Svetina. 

Franc Svetina: Tovarišice in tovariši poslanci! Po razpravi tovariša 
Sabca mislim, da je naša dolžnost, da do njegovega amandmaja zavzamemo 
svoje stališče. Moram kar uvodoma povedati, da amandmaja tovariša Šabca 
ne mislim podpreti iz naslednjih razlogov: tovariš Sabec je govoril o neki 
možni konkretni situaciji med občinami in republiko, glede na zmanjšano 
število poslanskih mandatov v zborih delovnih skupnosti in se zaradi tega za- 
vzel, da se formira zbor komun. Po mojem mnenju gre tu za pričakovano kon- 
fliktno situacijo med republiko in občinami, ki jo kaže osvetliti in na ustrezen 
način rešiti. Sabčev predlog je eden od načinov za rešitev te situacije, mislim 
pa, da je v dani situaciji neprimeren in da bi formiranje zbora občin bistveno 
ne pripomoglo k ugodnejši situaciji v odnosih med občinami samimi in v od- 
nosih med občinami in republiko. 

Čutim, da je predlagatelj tega amandmaja izhajal predvsem iz dokaj za- 
pletene in dokaj napete situacije v posameznih občinah, predvsem v manjših 
občinah, zaradi predlaganih zakonov v zvezi z našim volilnim sistemom. Tu 
je bilo že izrečenih nekaj misli o tem, ali je pravilna takšna distribucija 
poslanskih mandatov kot se predlaga v teh zakonskih osnutkih ali ne. Ce ima 
posamezni zbor delovnih skupnosti 60 poslanskih mest na razpolago, potem se 
je res lahko postavilo vprašanje ali lahko 100 ali 120 učiteljev izvoli svojega 
poslanca nasproti najmanj tolikim institucijam v našem glavnem mestu Ljub- 
ljani, Mariboru in še nekaterih drugih večji mestih. Utemeljeva.no je bilo, 
češ treba je iti na princip, ki bo upošteval število zaposlenih. Osebno mislim, 
da je takšna Utemeljitev premalo in da takšne utemeljitve sploh ni mogoče 
akceptirati. Ce bomo danes v tem forumu priznali, da lahko izvolijo svoje 
poslance v prosvetno-kulturi zbor in v socialno-zdravstveni zbor izključno za- 
posleni na tem področju, potem bomo povzročili, da bodo ti zbori v prihodnosti 
še bolj cehovski kot so bili do sedaj in da se bosta edino ta dva zbora štela kot 
pristojna reševati probleme s tega področja. Tu gre za široko razvejano mrežo 
družbenih služb na področju šolstva, na področju zdravstva in mislim, da to ne 
more biti samo v kompetenci teh dveh zborov, ampak v kompetenci predstav- 
ništva republike kot predstavništva celotne družbe oziroma celotne nacije. 

Zato a priori odbijam kakršnokoli debato o upoštevanju principa zaposlenih 
na določenem področju. Ce pa ta princip odklonim, potem je jasno, da moramo 
zagotoviti takšno zakonsko rešitev, da bo vsaka občina imela v zboru delovnih 



57. seja 303 

skupnosti po enega svojega poslanca. Naj se vrnem k predlogu tovariša Šabca. 
Mislim, da je on ravno to dejstvo imel pred očmi in je kot kompromisno rešitev 
predlagal formiranje zbora komun, češ zbor komun bo sedaj edini zbor v 
skupščini, ki bo zastopal interese občin. Ce se postavim na stališče predlagatelja 
tega amandmaja, potem bi se moral postaviti na stališče, da bomo v prihodnje 
še bolj kot doslej delali razlike med zbori. Tudi jaz se strinjam z obrazložitvijo 
k temu ustavnemu amandmaju, da je predstavništvo občine že zagotovljeno 
z mandatom v republiški zbor. Zbor komun je v dani situaciji zaradi tega po- 
polnoma nepotreben. 

Kar pa zadeva zbore delovnih skupnosti, ne mislim predlagati nobenega 
amandmaja, dajem pa predlog, da bi se vendarle ob kopici teh predlogov in 
različnih stališč načelo vprašanje, ali ne kaže že danes govoriti o tem, da bi 
vse tri sedaj specializirane zbore združili v en zbor in da bi republiški zbor 
štel 120 poslanskih mandatov in zbor delovnih skupnosti tudi 120 poslanskih 
mandatov, s tem, da bi vsaka občina imela v obeh zborih najmanj en poslanski 
mandat. Ostali poslanski mandati, to se pravi 6 ostalih poslanskih mandatov, 
naj se deli in tu bi potem lahko upoštevali tudi težnje, ki so bile danes v raz- 
pravi izrečene. Mislim, da bi bila takšna rešitev smotrna, in tudi zelo perspek- 
tivna ter bi povzročila, da bi naša skupščina kot celota, v prihodnje poslovala 
kot zelo kompaktno delovno telo. Konfrotirali bi se lahko tako interesi občin, 
kot tudi interesi republike. To, kar je sedaj predlagano, se mi zdi, da je vrsta 
nekih kompromisnih rešitev, s katerimi žal ne morem soglašati, ker gre za 
ustavo, ki naj bi v prihodnosti nekaj časa držala. Če pa se že odločimo za to, 
da tak akt kot je ustava, spreminjamo, potem ga spremenimo tako, da ne bomo 
imeli čez dve ali pa najkasneje čez 4 leta ponovne težave in se bomo ponovno 
vračali na iste probleme, ki se jih danes hočemo iznebiti z nekimi kompromisi, 
ki po mojem mnenju niso utemeljeni. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovariš poslanec, dovolite, da vas vpra- 
šam. Vi ste dali dva predloga, vendar ali naj jih štejemo kot amandmaje? 
V takem primeru jih morate pismeno formulirati. 

Franc Svetina: Amandmaja ne mislim vložiti, dokler me ne bodo 
poslanci podprli ali pa moja izvajanja negirali. Ima pa, kakor mi je prej po- 
kazal, tovariš Mišica tudi amandma, ki ga bom podprl in se lahko šteje, kot da 
sem ga že podpisal. 

Predsednik Vera Kolarič: K besedi se je priglasil poslanec tovariš 
Zdenko Roter. 

Zdenko Roter: Tovarišice poslanke in tovariši poslane! Na predzad- 
njem zasedanju našega zbora sem izrekel nekaj kritičnih besed v debati k pred- 
logu sklepa za uvedbo spremembe ustave oziroma še konkretneje k poročilu 
ustavne komisije, ki naj bi služilo kot osnova za javno diskusijo. Takrat sem 
menil predvsem dvoje, da je to poročilo nekorektno, ker ne obravnava vseh 
možnih alternativ glede prihodnje strukture skupščine in še iz nekaterih drugih 
razlogov, in drugič sem menil, da premalo izhaja iz dveh temeljnih načel, ki bi 
morala služiti kot osnova za našo prihodnjo skupščinsko strukturo, in sicer 
iz načela nacionalnosti ali nacionalnega interesa in načela združenega dela ali 
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načela interesa združenega dela. Moje mnenje je, da tudi sedanji predlogi 
temu niso dosledno zvesti ali ne izhajajo dosledno iz teh dveh načel. 

V teh amandmajih, kakršni so predloženi, vidim sicer korak dalje in korak 
bliže tistemu modelu ali konceptu vodenja in upravljanja naše družbe, ki se 
zanj z vsem srcem odločam in se mu pridružujem. Sodim pa, da ta korak ni 
dovolj in da sam po sebi vsebuje nekatere kompromise, o katerih je govornik 
pred menoj govoril in ki bi lahko v prihodnje privedli do novih konfliktov — 
in ki že k temu tudi privajajo danes na našem zasedanju — zaradi katerih bi 
morali najbrž v krajšem času — zopet z našo zelo priljubljeno formulo o 
»burnem in dinamičnem razvoju« — sprejemati nove ustavne amandmaje. 
Zaradi tega menim, da bi morali doseči — vsaj sam se odločam za to, — da bi 
bila naša skupščina sestavljena iz republiškega zbora, kot nacionalnega zbora, 
zbora občanov in ne občin — poudarjam občanov, ker kot vem, je naše temeljno 
izhodišče človek in ne institucija, občina pa je institucija in ne človek — in 
drugič iz zbora delovnih skupnosti, kjer bi moral biti zares v celoti prisoten 
interes združenega dela v najširšem pomenu te besed. To pomeni, da ne 
morejo biti zastopani samo tisti, ki so formalno v delovnem razmerju v tej ali 
oni instituciji, marveč tudi tisti del našega prebivalstva, ki sicer ni v formalnem 
delovnem razmerju, ki pošteno opravlja družbeno koristno delo — mislim na 
sloj kmetov — katerih delo najbrž ni nič manj vredno, tako z nacionalnega, 
kot z obče človeškega vidika, kakor kako drugo delo. 

Problem zastopstva tega sloja, namreč po mojem mnenju ni mogoče redu- 
cirati na problem metode kadrovske politike, ko na drugi strani institucije 
delegatov občin kot metodo dela dvigamo na raven ustavnega principa. Mislim, 
da bi bilo mnogo bolj dosledno to zastopstvo vseh interesnih skupin in združe- 
nega dela kot celote dvigniti na nivo ustavne norme, kot pa, da na to raven 
dvigamo neko metodo dela, o kateri mislim spregovoriti še kasneje. Menim 
namreč, če je zadnje leto kaj napredovalo, potem je napredovalo spoznanje, 
da je tista temeljna skupnost, v kateri bivam, v kateri se pogovarjam in dogo- 
varjam s soljudmi, ki se z njo istoveti, nacionalna skupnost, ki nikoli ne more 
biti vsota nekih institucij, marveč mnogo globlji in širši pojem. To spoznanje 
je napredovalo ali prišlo do večjega izraza predvsem zato, ker so odpadle ne- 
katere zunanje ovire ideološkega, dogmatičnega značaja, ki so štele svoj čas 
govor o nacionalnosti, o nacionalni skupnosti in o narodu, kot govorjenje o 
kakšnih malomeščanskih zadevah, ki so preživele, in ki sodijo v tako imenovani 
arzenal buržoazne ideologije. 

To je bil tudi po mojem mnenju eden od razlogov, da je še zadnja leta 
govor o tem sproščenejši, odprtejši in neposrednejši. Zategadelj se pridružu- 
jem svojemu predgovorniku in kolikor ima tovariš Mišica amandma formu- 
liran v tej smeri, bom podprl tudi njega, namreč, da bi prihodnjo slovensko 
skupščino sestavljala dva zbora, republiški zbor in zbor delovnih skupnosti, 
s tem, da bi v republiškem zboru morala imeti vsaka občina, to pot zares 
občina, najmanj enega predstavnika in s tem, da bi se v zboru delovnih skup- 
nosti glede načina konstituiranja, kombiniralo teritorialno in zaposlitveno na- 
čelo. Kajti, če je bila prejšnja praksa ekstrem, je bilo pravilno danes že ugo- 
tovljeno, da je sedanji predlog seveda zopet drug ekstrem, ki vodi v nove 
konflikte, o katerih sem že prej govoril in do katerih prihajamo zategadelj, 
ker nismo dosledni, ker je celotni predlog v bistvu kompromis. Zato se izrekam 
proti 3. točki VII. amandmaja, v kateri je govora o instituciji delegatov občin, 
ker me argumenti, ki se navajajo v samem tekstu in tudi kasneje v obrazlo- 
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žitvi, ne prepričujejo, ker se neka metoda dela dviga na raven ustavne norme. 
Po tej logiki bi se mnoge metode dela dvigale na nivo ustavne norme, ker zoper 
to govorijo prav isti razlogi, ki govore in ki so govorili zoper komunalni zbor. 
Mislim, da odnos republike do občin ni odvisen predvsem in zlasti od tega, kako 
so neke stvari zapisane, marveč od stvarne prakse in pa seveda od stvarnih 
možnosti, da ljudje, združeni v občinah, živijo v mejah svojih možnosti, ustrezno 
in svobodno življenje. To je tudi moj formulirani predlog. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovariš poslanec, prosim če bi ta predlog, 
ki sem ga razumela kot amandma, tudi pismeno formulirali. 

K besedi se je priglasil poslanec Mirko Žlender. 

Mirko Žlender: Tovarišice in tovariši poslanci! Nisem nameraval 
diskutirati na današnji seji, ker sem svoje stališče, enako kot moj predgovornik, 
povedal na predzadnji seji, ko je bila obravnavana problematika o sprožitvi 
ustavnih amandmajev v naši skupščini. Vendar je potrebno, da glede na argu- 
mente, ki precej odstopajo od materialov ustavne komisije, katere član sem tudi 
sam bil, povem pred tem zborom svoje mnenje o teh argumentih, ki jih je 
navajal tovariš Sabec oziroma o amandmajih, ki gredo mimo pismenega ma- 
teriala ustavne komisije. 

Takoj v začetku moram reči, da sprva nisem imel določenega stališča do 
zbora komun, da sem imel določeno* stališče do prvotno postavljenega predloga, 
da naj se poslanci v zbore delovnih skupnosti volijo po teritorialnem principu, 
da pa sem v teku razprave in pa v teku osebnega razmišljanja prišel do za- 
ključka, da zbor komun v skupščini kot institucija sploh ni sprejemljiv. To, 
kar je tovariš Roter povedal, drži. Mi ne moremo v skupščino pritegniti za- 
stopnike posameznih institucij. V skupščino kot slovenski predstavniški orga- 
nizem lahko pritegnemo predstavnike občanov in pa predstavnike združenega 
dela, kot je tovariš Roter prej povedal. In če izhajamo s stališča, koga naj ta 
skupščina predstavlja, potem dobimo tudi hiter odgovor na to, ali je potreben 
v slovenski skupščini poseben zbor, zbor komun. Ne bi apliciral praktičnih 
težav, ki bi prihajale do izraza. Gre po moji sodbi čisto za načelno, politično 
orientacijo, ki je zmagala v ustavni komisiji in ki je črtala nekdanji predlog 
za zbor komun. Mislim, da je zbor komun prišel v delovni material v bistvu 
kot nadomestilo za odpravljeni oziroma za predvideno odpravljeni organizacij- 
sko-politični zbor, ne da bi se točno preanaliziralo, kaj ta neznanka, zbor komun, 
v delu skupščine in v skupščinskem sistemu sploh pomeni. Vsi smo se strinjali 
s tem, da je sestav organizacij sko-političnega zbora, glede na karakter tega 
zbora, ko gre za čuvanje dvodomnosti, verjetno preozek in da takšna struktura 
organizacij sko-političnega zbora, kot drugega partnerja, republiškemu zboru ne 
ustreza. Tu je bilo doseženo hitro soglasje. Res pa je, da je bila precej ostra 
diskusija o tem, ali zbor komun ali ne zbor komun. Vem, da lahko marsikdo 
danes tu koristi različne podatke iz diskusije, ki se je vodila okrog ustavnih 
sprememb v sami Sloveniji. Zame je najbolj prepričljiv tisti dokument, ki ga je 
izdal glavni odbor Socialistične zveze, ki je v bistvu- sumiral vse razprave 
v vseh slovenskih občinah o tej problematiki in ki v bistvu daje podpora 
takim tendencam, kot so dobile odraz v ustavnih amandmajih, ki jih predlaga 
danes ustavna komisija. Mislim, da ne povem ničesar novega, če tolmačim, 
da je javno mnenje, registrirano po republiški konferenci SZDL in pa tudi 
javno mnenje, ki je prišlo do izraza v strokovnih institucijah, takšno, da za- 
20 
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vrača institucionaliziranje zbora komun v naši skupščini. Posamezne skupine 
verjetno ne morejo* vplivati na to, ali se bo zbor komun formiral ali ne. Mislim, 
da bi formiranje zbora komun v republiški skupščini pomenilo v bistvu raz- 
bijanje slovenskega nacionalnega prostora, da bi to v bistvu pomenilo fetiši- 
ziranje in mislim, da imamo z določeno fetišizacijo občin opraviti, ko posku- 
šamo dati občini etiketo državnosti na njenem majhnem prostoru, tako po raz- 
ličnih pristojnostih kot tudi po različnih vlogah. Vendar, če stojimo na realnih 
tleh, moramo priznati, da v tako majhnem prostoru kot je Slovenija, verjetno 
ne moremo voditi 60 politik in obstajala bi praktična bojazen, in jaz sem pre- 
pričan, kljub temu, da v občini delam, da bi se ta občinska politika preveč 
manifestirala v slovenski nacionalni politiki, kar prav gotovo ne bi bilo v korist 
slovenskemu narodu in pa njegovi prihodnosti. Zato odločno nasprotujem 
amandmaju, ki ga je dal tovariš Sabec, da bi se naj formiral v naši skupščini 
zbor komun. 

Drugo vprašanje, ki je sporno, je pa vprašanje števila poslancev oziroma 
način izvolitve poslancev v zbore delovnih skupnosti. 

Če izhajamo s stališča, da naj bo občan zastopan tudi kot občan v procesu 
združenega dela, potem je verjetno principialno pravilno, da izhajamo iz šte- 
vila zaposlenih občanov v združenem delu. Jaz se strinjam s tem, kar je tovariš 
Roter povedal. Ni legitimacija za zaposlenost delovno razmerje v neki delovni 
organizaciji, pač pa družbeno koristno delo, ki ga naši občani opravljajo na 
različnih področjih in v različnih oblikah. In če izhajam, s tega poslovnega 
stališča, da je samoupravni interes občana kot soustvarjalca združenega dela 
tisti, ki naj bo prisoten pri njegovem zastopstvu, potem je tak princip spre- 
jemljiv. Ni pa sprejemljiv tisti princip, ki je bil prvotno zastopan po ustavni 
komisiji, da bi se naj tudi v tem primeru šlo na delegatski sistem po posa- 
meznih občinah. Tovariši, v gradivu, o katerih smo prej govorili, se je zmeraj 
govorilo, da naj bo občan enkrat zastopan kot občan slovenske republike v 
republiškem zboru, kot občan občine v občinskem zboru, kot občan, ki je zain- 
teresiran za razvoj kulturno-prosvetnega dela, v prosvetno-kulturnem zboru itd. 
Skratka, šlo je za tako parcializacijo interesov, da konec koncev poslanec več 
ne bi vedel, komu za kaj odgovarja, če bi se res ti interesi morali tako specia- 
lizirati, kot je bilo v dokumentih zamišljeno. Jaz sem odločno proti vsem tem 
amandmajem. Vem, da gre za kompromis in se osebno tudi strinjam s pred- 
logom, ki ga je dal tovariš Roter, samo to stališče najbrž ne bo sprejeto, da 
bi šli v republiki na dva zbora, na posebni politični zbor oziroma republiški 
zbor ali zbor občanov in pa na zbor delovnih skupnosti. Zvezna konstrukcija 
v ustavi je namreč takšna, da se v zvezi ohranja v bistvu vse institucije ozi- 
roma vse zbore in če je treba v našem družbenem sistemu neko zadevo urediti, 
mislim, da jo je treba najprej urediti na zveznem nivoju, kjer dejansko glede 
na prenos pristojnosti prosvetno-kulturni zbor, gospodarski zbor in socialno- 
zdravstveni zbor nimajo takih pristojnosti kot v republiki in bi verjetno v dani 
situaciji, glede ni konstrukcijo organizacije, ki jo ohranja zvezna ustava, bilo 
verjetno res nerealno pričakovati, da bi Slovenija šla na samo dva zbora. Sem 
pristaš dveh zborov in zaradi tega, ker so bili na ustavni komisiji podani razni 
ekstremni predlogi, je prišlo do kompromisa in ta kompromis je bil rezultat 
večine v ustavni komisiji, zato sem se tudi jaz zaenkrat s tem, kar je predloženo, 
zadovoljil. 

Končno bi še poudaril samo eno misel. V vsej diskusiji, ki je bila vodena 
po terenu, sta verjetno* izbili dve kardinalni zahtevi, to je zahteva po večji racio- 
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nalizaciji v delu skupščinskih organov in pa zahteva po večji efikasnosti našega 
dela. In če tem dvem smtrom, ki sta bila prisotna povsod v razvitih in manj 
razvitih občinah, sledimo, potem lahko zaključimo, da so se ti predloženi 
ustavni amandmaji vsaj malo približali tema osnovnima intencijama, ki sta 
bili zmeraj prisotni. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarč: Hvala lepa! Prosim kdo želi besedo. Posla- 
nec tovariš Vlado Mišica. Prosim. 

Vlado Mišica: Tovariši, podprl bi prizadevanja družbeno-političnih 
organizacij in občinskih skupščin s področja Bele krajine, to je občine Črnomelj 
in Metlika, da bi se spremenil predlog porazdelitve mandatov. Do sedaj je 
namreč področje občin Črnomelj in Metlika bilo zastopano v republiškem zboru 
Skupščine SR Slovenije z dvema poslancema in je imela vsaka občina svojega 
predstavnika. Po sedanjem predlogu pa naj bi bila Bela krajina zastopana v 
republiškem zboru samo z enim poslancem. Predlog temelji na številu prebi- 
valcev in naj bi bilo zaradi tega utemeljeno, da občina Metlika, ki ima 7173 
prebivalcev, nima svojega predstavnika, v republiškem zboru in naj se združi 
s Črnomljem v eno volilno enoto. Glede na to, da imajo občine nad 10 000 
prebivalcev svojega predstavnika v republiškem zboru, naj bi tudi občini Črno- 
melj in Metlika imeli vsaka svojega predstavnika, ker imata obe 24 014 pre- 
bivalcev, to je več kot 2-krat 10 000 prebivalcev. Po predlaganem ključu sta 
samo dve občini od 60 v Socialistični republiki Sloveniji, ki nimata svojega 
predstavnika v tako pomembni samoupravni instituciji, kot je republiški zbor 
in ni razloga, da bi bili samo dve občini izjema v negativnem smislu. 

Da bi se omogočilo, da tudi ti dve občini imata svojega predstavnika v repu- 
bliškem zboru, predlagam, da se VI. amandma, točka 2 dopolni v 1. odstavku 
s tem, da se na koncu namesto pike postavi vejica in stavek nadaljuje z na- 
slednjim besedilom: »vendar tako, da je vsaka občina zastopana vsaj z enim 
poslancem«. 

Predsednik Vera Kolarič: Prosim, to je pismeni amandma. K besedi 
se je priglasila poslanka tovarišica Vida Rudolf. 

Vida Rudolf: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci! 
K vsebinskemu delu razprave lahko izjavim samo to, da se pridružujem mnenju 
tovariša Roterja. Dovolite mi pa, da se dotaknem vprašanja, ki morda ne iz- 
gleda tako vsebinsko in ki zadeva bolj naš odnos do oblikovanja našega naj- 
višjega zakona oziroma njegove spremembe. Mislim namreč na to, da se tudi 
v našem delu ob spremembi ustave kažeta dve stvari. Na eni strani odnos do 
tistih, v imenu katerih svoje delo razvijamo v tem smislu, da naj bi bila vsaka 
naša misel, vsaka naša odločitev izražena tudi oblikovno jasno in kolikor se 
da tudi v lepem jeziku. Gre skratka za najlepši in naj žlahtne j ši samoupravni 
odnos med nami samimi in do tistih, ki so nam zaupali dolžnost, da v njihovem 
imenu te stvari urejamo. Zato se m; zdi, da bi bilo potrebno pred objavo do- 
ločenih misli, ki so zrasle med nami, izčistiti tudi naš jezik. Če na eni strani 
v vsebinskem smislu podpiram misel tovariša Roterja, da gre v bistvu za dva 
velika interesa, ki morata prevladati v tej hiši, to je za narodnostni interes in 
za interes združenega dela, potem je v teh dveh interesih vključen tudi interes, 
da naša skupščina s svojim delom vpliva tudi na razvoj jasnosti in lepote slo- 
20* 
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venskega jezika. Kot primer navajam samo amandma XIII iz republiškega do- 
kumenta v primerjavi z amandmajem XV iz zveznega dokumenta, kjer je 
spremenjeno le izražanje, ni pa v njem jasna tudi misel, to se pravi, da je nekdo 
le razmišljal o tem, da bi bilo treba jasneje povedati, da pa ni vedel, kako je 
mogoče to jasno povedati. 

Potem navajam kot primer amandma XIV, kjer nam ni miselno jasno, 
kaj zagotavljamo, ali zagotavljamo materialno osnovo dela ali zgotavljamo 
materialno osnovo združenega dela. Tu gre za pojmovne razlike, o katerih smo 
tudi danes že razpravljali. V zvezi s tem seveda pričakujem, da bi bili predlogi 
sprememb k ustavi bolj j a s no in lepo oblikovani tudi iz -razloga, ker z delom 
v skupščini neposredno^ vplivamo na naš jezikovni razvoj. 

Opozorila bi vas na razpravo, ki jo je napisala dr. Breda Pogorelčeva, 
v kateri analizira in razčlenjuje vpliv skupščinskega jezika in političnega jezika 
nasploh na razvoj slovenskega jezika. Oprostite mi, da sem izkoristila prav 
danes priliko, ko govorimo o teh spremembah v ustavi, tudi za tak poseg, ker 
se mi zdi, da je v jeziku tudi izražen naš odnos do narodnostnega interesa pa 
tudi naš odnos do vseh ljudi, ki smo jim dolžni jasno in lepo povedati tisto, 
kar ugotovimo v razpravah v tem domu. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Besedo ima poslanec Alfonz Nabrežnik. 

Alfonz Naberžnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci! Oglašam se predvsem zato, da bi podprl amandma tovariša poslanca 
Mišice, ker sem pač zastopnik občin Radlje in Dravograd. Ravno Dravograd 
je tista druga občina, ki ne bi imela v republiškem zboru svojega poslanca. 

Dodal pa bi k temu še eno misel. Osebno sem proti temu, da bi v našem 
sistemu imeli zbor komun, vendar če smo ga v začetku z dokajšnjo mero vehe- 
mence znali zagovarjati, potem je verjetno nekaj razlogov takih, ki govorijo 
za to, da bi vendarle imela vsaka občina predstavnika v republiškem zboru. 
Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala. Prosim poslanec dr. Branko Furlan 
ima besedo. 

Dr. Branko Furlan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci! Oglašam se kot tretji, da podprem predlog poslanca Mišice, s prošnjo, 
če se tovariš poslanec s tem strinja, da se v utemeljitvi amandmaja navedeta 
tudi občini Piran in Izola, ki imata približno enako število prebivalcev kot 
občini Črnomelj in Metlika in ki odslej ne bosta imeli lastnega poslanca v re^ 
publiški skupščini. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Prosim, besedo ima podpred- 
sednik izvršnega sveta, dr. France Hočevar. 

Dr. France Hočevar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci! Dovolite, da se tudi jaz oglasim in pojasnim nekatera stališča izvrš- 
nega sveta in to toliko bolj, ker je izvršni svet v neki meri tudi sodeloval pri 
izdelavi teh amandmajev in predložil ustavni komisiji nekatere svoje predloge 
in svoje rešitve. 
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Najprej bi hotel povedati, da je izvršni svet imel določene rezerve do take 
strukture skupščine, kot je bila zamišljena s prvotnimi amandmaji, saj izvršni 
svet kot celota, kot tudi posamezni člani niso nikdar zagovarjali tako strukturo, 
v katero bi bil vgrajen tudi zbor komun, vendar moram reči, da je do ustavnih 
amandmajev prišlo, kot je tovariš Kraigher, kot predsednik ustavne komisije 
pojasnil, na seji ustavne komisije po' javni razpravi o ustavnih amandmajih 
in po določenih konzultacijah o teh amandmajih, predvsem s predstavniki občin 
in z nekaterimi drugimi institucijami v republiki. Ustavna komisija je morala 
ugotoviti, da je predvsem ta točka ustavnih amandmajev, ki ureja strukturo 
skupščine, šibka in da ne uživa podpore niti splošne slovenske javnosti niti 
večine občin in niti ne mnogih drugih institucij v republiki. Zato je ustavna 
komisija potegnila iz tega konsekvence in prišla do rešitve, ki jih vsebujejo 
sedanji ustavni amandmaji. 

Izvršni svet je glede tega vprašanja imel tudi svoje stališče, ki ga ne bi 
tu obrazlagal. Ker pa bi bil kot član izvršnega sveta rad do kraja konstruk- 
tiven, lahko povem, da je izvršni svet sprejel besedilo ustavnih amandmajev, 
ki se zdaj predlagajo in o katerih danes razpravljamo, kot neke vrste izho- 
dišče, ki je politično za izvršni svet sprejemljivo. Z vgraditvijo zbora komun 
v strukturo skupščine bi pa po- mnenju izvršnega sveta prišlo do predimen- 
zioniranja posameznih lokalnih vplivov v skupščini in bi bilo ogroženo reše- 
vanje tistih problemov v republiški skupščini, ki zahtevajo, da se integrirano 
rešujejo na nacionalni ravni. Izkušnje iz dosedanjega dela v skupščini po- 
trjujejo, da sta ob vsakem predlogu prisotna predvsem dva interesa, to je 
interes občin, ki se formira v republiškem zboru in v zboru delovnih skupnosti, 
in gospodarstva, ki se formira v gospodarskem zboru in v veliki meri tudi 
v republiškem zboru. Vzemimo situacijo, ki je bila v zvezi s sprejemanjem 
proračuna, katero smo s težavami, čeprav uspešno premostili in ki je to naj- 
zgovornejše potrdila. To se pravi, da absolutno nimajo prav tovariši, ki go- 
vorijo o tem, da interes občin v skupščini ni prisoten, ali da ni prisoten in- 
teres gospodarstva in drugih področij združenega dela. Ti interesi so prisotni 
in bodo brez dvoma prisotni tudi v bodoči skupščini in zaradi tega zbor občin 
res ni potreben. Postavlja pa se vprašanje, kje bodo v skupščini tiste sile, 
ki predstavljajo splošne republiške interese. 

Moram reči, da je to vprašanje zelo umestno in se v neki meri postavlja 
celo, če ne pride do formiranja zbora občin. Hotel sem obenem tudi povedati, 
da trditev tovariša poslanca Sabca, da ni bilo javne razprave in da ljudje niso 
imeli možnosti, da izrečejo svoje mnenje o ustavnih amandmajih, ni resnična. 
Javna razprava je bila, ljudje so izražali svoje mnenje, čeprav bi se moralo 
ugotoviti, da je bila ta javna razprava kratka, da je bil cel postopek ustavne 
komisije zelo pospešen in bi se verjetno dalo tudi prigovarjati, da bi najbrž 
sprejemanje ustavnih amandmajev drugič lahko potekalo drugače, kakor je 
potekalo tokrat. Ne more pa se reči, da javne razprave ni bilo ali pa da ni bilo 
možnosti v njej sodelovati. 

Dovolite, da reagiram na nekatera izvajanja tovariša Šabca. Ne mislim 
tukaj z njim polemizirati, ker sem mu hvaležen, da je izrazil v tem zboru 
določena stališča, ki jih gotovo sam osebno ne zastopa, ampak jih zastopajo 
v skupščini in zunaj nje določeni ljudje in mislim, da gre za nesporazum, ka- 
terega smo dolžni vsi razjasniti in po možnosti videti ali so ti argumenti, ki 
se uporabljajo za zbor komun v redu ali niso v redu, ali vzdržijo kritiko ali 
ne. Hotel bi razjasniti predvsem dva Šabčeva argumenta, če sem ju pravilno 
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razumel. To je, argument v tem smislu, dobesedno ga nisem zapisal, ampak 
razumel tako, da je republika pač sestavljena iz občin in interese republike 
morajo biti obenem interesi občin. To' je prvo vprašanje. In drugo vprašanje, 
da republika do občin in do občanov uvaja odnose, proti kakršnim se bori 
republika v odnosu do federacije. 

Iz tega se porajajo trije kompleksi vprašanj, to je vprašanje komunalnega 
sistema, vprašanje odnosa med komuno, občino in republiko in vprašanje od- 
nosa med republiko in federacijo. Kar zadeva komunalni sistem, ga je treba 
postaviti na realne osnove in to, po mojem mnenju, danes najbolj glasno 
zahtevajo občine, ki menijo, da jim je treba dati take pristojnosti, ki so v 
skladu z njihovimi možnostmi in v skladu z naravo problemov in vprašanj, 
ki se dajo na njihovem teritoriju zaključeno obravnavati in ki zahtevajo 
obenem, da republika prevzame tiste pristojnosti, ki jih občine ne morejo 
uspešno rešiti na svojem področju. Pri tem so seveda nekatera od vprašanj 
zvezana z materialno podlago, ki bi bila lahko v občinah tudi večja. Nekatera 
vprašanja pa niso zvezana z materialno podlago, ampak so take narave, da 
četudi bi občine imele ustrezno materialno podlago, jih ne bi mogle rešiti 
kot občinske probleme. Mislim, da je popolnoma zgrešeno pojmovanje, da 
občina kot osnovna celina naše družbe, kot samoupravna teritorialna enota 
v naši družbi, lahko uspešno rešuje prav vsa vprašanja, ki se porajajo na 
njenem področju ali pa, ki se porajajo v okviru slovenskega naroda. Mislim, 
da je to zmotna stvar, ker nekaterih vprašanj ne moremo reševati parcialno, 
in so ta rešljiva samo za celo republiko, za ves slovenski narod. Mislim, da 
je to osnovno izhodišče, ko razsojamo tudi odnose med občino in republiko. 
Ni, tovariši, res, da so republiški interesi identični z interesi občin. Ni to res 
in tudi ni res, da interesi republike lahko nastajajo na najenostavnejši način, 
na ta način, da se interesi občine pretvorijo v interese republike. 

Menim tudi, da imamo tukaj opravka ne samo s takim položajem, da 
posamezni republiški interesi niso vsota občinskih interesov, ampak da so 
neki splošni skupni interesi, do katerih drugače prihaja. In mislim, da ima 
občan, ki je zastopan ali pa ki je odposlanec občanov v občini, različne naloge 
od občana, ki je odposlanec občanov v republiki. Odbornik v občini rešuje 
lahko tiste probleme, ki se dajo reševati nai ravni občine, poslanec občanov 
v republiki pa lahko rešuje tiste probleme, ki se dajo reševati na ravni re- 
publike. Če bi bilo to tako enostavno, da bi se republiški interesi reševali lahko 
samo s tem, da je republika podaljšana roka občine, potem bi bil za nas spre- 
jemljiv vezan mandat. To se pravi, da bi republiški poslanec moral zastopati 
stališča, ki jih dobi v občini. Mislim, da je to nesprejemljivo. 

S tem pa ni rečeno, da stališče občinske skupščine ne prihaja do izraza 
v republiškem zboru in smo danes tudi videli da do tega prihaja. Samo, če 
bi to postavili kot pravilo, potem mislim, da bi sami sebe omrtvili in bi ne 
bili sposobni te stvari reševati. Republiška skupščina rabi strukturo, ki iz 
sebe sproščeno gleda na republiško problematiko in jo rešuje. Pri tem seveda 
upošteva interese občin, upošteva interese gospodarstva in interese ljudi na 
vseh drugih področjih združenega dela. Ne more biti pa vezana. Ce bi imeli 
zbore tako enostavno postavljene, potem bi bili vsi na tak ali drugačen način 
vezani, zbor gospodarstva na delovne organizacije, republiški zbor na občine 
itd. Razumljivo je, da bi s takim načinom daleč ne prišli. 

In prav zbor komun bi bil primer takšnega vezanega zbora. Občane, od- 
poslance občanov, ki živijo v občinah pa že imamo v republiškem zboru in 
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bi torej zbor komun ne predstavljal občane v občinah, ampak občine, to se 
pravi nek interes, ki je izrazito parcialen in ustavno ter zakonsko urejen. 
Ta interes pa bi motil v naporih, da na republiški ravni v nacionalnem okviru 
rešujemo posamezne probleme. Ker bi bilo odvisno zdaj od dobre volje občin ali 
se bodo ukrepi sprejeli ali ne, ali bodo te podprle kakšno stvar, ki se uredi 
na republiški ravni tako, da niso vsi interesi občin zadovoljni. Mislim, da je 
to struktura, ki je nesprejemljiva, ker bi v republiški skupščini predimenzioni- 
rala lokalni interes, ki je že itak na druge načine prisoten v njej. T01 so bila 
stališča izvršnega sveta, pri čemer moram reči, da je že od začetka nasprotoval 
vgraditvi zbora občin v skupščinsko strukturo. 

Kar zadeva odnose republika-federacija, pa gre seveda za druge stvari. 
Rekli smo, da ima republika epiteton državnosti in v republiki imamo< dolo- 
čene nacionalne interese ali pa skupne interese, ki se rešujejo lahko na re- 
publiški ravni. V jugoslovanski federaciji stojimo na stališču, da je treba vse 
te interese reševati v republiških okvirih, razen tistih, ki zadevajo skupno 
sožitje vseh republik znotraj Jugoslavije in ki se zato morajo reševati na 
federalni ravni. Sedaj imamo takšen položaj, da ima federacija preveč pri- 
stojnosti in se vrši proces vračanja teh pristojnosti nazaj republikam, kajti 
v času po osvoboditvi in med vojno so imele republike, čeprav takrat kot re- 
publike niso bile osnovane, drugačne pristojnosti in drugačen položaj, kot ga 
imajo danes v federaciji, ko gre razvoj v normalizacijo in se krepi republiška 
državnost, s tem pa tudi kohezivna sila znotraj Jugoslavije. Zavedati se mo- 
ramo, če bodo vsi narodi v Jugoslaviji zadovoljni, bo tudi Jugoslavija močna. 
Ce pa narodi Jugoslavije ne bodo zadovoljni, bo tudi federacija šibka, ne glede 
na to, kakšno moč in kakšne kompetence bo imela neka centralna oblast v 
Jugoslaviji. To nam je vsem jasno in 1941. leto' je to zgovorno potrdilo. To 
se pravi, gre za zdrav proces krepitve republiške državnosti, ki lahko samo 
krepi federativno Jugoslavijo. 

Pri odnosu občina — republika pa dovolite, da povem osebno mnenje. 
Gre za obraten proces. Mi smo postavili neko idejno postavko o komunalnem 
sistemu kot tistemu, ki je pristojen za vsa vprašanja, ki morajo najti okvir 
znotraj komune in mislim, da se v nadaljnjem procesu moramo uravnotežiti 
glede tega vprašanja in poiskati razumno ločnico pristojnosti med občino in 
republiko. To se pravi, da gre za proces v obratni smeri, zato argumente, i|z 
odnosov republika — federacija prenašati sedaj v odnose občina — republika 
ne gre. To sta dva popolnoma različna procesa, ki sta oba odprta in ki ju 
bomo morali reševati. In čim prej jih bomo rešili, toliko bolj bo to koristno 
za kohezivnost, za enotnost naše družbe. 

S temi besedami sem hotel povedati, da je za izvršni svet absolutno ne- 
sprejemljiva rešitev bodisi vgraditve zbora komun, bodisi ostati pri organi- 
zacij sko-političnem zboru, zato ne bi navajal novih argumentov, ker so vse- 
bovani v obrazložitvi ustavne komisije. Po' našem mnenju — je torej politično 
sprejemljiva rešitev, ki jo predlaga ustavna komisija in jo zato, kot praktični 
ljudje, kot praktični politiki, podpiramo. 

Predsednik Vera Kolarič: Vprašam, ali še kdo želi besedo? Besedo 
želi tovariš poslanec Janko Sabec. 

Janko Sabec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne mislim polemizirati z govorništvom pred menoj, vendar bi rad pojasnil 
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nekatere stvari, ker se drugače interpretirajo kot sem jih jaz povedal in pa 
napisal. Tovariš podpredsednik dr. Hočevar pravi, da zanikam, da bi bila 
javna razprava. Tega nisem rekel, ampak trdim, da je bila javna razpravaj 
glede tistih solucij in predlogov, ki jih je ustavna komisija predlagala, in sicer 
za zbor občin. Na vseh javnih razpravah, na katerih sem sodeloval, naj: bo 
to v občini, bodisi na širšem območju, je bilo to vprašanje podprto. 

Glede komunalnega sistema mislim, kar se teoretično te institucije tiče, 
je kar v redu, vendar če upoštevamo prakso, potem vidimo, da je v marsičem 
prav komunalni sistem v, ozadju. Ne morem prek tega, zato naj omenim še 
enkrat tisto, kar sem že omenil, da je nevzdržno, da bo izvršni odbor re- 
publiške izobraževalne skupnosti priznaval in dodeljeval občinskim skupščinam 
dodatna sredstva. Prav tako mislim, da nima to ne s teorijo in ne s prakso 
o razvoju komunalnega sistema nobene zveze. 

Kar sem rekel glede javne razprave, velja tudi poslancu Zlendru, ki glede 
zbora komun pravi, da so moji predlogi kompromis. Ne bom trdil in zanikal, 
da to ni res, vendar je kompromis tudi predlog ustavne komisije. Precej stališč 
in predlogov in celo anketa kot sem seznanjen, ki smo jo poslanci izpolnjevali, 
je nakazala, naj gremo na dvodomni sistem. To sem v svoji razpravi tudi 
povedal in rekel, da bi bila najbolj idealna rešitev dvodomni sistem. Ker to 
ni realizirano, menim, da je predlog ustavne komisije kompromis. Zlasti me 
niso prepričali o nasprotnem tisti, ki so doslej govorili in ki bodo imeli od 
bodoče konstrukcije parlamentarnega sistema korist. Konkretno gre tu za 
Maribor in Ljubljano, ker me nihče ne bo prepričal, da ne more biti politika 
slovenske skupščine zbir politike občin. Vem, da mora biti tu neka nacionalna 
politika, ampak ta mora biti v interesu vseh 60 občin. 

Predsednik Vera Kolarič: Prosim, želi še kdo razpravljati? Tovariš 
poslanec Ivan Rau ima besedo. 

Ivan Rau: Kljub temu bi predlagal amandma k VI. amandmaju, in 
sicer glede poslancev zbora delovnih skupnosti, za katere smo ugotovili, da 
naj bi bili odposlanci delovnih ljudi s posameznih področij združenega dela, 
ne pa delegati občin. Ce ta ugovor drži za zbor občin, menim, da je besedilo 
VI. amandmaja nepopolno. 

Govorili smo tudi, da dajemo pravico zastopstva v zborih delovnih ljudi 
le delovnim ljudem v delovnih skupnostih. Danes pa smo v razpravi tudi 
slišali, da zasebni proizvajalci, predvsem kmetje, niso pri tem polnopravno 
upoštevani in tudi ne zasebni obrtniki, zato bi predlagal, da bi se na koncu 
prvega odstavka 1. točke dodalo besedilo: »in zasebnih proizvajalcev«. 

S tem bi bilo treba dopolniti tudi drugi odstavek 2. točke, kjer se naj 
črta pika in doda naslednje besedilo: »po pravilu, da se voli en poslanec na 
približno enako število zaposlenih v delovnih skupnostih oziroma zasebnih 
proizvajalcev (kmetov in obrtnikov).« 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Besedo ima poslanec Niko 
Belopavlovič. 

Niko Belopavlovič: Tovarišice in tovariši. Imam dve kratki pri- 
pombi. Prvo k mnenju tovariša podpredsednika izvršnega sveta, ko je zatrje- 
val, da so amandmaji taki, kot so pred nami, politično sprejemljivi za izvršni 
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svet, naj opozorim na moč stališč izvršnega sveta v dosedanjem našem skup- 
ščinskem sistemu in s tem v zvezi samo dve kratki pripombi: Prva je, da so 
naši oblastni organi v republiki vselej kljub številnim pripombam, da je 
vprašanje, če je 60 občin v naši republiki potrebno, menili, da je taka razdelitev 
edino pravilna. Zato se vprašam ali je prav, da sedaj pri ustavnih amandmajih 
nekatere občine politično diskriminiramo. Moje izvajanje gre samo v smer, ki 
so jo nešteti poslanci v današnji diskusiji podprli, in sicer to, da so nekatere 
občine izločene celo iz republiškega zbora, ne glede na to, kakšen pomen da- 
jemo republiškemu zboru. Menim, da je zgrešeno in da ne prenese nobene 
politične kritike dejstvo, da nekatere občine izločimo iz republiškega zbora. 
Prepričan sem, da smo to spet storili zaradi časovne stiske, in da sedaj teh- 
nološki proces priganja določanje volilnih enot. Menim, da taka tehnična 
težava pri določanju volilnih enot ne more in ne sme pretehtati političnega 
pomena, ki jo ima udeležba vsake občine pri delu republiškega zbora. Zato 
bi bilo treba podpreti amandma tovariša Mišice. 

V celoti se strinjam tudi z amandmajem tovariša Roterja. Poudaril bi 
še to, da se mi zdi še posebno čudno, da smo ravno v občino, h kateri se je 
naša republiška državnost rodila in začela utrjevati, najprej prizadeli zaradi 
tega, ker ima samo 7000 tisoč prebivalcev. Strinjam se v celoti z amandmajem 
tovariša Roterja, ker pa nisem prepričan, da bo z 2. točko v republiškem zboru 
uspel, bi podprl mnenje, ki ga je izrazil tovariš Jenko, in sicer o tem, kar bomo 
na drugi seji razpravljali glede volitev in glede kriterijev za zbore delovnih 
skupnosti. Lahko z gotovostjo rečem, da se je ta diskusija začela v Ljubljani 
v različnih političnih aktivih, pri čemer nikoh ni bilo mišljeno, da bi šli spet 
v drugo skrajnost in da bi od teritorialnega načela prešli v celoti na proizvodni 
princip. Ves čas je bilo govora o tem, da kombiniramo. Morda je to res kom- 
promis, vendar smo menili v političnih aktivih, da prizadeti ne smemo ni- 
kogar. To se pravi, če ne uspemo z amandmajem, ki ga je danes tovariš Roter 
predlagal, potem predlagajmo republiškemu zboru, da pri volilnih zakonih 
upošteva oboje načel, o katerih je govoril tudi poslanec Jenko. 

Predsednik Vera Kolari č: Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš 
Jože Praček. 

Jože Praček: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne bom dolgo govoril, 
ker menim, da je bila dosedanja razprava že dovolj široka, rad bi pa povedal 
to, da podpiram amandmaja poslancev tovariša Roterja in tovariša Svetine 
in bi k temu dodal samo še nekaj misli. 

V materialih, ki smo jih dobili k ustavnim amandmajem, se je zelo močno 
poudarjalo sodelovanje na relaciji občina — republika. Vprašujem, kakšno naj 
bo in kakšno bo to sodelovanje, če se sedaj predlagani amandmaji sprejmejo, 
zlasti v zborih delovnih skupnosti. Iz razdelitve volilnih enot za poslance zbo- 
rov delovnih skupnosti izhaja, da imajo na primer po štiri občine štiri po- 
slance v zborih delovnih skupnosti. Občina Idrija, Logatec, Cerknica, Vrhnika 
imajo štiri poslance, to se pravi, da bo za področje združenega dela v vseh 
teh občinah, kvečjemu če si po bratsko razdelijo te poslanske mandate, lahko 
v skupščini v zborih delovnih skupnosti zastopan po en poslanec. Je pa vpra- 
šanje, če bi do tega dejansko prišlo. Ne bi hotel pregrevati oziroma opozarjati 
in apelirati na politično situacijo in na politično nazadovanje, ki bi prav 
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gotovo nastalo na terenu, kolikor bi prišlo do take razdelitve za poslance 
zborov delovnih skupnosti. 

Pred seboj imam tudi podatke, ki sem jih zbral iz statističnih poročil do 
leta 1966 o številu kmečkega prebivalstva v SR Sloveniji. Iz teh podatkov je 
razvidno, da ima 10 občin v Sloveniji več kot 50% kmečkega prebivalstva. 
Kje bo to kmečko prebivalstvo zastopano in kako bo zastopano v republiški 
skupščini, v najvišjem predstavniškem organu? V teh 10 občinah je 238 000 
prebivalcev in 142 000 kmečkega prebivalstva. Zaposlenih v družbenem sek- 
torju pa je v vseh teh 10 občinah nekaj nad 30 000 ljudi. To se pravi, če bi 
šli po izključnem principu, ki se predlaga, na število zaposlenih, bi dobili v 
gospodarskem zboru za vseh teh 10 občin tri poslanske mandate. Pri tem pa 
je treba dodati še tiste, ki so aktivno vključeni v delovne organizacije s kme- 
tijstva. Pri tem hočem opozoriti na to, da danes večina kmetov ni s pogodbo 
vezana na kmetijske delovne organizacije in bi ravno ta situacija nekje po- 
siljevala vključevanje v družbene organizacije s področja kmetijstva, da bi 
se tako nekje le dobil tisti kvorum za poslanski mandat. 

Dodal bi še nekaj. V ustavni razpravi, ki je bila v Kopru in ki se jo je 
udeležil tudi podpredsednik ustavne komisije tovariš dr. Brilej, je bilo med 
drugim rečeno, da je ta kompromisna rešitev začasna in da bomo prej ko slej 
morali ponovno razmišljati o ustavni spremembi in tako preiti dokončno na 
pravi, čisti dvodomni sistem. Po mojem bi bilo boljše, da še nekaj časa po- 
čakamo in vodimo ustavno razpravo in da dokončno uveljavimo dvodomni 
ustavni sistem. 

Predsednik Vera Kolarič: Prosim, želi še kdo razpravljati? Prosim 
tovariš Prelovec. 

Cveto Prelovec: Tovarišice in tovariši poslanci! K razpravi se ogla- 
šam zato, da bi tudi jaz podprl predlog amandmaja, ki sta ga vložila poslanca 
Zdenko Roter in Franc Svetina in ki v bistvu že tudi vsebuje amandma po- 
slanca Mišice. Mislim, da ta amandma pravzaprav tudi izraža bistvo razprave, 
ki smo jo v našem zboru vodili, ko se je začela razprava o ustavnih amand- 
majih. Ne bi ponavljal razlogov, ki so jih že predgovorniki navedli, rad bi 
samo spomnil na nekatere stvari. 

Sedanji predlog, oziroma takratna misel o tem, da naj bi bila republiška 
skupščina sestavljena samo iz dveh domov, je izhajala iz tega, naj bo ta skup- 
ščina čim bolj učinkovita in racionalna. Sedanji predlog ustavne komisije je 
pravzaprav kompromis o tem, da naj bi se skušala doseči racionalna skupščina 
v tem smislu,' da imamo namesto prvotno predlaganega zbora komun, kot 
nadomestek za naš sedanji zbor, odpravo tega zbora in da se zmanjša število 
poslancev v posameznih zborih. In še ena novost v tem smislu, da se lahko 
občasno sklicujejo skupne seje vseh treh dosedanjih zborov delovne skupnosti 
takrat, kadar se obravnavajo določena temeljna vprašanja s področja našega 
družbenoekonomskega sistema. Ze ta novota pravzaprav nekako opozarja na 
to, da imajo predlagatelji najbrž v mislih, da bo prišel čas, ko bo treba te 
tri zbore delovne skupnosti združiti v en sam zbor delovnih skupnosti. Argu- 
mentov, ki so bili povedani tako> v tem domu, kakor tudi v javni razpravi 
o tem, da naj bi bila skupščina dvodomna, je bilo veliko in so tudi bili tehtno 
utemeljeni, samo osebno imam občutek, zlasti po tem, ko so ti argumenti pri- 
hajali na dan v javni razpravi, zlasti pa v tisku, da se je takoj začela močna 
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protiakcija, ki je dokazovala, da je v sedanjem trenutku nemogoče preiti na 
dvodomni sistem. Po mojem pa je bistvo prav v tem, da se v tem enotnem, 
zboru delovnih skupnosti najde pravilno sorazmerje med vsemi zastopniki 
združenega dela s področja gospodarstva, prosvete, kulture in socialnega var- 
stva in tako na enem mestu konfrontira različna stališča. Prav razprava ob 
sprejemanju republiškega proračuna za leto 1969 in pa s tem v zvezi posa- 
meznih zakonov, ki so določali prispevke in davke, je pokazala, kako lahko 
posamezni zbori v sedanji strukturi zelo malo vplivajo na mnenje posameznega 
zbora in da se samo pošiljajo mnenja in stališča, ki jih pristojni zbor potem 
upošteva ali pa ne upošteva. Ce pa bi se ta stališča konfrontirala na enem 
in istem mestu, bi prav gotovo našla drugačno težo in drugačni odmev. 

Poleg tega je še ena stvar, ki me moti, namreč da imamo na področju 
zdravstva in socialnega varstva, pa na področju prosvete in kulture že tudi 
vzporedne republiške samoupravne skupnosti, tako republiško' izobraževalno 
skupnost, kot tudi skupščino socialnega zavarovanja. Vsaj po sedanjem stanju 
ti dve instituciji oziroma samoupravni organizaciji živita v senci zborov de- 
lovnih skupnostih v republiški skupščini in prav gotovo ne moreta priti do 
tiste ustrezne veljave, kot naj bi jo imeli. Zaradi tega mislim, da je predlog, 
naj bi bila skupščina dvodomna, utemeljen, čeprav se zavedam težav, glede 
na to, da zvezna skupščina ostaja pri petdomnem sistemu. Če pa izhajamo iz 
tega, da bomo morali čez nekaj let, kot že danes javno pravimo, spet ustavo- 
spreminjati, bodisi s posameznimi ustavnimi amandmaji ali pa še kaj več, 
potem je pa morda res bolje, da o teh stvareh prej razmislimo. Osebno sem 
mnenja, da ne kaže ustavo, pa naj bo to zvezna ali pa republiška, spreminjati 
vsakih šest let, kot smo jih zdaj po vojni spreminjali, saj je to vendar naj- 
višja pravna norma v naši družbi. Utemeljevanje in sklicevanje na dinamični 
razvoj ima sicer svojo težo, vendar pa ne more biti opravičilo za nenehne 
spremembe. Tudi v drugih pravno sodobno urejenih državah ne moremo 
trditi, da ni dinamike v gospodarstvu ali pa na družbeno-političnem področju, 
vendar ustave, kot najvišje pravne norme, ne spreminjajo vsakih nekaj let. 
Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Prosim, k besedi se je pri- 
glasil podpredsednik ustavne komisije dr. Jože Brile j. 

Dr. Jože Brilej: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Mo- 
ram reči, da sem se javil k besedi namenoma sedaj, ko se naša diskusija bliža 
koncu. 

Najprej samo nekaj uvodnih pripomb, ki naj morda pojasnijo genezo teh 
predlogov, ki jih je ustavna komisija dala pred skupščino in ki morda lahko 
pojasnijo tudi nekatera načelna stališča. 

1. V diskusiji je bila večkrat omenjena beseda kompromis. Treba je ra- 
zumeti, v čem je stvar. Kompromis je lahko nekaj negativnega, mislim pa, 
da ne gre tu za kompromis v takem smislu, marveč gre za iskanje tistega naj- 
manjšega skupnega imenovalca, ki ga je še mogoče doseči in ki pomeni ven- 
darle še korak naprej. V tem je bistvo stvari. Če bi danes sumirali diskusijo 
tisti, ki so za zbor občin, in tisti, ki so proti zboru občin, pa tisti, ki so za 
en zbor delovnih skupnosti, in tisti, ki so proti temu, bi težko prišli do ne- 
kega skupnega stališča, če ne bi iskali skupni imenovalec. Prav to pa je bila 
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naloga tudi ustavne komisije, ki je poskušala najti take minimalne skupne 
imenovalce. 

Govora je bilo tudi o kratkem roku za javno razpravo. Ne pričakujem 
kakšno posebno priznanje ustavni komisiji. Res pa je, da po sedaj veljavnih 
ustavnih predpisih ustavna komisija ni bila dolžna, da svoje predloge da v 
javno razpravo. To predlagamo šele s sedanjimi amandmaji, v veljavni ustavi 
pa tega ni. Moram reči, da je bila ustavna razprava izredno bogata in da je 
tudi bistveno vplivala na končno formulacijo amandmajev. 

Tretja stvar, ki bi jo rad povedal, se pa nanaša na očitek, češ da ustavo 
prepogosto menjamo. Mislim, da moramo o tem razpravljati konkretno. Vsi 
se strinjamo, da je cilj ustavnih sprememb nadaljnji razvoj samoupravljanja 
v naši družbi in da smo mlada samoupravi j alska družba, ki se zlasti še po 
letu 1963 in zlasti po družbeni reformi 1965. leta izredno hitro razvija. Mi 
nismo tista stagnirajoča ali pa ne vem kakšna propadajoča družba, temveč 
mlada samoupravlj alska družba, ki mora neprestano težiti k harmoničnemu 
razvoju. Nočem simplificirati, še manj pa vulgarizirati stvari, ampak če ima 
nekdo, ki se hitro razvija, še tako lepo in dobro obleko, mu jo je treba včasih 
popraviti. Zato mislim, da ne moremo iskati vzorca v drugih družbah, ki 
stagnirajo, temveč računati s faktorji, ki vplivajo na naš razvoj. Vi se spo-) 
minjate vrste diskusij in izjav predsednika Tita, ki je rekel, da smo se na 
VIII. kongresu sporazumeli, realizirali pa sporazume nismo, ker so v naši 
jugoslovanski družbi delovale konservativne sile in je ustava iz 1963. leta bila 
v veliki meri tudi rezultat odnosa sil, ki so takrat delovale. Situacija je bila 
razčiščena dejansko šele po brionskem plenumu. Zatem je sledila tudi druž- 
beno-gospodarska reforma, ki je dala nove smernice nadaljnjemu razvoju. 
Ideja, da naj bi počakali, da bi vse dozorelo, je nesprejemljiva. 2e danes 
imamo spremembe v ustavi Jugoslavije, Slovenija je suverena republika v 
federativni republiki Jugoslaviji. V zvezni ustavi so sprejete določbe ustavne 
spremembe, ki so revolucionarnega pomena, s čimer republike dobivajo nov 
okrepljen položaj. Mislim, da ne more nihče prevzeti odgovornosti za posle- 
dice, ki bi se pojavile zaradi čakanja, ker bi prišli v konflikt z razvojem 
celotne družbe. 

Prešel bi na nekatera osnovna vprašanja. Mislim, da bo popolnoma ne- 
mogoče odgovoriti na vse tisto, kar je bilo danes povedano. Zato bi se omejil 
le na nekaj osnovnih vprašanj. 

1. Mislim, da je bil eden od najbolj konfliktnih pogledov na ustavne 
spremembe, vprašanje zbora občin. Začnem s tem, ker se je o tem tudi največ 
govorilo. Vi dobro veste, da je ravno organizacijsko-politični zbor imel na 
dnevnem redu tudi vprašanje komunalnega razvoja, in da je organizacijsko- 
politični zbor prevzel tudi nalogo, da bo te stvari še dalje proučeval. Mislim, 
da se lahko soglasimo o tem, da vendarle interesi in problemi občin, kot 
osnovnih družbeno-političnih skupnosti, niso bili dovolj prisotni v kreiranju 
in izvajanju republiške politike, čeprav je tudi v tem pogledu dosežen določen 
napredek. Vsi se spominjamo, da je izvršni svet skliceval predsednike občin 
na posvetovanja, da smo imeli tudi mi poslanci bazenska posvetovanja s pred- 
sedniki občin, ampak to še ne pomeni, da je občinska problematika dovolj 
prisotna v skupščini. Iz tega se je potem rodila tudi ideja za zbor občin, ven- 
dar pa mislim, da je to prvotna ideja in da se tu lahko strinjamo z vsem, kar 
je dr. Hočevar povedal. Ostane pa dejstvo, da občinski interesi niso dovolj 
zastopani v skupščini, kar je posebno pomembno, če upoštevamo, da so občine 
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osnovne družbeno-politične skupnosti in da so občinske skupščine tisti organi, 
ki so v največji meri odgovorni in najbolj vidni izvrševalci republiške politike. 
Potem je razumljivo, da morajo v večji meri kot doslej sodelovati v kreira- 
nju republiške politike in kazati na potrebo po prisotnosti občin v republiški 
skupščini. 

Vse to je privedlo do predloga, ki ga je dala ustavna komisija. Ustavna 
komisija meni, da institucija zasedanja delegatov občin ustreza vsem nave- 
denim zahtevam. Celo več, to je moje osebno mnenje, prepričan sem, da 
se bo v bodočnosti z večjim razvojem samoupravljanja uveljavila takšna oblika 
tudi za ostale zbore delovnih skupnosti, pa naj bo to za socialno-zdravstveni, 
kulturno-prosvetni ali pa gospodarski zbor. 

Ustavna komisija je dala svoje predloge in nihče od ustavne komisije ni 
pooblaščen niti sprejemati amandmaje niti jih zavračati. To je stvar zborov. 
Glede na to, ustavna komisija brani svoja stališča, ki so bila predlagana in 
meni, da predlogi, ki so bili dani danes v zboru, za Ustavno komisijo niso 
sprejemljivi. 

Kar pa zadeva integracijo zbora delovnih skupnosti v enoten zbor, ne bi 
ponavljal stvari, ki so bile že rečene. Mislim, da bi republiko postavili v ne- 
mogočo situacijo, če V zvezni skupščini nadalje obstoja socialno-zdravstveni, 
prosvetno-kulturni in gospodarski zbor, mi pa bi sedaj šli na ukinitev teh zbo- 
rov, se pravi, da bi mi še v večji meri kot doslej prepuščali, naj te pristojnosti 
opravlja federacija. Če je kje treba, da se integrirajo ti zbori, potem jej to 
v federaciji, najmanj pa v republiki. 

Prav gotovo- pa so zbori delovnih skupnosti_ v sedanji fazi še potrebni:- 
Ne delajmo si nobenih utvar! Vemo, kam gremo in kaj hočemo1, to je na- 
daljnji razvoj samoupravljanja, nadaljnja krepitev samoupravnih skupnosti, 
pa naj se imenuje to izobraževalna skupnost ali otroško varstvo itd. Pri tem 
pa moramo biti realni in vedeti, da to, kar želimo, še ni v celoti zaživelo. Kje 
smo še s samoupravno skupnostjo otroškega varstva? Bodimo odkriti pa 
recimo, kje smo šele v samoupravljanju v socialnem varstvu, da ne govorimo 
o izobraževanju, pa ne zato, ker ne bi imeli sposobnih ljudi, marveč zato, ker 
je naša materialna baza še tako slaba, da se predvsem bavi s čisto material- 
nimi in ne toliko s kreiranjem politike na teh področjih. Iz vseh teh razlogov 
je potrebno, da še imamo nekaj časa, imamo zbore delovnih skupnosti. Ver- 
jetno bo v bodočnosti prišlo do integracije teh zborov. Vprašam pa, kdo lahko 
danes prevzame odgovornost za tako integracijo glede na situacijo v federaciji 
in v zvezi s situacijo tudi pri nas, ko je še mnogokaj samo v naših mislih, 
naših željah in na papirjih, in vemo, da je treba vse to še realizirati. 

Mislim, da lahko trdim, da ustavna komisija takih amandmajev o inte- 
graciji in analogno temu tudi take strukture skupščine, kot je bila tukaj pred- 
ložena, ne bi mogla sprejeti. 

Drugo vprašanje, o katerem se je danes največ razpravljalo, je bilo vpra- 
šanje volitev. Ne bi sedaj načenjal tega, ker se bo o tem razpravljalo, ko bo 
predložen volilni zakon. Samo hotel bi obrazložiti v neki meri genezo stališč 
ustavne komisije. Glede republiškega zbora je princip popolnoma jasen. 

Poslance republiškega zbora volijo občani neposredno in sicer po pravilu, 
da se voli en poslanec na približno enako število prebivalcev. To je jasno in 
tu ni sporov. Vprašanje nastane pri zborih delovnih skupnosti. Tu so seveda 
pogledi pa tudi interesi nekoliko divergentni. Mislim, da ne moremo govoriti 
o kompromisu, pač pa o najmanjšem skupnem imenovalcu, kajti jasno je, da 



318 Organizacijsko-politični zbor 

rešitev ni ne v enem ne v drugem ekstremu. Ustavna komisija se je postavila 
na stališče, da se sicer iz dosedanje ustave črta določba, ki je govorila o tem, 
da se poslanci zbora delovnih skupnosti volijo po številu prebivalstva, ker to 
ne more po mnenju ustavne komisije biti edini in absolutni kriterij, da pa 
je to prepustila volilnemu zakonu. Ustavna komisija meni, da bi najboljša 
rešitev bila v tem, da se volilne enote formirajo po številu prebivalstva, da 
se pa znotraj takih volilnih enot potem volijo poslanci delovnih skupnosti 
po številu zaposlenih. Ne bi rad prejudiciral volilnega zakona, govorim samo, 
zakaj tega ni v ustavi. Gre za to, da se uveljavi kombinacija dveh predlogov, 
ki pa se lahko pri prihodnjih volitvah menja, ne da bi se omenjala ustava. 
Volitve in volilni postopek mora namreč biti dejansko družbeni dogovor, ker 
absolutnih rešitev, ki bi vse zadovoljile, ni. 

Tretje vprašanje je amandma tovariša Mišice, ki so ga podprli tudi ne- 
kateri drugi, to je, da se število poslancev v republiškem zboru poveča tako, 
da bi vsaka občina imela svojega poslanca. To vprašanje potegne za seboj 
dejansko celotno problematiko komunalnega sistema, o čemer pa sedaj ne 
mislim govoriti. Prav gotovo so med občinami velike razlike, ki jih po treba 
v bodoče premostiti in odstraniti z drugačno teritorialno razdelitvijo občin, 
vendar si tega v času pred volitvami ne moremo privoščiti. 

Ce pa bi sprejeli načelo, naj ima vsaka občina svojega poslanca v re- 
publiškem zboru, bi to pomenilo, da hočemo ohraniti prav sedanjo politično- 
teritorialno razdelitev, kar po mojem mnenju ne bi bilo prav. 

Končno pa je treba s tem v zvezi opozoriti na zahteve po racionalizaciji 
skupščinskega sistema, kar zajema tudi zahtevo po. zmanjšanju števila poslan- 
cev in zato tudi s tega stališča ne moremo sprejeti takih zahtev. 

Ne bi želel ponavljati tega, kar je dr. Hočevar že povedal. Republiški zbor 
je zbor odposlancev občanov, medtem ko bodo delegati občin, zbrani na za- 
sedanju v skupščini, predstavljali integriran interes občanov. Spričo tega je 
seveda zbor komun odveč. 

Končno bi opozoril še na vprašanje učinkovitosti dela skupščine, kar so 
razpravljajoči večkrat omenili. Mislim, da vprašanje učinkovitosti dela ni 
odvisno samo od zmanjšanega števila poslancev, temveč predvsem od njiho- 
vega angažiranja in od strukture zbora. Dosedanji odbori so sicer dobro de- 
lovali, vendar se je pri analizi njihovega dela pokazalo, da bi bili še bolj 
učinkoviti, če bi bila njihova sestava drugačna, bolj prožna in bolj kvalifici- 
rana. V bodočo skupščinsko strukturo bo treba vnesti take načine in metode 
dela, ki bodo čimbolj prilagojene nalogam in zahtevam našega razvijajočega 
se skupščinskega sistema. S tem v zvezi bo seveda potrebno ustrezno spreme- 
niti tudi skupščinski poslovnik. 

Verjetno je še vrsta vprašanj, o katerih bi lahko razpravljali, vendar pa 
mislim, da smo bistvena le razčistili in da ostajajo le vprašanja, ki so bolj 
terminološkega pomena, kot pa načelne narave. 

Predsednik Vera Kolarič: Vprašam, če želi še kdo besedo? (Ne.) 
Če nihče, zaključujem razpravo. 

Glede na razpravo ugotavljam, da so bile k predlogu ustavnih amandma- 
jev predlagane spremembe in moramo o teh predlogih, ki ste jih tudi ,vsi 
dobili na mizo, glasovati. Vprašam pa zbor, ali želite, da glasujemo^ poimensko 
ali javno z dviganjem rok? (Poslanci so za javno glasovanje.) 
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Kot prvi predlog k amandmaju VI imamo predlog poslanca Janka Sabca. 
Prosim, če bi ga vsak imel pred seboj, ker menim, da ni potrebno, da ponovno 
čitam predlagano spremembo k VI. amandmaju. Prosim, da takoj preidemo 
h glasovanju. Kdor je za predlog k amandmaju VI, ki ga je dal poslanec 
Janko Sabec, in sicer k prvi in drugi točki, to se pravi, v celoti k VI. amand- 
maju, naj prosim dvigne roko. (Pet poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal (5 poslancev.) Ugotavljam, 
da je predlog poslanca Janka Sabca k amandmaju VI zavrnjen. 

Nadalje imamo drugi predlog k amandmaju VII. Kdor je za predlog 
amandmaja k amandmaju VII, ki ga je dal poslanec Janko Šabec, naj dvigne 
roko. (5 poslancev.) Je kdo proti? (Večina poslancev.) Se je kdo vzdržal? 
(7 poslancev.) Ugotavljam, da je tudi predlog k VII. amandmaju zavrnjen 
z večino glasov. 

Nadalje imamo še tretji amandma poslanca Šabca, in sicer k amandmaju 
XVI. Tovariš poslanec predlaga, da se druga točka tega amandmaja črta. Kdor 
je za predlog amandmaja, naj dvigne roko. (4 poslanci.) Kdo' je proti temu 
amandmaju? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci.) 
Ugotavljam, da je tudi predlog k amandmaju XVI zavrnjen. 

Glasujemo o predlogih amandmajev poslanca tovariša Zdenka Roterja in 
poslanca Franca Svetine in sicer najprej k amandmaju VI, točka 1 in točka 2. 

Prosim, kdor je za predlog spremembe k amandmaju VI, tako kot sta ga 
predlagala poslanca tovariš Roter in tovariš Svetina, naj dvigne roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? (8 poslancev.) 

Ugotavljam, da je amandma poslancev Zdenka Roterja in Franca Svetine 
k amandmaju VII, k 1. točki in točki 2, sprejet z večino glasov. 

Nadalje imamo še predlog obeh poslancev k amandmaju VII, in sicer 
predlog, da se točka 3 črta. To je v zvezi z delegacijo občin. Prosim, kdor je 
za predlog, naj prosim dvigne roko-. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (5 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (19 poslancev.) Ker ne vem ali smo 
še sklepčni, odrejam poimensko glasovanje. 

(Sekretar zbora Janez Lukač kliče poslance poimensko.) 
K ustavnemu amandmaju VII je glasovalo 28 poslancev, proti 6 poslancev, 

vzdržanih glasov pa je bilo 25. To se pravi, da amandma ni sprejet. 
Prehajam k naslednjemu amandmaju, in sicer k amandmaju, ki ga je 

predlagal poslanec tovariš Mišica k ustavnemu amandmaju VI. Prosim, kdor 
je za ta amandma, tako kot ga je predlagal poslanec tovariš Mišica k ustav- 
nemu amandmaju VI, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je 
kdo proti? (5 poslancev.) Se se je kdo vzdržal? (6 poslancev.) 

Ugotavljam, da je amandma tovariša Mišice sprejet z večino glasov. 
Prehajam k četrtemu amandmaju, in sicer poslanca tovariša Raua k 

ustavnemu amandmaju številka VI. 
Kdor je za ta spreminjevalni predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina 

poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (5 poslancev.) Kdo se vzdržuje glaso- 
vanja? (7 poslancev.) 

Ugotavljam, da je tudi spreminjevalni predlog k ustavnemu amandmaju 
VI, ki ga je dal tovariš Rau, sprejet. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Sedaj moramo glasovati še o ostalih ustav- 
nih amandmajih tako, kot jih je predlagala ustavna komisija, vendar pa s 
temi, ki smo jih mi že sprejeli, to se prvi z amandmaji poslancev Roterja^1 

Svetine k ustavnemu amandmaju VI in VII, nadalje poslanca Mišice k ustav- 
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nemu amandmaju VI in pa tovariša poslanca Raua k ustavnemu amandmaju 
VI. Menim, da ni potrebno, da glasujemo o vsakem amandmaju posebej, 
temveč, da glasujemo o vseh amandmajih skupno, vključno s temi, ki so že 
izglasovani. 

Prosim, kdor je za ustavne amandmaje, tako kot jih je predlagala ustavna 
komisija vključno z našimi amandmaji, naj dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor sprejel amandmaje tako, 
kot jih je predlagala ustavna komisija, vendar vključno s predlogi, ki smo 
jih izglasovali na današnji seji in bom tudi vse te predloge posredovala re- 
publiškemu zboru v dokončno odločitev. 

Mirko Zlender (iz klopi): Rad bi samo pojasnil, da sem glasoval 
o amandmajih ustavne komisije, o ostalih amandmajih pa nisem glasoval. 
Glasujem torej za amandmaje ustavne komisije, ne podpiram pa amandmajev, 
ki so bili tu sprejeti. Zato to ne more biti mnenje našega zbora. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovariši poslanci, mislim, da smo se prej 
izrekli, kdo je bil za posamezne amandmaje in da bomo republiškemu zboru 
poslali' zborovo mnenje, ne pa mnenje posameznega poslanca. Vendar pa je 
z večino glasov to sprejeto in bomo posredovali torej mnenje zbora. 

Mirko Žlender (iz klopi): Jaz sem razumel, da glasujemo o amand- 
majih ustavne komisije, ne pa da glasujemo o vseh ostalih amandmajih. Mi 
amandmajev ne sprejemamo, ampak dajemo samo mnenje. 

Predsednik Vera Kolarič: Mi dajemo mnenja, to je res tovariš po- 
slanec, vendar so postali predlogi, ki so bili z večino glasov sprejeti v našem 
zboru, sestavni del teh amandmajev. 

Tovarišice in tovariši, mislim, da smo zaslužili malo odmora. Odrejam 
krajši odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.25 in se je nadaljevala ob 14.15.) 

Predsednik Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši! Nadaljujemo s 
sejo zbora. K besedi se je prijavil poslanec Franc Svetina. Prosim. 

Franc Svetina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Želel sem dati samo predlog v zvezi s točko, ki smo jo sicer že obdelali. 
Predlagam, da zbor pooblasti tovariša Zdenka Roterja, da se jutri udeleži seje 
republiškega zbora in po potrebi obrazloži stališče našega zbora v zvezi s 
sprejetimi amandmaji. 

Predsednik Vera Kolarič: Besedo ima tovariš Zdenko Roter. 

Zdenko Roter: Globoko se zahvaljujem za zaupanje, ki preveva iz 
tega predloga, vendar moramo pri tem pomisliti na to, da imamo predsedstvo 
zbora, ki smo mu izrazili zaupanje s tem, da smo ga izvolili in bi zato bilo 
najbolj logično in tudi dosledno, da mnenje zbora, sprejeto z večino, ne glede 
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na svoje osebno mnenje, zagovarja v republiškem zboru, predsednik zbora. 
S tem bi po mojem globokem prepričanju ta predlog dobil večjo težo, kot 
bi jo sicer imel. 

Predsednik Vera Kolarič: Prosim, tovariš Jenko. 

Marjan Jenko: Zaradi kvalifikacije zastopstva našega zbora pred- 
lagam delegacijo v širšem sestavu, in sicer tovarišico predsednico in oba to- 
variša, ki sta amandma predlagala. Taka tričlanska delegacija, mislim, da bo 
lahko v dani situaciji in po potrebi več kot kvalificirano nastopala. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši! Imamo pravzaprav 
dva predloga. Bila bi za predlog, ki ga je dal tovariš Jenko, vendar dovolite, 
da. vas opozorim na moje stališče danes v zboru, in bi verjetno ne bilo prav, 
če bi tolmačila ta stališča. Bolj prav bo, če tolmači ta stališča ali poslanec 
tovariš Roter ali tovariš Svetina, ki sta dejansko tudi prišla s temi različnimi 
predlogi pred zbor in ki so bili z večino glasov tudi pri nas potrjeni. Zato 
predlagam, da gre namesto mene podpredsednik tovariš Brane Vipotnik. (Po- 
slanci se strinjajo.) Kdor je za predlog, da gre tovariš Roter, tovariš Svetina 
in tovariš Vipotnik, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Z večino glasov je torej 
sprejeto, da se jutrišnje seje udeležijo in obrazložijo predlog našega zbora 
tovariš Roter, tovariš Svetina in tovariš Vipotnik. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev VI, VII, XVII in 
XVIII k ustavi Socialistine republike Slovenije, ki ga je prav tako predložila 
skupna komisija vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

Predlog ustavnega zakona ste prejeli skupaj s sklicem za današnjo sejo 
zbora. Poleg tega pa ste naknadno 17. 1. 1969 prejeli še predlog dopolnitve in 
sprememb k predlogu ustavnega zakona, ki ga je prav tako predložila skupna 
komisija vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. Komisija 
je določila tovariša podpredsednika ustavne komisije dr. Jožeta Brileja za 
svojega predstavnika na današnjem zboru. Ali želi morda besedo? (Ne.) Preden 
preidemo na obravnavo predloženega ustavnega zakona, moram povedati, da 
tudi o tem zakonu dajemo republiškemu zakonu le svoje mnenje. Ali se z vse- 
bino tega ustavnega zakona strinjamo ali ne. 

Prehajam na razpravo. Prosim, želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Cd 
ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o predlogu ustav- 
nega zakona za izvedbo amandmajev VI, VII, XVII in XVIII k ustavi So- 
cialistične republike Slovenije v celoti skupaj z dopolnitvami in spremembami 
k temu zakonskemu predlogu, ki jih je predložila skupna ustavna komisija 
z dne 17. 1. 1969. 

Kdor soglaša z vsebino predlaganega ustavnega zakona, naj prosim dvigne 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo- proti? (1 poslanec.) Se je kdo 
vzdržal? (2 poslanca.) Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor z večino 
glasov sprejel predlagani ustavni zakon za izvedbo amandmajev VI, VII, XVII 
in XVIII k ustavi Socialistične republike Slovenije in bom ta sklep tudi spo- 
ročila republiškemu zboru. 
21 
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Prehajam na zadnjo točko dnevnega reda, to je na osnutek 
zakona o pravosodnem izpitu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil repu- 
bliški sekretar za pravosodje in občo upravo. 

Besedo ima dr. Viktor Damjan, republiški sekretar za pravosodje in občo 
upravo. 

Dr. Viktor Damjan: Tovarišica predsednica, tovariši poslanci! Osnu- 
tek zakona o pravosodnem izpitu ima temelj v zveznem zakonu o pravosodnem 
izpitu, ki navaja predvsem temeljna načela in fiziognomijo tega izpita, pre- 
pušča pa podrobnejšo ureditev republikam, pri čemer izrecno predvideva izdajo 
republiškega zakona. Tudi drugi zakoni sistemske narave, kot so na primer 
temeljni zakon o sodiščih splošne pristojnosti, zakon o pravobranilstvu, o od- 
vetništvu, predvidevajo opravljanje pravosodnega izpita za diplomirane prav- 
nike, da bi ti dobili pogoje za opravljanje sodniških in drugih pravosodnih 
funkcij, kakor tudi odvetništva. Namen pravosodnega izpita je, da usposobimo 
diplomirane pravnike za izvrševanje sodniških in drugih funkcij v pravosodju 
in odvetništvu, razen tega pa naj bi usposabljal diplomirane pravnike za delo 
izven sodstva na tistih področjih, ki so povezani s pravosodjem. 

Potrebe po pravnem kadru, v SR Sloveniji postajajo vedno večje. Pred 
diplomirane pravnike se postavljajo vedno konkretnejše in zapletene j še naloge 
z najrazličnejših pravnih področij, to je s področja gospodarskega prava, ka- 
zenskega prava, civilnega prava, delovnega prava, upravnega prava in ustav- 
nega prava, katere panoge pa so- vse predmet pravosodnega izpita. 

Nekdaj je bilo polaganje pravosodnega izpita v obliki sodniškega oziroma 
odvetniškega izpita omejeno predvsem na kadre, ki so se hoteli posvetiti 
sodstvu, javnemu tožilstvu in javnemu pravobranilstvu ter odvetništvu. Danes 
pa je krog interesentov za pravne kadre s pravosodnim izpitom mnogo širši, 
saj zahtevajo te kadre zlasti gospodarske organizacije, upravni organi, na pri- 
mer za premoženjsko-pravne službe, za statusne zadeve in podobno. Tako po- 
staja pomembnost pravnih kadrov za upravo in s pravosodnim izpitom vedno 
večja. Osnutek predloženega republiškega zakona o pravosodnem izpitu sledi 
intencijam in sistematiki temeljnega zakona in obravnava poleg načel, ki ure- 
jajo pravne posledice pravosodnega izpita, tudi temeljna načela glede oprav- 
ljanja pravne prakse pri sodiščih. Kot novota v celotnem sistemu pravne prakse 
pri sodiščih so določila, ki dovoljujejo sodiščem, da sprejemajo na prakso 
diplomirane pravnike, ki so na delu pri državnem organu ali pri delovni ali 
drugi organizaciji, poleg njih pa tudi take diplomirane pravnike, ki pri nave- 
denih organih oziroma organizacijah niso na delu, tako imenovane pravnike- 
volonterje. 

Osnutek ureja način in pogoje za sprejemanje diplomiranih pravnikov 
v sodno prakso. Podrobnejša določila bodo vsebovana v ustreznem pravilniku, 
ki ga je v osnutku izdelal sekretariat za pravosodje in občo< upravo. Kot poseb- 
nost zakonskega osnutka, ki vam je predložen, je tudi možnost in dopustnost 
opravljanja popravnega izpita iz enega predmeta, če kandidat na izpitu pade. 
Da je to določilo prišlo v osnutek, je posledica sedanje prakse pri opravljanju 
pravosodnega izpita, ki kaže, da je pri mnogih kandidatih pomanjkljivo znanje 
iz enega samega predmeta, pa bi mu z uvedbo popravnih izpitov bila dana mož- 
nost, da svoje znanje v tem predmetu izpopolni. So se pa seveda v diskusijah 
pojavljala tudi številna druga mnenja, nasprotna temu in to mnenje zastopa tudi 
izvršni svet SR Slovenije, namreč, da je potrebno preizkušnjo znanja pri pravo- 
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sodnem izpitu tehtati z vidika celovitosti materije in celovitosti znanja, ki ga 
daje. 

Glede na tako situacijo predlagam, da se člen 15 tega osnutka črta, to se 
pravi, da odpade poprava pravosodnega izpita iz enega predmeta. Dovolite mi, 
da dodam še eno majhno, bolj lepotno korekturo, ki pa ne spreminja vsebino' 
člena, to je k 3. členu, ki bi se glasil v taki redakcijsko popravljeni obliki 
takole: »Diplomirani pravniki iz 1. in 2. odstavka 3. člena temeljnega zakona 
o pravosodnem izpitu in iz 3. odstavka 1. člena tega zakona opravljajo v času 
trajanja pripravniške prakse svojo prakso na sodišču brezplačno.« Prej je bila 
dikcija ista, samo je negativno izražena, tako da vsebinsko tukaj ni ničesar 
spremenjenega. 

Pravosodni izpit je preizkušnja znanja diplomiranih pravnikov in uspeh 
njihovega pravniškega dela, ki jim daje legitimacijo za opravljanje najodgo- 
vornejših nalog, ki čestokrat globoko posegajo tudi v osebne pravice in inte- 
griteto občanov. Take odgovorne naloge morejo' diplomirani pravniki opraviti 
le z izredno strokovno sposobnostjo in uspešno pravniško prakso. Prav iz teh 
razlogov ni mogoče pustiti, da bi postal pravosodni izpit le gola formalnost, 
saj bi tak odnos do pravosodnega izpita imel številne posledice, ne le za naše 
pravosodje, temveč občutne posledice tudi za življenje naše družbe in občana. 

Prosim, da zbor predlagani zakonski osnutek in sedaj predlagane spre- 
membe sprejme. 

Predsednik Vera Kolarič: Osnutek zakona je obravnaval odbor za 
pravosodje in pravice občanov organizacijsko-političnega zbora. Ta odbor je 
zboru predložil pismeno poročilo, ki sta ga prav tako prejeli s sklicem za to 
sejo zbora. Odbor predlaga k 8. in 12. členu spremembo, in sicer: k 8. členu, 
da se prvi stavek v drugem odstavku spremeni tako, da se izpusti beseda »pri- 
znanih«. Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Predsednik izpitne 
komisije določi po potrebi enega izmed namestnikov kot predsedujočega«. 

K 12. členu: Za prvim stavkom v prvem odstavku se doda nov stavek, ki se 
glasi: »Ce je kandidat pri izpitu izkazal posebno znanje, komisija to ugotovi 
in posredoči v spričevalu.« 

Odbor je soglašal s spremembo prvega odstavka 12. člena, kot jo je pred- 
lagal odbor za notranjepolitična vprašanja in narodno obrambo republiškega 
zbora. S to spremembo bi se^besedilo 1. odstavka glasilo: »Uspeh izpita ocenjuje 
komisija na seji iz vsakega predmeta posebej in v celoti iz vseh izpitnih pred- 
metov z oceno: izpit opravil ali izpita ni opravil.« 

Odbor je za svojega poročevalca na današnji seji določil poslanca Jožeta 
Trošta in ga vprašam, če morda želi besedo? Besedo ima tovariš Trošt. 

Jože Trošt: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
Odbor za pravosodje in pravice občanov je na seji 14. 1. 1969 obravnaval osnutek 
zakona o pravosodnem izpitu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v ob- 
ravnavo republiški sekretar za pravosodje in občo upravo. V načelni obravnavi 
je odbor v celoti sprejel predlagani zakonski osnutek, ker temelji na načelih, 
ki sta jih sprejela republiški zbor in organizacijsko-politični zbor, ko sta spre- 
jemala predlog za izdajo tega zakona. 

Predloženi osnutek pa je tudi soglasen s temeljnim zakonom o pravosod- 
nem izpitu. Tovarišica predsednica je že obrazložila spremembe, ki jih je odbor 
za pravosodje in pravice občanov sprejel na svoji seji, zato tega ne bi ponavljal, 
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pač pa se je odbor danes ponovno sestal glede na sprejeti predlog k osnutku 
zakona glede 3. člena in pa 15. člena in je odbor to stališče oziroma te spre- 
membe sprejel, prav tako pa je svojo izjavo podal predsednik zakonodajno- 
pravne komisije, ki tudi sprejema ta naknadni predlog. 

Predsednik Vera Kolarič: Zakonski osnutek je obravnavala tudi za- 
konodaj no-pravna komisija. Pismeno poročilo zakonodajno-pravne komisije ste 
prav tako prejeli in iz njega so razvidne spremembe in dopolnitve, ki jih ta 
komisija predlaga k 1., 2., 3., 4. in 17. členu. 

Želi morda predstavnik zakonodaj no-pravne komisije besedo. (Ne.) Pri- 
čenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? Prosim, besedo ima poslanec inž. Lado 
Simončič. 

Inž. Lado Simončič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci! Žal nisem iz te stroke pa tudi moram priznati, da ne obvladam v 
celoti osnutka zakona, ampak kljub temu se mi zdi, da tu nekaj ni v redu. 
Gre za plačilo za opravljeno delo. Mi smo vendar socialistična skupnost, ki 
izhaja vedno iz človeka v delovnem razmerju in če vsakega človeka vrednotimo 
toliko, kolikor dela in kolikor tej skupnosti doprinaša, se moramo zavedati, 
da je tudi diplomant pravne fakultete upravičen do plačila za svoje delo. 
Poudarjam, da mi stvari niso popolnoma jasne in prosim bolj za pojasnilo, 
kot pa da bi to kritiziral. Kljub temu pa se mi zdi, da še vedno bolujemo 
na povezovanju besede socializem in sociala. Marsikateri diplomiran pravnik 
nima sredstev, da bi v republiških ali v drugih središčih opravljal svojo prakso. 
Ali bomo še naprej trpeli, da bodo samo različni »sinčki« lahko prišli do po- 
klicev ? 

Sem človek iz delavske družine in vem, kaj se pravi študirati ob kosu ko- 
ruznega kruha. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Prosim, 
besedo ima dr. Viktor Damjan. 

Dr. Viktor Damjan: Pravzaprav se strinjam s tem, kar je tovariš 
poslanec rekel, želel pa bi opozoriti na naslednje. 

Zakon o pravosodnem izpitu govori o tem, da sodišče sprejme na prakso 
tiste, ki so na delu pri državnem organu ali pri državni ali drugi organizaciji 
in tiste, ki niso na delu v državnem organu ali pri delovni ali drugi organizaciji, 
pridobiti pa žele prakso za pripustitev k pravosodnemu izpitu. Tisti, ki so za- 
posleni v državnem organu ali v delovni organizaciji, dobe tam plačo. V 3. členu 
pa gre za tiste, ki se začasno seznanjajo s sodnim delom, to so ljudje, ki bodo 
prišli iz delovne organizacije za nekaj časa na sodišče in ki niso vezani na 
zakonski rok, da so tako dolgo v praksi, kot govori 3. odstavek prvega člena 
tega zakona. Prav zaradi večje jasnosti sem danes tudi dal amandma k temu 
členu, ker je prvotno besedilo zvenelo precej kruto. Gre torej za dve kategoriji 
pripravnikov, tisti, ki so kot pripravniki v delovnem razmerju pri sodiščih in 
dobe tudi dohodek pri sodišču, in tisti, ki so v rednem delovnem razmerju v 
delovni organizaciji, ki pa seveda ne morejo bremeniti proračuna sodišča. 

Predsednik Vera Kolarič: Prosim, želi še kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej moramo glasovati 
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o amandmajih odbora za pravosodje in pravice občanov našega zbora. V raz- 
pravi ni nihče oporekal posameznim predlaganim spremembam in zato pred- 
lagam, da glasujemo o predlaganih spremembah v celoti. Kdor je za spremembo 
k 8. in 12. členu tako, kot predlaga odbor za pravosodje in pravice občanov 
našega zbora, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je naš zbor sprejem predlagane spremembe k 8. in 12. členu 
osnutka zakona. 

Nadalje moramo glasovati še o spremembah k 1., 2., 3., 4. in 17. členu za- 
konskega osnutka tako, kot jih predlaga zakonodajno-pravna komisija. Tudi 
k tem spremembam oziroma dopolnitvam ni nihče v razpravi dodal novih pred- 
logov niti jim ni oporekal, zato predlagam, da bi o predlaganih spremembah 
prav tako glasovali skupaj. Kdor je za spremembe k 1„ 2., 3., 4. in 17. členu 
tako, kot jih predlaga zakonodajno-pravna komisija, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je naš zbor prav tako sprejel spremembe, ki jih je pred- 
lagala zakonodajno-pravna komisija k osnutku tega zakona. 

Slišali smo oba poročevalca, to je poročevalca našega odbora in predstav- 
nika zakonodajno-pravne komisije, da sprejemata dopolnitve oziroma spre- 
membe k 3. členu in k 15. členu tako, kot jih predlaga republiški sekretariat 
za pravosodje in občo upravo. Ta predlog imate na mizi in dajem tudi ta pred- 
log na glasovanje. Prosim, kdor je zanj, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prehajam na glasovanje o osnutku zakona v celoti. Kdor je za osnutek 
zakona o pravosodnem izpitu v celoti, naj prosim dvigne roko.' (Večina poslan- 
cev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor z večino glasov sprejel 
osnutek zakona o pravosodnem izpitu. 

S tem je dnevni red današnje seje zbora izčrpan. Preden pa sejo zaključim, 
moram v smislu 312. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sporočiti, da je 
republiški zbor sprejel na zadnji seji v enakem besedilu kot organizacijsko- 
politični zbor naslednje predpise: 

— predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji; 

— predlog zakona o stalnih sredstvih SR Slovenije za financiranje razisko- 
valnih dejavnosti; 

— predlog zakona o spremembi zakona o prisilni izterjavi prispevkov in 
davkov občanov; 

— predlog odloka o programu za financiranje izdelave koncepta dolgoroč- 
nega ekonomsko-političnega razvoja SR Slovenije; 

— predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi gospo- 
darskih organizacij, pri katerih imenuje del članov komisije za razpis mesta 
direktorja izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 

— predlog zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračun) za 
leto 1969. 

S tem je dnevni red naše seje v celoti izčrpan in zaključujem sejo ter se 
vam zahvaljujem za sodelovanje. 

(Seja je bila zaključena ob 14.45.) 
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Poročila odborov in komisij, ki k temeljnemu aktu ne predlagajo spre- 
memb ali dopolnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vsebinsko novih 
argumentov, so v prilogah označena samo z navedbo odbora ali komisije, ki je 
poročilo pripravil, ter z datumom in opravilno številko poročila. 

PISMENA VPRAŠAJA POSLANCEV 

Ivan Kreft, 
poslanec republiškega zbora 

1. Kaj meni izvršni svet Skupščine SR Slovenije o sklepu zvezne skupščine, 
s katerim je dala, v imenu države, garancijo za najetje kreditov za gradnjo 
novih tovarn aluminija s problematično rentabilnostjo? Vztrajanje mednarodnih 
kreditorjev na državni garanciji je eden izmed znakov, da si glede rentabilnosti 
kreditiranih objektov tudi kreditorji niso na jasnem. 

2. Ali je garancija federacije sploh v skladu z reformo, ki zahteva selekcijo 
po ekonomičnosti, ne pa iz že tolikokrat obsojenih političnih razlogov? 

3. Ali se ni bati političnih težav, če bo morala SR Slovenija — kljub po- 
novnim opozorilom, da je treba dobro premisliti, preden se odločimo za tri nove 
projekte v aluminijski industriji — solidarno kriti eventualne izgube nepo- 
sredno z novimi dajatvami ali pa posredno prek prelivanja v elektrogospodar- 
stvu, če bi prišlo do enotnega jugoslovanskega podjetja, kot predlagajo v Beo- 
gradu? 

Milan Kristan, 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

V preteklosti so bili pogostni pojavi, da delovne organizacije niso dobivale 
potrebne kvalitete električne energije in je bila S tem povzročena nekaterim 
organizacijam gospodarska škoda. 

Kakor sem informiran, je zvezni sekretariat za gospodarstvo izdelal pravil- 
nik o tehničnih pogojih za dobavo električne energije. 

Prosim, da mi republiški sekretar za gospodarstvo odgovori na naslednje 
vprašanje: 
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— ali navedeni pravilnik, ki ga je izdelal zvezni sekretariat za gospodar- 
stvo, temelji na takih ekonomskih in poslovnih načelih, ki bi jih bilo potrebno 
uvesti v elektrogospodarstvo in kakšno je stališče republiškega sekretariata za 
gospodarstvo, gospodarske zbornice, elektrodistribucijskih podjetij in potrošni- 
kov energije do določb navedenega pravilnika. 

Drugo vprašanje 

Na podlagi 23. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije prosim, da mi re- 
publiški sekretar za gospodarstvo odgovori na naslednje vprašanje: 

V zadnjem času so vedno številnejše pritožbe delovnih organizacij (zlasti 
Luke Koper, rudnikov itd.), da jim enote Združenega železniškega transport- 
nega podjetja ne dajo na razpolago zadostnega števila vagonov, oziroma v času, 
potrebnem za redno odpremljanje njihovih pošiljk, kar jim povzroča občutno 
gospodarsko škodo. 

Če so gornje navedbe točne, bi želel odgovor na naslednja vprašanja: 
— ali je pojav pomanjkanja vagonov širšega in trajnega značaja ali pa 

gre le za trenuten sezonski pojav; 
— ali Združeno železniško transportno podjetje rešuje navedeni problem 

in kakšne dodatne ukrepe je storilo, da bi se ta problem rešil; 
— če pa je problem trajnejše narave, kaj namerava storiti to podjetje in 

kaj bi morali storiti drugi dejavniki, da bi se problem čimprej rešil. 

Avgust Majerič, 
poslanec republiškega zbora 

Kakšno je stališče republiškega sekretariata za finance o tem, ali so ko- 
munalne takse za leto 1968 veljavne? Ali bodo občani, ki so takse plačali, le-te 
dobili povrnjene, ali pa bodo morali tisti, ki tega niso storili, te takse poravnati? 

Rado Pušenjak, 
poslanec republiškega zbora 

Kakor je znano, je zvezno ustavno sodišče ugotovilo, da komunalne takse 
za motorna vozila, ki jih je lani uzakonila Skupščina SR Slovenije, niso v skladu 
z zakonom. 

Ker se je ob priliki razprave o sprejemu predloga izvršnega sveta zakono- 
dajno-pravna komisija zelo jasno izjavila, da takse na motorna vozila nimajo 
zakonite osnove, kar ni ostalo prikrito širši javnosti, je slonel ukrep po sploš- 
nem mnenju prebivalstva že od vsega začetka na zelo trhlih nogah. To je bil 
tudi razlog, da so davčni zavezanci, kolikor so količkaj mogli, odlašali s pla- 
čilom takse. 

Razveljavljen je kakega ukrepa skupščine bi nas poslance sicer ne smelo 
preveč vznemirjati, če komisija, katere naloga je bdeti nad zakonitostjo, ni dala 
pred sprejemom svojih pomislekov; povsem drugače pa je, če čuvarji zakoni- 
tosti sprejemu zakonskega predloga odločno nasprotujejo. 

S tem je bil prizadet ugled republiške skupščine, omajana pa je bila že 
tako ali tako ne dovolj trdna morala davkoplačevalcev. 
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Da bi v bodoče ne sprejemali predlogov, ki niso v skladu z obstoječimi 
predpisi, prosim izvršni svet, da mi odgovori na naslednje vprašanje: 

1. kakšno je njegovo sedanje stališče glede bodočega obravnavanja pred- 
logov, proti katerim ugovarja s stališča zakonitosti zakonodajno-pravna ko- 
misija, 

2. kako namerava zagotoviti enakopravnost državljanov v gornjem kon- 
kretnem primeru, ko so nekateri občani plačali avtomobilske takse tako za 
leta 1968, kakor tudi za leto 1969, drugi manj disciplinirani občani pa tega niso 
storili, ker so pač računali na spremembo predpisov, 

3. kaj namerava ukreniti, da bodo občinske skupščine v zvezi z nezako- 
nitim ukrepom naše skupščine, oziroma vrnitvijo sprejetih taks premostile nove 
finančne težave. 

Inž. Miran Glušič, 
poslanec gospodarskega zbora 

V letu 1968 so biil v nekaterih predelih Jugoslavije vloženi precejšnji na- 
pori za borbo proti toči. Precejšnje uspehe so dosegli v SR Hrvatski. Nekaj 
poskusov v široki praksi je bilo storjenih tudi v naši republiki. Znane so časo- 
pisne vesti, da so z raketami uspešno organizirali obrambo proti toči na mari- 
borskem področju in da je nekaj tovrstnih akcij izvršenih na Primorskem v 
Brdih. Vse, kar se je na omenjenih področjih vršilo, je bilo storjeno po zgledu 
sosednjih držav Avstrije in Italije. 

Znano je, da imajo razne države že dokaj dobre rezultate v borbi proti 
toči. V Sovjteski zvezi se proti toči borijo s 100% uspehom. Vso akcijo skupaj 
z raketno tehniko in hidrometeorološkimi radarji so zaupali armadi, kar ima 
poleg praktične važnosti še značaj kvalificiranega upravljanja s tehniko in 
značaj stalne borbene pripravljenosti za vojaške enote, seveda v tem primeru 
v mirnodobne namene. 

Skoda, ki jo povzroča toča, je običajno velika za naše narodno gospodarstvo, 
in se ne nanaša ozko samo na kmetijsko proizvodnjo, temveč obsega vse širši 
značaj, saj so- evidentne škode na mnogih področjih. Oblaki s točo so nevihtnega 
značaja, ki povzročajo neurje in rušenje vse od gozdov do zgradb. Zato je borba 
proti toči zajela povsod širši družbeni interes. V sosednjih državah so načine 
borbe proti toči uzakonili, prav tako pa tudi financiranje te službe regulirajo 
z zakonskimi predpisi. 

V televizijskih kmetijskih oddajah in v dnevnem časopisju je bilo objav- 
ljeno, da v SR Hrvatski nameravajo v kratkem izdati ustrezen zakon o obvezni 
borbi proti toči in financiranju te službe. Prebivalstvo s področij, kjer pogosto 
pada toča in povzroča velike škode, z razumevanjem sprejema vse ukrepe, ki 
se podvzemajo na področju borbe proti toči. 

Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije postavljam naslednje vprašanje: 
Kaj namerava izvršni svet podvzeti za organizirano borbo proti toči na 

področju SR Slovenije? 
Ker volivci postavljajo vprašanja, kako se bo ta problem reševalo pri nas, 

naj ima odgovor takšno- obliko, da bo ustrezal publiciteti, odgovori pa naj 
na naslednja bistvena vprašanja: 

— kakšen obseg zavzemajo škode po toči poprečno letno? 
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— katera področja v SR Sloveniji so najpogosteje poškodovana? 
— kakšni so rezultati dosedanjih poskusov pri nas in drugje? 
— kako je s potrebno opremo hidrometeoroloških radarjev? 
— kakšen odnos do vprašanja borbe proti toči zavzemajo zavarovalnice? 
— kakšne ukrepe v organizirani borbi in virih financiranja in kdaj bomo 

povzeli v Sloveniji? 
Ker smatram, da je vprašanje dovolj aktualno, prosim, da se odgovor 

pripravi v pismeni obliki, na naslednji seji zbora pa še poda v ustni obliki. 

Inž. Jože Javornik, 
poslanec gospodarskega zbora 

Gospodarski zbor je na svoji 48. seji dne 12. marca 1968 sprejel predlog 
zakona o ustanavljanju in poslovanju hranilno-kreditnih služb kmetijskih in 
gozdarskih delovnih organizacij. Ker republiški zbor tega zakona takrat ni 
sprejel, pa ga sedaj predvideva ponovno obravnavati, in ker menim, da neka- 
tera vprašanja še vedno niso dovolj razčiščena, postavljam republiškemu sekre- 
tarju za finance naslednja vprašanja: 

— ali je dovolj proučena materija, ki ureja zakon ter s tem zagotovljeno, 
da bo zakon dosegel smoter, katerega želimo doseči z njegovim sprejemom; 

— ali bo zagotovljeno s tem zakonom tudi jamstvo federacije tako kot za 
ostale hranilne vloge pri poslovnih bankah; 

— kako bo republika uredila tehnične pogoje za izvajanje hranilno-kre- 
ditne službe pri teh delovnih organizacijah? 

Dr. Lev Premru, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

V zadnjem času ugotavljamo neustrezne rezultate razpisov, s katerimi 
delovne organizacije razglašajo prosta delovna mesta za delavce z visoko 
izobrazbo. Tudi analiza republiškega sekretariata za delo iz leta 1965 kaže, 
da imamo premalo visoko kvalificiranih kadrov in da se izobrazbena struktura 
zaposlenih prepočasi izboljšuje. Hkrati pa smo priča skoraj množičnemu odha- 
janju naših strokovnjakov v tujino. V tej zvezi bi želel odgovor na dve vpra- 
šanji: 

1. Koliko strokovnjakov z visoko izobrazbo je zaposlenih v tujini in kakšno 
delo opravljajo? 

2. Kakšno je stališče izvršnega sveta do zaposlovanja slovenskih strokov- 
njakov v tujini in kaj namerava storiti, da se odliv, predvsem intelektualne 
sile zmanjša? 

Bojan Kardelj, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

Kljub že večkratnim opozorilom, da v Ljubljani ni rešeno vprašanje sofinan- 
ciranja slovenskega narodnega gledališča in slovenske filharmonije, ki poteka 
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po načelu fifti-fifti med republiko in mestom na osnovi enostranske odločitve 
republiških organov in skupščine, se tudi letos pojavlja enaka praksa. 

Republika zagotavlja slovenskemu narodnemu gledališču za blizu 20 % 
večja sredstva kot lani, ne da bi vprašala, ali lahko to stori tudi mestni svet. 
Zaradi take prakse se znajdeta vsako leto v velikih težavah prav ljubljansko 
mestno gledališče in slovenska filharmonija, ker sredstva mesta in ljubljanskih 
občin niso v stanju slediti republiškim odločitvam. Ne gre za to, da dobita 
slovensko narodno gledališče in slovenska filharmonija od republike preveč, 
pač pa za enakopraven tretman kulturnih institucij v Ljubljani in možnosti 
mestnega sveta, da tak tretman tudi lahko podpira. Ob sedanjih sredstvih ne 
more delati razlik, zaradi česar prihajata ti dve instituciji vsako leto v nove 
težave. V letu 1969 bo — kot izgleda -—■ moral mestni svet zadržati proračun 
potrošnje na lanskem nivoju. To pa pomeni, da bodo tudi sredstva za sloven- 
sko narodno gledališče in slovensko filharmonijo le tolikšna kot lani, ali pa bi 
morale zaradi neurejenega sistema sofinanciranja med republiko in mestom 
biti prizadete druge kulturne institucije v Ljubljani. 

Zato sprašujem, na kakšen način bosta lahko oba partnerja, ki financirata 
slovensko narodno gledališče in slovensko filharmonijo, zagotovila ustrezna 
sredstva za dejavnost obeh zavodov, hkrati pa tudi enakopravne materialne 
pogoje drugim kulturnim institucijam v Ljubljani? 

Tone Delak, 
poslanec organizacij sko-političnega zbora 

Aprila 1968 je bil v Skupščini SR Slovenije sprejet »Zakon o popustih na 
cene za skupinska potovanja otrok in mladine«. Poslanci in širša javnost smo 
bili prepričani, da je ta problem s tem v glavnem urejen, čeprav se dajo neka- 
tere stvari drugače in boljše urediti. 

Bliža se čas zimskih počitnic in obveščen sem, da za leto 1969 še niso pod- 
pisane pogodbe s prevoznimi podjetji, kar pomeni, da otroci in mladina ugod- 
nosti po zakonu ne morejo koristiti. 

Postavljam naslednje vprašanje: »Zakaj še niso podpisane pogodbe s pre- 
voznimi podjetji za leto 1969, oziroma kaj ovira podpis pogodb in kdaj, se to 
misli storiti?« 

OSNUTEK ZAKONA 

o visokem šolstvu 

I. Temeljne določbe 

1. člen 

Visokošolski zavodi so fakultete, visoke šole, umetniške akademije in višje 
šole. 

2. člen 

Delo visokošolskih zavodov je posebnega družbenega pomena. 
Pouk in izpiti na visokošolskih zavodih so javni. 
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3. člen 

Univerza v Ljubljani je obvezna skupnost fakultet. 
Univerza v Ljubljani je pravna oseba. 

4. člen 

Visoke šole, umetniške akademije in višje šole se lahko z zakonom združu- 
jejo v združenja visokošolskih zavodov. 

Združenja visokošolskih zavodov so pravne osebe. 

5. člen 

Zaradi razvijanja sodobnega pedagoškega in znanstvenega dela sodelujejo 
visokošolski zavodi, univerza v Ljubljani in združenja visokošolskih zavodov 
med seboj ter z gospodarskimi, znanstvenimi, prosvetnimi, kulturnimi ni dru- 
gimi delovnimi in družbenimi organizacijami in društvi. 

6. člen 

Visokošolski zavodi, univerza v Ljubljani in združenja visokošolskih zavo- 
dov lahko ustanovijo skupnosti za obravnavanje vprašanj, ki imajo zanje sku- 
pen pomen. 

7. člen 

Univerza v Ljubljani, združenje visokošolskih zavodov in visokošolski za- 
vodi imajo statute. S statutom se podrobneje določijo njihove naloge, organi- 
zacija in delo. 

Statut univerze v Ljubljani in statute združenj visokošolskih zavodov po- 
trjuje Skupščina SR Slovenije. 

Statute visokošolskih zavodov potrjuje izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
potem, ko dobi glede financiranja dejavnosti, ki izvirajo iz statuta, mnenje 
izobraževalne skupnosti SR Slovenije. K statutom fakultet daje poprejšnje 
mnenje univerzitetni svet. 

Statut univerze oziroma v združenje vključenega visokošolskega zavoda 
mora biti v skladu z univerzitetnim statutom oziroma s statutom združenja. 
Ce določba v statutu visokošolskega zavoda ni v skladu z univerzitetnim sta- 
tutom oziroma s statutom združenja, se uporablja določba univerzitetnega sta- 
tuta oziroma statuta združenja. 

8. člen 

Univerza v Ljubljani, združenja visokošolskih zavodov in visokošolski za- 
vodi lahko ustanavljajo zavode ža opravljanje pedagoških, znanstveno-razisko- 
valnih in drugih nalog v zvezi z dejavnostjo visokošolskih zavodov.. 

Zavodi iz prejšnjega odstavka se ustanovijo s statutom oziroma s statu- 
tarno odločbo ustanovitelja. 

Pri upravljanju teh zavodov sodelujejo kot člani sveta tudi predstavniki 
ustanovitelja, v študentskih domovih in v podobnih zavodih, v katerih se 
oskrbujejo študenti, pa sodelujejo tudi predstavniki študentov. Število pred- 
stavnikov ustanovitelja in študentov določi ustanovitveni akt in statut zavoda, 
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s tem da število članov sveta, ki jih voli delovna skupnost zavoda, ne more 
biti manjše kot ena tretjina. 

Direktorja zavoda iz prvega odstavka tega člena imenuje ustanovitelj. 
Zavodi iz prvega odstavka tega člena morajo predložiti statut ter program 

dela in razvoja v soglasje ustanovitelju. Z aktom o ustanovitvi zavoda se lahko 
določi, da ustanovitelj daje soglasje tudi k aktom zavoda, s katerimi se odloča 
o delitvi dohodka in organizaciji delovneoa procesa. 

9. člen 

Zakonitost dela univerze v Ljubljani, združenj visokošolskih zavodov in 
visokošolskih zavodov nadzoruje republiški sekretariat za prosveto in kulturo. 

II. Visokošolski zavodi 

1. Naloge 

10. člen 

Fakultete in visoke šole vzgajajo in izobražujejo strokovnjake z visoko 
izobrazbo in znanstveni naraščaj ter organizirajo znanstveno-raziskovalno delo. 

11. člen 

Umetniške akademije vzgajajo in izobražujejo strokovnjake z visoko 
izobrazbo in umetniški naraščaj ter pospešujejo razvoj umetnosti na svojem 
področju. 

12. člen 

Višje šole vzgajajo in izobražujejo strokovnjake z višjo izobrazbo. 

2. Študij 

13. člen 

Pouk na fakulteti, visoki šoli in umetniški akademiji traja štiri leta, na 
medicinski fakulteti pa pet let in daje visoko izobrazbo. 

Pouk na višji šoli traja dve leti, na oddelku za medicinske sestre višje 
šole za zdravstvene delavce in na višji stomatološki šoli tri leta ter daje višjo 
izobrazbo. 

Fakulteta, visoka šola in umetniška akademija lahko organizira pouk, ki 
daje zaključeno višjo izobrazbo. 

Varianta: 13. člen naj se glasi: 
»Pouk na fakulteti, visoki šoli in umetniški akademiji traja praviloma 

štiri leta in daje visoko izobrazbo. 
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Pouk na višji šoli traja praviloma dve leti in daje višjo izobrazbo. 
Trajanje pouka iz prejšnjih odstavkov se določi s statutom. 
Fakulteta, visoka šola in umetniška akademija lahko organizira pouk, 

ki daje zaključeno višjo izobrazbo.« 

14. člen 

Fakultete in visoke šole lahko organizirajo podiplomski študij za pridobitev 
akademske stopnje magister in specialist na tistih področjih, na katerih raz- 
vijajo znanstveno-raziskovalno dejavnost. 

Podiplomski študij traja praviloma dve leti; trajanje in organizacijo štu- 
dija določi statut visokošolskega zavoda. 

15. člen 

Podiplomski študij lahko organizira fakulteta in visoka šola, za katero 
pedagoško-znanstveni svet univerze v Ljubljani ugotovi, da ima ustrezen kader 
in potrebna materialna sredstva za izvedbo tega študija. 

16. člen 

Študijsko leto na visokošolskih zavodih traja od 1. oktobra do 30. sep- 
tembra. 

Tedenski pouk sme znašati v letnem poprečju največ 30 ur, izjemoma tudi 
več, če zaradi narave pouka tako določi statut visokošolskega zavoda. 

17. člen 

Pouk se izvaja po učnem načrtu in učnih programih. Izpiti se opravljajo 
po izpitnem redu. 

Učni načrt in izpitni red se predpišeta s statutom. 
Učne programe določi pedagoško-znanstveni svet. 
Pri sestavljanju učnega načrta in učnih programov sodelujejo visokošolski 

zavodi med seboj ter z zainteresiranimi organi, zavodi in organizacijami. 
Na visokošolskih zavodih, kjer to zahteva narava pouka, se z učnim na- 

črtom določi, da mora biti študent določen čas na praktičnem delu, ki ga orga- 
nizira visokošolski zavod pri ustreznih organizacijah, organih in zavodih ali pa 
na samem visokošolskem zavodu. 

19. člen 

Visokošolski zavodi organizirajo predavanja in druge oblike pomoči za 
študij izrednih študentov, če so za to zagotovljena sredstva. 

Oblike pomoči za študij izrednih študentov se določijo z letnim načrtom 
izrednega študija. 

20. člen 

Ko opravi študent vse predpisane izpite in izpolni druge učne obveznosti, 
dobi diplomo. V diplomi se navede strokovni naslov. 

Po uspešno končanem podiplomskem študiju dobi študent diplomo z na- 
vedbo akademske stopnje magister oziroma specialist. 

Diploma je javna listina. 
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21. člen 

Visokošolski zavodi organizirajo na predlog zainteresiranih organizacij ali 
po lastni pobudi tečaje, predavanja in druge oblike študija, s katerimi sezna- 
njajo udeležence z novejšimi strokovnimi in znanstvenimi dosežki, z novimi 
delovnimi metodami in podobno. 

Varianta: Prvemu odstavku 21. člena naj se doda 2. odstavek, ki 
naj se glasi: »Oblike študija iz prejšnjega odstavka organizirajo visoko- 
šolski zavodi zlasti zato, da vzdržujejo stike s svojimi diplomanti in jim 
omogočajo spremljanje napredka znanosti na njihovem področju in po- 
glabljanje njihovega znanja.« 

22. člen 

Doktorat znanosti podeljujejo fakultete in z zakonom pooblaščene visoke 
šole. 

23. člen 

Kandidati z visoko izobrazbo si pridobe doktorat znanosti, če imajo objav- 
ljena znanstvena dela ali so se odlikovali s svojimi strokovnimi deli ali znan- 
stvenimi uspehi, če uspešno opravijo ustni doktorski izpit in če uspešno zago- 
varjajo ugodno ocenjeno doktorsko disertacijo. 

Kandidati s stopnjo magistra si pridobe doktorat znanosti, če uspešno zago- 
varjajo ugodno ocenjeno doktorsko disertacijo. 

24. člen 

Doktorska disertacija mora biti samostojen prispevek k znanstveni panogi, 
iz katere želi kandidat doseči doktorat znanosti. 

Doktorska disertacija se javno zagovorja pred komisijo, ki jo sestavljajo 
redni in izredni profesorji, docenti in znanstveni delavci z visokošolskega za- 
voda, na katerem se opravlja doktorat ali od drugod. 

25. člen 

Podrobnejše določbe o postopku za pridobitev doktorata znanosti in način 
objave doktorske disertacije določi statut univerze oziroma statut visoke šole. 
S statutom se tudi določi, iz katerih panog fakulteta oziroma visoka šola po- 
deljuje doktorat. 

3. Studenti 

26. člen 

Študent postane, kdor se vpiše na visokošolski zavod. 

27. člen 

Student se vpisuje v prvi letnik na podlagi razpisa. Razpis mora biti ob- 
javljen najmanj tri mesece pred začetkom šolskega leta. 
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28. člen 

Na visokošolski zavod se lahko vpiše, kdor je z uspehom končal ustrezno 
srednjo šolo. Statut visokošolskega zavoda določi, katere srednje šole se štejejo 
za ustrezne šole za vpis na ta visokošolski zavod. 

Na visokošolski zavod se lahko vpiše tudi kandidat, ki je končal srednjo 
šolo, ki ni ustrezna za vpis na ta visokošolski zavod, če na preizkusnem izpitu 
dokaže, da obvlada temeljna znanja za študij na tem visokošolskem zavodu. 

Kandidati, ki niso končali šol iz prvega in drugega odstavka, se lahko 
vpišejo na visokošolski zavod, če dokažejo, da so bili najmanj štiri leta zapo- 
sleni pri uspešnem ustreznem delu v gospodarstvu ali kakšni drugi družbeni 
dejavnosti, in če poprej opravijo preizkusni izpit. 

S statutom visokošolskega zavoda se lahko določijo tudi drugi pogoji za 
vpis v prvi letnik, kot npr. nadarjenost za umetniški poklic, določeni telesni 
oziroma zdravstveni pogoji ali drugi podobni pogoji, ki so pomembni za študij 
na določenem visokošolskem zavodu, ter način, kako se ti pogoji ugotovijo. 

29. člen 

Število študentov, ki se lahko vpišejo v prvi letnik, se lahko začasno omeji 
s predpisom izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, če se pričakuje, da bo 
število kandidatov za vpis preseglo zmogljivost visokošolskega zavoda. 

30. člen 

Na podiplomski študij se lahko vpiše kandidat, ki ima ustrezno visoko iz- 
obrazbo' in izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa pedagoško-znanstveni svet 
zavoda, ki organizira podiplomski študij. 

31. člen 

Na visokošolski zavod se lahko vpiše kot izreden študent, kdor izpolnjuje 
pogoje za vpis, pa zaradi delovnega razmerja ali iz drugih upravičenih razlogov 
ne more obiskovati pouka kot redni študent. 

Izredni študenti imajo iste pravice kot redni študenti, nimajo pa pravic, 
ki so s posebnimi predpisi vezane na status rednega študenta. 

Izrednim študentom lahko visokošolski zavod določi najmanjši obseg dela 
na vajah, seminarjih in podobne olajšave; pri izpitih in izdelavi predpisanih 
del izredni študenti ne morejo imeti nobenih olajšav. 

S statutom visokošolskega zavoda se lahko izključi možnost vpisa izred- 
nih študentov na visokošolski zavod oz. posamezen njegov oddelek, če izredni 
študij ni združljiv z naravo študija na tem visokošolskem zavodu, oziroma nje- 
govem posameznem oddelku. 

32. člen 

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je opravil izpite in druge učne 
obveznosti, ki so po učnem načrtu pogoj za vpis v višji letnik. 

S statutom visokošolskega zavoda se lahko določi, da se študent ne more 
vpisati v drugi semester prvega letnika, če ni opravil z učnim načrtom pred- 
pisanih učnih obveznosti. 
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33. člen 

Študentu prvega letnika se dovoli ponavljanje, če opravi s statutom do- 
ločene obveznosti. Ponavljanje višjega letnika dovoli študentu v izjemnih pri- 
merih pedagoško-znanstveni svet visokošolskega zavoda. 

34. člen 

Študent lahko prestopi z enega visokošolskega zavoda ali njegove organi- 
zacijske enote na drug visokošolski zavod oziroma organizacijsko enoto. Prestop 
se lahko izvrši po izpisu iz visokošolskega zavoda, iz katerega študent prestopi. 

Študentu, ki prestopi ali ki se po končanem študiju na enem visokošolskem 
zavodu vpiše na drug visokošolski zavod, prizna visokošolski zavod vpisane 
semestre oziroma letnike in opravljene izpite za nadaljevanje študija, kolikor 
se učni načrt in program zavoda oziroma organizacijske enote, s katere študent_ 
prestopi, sklada z učnim načrtom in programom zavoda oziroma organizacijske 
enote, na katero prestopi. Če se učna načrta in program razlikujeta, določi 
zavod, na katerega študent prestopi, iz katerih predmetov mora študent opra- 
viti izpite in v kakšnem roku, oziroma koliko prejšnjih semestrov se študentu 
prizna za nadaljevanje študija. 

študent visokošolskega zavoda je lahko istočasno vpisan kot izredni študent 
na drugem visokošolskem zavodu ali na drugi organizacijski enoti istega visoko- 
šolskega zavoda. 

35. člen 

Na visokošolski zavod se ne more vpisati, kdor je s sodno odločbo obsojen 
na kazen strogega zapora ali nepogojno na kazen zapora daljšega od enega 
leta ali je z disciplinsko sodbo izključen iz visokošolskega zavoda, dokler kazni 
ni prestal. 

36. člen 

Študenti imajo pravioo in dolžnost sodelovati pri delu določenih organov 
visokošolskega zavoda in univerze oziroma združenja visokošolskih zavodov 
ter pri delu organov ustanov, ki se ukvarjajo z zdravstvenimi, socialnimi in 
materialnimi vprašanji študentov. 

Študenti lahko ustanavljajo strokovna, kulturna in druga društva na viso- 
košolskem zavodu ali v okviru univerze oziroma združenja visokošolskih 
zavodov. 

37. člen 

Status študenta preneha, če študent diplomira, če se izpiše iz zavoda, če se 
med študijem ne vpiše na zavod v skladu s statutom tega zavoda, ali če je 
obsojen na kazen iz 35. člena ali disciplinski ukrep iz 38. člena tega zakona. 
Status študenta preneha v šestih mesecih po koncu zadnjega semestra; če se 
zahteva za diplomo na fakulteti, visoki šoli ali umetniški akademiji diplomsko 
delo, preneha status študenta v dvanajstih mesecih po koncu zadnjega semestra. 

V izjemnih primerih lahko iz upravičenih razlogov pedagoško-znanstveni 
svet s svojim sklepom posamezniku podaljša status študenta največ za eno leto. 

Študent, ki mu preneha status, obdrži pravico opravljati izpite in druge 
učne in delovne obveznosti ter obiskovati predavanja in druge oblike pouka 
zaradi priprave na izpit oziroma diplomsko delo. 
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Ce študent za dalj časa prekine študij, mu lahko določi pedagoško-znan- 
stveni svet pogoje za nadaljevanje oziroma dokončanje študija. Kdaj se šteje, 
da je študent za dalj časa prekinil študij, določi statut visokošolskega zavoda. 

38. člen 

Študenti se morajo ravnati po določbah statutov in drugih aktov visoko- 
šolskega zavoda, univerze oziroma združenja visokošolskih zavodov ter varovati 
ugled študenta visokošolskega zavoda. Za kršitev teh dolžnosti so študenti 
disciplinsko odgovorni pred disciplinskimi sodišči za študente. 

S statutom univerze v Ljubljani, združenja visokošolskih zavodov oziroma 
visokošolskega zavoda, ki ni v sestavi univerze oziroma združenja, se predpišejo 
natančnejše določbe o disciplinski odgovornosti študentov, o disciplinskih so- 
diščih in o disciplinskem postopku. 

Disciplinski ukrepi za študente so opomin, ukor, prepoved vpisa za eno leto 
in izključitev iz visokošolskega zavoda do petih let. 

4. Učitelji, znanstveni delavci in sodelavci 

39. člen 

Učitelji na fakultetah, visokih šolah in umetniških akademijah so redni 
profesorji, izredni profesorji in docenti. 

40. člen 

Znanstveno-raziskovalno delo na fakultetah in visokih šolah opravljajo tudi 
znanstveni svetniki, višji znanstveni sodelavci in znanstveni sodelavci (v na- 
daljnjem besedilu: znanstveni delavci). 

41. člen 

Za učitelja in za znanstvenega delavca fakultete je lahko izvoljen, kdor 
ima doktorat znanosti in izpolnjuje posebne pogoje, ki jih statut univerze določi 
za posamezen naslov učitelja oziroma znanstvenega delavca. 

Za učitelja in za znanstvenega delavca visoke šole je lahko izvoljen, kdor 
ima doktorat znanosti in izpolnjuje posebne pogoje, ki jih statut visoke šole 
določi za posamezen naslov učitelja oziroma znanstvenega delavca. 

42. člen 

Za učitelja umetniške akademije je lahko izvoljen, kdor ima visoko iz- 
obrazbo ter izpolnjuje druge pogoje, ki jih statut umetniške akademije določi 
za posamezen naslov učitelja. 

Določbe prejšnjega odstavka se lahko primerno uporabljajo tudi za izvolitev 
učiteljev fakultete ali visoke šole za pouk predmetov, pri katerih je za uspo- 
sobljenost učitelja pomembnejši kriterij umetniška kakor znanstvena usposob- 
ljenost. Takšni predmeti morajo biti v statutu fakultete oziroma visoke šole 
posebej navedeni. 
22 
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43. člen 

Pomožno in praktično učno ter strokovno delo na fakultetah, visokih šolah 
in umetniških akademijah opravljajo predavatelji, lektorji in sodelavci z dru- 
gimi naslovi, ki se določijo s statutom zavoda. 

Asistenti na fakultetah, visokih šolah in umetniških akademijah sodelujejo 
pri učnem in znanstveno-raziskovalnem oziroma umetniškem delu v skladu 
z določbami statuta visokošolskega zavoda. 

Za predavatelja, lektorja, asistenta in drugega sodelavca (v nadaljnjem be- 
sedilu sodelavci) je lahko izvoljen, kdor ima ustrezno visoko izobrazbo in 
izpolnjuje druge pogoje, ki jih določi statut zavoda. 

44. člen 

Učitelji višjih šol so profesorji višje šole in predavatelji višje šole. 
Za učitelja višje šole je lahko izvoljen, kdor ima ustrezno visoko izobrazbo 

ter izpolnjuje druge pogoje, ki jih določi statut višje šole. 

45. člen 

Pomožno in praktično učno ter strokovno delo na višjih šolah opravljajo 
asistenti višje šole in sodelavci z drugimi naslovi, ki se določijo s statutom 
višje šole. 

Pogoje za izvolitev za asistenta in sodelavca višje šole določi statut višje 
šole. 

46. člen 

Učitelje, znanstvene delavce ter sodelavce voli pedagoško-znanstveni, pe- 
dagoško-umetniški oziroma pedagoški svet visokošolskega zavoda. 

Pred izvolitvijo učnega in znanstvenega osebja na fakulteta je potrebno 
priskrbeti mnenje univerzitetnega pedagoško-znanstvenega sveta. 

47. člen 

Kandidati se lahko volijo v naslove znanstvenih delavcev po določbah tega 
zakona pri fakultetah in visokih šolah. 

V naslov rednega profesorja, izrednega profesorja in docenta ter znanstve- 
nega svetnika, višjega znanstvenega sodelavca in znanstvenega sodelavca je po 
določbah tega zakona lahko izvoljen tudi kandidat, ki ne kandidira za delovno 
mesto na fakulteti in visoki šoli, kjer je izvoljen. 

48. člen 

Redni profesorji in znanstveni svetniki so voljeni za sedem let, izredni pro- 
fesorji, višji znanstveni sodelavci, docenti in znanstveni sodelavci pa za pet let 
in so lahko po enakem postopu znova izvoljeni. 

49. člen 

Asistenti fakultete, visoke šole in umetniške akademije so voljeni za tri 
leta. Asistent je lahko ponovno izvoljen, če je pokazal sposobnost za pedagoško 
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in žnanstveno delo. Asistent je lahko tretjič izvoljen, če ima najmanj stopnjo 
magistra ali specialista, za nadaljnje izvolitve pa je potreben doktorat znanosti. 

Sodelavci, razen asistentov se volijo za dobo, ki se določi s statutom in so 
lahko po enakem postopku znova izvoljeni. 

50. člen 

Profesorji višje šole so voljeni za pet let, predavatelji in sodelavci višje šole 
pa za tri leta in so lahko po enakem postopku znova izvoljeni. 

51. člen 

Za učitelje, znanstvene delavce in sodelavce visokošolskih zavodov, ki do- 
sežejo starost 60 let, se določbe o ponovni izvolitvi ne uporabljajo. 

52. člen 

Pedagoško-znanstveni svet fakultete in visoke šole oziroma pedagoško- 
umetniški svet umetniške akademije lahko izjemoma povabi za določen čas 
kot rednega profesorja priznanega znanstvenika ali strokovnjaka oziroma umet- 
nika, lahko pa ga v soglasju s pedagoško-znanstvenim svetom univerze v Ljub- 
ljani oziroma v soglasju s svetom visoke šole ah umetniške akademije tudi 
izvoli za rednega profesorja ne glede na pogoje in postopek o volitvah rednega 
profesorja po tem zakonu in statutu visokošolskega zavoda. 

53. člen 

Delovna mesta učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, ki se na novo 
ustanovijo ali ki se izpraznijo, ker je potekla doba, za katero so bili izvoljeni 
ali ki se izpraznijo na drug način, javno razpiše svet visokošolskega zavoda. 

Delovno mesto, na katerem je učitelju, znanstvenemu delavcu in sodelavcu 
potekla doba, za katero je bil izvoljen, je treba razpisati najpozneje šest mer 
secev pred potekom te dobe. 

54. člen 

Učiteljem, znanstvenim delavcev in sodelavcem je treba pri ponovnih vo- 
litvah upoštevati zlasti delo po zadnji izvolitvi. 

55. člen 

Učitelju, znanstvenemu delavcu in sodelavcu, ki na volitvah ni bil izvoljen, 
pripada 6 mesecev po volitvah, če se prej ne zaposli, osebni dohodek, ki ga je 
dobil zadnji mesec pred volitvami. 

Čas prejemanja osebnega dohodka po prejšnjem odstavku se priznava v 
delovno dobo. 

56. člen 

Učiteljem na visokošolskih zavodih lahko po sklepu delovne skupnosti brez 
njihove privolitve preneha delo na visokošolskem zavodu, če dopolnijo pokoj- 
ninsko dobo. 
22* 
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Učiteljem na visokošolskih zavodih preneha delovno razmerje po samem 
zakonu konec šolskega leta, v katerem dopolnijo 70 let starosti; pedagoško- 
znanstveni svet lahko sklene, da ostane tak učitelj v delovnem razmerju, dokler 
ne dopolni pokojninske dobe. 

5. Ustanavljanje in odprava 

57. člen 

Visokošolski zavod se ustanovi in odpravi z zakonom. 
Ustanovitev visokošolskega zavoda lahko predlagajo občinske skupščine in 

zainteresirane delovne in družbene organizacije. 

58. člen 

Visokošolski zavod se odpravi, če ni več potrebe za njegovo dejavnost ali 
če nima pogojev za delo. 

Fakulteta se lahko odpravi iz razlogov iz prejšnjega odstavka na predlog 
univerzitetnega sveta. 

59. člen 

Rednim študentom odpravljenega visokošolskega zavoda je treba zagoto- 
viti, da lahko končajo začeti študij v rednem roku pod pogoji, ki jih določata 
statut in učni načrt odpravljenega zavoda. 

6. Upravljanje 

60. člen 

Organi upravljanja visokošolskega zavoda so: svet visokošolskega zavoda 
(fakultetni svet, akademijski svet, svet visoke šole, svet višje šole), pedagoško- 
znanstveni svet (pedagoško-umetniški svet umetniške akademije, pedagoški svet 
višje šole) in predstojnik zavoda (dekan fakultete, direktor visoke šole, rektor 
umetniške akademije, direktor višje šole). 

S statutom visokošolskega zavoda se lahko ustanovijo tudi drugi organi 
upravljanja in določi njihovo delovno področje. 

61. člen 

Svet visokošolskega.zavoda sestavljajo člani, ki jih izvoli delovna skupnost 
zavoda izmed sebe, predstavniki študentov in predstavniki družbene skupnosti. 

62. člen 

Statut visokošolskega zavoda določi v skladu z zakonom število članov 
sveta, število predstavnikov študentov in število predstavnikov družbene 
skupnosti. 

Predstavnike družbene skupnosti delegirajo v svet visokošolskega zavoda 
Skupščina SR Slovenije ter določene delovne in druge organizacije. 
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Skupščina SR Slovenije določi, katere delovne in druge organizacije dele- 
girajo svoje predstavnike v svete visokošolskih zavodov in koliko jih vsaka 
delegira, hkrati ko sama delegira predstavnike po prejšnjem odstavku. 

63. člen 

Pedagoško-znanstveni svet sestavljajo vsi učitelji in znanstveni delavci ter 
predstavniki sodelavcev in študentov fakultete, visoke šole oziroma umetniške 
akademije, pedagoški svet višje šole pa vsi učitelji višje šole ter predstavniki 
sodelavcev in študentov višje šole. 

64. člen 

Člani sveta visokošolskega zavoda se volijo za dve leti. 
Predstavniki sodelavcev v pedagoško-znanstvenem svetu, pedagoško-umet- 

niškem svetu oziroma v pedagoškem svetu se volijo za dve leti, predstavniki 
študentov pa za eno leto. 

65. člen 

Svet visokošolskega zavoda sprejema statut in druge splošne akte zavoda, 
finančni načrt in zaključni račun ter opravlja druge zadeve, ki so določene 
z zakonom ali statutom visokošolskega zavoda. 

66. člen 

Pedagoško-znanstveni svet obravnava zadeve v zvezi z učnim in znanstve- 
nim oziroma umetniškim delom zavoda, predlaga učni načrt in izpitni red, 
sprejme učne programe, določa sistematizacijo delovnih mest učiteljev, znan- 
stvenih delavcev in sodelavcev, voli učitelje, znanstvene delavce in sodelavce 
ter opravlja druge zadeve, ki so določene z zakonom in s statutom. 

Sistematizacijo delovnih mest učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev 
sprejme pedagoško-znanstveni svet fakultete v soglasju z univerzitetnim peda- 
goško-znanstvenim svetom. 

67. člen 

V vsakem letniku pouka na visokošolskem zavodu je svet letnika, ki ga 
sestavljajo študenti letnika ter vsi učitelji in sodelavci, ki sodelujejo pri pouku 
v letniku. 

Predsednik sveta letnika je eden od učiteljev. 
Svet letnika obravnava zadeve, ki so pomembne za pouk v letniku in pred- 

laga ustrezne ukrepe. Pedagoško-znanstveni svet, pedagoško-umetniški svet 
oziroma pedagoški svet zavoda mora razpravljati o predlogih sveta letnika. 

68. člen 

Predstojnika visokošolskega zavoda in njegovega namestnika izvoli svet 
visokošolskega zavoda izmed učiteljev visokošolskega zavoda na predlog peda- 
goško-znanstvenega sveta. 

Predstojnik se voli za dve leti. Ista oseba ne more biti dvakrat zaporedoma 
izvoljena za predsednika visokošolskega zavoda. 



342 Priloge 

Predstojnik predstavlja visokošolski zavod, vodi njegovo delo, predseduje 
sejam pedagoško-znanstvenega sveta, skrbi, da se izvršujejo sklepi sveta visoko- 
šolskega zavoda in pedagoško-znanstvenega sveta ter opravlja druge zadeve, 
ki so mu dane z zakonom in s statutom zavoda. 

69. člen 

O delu visokošolskega zavoda in drugih za visokošolski zavod pomembnih 
zadevah razpravlja skupščina učiteljev, znanstvenih delavcev, sodelavcev in 
študentov zavoda, ki jo skliče najmanj enkrat na leto njegov predstojnik. 

70. člen 

Upravno-izvršilne, finančno-gospodarske, administrativne in strokovno- 
tehnične zadeve visokošolskega zavoda opravlja tajništvo. 

Tajništvo vodi tajnik visokošolskega zavoda. 
Tajnika izvoli svet visokošolskega zavoda za štiri leta in je lahko po tem 

času znova izvoljen. 

III. Univerza v Ljubljani 

71. člen 

Univerza v Ljubljani (v nadaljnem besedilu: univerza) združuje tele fakul- 
tete: 

— filozofska fakulteta, 
— pravna fakulteta, 
— ekonomska fakulteta, 
— fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, 
— fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 
— fakulteta za elektrotehniko, 
— fakulteta za strojništvo, 
— medicinska fakulteta, 
— biotehniška fakulteta. 
Fakultete se lahko med seboj spojijo ali razdružijo v več fakultet z za- 

konom, potem ko da o tem svoje mnenje univerzitetni svet. 
Visokošolski zavod se lahko preosnuje v fakulteto in pridruži univerzi 

z zakonom, potem ko da o tem svoje mnenje univerzitetni svet. 

72. člen 

Univerza skrbi za razvoj, skladnost in raven pouka ter znanstvenega dela 
na fakultetah in odloča o skupnih zadevah fakultet, ki jih določata ta zakon in 
statut univerze. 

73. člen 

Univerza ima lahko v svojem sestavu raziskovalne organizacije, skupne 
službe za potrebe dveh ali več fakultet ter študentske domove in druge organi- 
zacijske enote za pomoč študentom. 
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74. člen 

Organi upravljanja univerze so: univerzitetni svet, univerzitetni pedago- 
ško-znanstveni svet in rektor. 

75. člen 
Univerzitetni svet sestavljajo: 
— Člani, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije, 
— po dva člana, ki ju izvoli fakultetni svet vsake fakultete, 
— po en član, ki ga izvolijo študenti vsake fakultete izmed sebe, 
—- predstavniki delovnih in drugih organizacij. 
Mandatna doba članov univerzitetnega sveta, razen predstavnikov študen- 

tov, traja štiri leta. 
Mandatna doba študentov, ki so člani univerzitetnega sveta, traja dve leti. 
Skupščina SR Slovenije določi, katere delovne in druge organizacije dele- 

girajo svoje predstavnike v univerzitetni svet in koliko jih vsaka delegira, 
hkrati ko sama delegira predstavnike po prvi alinei prvega odstavka tega člena. 

TT ■ ■+ + • *. 76- člen Univerzitetni svet: 
— sprejme univerzitetni statut ter finančni načrt in zaključni račun uni- 

verze; 
— daje soglasje k aktom, s katerim se določijo merila za delitev dohodka, 

in k drugim aktom, za katere se to določi v univerzitetnem statutu; 
— odloča o podelitvi naslova častnega doktorja; 
—■ izvršuje ustanoviteljske pravice do zavodov, katerih ustanovitelj je 

univerza; 
— opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon in univerzitetni statut. 

77. člen 

Univerzitetni pedagoško-znanstveni svet sestavljajo: rektor, prorektor, de- 
kani fakultet, po en član, ki ga izvolijo pedagoško-znanstveni sveti fakultet, 
ter dva zastopnika študentov. Predsednik univerzitetnega pedagoško-znanstve- 
nega sveta je rektor. 

78. člen 

Univerzitetni pedagoško-znanstveni svet: 
— daje mnenje k predlogom učnih načrtov in izpitnih redov fakultet 

(66. člen); 
— ugotavlja, ali fakulteta oziroma visoka šola izpolnjuje pogoje za izvedbo 

podiplomskega študija (15. člen); 
— daje mnenje k izvolitvam učiteljev in znanstvenih delavcev fakultet 

(46. člen); 
— daje soglasje k sistematizaciji delovnih mest učnega in znanstvenega 

osebja (66. člen); 
— daje predloge za podelitev naslova častnega doktorja; 
— skrbi za razvoj, skladnost in raven pedagoškega in znanstvenega dela 

na fakultetah; 
— opravlja druge naloge, ki mu jih določata ta zakon in univerzitetni 

statut. 
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79. člen 

Rektor predstavlja univerzo, organizira in vodi njeno delo, skrbi, da, se 
izvršujejo sklepi univerzitetnega sveta ter opravlja druge zadeve, ki so mu dane 
z zakonom in univerzitetnim statutom. 

Rektorja nadomestuje prorektor. Rektor lahko pooblasti prorektorja za 
opravljanje določenih zadev. 

Rektor in prorektor se volita za tri leta. Ista oseba ne more biti izvoljena 
dvakrat zaporedoma za rektorja oziroma prorektorja. 

80. člen 

O delu univerze in o zadevah, ki so splošnega pomena za univerzo, raz- 
pravlja vsako leto univerzitetna skupščina. 

Skupščino sestavljajo vsi člani pedagoško-znanstvenih svetov fakultet. 
Skupščina voli rektorja in prorektorja izmed rednih profesorjev. 

81. člen 

Upravno-izvršilne, finančno gospodarske, administrativne in strokovno- 
tehnične zadeve univerze ter organizacij in služb, ki so v sestavu univerze, 
opravlja univerzitetno tajništvo. 

Univerzitetno tajništvo vodi glavni tajnik. 
Glavnega tajnika izvoli univerzitetni svet za štiri leti in je lahko po tem 

času znova izvoljen. 
82. člen 

Pravice in dolžnosti delavcev univerzitetnega tajništva določa univerzi- 
tetni statut. 

IV. Združenje visokošolskih zavodov 

83. člen 

Za organizacijo in delo združenja visokošolskih zavodov ter za razmerja 
združenja do visokošolskih zavodov, ki so vanj vključeni, se primerno uporab- 
ljajo določbe 72. do 82. člena tega zakona. 

V. Organizacija učnega in znanstvenega dela 

84. člen 

Visokošolski zavodi imajo za uresničenje svojih učnih in znanstvenih nalog 
oddelke, katedre, inštitute in druge notranje organizacijske enote. 

Organizacijske enote imajo predstojnika, lahko pa tudi svoj svet kot organ 
upravljanja. 

Predstojnika organizacijske enote, ki ima svoj svet, izvoli ta svet, potrdi pa 
pedagoško-znanstveni svet visokošolskega zavoda; predstojnika organizacijske 
enote, ki nima sveta enote, imenuje pedagoško-znanstveni svet visokošolskega 
zavoda. 
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Organizacijske enote visokošolskih zavodov se ustanovijo in odpravijo s 
statutarno določbo visokošolskega zavoda. 

Visokošolski zavod mora sklepati o odpravi svoje enote, če odpravo pred- 
laga izobraževalna skupnost SR Slovenije ali republiški sekretariat za prosveto 
in kulturo. Če visokošolski zavod predlog zavrne, odloči o odpravi na predlog 
predlagatelja izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Če se odpravi organizacijska enota visokošolskega zavoda, ki daje zaklju- 
čeno izobrazbo, je treba omogočiti, da študenti lahko dokončajo začeti študij. 

85. člen 

Kadar je mogoče, združijo visokošolski zavodi pouk in znanstveno-raizsko- 
valno delo iste znanstvene discipline deloma ali v celoti pri enem visokošolskem 
zavodu. Učni načrt lahko določi, da se študij določenih predmetov lahko opravlja 
na visokošolskih zavodih, ki te predmete poučujejo kot matični visokošolski 
zavodi. 

86. člen 

Raziskovalni zavodi, ki jih ustanovi fakulteta ali visoka šola, sodelujejo 
z ustanoviteljem pri opravljanju učnih in raziskovalnih nalog. 

Raziskovalni zavodi, ki jih ustanovi univerza ali združenje visokošolskih 
zavodov, sodelujejo z visokošolskimi zavodi, ki jih določi univerza oziroma 
združenje. 

Raziskovalni zavodi iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko oprav- 
ljajo posamezne naloge v zvezi z organizacijo in izvedbo visokošolskega pouka, 
če se tako določi z aktom o ustanovitvi. 

VI. Financiranje 

87. člen 

Univerza, združenje visokošolskih zavodov in visokošolski zavodi se finan- 
cirajo v skladu s posebnimi predpisi. 

88. člen 

Posebne oblike pouka za izredne študente (19. člen), študij iz 21. člena 
tega zakona in podiplomski študij (14. in 15. člen) se lahko financirajo tudi 
s prispevki študentov, oziroma obiskovalcev študija, ter s sredstvi, ki jih pri- 
spevajo družbeno-politične skupnosti, zainteresirane delovne organizacije in 
izobraževalne skupnosti SR Slovenije na podlagi pogodbe z visokošolskim 
zavodom. 

VII. Prehodne in končne določbe 

89. člen 

Univerza v Ljubljani, združenje visokošolskih zavadov v Mariboru in ob- 
stoječi visokošolski zavodi uskladijo svoje statute z določbami tega zakona 
v šestih mesecih od dneva, ko začne veljati ta zakon. 
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90. člen 

Določbe tega zakona o višjih šolah veljajo tudi za obstoječe pedagoške 
akademije. 

91. člen 

Učitelji, ki ne izpolnjujejo pogojev, ki jih določajo ta zakon in statuti 
visokošolskih zavodov, lahko ostanejo na svojem delovnem mestu najdlje za 
rok, ki je za posamezni naslov učitelja določen v 48. in 50. členu tega zakona, 
računano- od dneva, ko začne veljati ta zakon; po tem roku lahko ponovno 
kandidirajo, če izpolnijo predpisane pogoje. 

Za redne profesorje, ki so v tem naslovu najmanj eno leto, preden začne 
veljati ta zakon, se ne uporabljajo določbe iz 1. odstavka 41. člena tega zakona. 

Osebe, ki v skladu s statutom visokošolskega zavoda opravljajo delo uči- 
telja iz 39. člena tega zakona v naslovu višjega predavatelja ali predavatelja, 
lahko opravljajo to delo najdlje pet let od dneva, ko začne veljati ta zakon. 

Roki iz prejšnjih dveh odstavkov se lahko skrajšajo s statutom visoko- 
šolskega zavoda. 

92. člen 

Določbe tega zakona ne veljajo za zavode, ki so jih kot višje šole usta- 
novile delovne in druge organizacije. Ti zavodi ne morejo izdajati diplom 
oziroma spričeval s splošno priznano veljavnostjo. 

Višje šole, ki niso bile ustanovljene z zakonom, imele pa so po tedaj 
veljavnih predpisih status višjih šol, ga lahko obdržijo še naprej, če se v dva- 
najstih mesecih od dneva, ko začne veljati ta zakon, z aktom Skupščine 
SR Slovenije ugotovi, da izpolnjujejo pogoje po tem zakonu. 

93. člen 

Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o visokem šolstvu v So- 
cialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 14-152/65). 

94. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Visoko šolstvo v SR Sloveniji se je po osvoboditvi razvijalo izredno hitro. 
V stari Jugoslaviji je imela Slovenija le nepopolno univerzo s štirimi fakul- 
tetami, vštevši teološko, in z dvema letnikoma medicinskega študija. Leta 
1939 je bila ustanovljena na ravni visoke šole še akademija za glasbo v Ljub- 
ljani. Drugih visokošolskih zavodov v Sloveniji pred vojno ni bilo. 2e v prvih 
letih po osvoboditvi je bila ustanovljena vrsta fakultet in drugih visokošolskih 
zavodov tako, da je v šolskem letu 1950/51 delovalo 18 visokošolskih zavodov 
(13 fakultet, 3 umetniške akademije in 2 višji šoli). Mreža visokega šolstva 
se je širila vse do leta 1963; danes zajema 28 zavodov (9 fakultet, 2 visoki 
šoli, 3 umetniške akademije in 14 višjih šol). Univerza v Ljubljani je imela 
skupaj z akademijo za glasbo v šolskem letu 1940/41 2500 študentov in je tega 
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leta na fakultetah ljubljanske univerze diplomiralo 343 študentov. V šolskem 
letu 1967/68 pa je bilo na 28 visokošolskih zavodih v Sloveniji 15 688 študen- 
tov; število diplom se je v istem letu povzpelo na 3049 (podatki zavoda za 
statistiko SR Slovenije). V zvezi z ljubljansko univerzo ni odveč opozoriti, 
da navedeno število fakultet ne kaže njene prave razsežnosti, ker nekatere 
njene fakultete (FNT, FAGG, BTF in MF) združujejo po več pedagoško-znan- 
stvenih področij, ki so na drugih jugoslovanskih a tudi na mnogih tujih uni- 
verzah organizirana v samostojne fakultete. Ce bi ta področja bila tudi na 
ljubljanski univerzi organizirana kot posebne fakultete, bi ljubljanska univerza 
imela 17 fakultet. 

Za mrežo visokega šolstva v Sloveniji se ne bi moglo reči, da je pretirana. 
V obdobju največje ekspanzije visokega šolstva v Jugoslaviji od leta 1959 do 
1963 je bilo ustanovljeno 132 visokošolskih zavodov (38 fakultet), od česar 
pride na Slovenijo 9 (8 višjih šol in ena visoka šola). 

Tudi število študentov narašča v Sloveniji počasneje kot drugod v državi; 
porast v Sloveniji znaša v navedenem obdobju 46 %, v Jugoslaviji 66 % (uni- 
verza v Ljubljani 16 %). 

Medtem ko se mreža visokošolskih zavodov v SR Sloveniji ni pretirano 
širila, je bilo drugače z notranjim razvojem posameznih visokošolskih zavodov, 
Leta 1959 je bilo na vseh zavodih ca. 80 oddelkov, odsekov, usmeritev, v letu 
1963 pa ca. 270. 

Število pedagoških kadrov je raslo neprimerno hitreje kot število študen- 
tov; v navedenem obdobju je naraslo število pedagoškega osebja od 1027 na 
1965 (+ 91 %). 

Glede na takšne podatke se v skupščinskih sklepih za nadaljnji razvoj 
visokega šolstva v SR Sloveniji ugotavlja, da je ekstenzivnost predvsem zno- 
traj posameznih zavodov, manj pa v širjenju same mreže. 

Ob takem tempu razvoja, ki ga izgradnja materialne osnove ni mogla 
dohajati, je bilo mogoče le postopoma in v daljšem roku zagotoviti tudi 
ustrezno kvaliteto in vsebino vzgoje in izobraževanja. Takšno rast visokega 
šolstva je narekovalo intenzivno spreminjanje socialno-ekonomske strukture, 
ob čemer so se porajali temeljno novi družbenoekonomski odnosi. Visoko šol- 
stvo je bilo zmožno glede na moč subjektivnih in materialnih sil družbe le 
deloma in postopoma slediti novim odnosom, zato so se v novi šolski strukturi 
nujno zadrževale tudi tradicionalne, sicer preživele organizacijske sheme, ne- 
sodobne vsebine in odnosi znotraj visokega šolstva in navzven. 

Prizadevanje družbe, da bi se visoko šolstvo hitreje odzivalo novim po- 
trebam in odnosom, se kaže med drugim v pogostih organizacijskih spremem- 
bah. 2e pred reformo iz leta 1960 je univerza doživela vrsto globokih spre- 
memb, zlasti v obdobju od 1949—1954. Tu bi navedli samo- to, da je bila 
leta 1949 reorganizirana; iz nje so bile izločene tehniška, medicinska in agro- 
nomsko-gozdarska fakulteta. Iz medicinske fakultete je nastala visoka medi- 
cinska šola, iz tehniške visoka tehniška šola, agronomsko-gozdarska fakulteta 
pa je postala samostojni zavod zunaj univerze. Taka struktura je trajala samo 
5 let; leta 1954 je vse povrnjeno v prejšnje stanje. Ob tej in še drugih reorgani- 
zacijah so se navadno spreminjali tudi učni načrti, režim študija, deloma tudi 
kadrovski sestav, zlasti v upravah šol; to je vse skupaj motilo delovanje šol 
in izredno obremenjevalo pedagoške in druge delavce, povzročalo pa je tudi 
višje izdatke. 
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Ti posegi v strukturo visokega šolstva, predvsem spreminjanje fiziogno- 
mije univerze in nastajanje višjega šolstva so imeli namen izboljšati stanje 
tega šolstva, ga modernizirati in s tem usposobiti za zagotovitev čedalje večjih 
družbenih potreb na področju izobraževanja. Uspeh je v glavnem izostal, ker 
spremembe niso segale dalj od organizacijskega aspekta stvari, pri visokošolskih 
kadrih pa se je porajalo čedalje večje nezaupanje do tistih organov in forumov, 
ki so bili pristojni za urejanje zadev v visokem šolstvu in so bili avtorji na- 
vedenih reformnih poskusov. Ni treba posebno poudarjati, da so se s tem 
pripravljala slaba tla za reformo, katera se je začela izvajati v skladu z re- 
solucijo o izobraževanju strokovnih kadrov iz leta 1960. 

Reforma visokega šolstva pa je bila nujna; zahtevali so jo gospodarski 
in družbeni razvoj, razvoj proizvajalnih sredstev in družbenih odnosov ter 
čedalje hitrejše vključevanje v mednarodno delitev dela. Vse to je terjalo od 
visokega šolstva več kadrov, večjo raznovrstnost strokovnih profilov in boljšo 
kvaliteto izobrazbe. Načela reforme, njene smotre in praktične rešitve je do- 
ločila že omenjena zvezna resolucija o izobraževanju strokovnih kadrov iz 
leta 1960. Zakonsko formo je dobila reforma s splošnim zakonom o fakultetah 
in univerzah, v naši republiki pa z zakonom o visokem šolstvu v LRS iz 
leta 1960. 

Poglavitna načela resolucije, ki so zadevala tudi visoko šolstvo, so bila: 
—- Fakultete kot vsi drugi zavodi za strokovno izobraževanje se morajo 

usmeriti v čim popolnejše zadovoljevanje zahtev, ki jih glede kadrov po- 
stavljajo gospodarstvo in javne službe. Zato je treba stremeti k njihovi in- 
dividualizaciji, ki zahteva, da dobijo njihovi organi večje pravice. 

— Organizacija, vsebina in trajanje izobraževanja se morajo prilagoditi 
specifičnim zahtevam posameznih gospodarskih organizacij in javnih služb, zato 
morajo učni načrti in programi temeljiti na strokovnih profilih. V pouku je 
treba doseči popolno povezavo teorije s prakso oziroma proizvodnim delom. 

— Fakultete in visoke šole naj dosežejo v izobraževanju večjo raznoličnost 
strokovnih profilov. V ta namen je treba na fakultetah in visokih šolah organi- 
zirati pouk v več zaokroženih stopnjah, na fakultetah praviloma na treh stop- 
njah. Pouk na posamezni stopnji mora biti prilagojen potrebam posameznih 
panog gospodarstva in javnih služb. Vse tri stopnje morajo biti tako med 
seboj povezane, da omogočajo neposredno nadaljevanje študija. 

— S širokim uvajanjem izrednega študija naj se omogoči občanom, da 
si pridobijo tudi najvišjo stopnjo strokovne izobrazbe, ne da bi morah pre- 
kiniti delovno razmerje. 

— Zavode za strokovno izobraževanje vseh stopenj naj bi lahko ustanav- 
ljale tudi gospodarske in druge samoupravne organizacije ter družbeno-poli- 
tične skupnosti. K poučevanju je treba v večji meri kot dotlej pritegniti stro- 
kovnjake iz prakse. 

— Odpraviti je treba enako dolgo trajanje šolanja na isti stopnji izobra- 
ževanja in ga uskladiti z zahtevnostjo profila. Dotedanje predolgo trajanje 
študija pa je treba skrajšati. 

— Naložba v izobraževanju strokovnih kadrov naj bi imela enak pomen 
kot naložba v razvoj materialnih proizvajalnih sredstev. Naložbe v kadre naj 
bi se planirale hkrati s planiranjem proizvodnje in izgradnje. 

— Gospodarske organizacije in javne službe naj bi postale glavni družbeni 
dejavnik, ki bo skrbel za pravočasno usposabljanje kadrov; v ta namen naj 
bi se povečal njihov vpliv na izobraževalne zavode, na oblikovanje njihove 
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organizacije in fiziognomije. Nudile naj bi jim materialna in finančna sred- 
stva, zagotavljale proizvodno in drugo prakso,, spremljale razvoj izšolanih 
kadrov in predlagale šolam ukrepe za izboljšanje učnega procesa itd. 

Uresničevanje načel resolucije, ki so deloma nosila pečat časa, v katerem 
so nastala, namreč čas, v katerem so prevladovale v gospodarstvu, a tudi v 
drugih področjih, tendence ekstenzivnega razvoja, so spremljale precejšnje 
hibe. Pomanjkljivosti so se porajale predvsem zaradi togega frontalnega iz- 
vajanja resolucije ne glede na dejanske razmere in potrebe, posebnosti štu- 
dijskih panog, materialne možnosti in brez pravega sodelovanja gospodarstva 
in drugih področij. 

Takšen pristop k reformi pa je ogrožal uspeh tudi tistih njenih postavk, 
ki jih je kasnejša praksa potrdila kot umestne in ki bi jih bilo mogoče s pri- 
mernejšimi prijemi in metodami uresničiti. Čeprav se z reformo ni uspelo 
uresničiti večino njenih poglavitnih ciljev, je treba ugotoviti, da se je v pre- 
cejšnji meri spremenila tradicionalna fiziognomija univerze in da so se tako 
na svoj način pripravila tla za nove pobude, ki naj resnično modernizirajo 
duha in prakso v visokem šolstvu. 

Neskladnost v sistemu visokega šolstva, od katerih imajo nekatere svoje 
korenine že v času pred reformo, zlasti pa niz novih problemov, ki so nastali 
med izvajanjem reforme, so povzročili, da je Skupščina SR Slovenije leta 1965 
odložila potrditev novih statutov visokošolskih zavodov in imenovala komisijo 
z nalogo, da prouči razmere v visokem šolstvu in na podlagi tega pripravi iz- 
hodišča za njihovo izboljšanje. 

Komisija se je morala v prvi fazi svojega dela poglobiti v analizo povsem 
konkretnih razmer v visokem šolstvu, hib v sistemu izobraževanja, kadrov- 
skih razmer in upravljanja. Rezultate te faze dela, svoja stališča in izhodišča 
za izboljšanje sistema visokega šolstva v SR Sloveniji je komisija oblikovala 
v predlogu sklepov za nadaljnji razvoj visokega šolstva v SR Sloveniji, ki 
jih je republiška skupščina nato sprejela v aprilu 1967 (Uradni list SRS, 
št. 18-140/67). 

Skupščina je z istem aktom naročila, naj se začne s pripravami za spre- 
membo oziroma sprejem potrebnih zakonskih predpisov, predvsem zakona o 
visokem šolstvu. 

V skladu s tem naročilom se je komisija najprej lotila priprave osnutka 
zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o visokem šolstvu v SR Sloveniji. 
Ko pa se je pokazalo, da v okviru obstoječega zakona ni mogoče uresničiti 
sklepov za nadaljnji razvoj visokega šolstva, se je komisija lotila dela na 
novem zakonu o visokem šolstvu. 

Pri tem svojem delu se je, kar je povsem logično, opirala na skupščinske 
sklepe, in to ne samo zato, ker jo je na to obvezoval omenjeni akt skupščine, 
temveč tudi zato, ker je v njem bil izoblikovan koncept ukrepov za ureditev 
razmer v visokem šolstvu, do katerega se je komisija dokopala po dolgem, 
in resnem delu in ob širokem sodelovanju visokošolskih zavodov, predvsem 
univerze same. Na tej osnovi je tudi ocenjevala, sprejemala oziroma zavra- 
čala predloge in pripombe, ki jih je prejela v javni razpravi o predosnutku 
zakona o visokem šolstvu. 

Izhajajoč iz teh uvodnih pojasnil prehajamo na razlago glavnih novosti 
osnutka novega zakona, in sicer tistih, s katerimi se spreminja dosedanja za- 
konodaja in praksa. 
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1. Ustanavljanje in odpravljanje visokošolskih zavodov 

Pri določanju sistema visokega šolstva izhaja zakon s stališča, da je vi- 
soko šolstvo, njegova izgradnja in razvoj predmet nacionalnega interesa in 
zato predmet neprestane skrbi najvišjih republiških predstavniških organov. 
Zaradi tega člen 57 določa, da se visokošolski zavodi ustanavljajo z zakonom.; 
sedanji zakon je to pravico dajal družbeno-političnim skupnostim, delovnim 
ali drugim samoupravnim organizacijam (14. člen). Poudariti pa je treba, da 
osnutek zakona predvideva iniciativo zainteresiranih političnih, gospodarskih 
in družbenih dejavnikov za ustanavljanje novih visokošolskih zavodov (2. od- 
stavek 57. člena). Pričakovati je, da bodo po tej poti novi visokošolski zavodi 
tudi nastajali glede na dejanske potrebe in možnosti. 

Osnutek zakona določa, da se visokošolski zavodi tudi odpravijo z zako- 
nom (57. člen). Organizacijske enote visokošolskih zavodov se ukinejo s sta- 
tutarno določbo visokošolskega zavoda (4. odstavek 84. člena); ukinitev ni le 
interna zadeva teh zavodov, ampak je izvršnemu svetu Skupščine SR Slo- 
venije dana možnost, da s širših vidikov odloča v takšnih primerih po preciz- 
neje določenem postopku (84. člen, 5 odstavek). 

2. Studij 

V osnutku novega zakona se določa, da morajo visokošolski zavodi pri 
sestavljanju učnega načrta in programov sodelovati med seboj (4. odstavek 
17. člena); tako naj bi se zagotovila potrebna koordinacija v izvajanju pouka 
pri sorodnih strokah in dosegla višja kvaliteta učnih načrtov in programov. 
Zaradi usklajevanja izobraževanja s potrebami gospodarstva in drugih za- 
interesiranih delovnih področij obvezuje osnutek zakona visokošolske zavode 
in delovne organizacije, da sodelujejo pri sestavljanju učnih načrtov. 

Posebno je treba poudariti novost osnutka zakona, da k predlogom učnih 
načrtov fakultet daje mnenje univerzitetni pedagoško-znanstveni svet (78. člen, 
1. alinea); s to določbo se zagotavlja uresničevanje določbe 72. člena osnutka, 
da mora namreč univerza skrbeti za razvoj, skladnost in raven pouka na fa- 
kultetah. Tudi po ustreznih določbah sedanjega zakona je to bila dolžnost 
univerze, vendar je ni mogla učinkovito izpolnjevati zaradi pomanjkljive za- 
konske ureditve. 

Enak namen, da se pouk racionalizira, ima tudi določilo 85. člena osnutka 
zakona, ki določa, da visokošolski zavodi, kadar je to mogoče, združijo pouk 
in znanstveno-raziskovalno delo iste znanstvene discipline deloma ali v celoti 
pri enem visokošolskem zavodu, kakor tudi določilo 86. člena, da raziskovalni 
zavodi lahko opravljajo posamezne naloge v zvezi z organizacijo in izvedbo 
visokošolskega pouka. 

V skladu z ugotovitvijo skupščinskih sklepov o nadaljnjem razvoju vi- 
sokega šolstva (3. poglavje), da so določbe zakona o visokem šolstvu, ki so 
zahtevale, da mora biti študij praviloma stopnjevan, pretoge, osnutek novega 
zakona ne predpisuje več stopenjske oblike študija (13. člen), s čimer se od- 
pravlja togost dosedanje organizacije visokošolskega pouka. S tem pa se ne 
namerava zmanjševati pomen potreb po različnih profilih strokovnih kadrov, 
zato osnutek tudi določa, da fakultete, visoke šole in umetniške akademije 
v skladu z dejanskimi potrebami lahko organizirajo tudi pouk, ki daje za- 
ključeno višjo izobrazbo (13. člen, 3. odstavek). 
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Glede podiplomskega študija prinaša osnutek dve novosti, in sicer: 
—• da traja podiplomski študij praviloma 2 leti (14. člen), medtem ko 

sedanji zakon dopušča možnost, da ta študij traja le 1 leto. Dosedanja praksa 
podiplomskega študija je namreč pokazala, da je za uresničitev programov 
tega študija in za zagotovitev njegove kvalitetne ravni enoletna doba pre- 
kratka; 

— ker doslej ni bila vedno zagotovljena potrebna raven tega študija za- 
radi omejenih kadrovskih in materialnih zmogljivosti visokošolskih zavodov, 
kar bi bilo sicer možno doseči v določeni meri z ustreznim medfakultetnim 
sodelovanjem, določa osnutek, da fakultete in visoke šole lahko organizirajo 
podiplomski študij le na tistih področjih, na katerih uspešno' razvijajo znan- 
stveno-raziskovalno dejavnost (14. člen), in le tedaj, če univerzitetni pedago- 
ško-znanstveni svet ugotovi, da ima fakulteta in visoka šola ustrezen kader 
in potrebna materialna sredstva za izvedbo tega študija (15. člen). Osnutek 
zakona daje torej to ingerenco univerzi tudi do visokih šol, ki niso v njenem 
sestavu, kar je razumeti kot pooblastilo družbe univerzi, da ona skrbi za 
raven tega študija. Pričakuje se, da se bo s tem zagotovila tudi potrebna 
koordinacija med visokošolskimi zavodi. 

Sedanji zakon v 23. členu določa, da pouk prve in druge stopnje skupaj 
traja na fakultetah, visokih šolah in umetniških akademijah praviloma 4 leta, 
na višjih šolah pa praviloma 2 leti. Izraz »praviloma« uporablja sedanji zakon 
zato, ker se je morala upoštevati izjema, da študij na medicinski fakulteti 
traja 5 let, študij na oddelku za medicinske sestre višje šole za zdravstvene 
delavce in na višji stomatološki šoli pa 3 leta. Osnutek zakona ne spreminja 
v bistvu navedenega določila, pač pa ga precizira s tem, da izrecno navaja 
trajanje pouka na navedenih medicinskih šolah; s tem se izključuje vsaka 
možnost eventualnega podaljšanja pouka. Sprejeto je bilo stališče, da je možno 
ob racionalizaciji izobraževanja v navedenem časovnem obdobju izobraziti 
ustrezne profile strokovnjakov. 

Ob tako določenem trajanju študija pa osnutek hkrati daje študentu 
možnost, da obdrži status študenta še pol leta po koncu, zadnjega semestra, 
še eno leto pa v primerih, ko mora izdelati in zagovarjati diplomsko delo 
(1. odstavek 37. člena). 

Ker je izrednemu študiju treba zagotovviti enako kvaliteto kot rednemu 
študiju in s tem tudi enakovrednost diplom, pridobljenih z izrednim študijem, 
vsebuje osnutek zakona nekatere posebnosti. Osnutek opušča togost sedanjega 
predpisa, ki obvezuje brez izjeme vse visokošolske zavode, da imajo ne glede 
na naravo študija izredni študij. Zato določa v zadnjem odstavku 31. člena, 
da se s statutom visokošolskega zavoda lahko izključi možnost vpisa izrednih 
študentov, če izredni študij ni združljiv z naravo študija na tem visokošolskem 
zavodu oziroma njegovem posameznem oddelku. To stališče temelji na iz- 
kušnjah nekaterih visokošolskih zavodov (npr. medicinske fakultete). 

Sedanji zakon določa tudi, da morajo visokošolski zavodi organizirati 
za izredne študente posebne oblike pouka, ne da bi bilo obenem z ustreznimi 
predpisi urejeno tudi zadevno financiranje, kar je šole postavljalo v težak 
položaj; osnutek zato določa, da visokošolski zavodi organizirajo te posebne 
oblike pouka le, če so za to zagotovljena sredstva (1. odstavek 19. člena). Ta 
sredstva pa se po 88. členu lahko zagotavljajo s prispevki družbeno-političnih 
skupnosti, zainteresiranih delovnih organizacij, izobraževalne skupnosti SR Slo- 
venije in tudi s prispevki študentov oziroma obiskovalcev študija samih. Trd- 
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nejšo organizacijo izrednega študija ustvarja tudi določilo (2. odstavek 
19. člena), da se oblike pomoči za študij izrednih študentov določijo z letnim 
načrtom izrednega študija. 

V 21. členu osnutka je posebej poudarjena obveznost visokošolskih zavo- 
dov, da organizirajo razne oblike dopolnilnega izobraževanja na visokošolski 
ravni za strokovnjake iz prakse, ki omogočajo strokovnim kadrom perma- 
nentno izobraževanje in obenem prelivanje izkušenj iz prakse v šolo in obratno. 
Navedeno določilo pomeni tudi enega od načinov konkretizacije 5. člena 
osnutka. 

Vpis na visokošolske zavode je tudi po osnutku novega zakona prost. 
Po daljši razpravi je obveljalo spoznanje, da zaradi različnih pogojev izobra- 
ževanja v srednjih šolah izbira študentov s sprejemnimi izpiti ne ustreza. 
Do nadaljnjega je treba vztrajati, da se selekcija izvaja v prvem letniku ozi- 
roma že v prvem semestru, če to zahteva značaj stroke. 

Osnutek zakona dovoljuje ponavljanje prvega letnika tistim študentom, 
ki so po presoji visokošolskega zavoda pokazali sposobnost za študij, čeprav 
niso uspeli izpolniti vseh formalnih pogojev za vpis v višji letnih (33. člen). 
Tudi doslej se je selekcija opravljala v prvem letniku, vendar je zaradi veli- 
kega števila študentov in premajhne učne kapacitete prihajalo do določenega 
neobjektivnega avtomatizma pri izvajanju selekcijskih ukrepov. Z možnostjo 
ponovitve letnika se bodo lahko zmanjšale te slabe strani selekcije. 

Osnutek novega zakona predvideva možnost selekcije že v prvem se- 
mestru (2. ostavek 32. člena), tako da študent, ki je ni uspešno prestal, se ne 
bo mogel vpisati v drugi semester. Ta določba velja le, če je uzakonjena s 
statutom visokošolskega zavoda. 

Z uveljavitvijo širše možnosti ponavljanja prvega letnika pa je odpadla 
potreba tako imenovanega pogojnega vpisa, ki ga sedanji zakon dopušča (2. od- 
stavek 43. člena). 

Namen teh novosti je, da se zmanjša osip študentov med rednim študijem 
in doseže večje število diplom. 

Pogosti spori med študenti in visokošolskimi zavodi v primerih, ko so 
študentje želeli nadaljevati študij po daljši prekinitvi, a so se medtem spre- 
menili učni načrti, so narekovali zakonsko ureditev tega vprašanja; zato je 
bilo sprejeto določilo, po katerem lahko študentu, ki za dalj časa prekine 
visokošolski študij, določi pedagoško-znanstveni svet pogoje za nadaljevanje 
oziroma dokončanje študija (4. odstavek 37. člena). 

Osnutek zakona opušča določilo 30. člena sedanjega zakona, po katerem 
osebe, ki uspešno opravljajo delo na delovnem mestu, za katero se zahteva 
višja ali visoka strokovna izobrazba, lahko dobijo diplomo prve oziroma druge 
stopnje visokošolskega pouka na ustrezni fakulteti, visoki šoli, umetniški 
akademiji ali višji šoli, če uspešno opravijo izpite in druge učne obveznosti 
in izpolnijo druge pogoje, ki se predpišejo s statutom. Isto se namreč lahko 
doseže s posebno organizacijo izrednega študija. 

3. Znanstveno-raziskovalno delo 

Osnutek nalaga fakultetam in visokim šolam ne samo, da vzgajajo in iz- 
obražujejo strokovnjake z visoko izobrazbo, ampak tudi, da skrbijo za znan- 
stveni naraščaj in organizirajo ter razvijajo znanstveno-raziskovalno delo 
(14. člen). Sedanji zakon to določa tudi za umetniške akademije in višje šole, 
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če je to določeno z njihovimi ustanovitvenimi akti in statuti (2. člen). Razlogi, 
da se organiziranje in razvijanje znanstveno-raziskovalnega dela ne nalaga 
umetniškim akademijam in višjim šolam kot družbena obveznost, so zlasti tile: 

Naloga fakultet in visokih šol je, da poleg izobraževanja kadrov z visoko 
izobrazbo, skrbijo tudi za vzgojo znanstvenega naraščaja. Glede na to njihovo 
nalogo ter dejstvo, da so na njih koncentrirani znanstveni kadri in dani drugi 
pogoji, je komisija v skladu s sklepi za nadaljnji razvoj visokega šolstva v 
SR Sloveniji zavzela stališče, da se fakultete in visoke šole z zakonom obvežejo, 
da organizirajo in razvijajo znanstveno-raziskovalno delo. Umetniškim akade- 
mijam in višjim šolam, ki imajo v sistemu visokega šolstva drugačne naloge 
glede na profile, ki jih morajo- izobraževati, se ta obveznost z zakonom ne 
nalaga. 

Takšno rešitev je narekovala poleg navedenega tudi potreba po koncen- 
traciji materialnih in kadrovskih kapacitet na področju znanstveno-razisko- 
valne dejavnosti. 

Namen takšne rešitve ni v tem, da bi se višjim šolam in umetniškim 
akademijam odvzela pravica, da razvijajo znanstveno-raziskovalno delo, se- 
veda kolikor so ga sposobne in ga želijo razvijati, temveč v tem, da družba 
ne more prevzeti obveznosti za redno financiranje te dejavnosti na teh za- 
vodih. S takšno rešitvijo se tudi ne zanika načelo, da naj pouk na višjih šolah 
in umetniških akademijah temelji na znanstvenih dognanjih, kajti to načelo 
je univerzalno in velja za pouk na vseh stopnjah, le da za uveljavljanje tega 
načela ni nujno, da višje šole in umetniške akademije izvajajo samostojne 
znanstveno-raziskovalne programe. V tej zvezi je treba poudariti stališče skup- 
ščinskih sklepov, naj se znanstvenost pouka na višjih šolah zagotavlja z vklju- 
čevanjem učiteljev teh šol v izvajanju znanstveno-raziskovalnih programov 
fakultet, visokih šol in drugih znanstvenih ustanov. O vprašanju znanstveno- 
raziskovalnega dela na višjih šolah so člani komisije dr. Vladimir Bračič, Mi- 
livoj Raič in Mirko 2lender dali ločeno mnenje (ki se prilaga), v katerem 
izražajo svoje nestrinjanje s stališčem komisije kot celote v navedeni zadevi 
in predlagajo, da se 12. člen osnutka zakona spremeni tako: »Višje šole vzgar- 
jajo in izobražujejo- strokovnjake z višjo izobrazbo ter organizirajo in razvi- 
jajo znanstveno-raziskovalno delo, če je to določeno z njihovimi statuti.« V 
skladu s temi spremembami naj bi se tudi spremenili in dopolnili drugi 
ustrezni členi zakona. Komisija iz že navedenih razlogov ni sprejela citiranega 
predloga iz ločenega mnenja. 

Stališča o nalogah fakultet in visokih šol glede znanstveno-raziskovalnega 
dela se v osnutku zakona konkretizirajo zlasti: 

a) v določbah o izvolitvah in ponovnih izvolitvah učiteljev in znanstvenih 
delavcev, po katerih se za dosego teh nazivov zahteva kot splošen pogoj dok- 
torat znanosti, s čimer se zaostrujejo dosedanji kriteriji (41. člen); 

b) v določbah, ki urejajo odnose med fakultetami in visokimi šolami ter 
znanstveno-raziskovalnimi enotami v njihovem sestavu (člena 8 in 86); pri 
upravljanju teh zavodov namreč sodelujejo kot člani sveta tudi predstavniki 
ustanovitelja, direktorja zavoda imenuje ustanovitelj, statut ter program dela 
in razvoja pa je treba predložiti v soglasje ustanovitelju, z ustanovitvenim 
aktom se pa lahko celo določi, da daje ustanovitelj soglasje tudi k aktom za- 
voda, s katerimi se odloča o delitvi dohodka in organizaciji delovnega procesa. 
23 
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Z aktom o ustanovitvi se lahko določi, da raziskovalni zavodi opravljajo tudi 
posamezne pedagoške naloge, vendar pa ne morejo' izdajati diplom; 

c) v določbah o organizaciji podiplomskega študija. 

4. Učitelji 

Izhajajoč iz ugotovitve skupščinskih sklepov, da je v času hitrega razvoja 
visokega šolstva v nekaterih primerih prišlo do popuščanja v izvajanju po- 
stavljenih kriterijev za volitve in ponovne volitve učiteljev, znanstvenih de- 
lavcev in sodelavcev, ter zaradi dejstva, da sedanji zakon te materije nor- 
mativno ne ureja, ampak to prepušča posebnim predpisom, vsebuje osnutek 
zakona osnovna zadevna določila. Določila osnutka so zahtevnejša kot statu- 
tarna določila visokošolskih zavodov in njihovih združenj, ki so doslej urejala 
to področje, in sicer: 

— Kot že omenjeno, še za pridobitev vseh nazivov učiteljev in znanstve- 
nih delavcev zahteva doktorat znanosti. 

— Uvaja se reelekcija za naziv rednega profesorja. 
— Pri ponovni izvolitvi je treba upoštevati zlasti delo po zadnji izvolitvi 

(54. člen). 
— Pred izvolitvijo učnega in znanstvenega osebja na fakultetah je po- 

trebno priskrbeti mnenje univerzitetnega pedagoško-znanstvenega sveta (2. od- 
stavek 46. člena), s čimer se hoče doseči, da se uzakonjeni kriteriji pravilno 
uporabljajo tako po vsebini, kot v postopku. 

— Asistent je lahko ponovno izvoljen, če je pokazal sposobnost za peda- 
goško-znanstveno delo<; tretjič je lahko izvoljen, če ima najmanj stopnjo ma- 
gistra ali specialista, za nadaljnje izvolitve pa je potreben doktorat znanosti 
(1. odstavek 49. člena). Ta določba ima namen stimulirati hitrejši strokovni 
razvoj znanstvenega narašča in pravočasno izločiti neprimerne kandidate. 

Da bi se omogočil priliv sposobnih strokovnjakov iz prakse na fakultete 
in visoke šole in spodbujal razvoj mladih kadrov na teh zavodih, uvaja osnutek 
institucijo tako imenovane vnaprejšnje habilitacije (2. odstavek 47. člena), 
s katero je lahko v naslov učitelja ali znanstvenega delavca izvoljen tudi kan- 
didat, ki ne kandidira za delovno mesto na fakulteti oziroma visoki šoli, kjer 
je v ta naziv izvoljen. 

Zaradi načela, da morajo biti učitelji na fakultetah in visokih šolah 
znanstveni delavci in da morajo imeti zato tudi ustrezne formalne kvalifika- 
cije, odpravlja osnutek zakona naziv predavatelja in višjega predavatelja kot 
učiteljski naziv. Za navedena naziva namreč niso' bile potrebne znanstvene 
kvalifikacije. Naziv predavatelja se obdrži le za delovno mesto sodelavca, ki 
na fakultetah, visokih šolah in umetniških akademijah opravlja pomožno in 
praktično učno ter strokovno delo (43. člen). 

Težnja k povezovanju fakultet, visokih šol oziroma umetniških akademij 
s prakso in odpiranju navzven se kaže v 52. členu osnutka, po katerem lahko 
ti zavodi povabijo za določen čas kot rednega profesorja priznanega znanstve- 
nika ali strokovnjaka oziroma umetnika, lahko pa ga tudi izvolijo za rednega 
profesorja ne glede na ustrezne zakonite pogoje. 

Osnutek zakona določa glede doktorata znanosti, ko gre za kandidate, ki 
nimajo akademske stopnje magistra, zahtevnejše pogoje. Za te zahteva poleg 
uspešnega zagovora ugodno ocenjene doktorske disertacije še to, da imajo 
objavljena znanstvena dela ali da so se odlikovali s svojimi strokovnimi deli 
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ali znanstvenimi uspehi, poleg tega pa morajo opraviti še poseben ustni dok- 
torski izpit (23. člen). S tem se hoče utrditi ugled doktorskega naslova, pri- 
dobljenega na naših visokih šolah; seveda pa to pomeni težje pogoje za tiste, 
ki želijo doseči to znanstveno stopnjo brez magisterija. 

Tudi na višjih šolah je potrebno zagotoviti ustrezno strokovno raven 
učiteljskih kadrov, za kar pa osnutek ni mogel določiti natančnejših pogojev 
zaradi raznoterosti teh zavodov tako po strokah kot tudi po pomenu in na- 
logah in prepušča, da jih predpišejo statuti teh šol (44. člen). 

Glede na zelo zahtevne kriterije za pridobitev učiteljskih in znanstvenih 
nazivov in upoštevajoč sedanjo strukturo teh kadrov predpisujejo predhodne 
določbe osnutka 5-letno dobo, v kateri morajo učitelji, ki ne izpolnjujejo po- 
gojev iz tega zakona in statutov, le-te izpolniti (91. člen); to je bilo potrebno, 
da se zagotovi normalno delovanje visokošolskih in znanstvenih zavodov v pre- 
hodni dobi. Osnutek predvideva, da se predpis o reelekciji ne uporablja za 
učitelje, znanstvene delavce in sodelavce, ki dosežejo 60 let starosti (51. člen); 
predpostavlja se namreč, da pedagoške in znanstvene kvalitete ni treba še 
nadalje ugotavljati, ker so bile potrjene s prejšnjimi reelekcijami; hkrati se 
s tem priznavajo in ščitijo sposobni stari strokovnjaki, ki nimajo formalnih 
pogojev. 

5. Upravljanje 

V težnji, da se odpravi mehanično prenašanje samoupravnih oblik iz go- 
spodarstva v izobraževalne organizacije, da se samoupravljanje organizira 
ustrezno funkcijam visokošolskih zavodov in da se odpravi dupliranje v re- 
ševanju zadev, se z osnutkom zakona odpravlja upravni odbor kot obvezni 
organ upravljanja. 

V osnutku se določa, da pedagoško-znanstveni svet visokošolskih zavodov 
sestavljajo vsi učitelji in znanstveni delavci ter predstavniki sodelavcev in 
študentov (63. člen), vtem ko sedanji zakon prepušča statutom, da določijo 
število članov — učiteljev in sodelavcev zavoda. Z osnutkom se dajejo temu 
organu nekatere nove pristojnosti, in sicer: določa sistemizacijo delovnih mest 
učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, samostojno sprejema učne pro- 
grame, vtem ko učni načrt na njegov predlog sprejme svet visokošolskega 
zavoda, samostojno voli učitelje, znanstvene delavce in sodelavce (66. člen); 
po sedanjem zakonu k študijskim programom daje predhodno mnenje svet 
zavoda, ki tudi potrjuje izvolitve učiteljev in sodelavcev. 

Po osnutku pripadajo svetu zavoda tiste pristojnosti, ki sledijo iz ustrezne 
splošne zakonodaje; tako sprejema statut in druge splošne akte zavoda, fi- 
nančni načrt in zaključni račun (65. člen), voli predstojnika na predlog pe- 
dagoško-znanstvenega sveta in njegovega namestnika (68. člen), voli tajnika 
(70. člen). Po sedanjem zakonu voli predstojnika visokošolskega zavoda in 
njegovega namestnika delovna skupnost. 

V skladu z načelom, da je študent eden izmed aktivnih faktorjev visoko- 
šolskega zavoda, za katerega se poudarjeno zavzemajo> študenti in ki je dobil 
tudi splošno priznanje, osnutek zakona ustrezno določa dolžnosti in pravice 
študentov v upravljanju visokošolskih zavodov. V določbah, ki se nanašajo 
na svet visokošolskega zavoda oziroma svet univerze in združenja, se ne ome- 
jujejo pravice študentov kot v sedanjem zakonu, ki v 56. členu določa,, da 
predstavniki študentov ne morejo soodločati o vprašanjih, ki se tičejo organi- 
23» 



356 Priloge 

zacije dela, delitve dohodka, razpolaganja z delovnimi sredstvi ter o delovnih 
razmerjih. Iz istega razloga določa osnutek zakona, da imajo študenti svoje 
predstavnike v pedagoško-znanstvenem svetu kot člane s polnimi pravicami; 
po sedanjem zakonu predstavniki študentov lahko le sodelujejo v delu nave- 
denega organa, in to pri obravnavanju študijskih programov in študentskih 
zadev. S temi novostmi omogoča osnutek zakona študentom znatno večjo vlogo 
v upravljanju visokošolskih zavodov kot doslej. Osnutek zakona s tem poglab- 
lja samoupravljanje na visokošolskih zavodih, hkrati pa mu z uzakonitvijo 
svetov letnikov (67. člen osnutka zakona) daje potrebno širino. 

Glede statutov visokošolskih zavodov ter statutov univerze in združenj 
visokošolskih zavodov prinaša osnutek novost (7. člen), ki je v tem, da Skup- 
ščina SR Slovenije potrjuje le statute univerze in združenja visokošolskih 
zavodov, statute visokošolskih zavodov pa izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Po sedanjem zakonu vse statute potrjuje Skupščina SR Slovenije. Predlagano 
rešitev so narekovali praktični razlogi. Upoštevajoč naloge, ki jih ima izobra- 
ževalna skupnost SR Slovenije po zakonu, se v osnutku določa, da mora pred 
potrjevanjem statutov visokošolskih zavodov dati mnenje izobraževalna skup- 
nost SR Slovenije glede financiranja dejavnosti, ki izvirajo iz statuta, pred 
potrjevanjem statutov fakultet pa tudi univerzitetni svet. 

Po osnutku zakona je univerza obvezna skupnost fakultet (3. člen). Tak 
značaj univerze predpostavlja sodelovanje med fakultetami in koordinacijo 
njihovega delovanja v okviru univerze. Za uresničitev tega namena določa 
osnutek, da univerzitetni svet med drugim daje soglasje k aktom, s katerimi 
se določijo merila za delitev dohodka (člen 76, 2. alinea) in da se ustanovi 
nov organ, in sicer pedagoško-znanstveni svet univerze. Pedagoško-znanstveni 
svet kot nov organ univerze za strokovno področje ima zlasti tele naloge 
(78. člen): 
  daje mnenje k predlogom učnih načrtov in izpitnih redov fakultet ter 

k izvolitvam učiteljev in znanstvenih delavcev fakultet; 
— daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest učnega in znanstvenega 

osebja; 
— ugotavlja, ali je fakulteta oziroma visoka šola izpolnjuje pogoje za 

izvedbo podiplomskega študija na določenem področju. 
S pooblastilom, ki ga osnutek daje univerzitetnemu svetu in univerzitet- 

nemu pedagoško-znanstvenemu svetu, se omogoča izvrševanje tistih nalog, ki 
jih že sedanji zakon nalaga univerzi (3. člen). Z njimi se ne zmanjšujejo samo- 
upravne pravice fakultet, temveč se z njimi realizira samo bistvo 3. člena 
osnutka, da je univerza namreč obvezna skupnost fakultet. Na tem mestu je 
treba poudariti, da se je v oblikovanju osnutka dosegla soglasnost tako univerze 
in njenih fakultet kot združenja visokošolskih zavodov v Mariboru in njihovih 
samoupravnih organov, kar se je pokazalo tudi v javni razpravi o predosnutku 
zakona. 

Osnutek novega zakona o visokem šolstvu ureja le zadeve, ki so skupne 
vsem visokošolskim zavodom oziroma vsem zavodom določene kategorije; ma- 
terija, ki nima takega značaja, se prepušča statutom visokošolskih zavodov, 
njihovih združenj in statutu univerze. 

Pri sestavljanju osnutka je komisija izhajala iz analize sedanjega stanja 
visokega šolstva v Sloveniji, zlasti njegovih perečih problemov; pri tem je imela 
pred očmi razmere v Sloveniji in dane možnosti. 
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Osnutek novega zakona ne ureja vseh problemov visokega šolstva; ponekod 
daje rešitve sicer perečih vprašanj, ki jih bo treba, čim. pogoji dozorijo, za- 
menjati z ustreznejšimi in boljšimi, v celoti pa pomeni vsekakor korak naprej. 

Želeli bi podčrtati, da so razlogi, zaradi katerih je potrebno- sprejeti nov 
zakon o visokem šolstvu, zelo tehtni. Sedanji zakon o visokem šolstvu v SR 
Sloveniji, ki je le nebistveno modificiran zakon iz leta 1960, ne more več 
služiti za urejanje zadev visokega šolstva, ker je zastarel in ker je sicer po- 
manjkljiv, tako da onemogoča uresničevanje nujnih sprememb in izpopolnitev 
v organizaciji pouka, znanstveno-raziskovalnega dela in samoupravljanja na 
visokošolskih zavodih. Položaj je toliko težji, ker Skupščina SR Slovenije ni 
potrdila statutov visokošolskih zavodov iz leta 1965 tistemu njihovemu delu, 
ki ureja organizacijo pouka in znanstveno-raziskovalnega dela, in so formalno 
glede tega ostali v veljavi statuti iz leta 1961. Razvojni procesi na visokošolskih 
zavodih se kajpada niso zaustavili, le da so tekli stihijsko in se je zaradi tega 
klopčič problemov zapletal. 

Menimo, da je bistvo osnutka novega zakona o visokem šolstvu v tem, da 
omogoči v najvišji možni meri vsem dejavnikom, tako v visokem šolstvu 
samem kot zunaj njega, uresničitev tistih njihovih prizadevanj, ki v skladu 
s širšimi družbenimi nalogami težijo k izgradnji sodobnega in učinkovitega 
sistema visokošolskega izobraževanja v SR Sloveniji. 

LOČENO MNENJE 

članov komisije za proučitev visokega Šolstva, dr. Vladimira Bračiča, Milivoja 
Raiča in Mirka Zlendra k 10. in 42. členu osnutka novega zakona o visokem 

šolstvu 

Med interno razpravo o predloženem osnutku je član komisije Milivoj 
Raič predlagal 

da se 10. člen osnutka novega zakona dopolni tako, da se glasi: 
»Višje šole vzgajajo in izobražujejo strokovnjake z višjo izobrazbo ter 

razvijajo in organizirajo znanstveno-raziskovalno delo, 
če je tako določeno z njihovimi ustanovitvenimi akti 
in z njihovimi statuti.« 

Ker znanstveno-raziskovalno delo pogojuje tudi ostrejše volilne kriterije 
za učitelje in zaradi uresničenja priporočila spodbujanja učiteljev višjih šol 
k takšnemu delu, je predlagal še, da se 2. odstavek 42. člena dopolni tako, da 
glasi: 

»Za učitelja višje šole je lahko izvoljen, kdor ima ustrezno visoko- izobrazbo 
ter izpolnjuje druge pogoje, ki jih določi statut višje šole, zlasti takšne, 
s katerimi višja šola spodbuja svoje učitelje k znan- 
stveno-raziskovalnemu del u.« 

Ustrezno tema dvema dopolnitvama naj bi se smiselno prilagodili tudi drugi 
členi osnutka novega zakona. 

Temu predlogu sta se priključila tudi dr. Vladimir Bračič in Mirko Zlender. 
Ker predlagatelji menimo, da prinaša osnutek novega zakona zlasti v svo- 

jem 10. členu zelo daljnosežne spremembe sedanje zakonske ureditve delovanja 
višjih šol, predlagamo v javno razpravo1 tudi svoje ločeno mnenje kot manj- 
šinsko mnenje v komisiji. 
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Pri tem želimo opozoriti predvsem na osnovno vprašanje vsebinske ravni 
delovanja višjih šol kot visokošolskih zavodov. 

Dosedanje razprave in tudi mnenja merodajnih funkcionarjev oziroma 
služb soglašajo v oceni, da je težišče reforme visokošolskega izobraževanja 
v dvigu njegove kvalitete in učinkovitosti. Tudi večina v komisiji jemlje to 
oceno za izhodišče svojih stališč. 

Prav v tem pogledu pa si je predloženi osnutek v izrazitem notranjem na- 
sprotju in uveljavlja dve različni merili: medtem ko za fakultete, visoke šole 
in akademije predvideva vrsto ukrepov, ki naj bi prispevali k dvigu kvalitete 
njihovega delovanja, znižuje višjim šolam sedanjo z zakonom postavljeno 
raven s tem, da jim odvzema zakonito pravico do znanstveno-raziskovalnega 
dela, ki je nujno funkcionalno dopolnilo visokošolskega pedagoškega dela in 
osnovna značilnost visokošolskega zavoda. 

Sedaj veljavni zakon namreč v svojem 2. členu izrecno predvideva, da višje 
šole poleg izobraževanja strokovnjakov z višjo izobrazbo lahko organizirajo 
oziroma razvijajo znanstveno-raziskovalno delo, če je tako določeno z njiho- 
vimi ustanovitvenimi akti in njihovimi statuti. Predloženi osnutek v svojem 
10. členu te možnosti sploh ne omenja. 

Ta prijem zavestno potiska višje šole na nižjo raven, kot jim jo je dajal 
sedanji zakon in kot so jo nekatere dejansko v znatni meri tudi že dosegle. 
Pomeni torej jasen korak nazaj in je zato v nasprotju z že omenjeno splošno 
oceno o potrebi dviga kvalitete visokošolskega študija. 

Skupščinski sklepi za nadaljnji razvoj visokega šolstva resda navajajo, da 
višje šole nimajo naloge opravljati znanstvene dejavnosti. Vendar mnogi gla- 
sovi opozarjajo, da je pedagoška in politična umestnost takšnega stališča vpraš- 
ljiva in da bi ga kazalo revidirati oziroma glede tega vprašanja obdržati sedaj 
veljavne zakonske določbe, ki jih je tudi sprejela skupščina po določenem 
preudarku. 

Ni nam znano nobeno mnenje v dostopni svetovni literaturi, ki bi dopuščalo 
možnost visokošolskega pedagoškega dela brez sočasnega znanstvenega raz- 
iskovanja. Razlika med posameznimi visokošolskimi zavodi ne more biti v tem, 
da eni gojijo znanstveno-raziskovalno delo, drugi pa ne, temveč le v obsegu 
učne snovi, ki pa mora biti v vsakem primeru posredovana na visokošolski 
način, to je ob uporabi znanstveno-raziskovalnih metod. Takšno stališče izraža 
npr. novi statut zagrebške univerze, ki dopušča celo vključitev ustreznih višjih 
šol. Delovanje nekaterih višjih šol je tudi pokazalo, da lahko prihaja pri vklju- 
čevanju izkušenih strokovnjakov iz gospodarstva in družbenih služb v peda- 
goško in znanstveno-raziskovalno delo do učinkovite sinteze vseh treh elemen- 
tov sodobnega visokošolskega dela. 

Osnutek je v nasprotju s tistimi skupščinskimi sklepi, ki priporočajo znan- 
stveno-raziskovalno delo tudi učiteljem višjih šol, tem pa nalagajo, da jih 
spodbujajo k takšni dejavnosti; razen tega zahtevajo, naj bo višja izobrazba, 
dosežena na višji šoli ali pri fakulteti, glede izobrazbene ravni enakovredna. 
Eno in drugo je nezdružljivo z namero ukinitve znanstveno-raziskovalnega dela 
na višjih šolah (predzadnji odstavek I. poglavja in tretji odstavek III. poglavja 
sklepov za nadaljnji razvoj visokega šolstva). 

V osnutku predloženi ukrep bi bil morda upravičen, če bi zaradi znan- 
stveno-raziskovalnega dela višjih šol trpela njihova osnovna pedagoška naloga 
izobraževanja strokovnjakov z višjo izobrazbo. Vendar statistični podatki, ana- 
lize in mnenja kažejo-, da temu ni tako, in da so višje šole na splošno zadovo- 
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ljivo izpolnile naloge, ki so jim jih naložili ustanovitveni akti. To prav tako 
velja za tiste višje šole, ki so^ v smislu določil sedanjega zakona kljub vsem 
težavam uvajale znanstveno-raziskovalno delo ter pri tem že dosegle tudi 
določene družbeno priznane uspehe. 

Sedaj veljavni zakon ne obvezuje višjih šol k znanstveno-raziskovalnemu 
delu, temveč ga samo dopušča in odločitev o tem prepušča ustanovitvenemu 
aktu oziroma statutu posamezne šole. Zato nikakor ne ogroža tistih višjih šol, 
ki niso in ne nameravajo gojiti to vrsto dejavnosti. 

Prav tako je neutemeljena bojazen, da bi z znanstveno-raziskovalno dejav- 
nostjo višjih šol nastale kakšne nove oziroma dodatne finančne obveznosti 
republiške izobraževalne skupnosti. Po eni strani gre namreč za že sedaj ob- 
stoječo zakonsko določilo in ne kakšno novo zahtevo, po drugi strani pa pri- 
zadete višje šole že doslej niso niti zahtevale niti dobivale posebna, sredstva 
za svoje znanstveno-raziskovalno delo. Njihovo tovrstno udejstvovanje je kon- 
kretno in financirano od direktnih interesentov iz gospodarstva in družbenih 
služb ter nameravajo tako politiko voditi tudi nadalje, vsaj kar zadeva mari- 
borske višje šole. Če pa bi imela ukinitev znanstveno-raziskovalnega dela na 
višjih šolah namen ustvariti neke prihranke na račun povečanja pedagoških 
obveznosti učiteljev višjih šol prek meje, ki še omogoča visokošolski način 
pouka, potem bi to bilo še posebej v nasprotju z osnovnimi smernicami re- 
forme visokošolskega pouka, saj bi nujno vodilo do znižanja kvalitete pouka na 
višjih šolah. 

Menimo torej, da ni nobenega upravičenega razloga za spremembo sedanjih 
zakonskih določil glede znanstveno-raziskovalnega dela višjih šol. 

POROČILA 

Odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo in odbor prosvetno-kul- 
turnega zbora za znanstveno-raziskovalno delo in visoko šolstvo sta na skupni 
seji dne 12. in 17. decembra 1968 obravnavala osnutek zakona o< visokem šol- 
stvu, ki ga je predložila Skupščini SR Slovenije komisija republiškega in pro- 
svetno-kulturnega zbora za proučitev visokega šolstva v SR Sloveniji. 

Komisija je predlagala Skupščini SR Slovenije, naj obravnava zakon po 
skrajšanem postopku kot osnutek, ker je skupščina s sklepi za nadaljnji razvoj 
visokega šolstva v SR Sloveniji ugotovila potrebo po spremembi obstoječe za- 
konske ureditve na tem področju in določila načela, na katerih naj temelji 
novi zakon o visokem šolstvu. Odbora sta ugotovila, da je predlog komisije 
utemeljen in da je treba pospešiti sprejem zakona. Enakega mnenja sta tudi 
univerza v Ljubljani in združenje visokošolskih zavodov v Mariboru. Skup- 
ščina SR Slovenije je 20. 11. 1965 sprejela sklep o delni potrditvi statutov' 
visokošolskih zavodov in odložila potrditev tistih določb statutov, ki se nana- 
šajo na sistem študija in njegovo organizacijo in z njim povezano organizacijo 
znanstveno-raziskovalnega dela. Hkrati je skupščina imenovala komisijo z na- 
logo, naj prouči vsa pereča vprašanja na področju visokega šolstva in pripravi 
ustrezne predloge za spremembe oziroma dopolnitve sedanje zakonske ureditve 
tega področja, če bi se to pokazalo za potrebno. 

Komisija je oblikovala predlog sklepov za nadaljnji razvoj visokega šolstva 
tako, da je sproti o vseh vprašanjih pismeno konzultirala zainteresirane orga- 
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nizacije. Po drugi fazi svojega dela je osnutek zakona dala v javno razpravo. 
Po javni razpravi je zopet nadaljevala z delom. Pripombe iz javne razprave, 
ki jih je komisija upoštevala v predloženem osnutku, so razvidne iz posebne 
informacije republiškega sekretariata za prosveto in kulturo. 

K drugemu osnutku zakona so poslali pripombe še predsedniki občinskih 
skupščin Ljutomer, Dravograd, Ormož, Lenart, Radlje ob Dravi, Slovenska 
Bistrica, Gornja Radgona, Ptuj, Novo mesto, Kočevje, Brežice, Črnomelj, Rib- 
nica, Metlika in Trebnje ter svet za vzgojo in izobraževanje pri skupščini ob- 
čine Maribor. Navedeni izražajo podporo izločenemu mnenju treh članov komi- 
sije k osnutku zakona,, ki je priloženo njegovi obrazložitvi. Izločeno mnenje 
komisije sta podprla tudi na seji navzoča predstavnika odbora za izobraževanje 
pri gospodarski zbornici SR Slovenije in odbora delavcev družbenih dejavnosti 
pri republiškem svetu zveze sindikatov. 

Pismene pripombe k drugim določbam osnutka zakona je poslal še univer- 
zitetni odbor zveze študentov Jugoslavije. 

K določbi tretjega odstavka 33. člena zakona o visokem šolstvu v SR Slo- 
veniji je poslalo pripombe ustavno sodišče SR Slovenije. Sodišče meni, da je 
treba pri določbi, ki dopušča omejitev vpisa na visokošolske zavode, določiti 
tudi kriterije za izbiro kandidatov in postopek izbire. 

Odbora sta o vseh pripombah razpravljala. 
V smislu 264. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sta odbora najprej 

ugotovila, da so temeljna načela sklepov za nadaljnji razvoj visokega šolstva 
v SR Sloveniji v osnutku zakona ustrezno izvedena. 

V podrobni obravnavi osnutka zakona sta odbora sprejela naslednje spre- 
minjevalne in dopolnilne predloge ter pripombe: 

K 5. členu: Besedilo v tretji, četrti in peti vrsti za besedama »med 
seboj« se črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi: »in z drugimi delovnimi 
organizacijami, njihovimi združenji, družbenimi organizacijami in društvi.«. 

Predlagana sprememba bolj precizira institucije, s katerimi sodelujejo 
visokošolski zavodi. Potrebno je, da se o tej formulaciji izjasni zakonodajno- 
pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 

Drugi odstavek se oštevilči kot 6. člen. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 7. členu : Drugi stavek prvega odstavka se dopolni z besedami: »in 

medsebojni odnosi.«. 
Dopolnitev je potrebna, ker statuti delovnih organizacij ne določajo samo 

njihovih nalog, notranje organizacije in dela, marveč tudi medsebojne odnose 
delavcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja, organizacijskih enot in druge 
odnose. 

V tretjem odstavku se v drugi in tretji vrsti črta besedilo: »glede finan- 
ciranja dejavnosti, ki izvirajo iz statuta,«. 

V razpravi o tem vprašanju se je oblikovalo enotno mnenje, da ima repu- 
bliška izobraževalna skupnost pravico dajati mnenje k vsem določbam statutov 
visokošolskih zavodov, ker izvirajo obveznosti republiške izobraževalne skup- 
nosti do posameznih zavodov iz njihovih nalog, organizacije študija, dela in 
medsebojnih odnosov, ki se določajo s statutom. Tako je opredeljena njena 
funkcija tu v zakonu o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in 
izobraževanja. 
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K 8. členu : Tretji odstavek se dopolni z novim stavkom, ki se glasi: 
»V zavodih, v katerih se ne oskrbujejo študenti, pa število članov sveta, ki jih 
voli delovna skupnost, ne more biti manjše od polovice.« 

Po mnenju obeh odborov je potrebno sestav članov sveta zavodov bolj 
prilagoditi nalogam posameznih zavodov in iz njih izvirajočih interesov za 
ustanovitelja zavoda, delovno skupnost zavoda, študente ali širšo družbeno 
skupnost. 

K II. poglavju: Naslov drugega razdelka »2. študij« se črta, naslednji 
razdelki pa ustrezno preštevilčijo. 

Drugi razdelek ureja vprašanja, ki tvorijo nedeljivo celoto z vsebino prvega 
razdelka »1. naloge«, zato naj se združita. 

K 12. č 1 e n u : Besedilo tega člena naj se dopolni z naslednjim odstavkom: 
»Višje šole razvijajo in organizirajo znanstveno-raziskovalno delo, če je tako 
določeno z njihovimi ustanovitvenimi akti.« 

Vprašanju znanstveno-raziskovalnega dela na višjih šolah je bila v raz- 
pravi posvečena največja pozornost. Za navedeno spremembo se je zavzela 
večina članov odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora, medtem ko se 
je večina članov odbora za znanstveno-raziskovalno delo in visoko šolstvo stri- 
njala s predlogom komisije. 

V načelni razpravi o tem vprašanju je bilo ugotovljeno, da določba, ki jo 
predlaga komisija, ne zanika znanstvenosti pouka na višjih šolah. Tudi pouk 
na višjih šolah temelji na znanstvenih dognanjih, kajti to načelo je univerzalno 
in velja za pouk na vseh vrstah šol. Za uveljavljanje tega načela pa ni nujno, 
da višje šole samostojno organizirajo in razvijajo znanstveno-raziskovalno delo. 

S tem v zvezi so predstavniki združenja visokošolskih zavodov v Mariboru 
povedali, da njihov predlog ne zavezuje vseh višjih šol, da bi morale opravljati 
to dejavnost. Ta naj bi bila zanje fakultativna. Opravljajo naj jo samo tiste 
višje šole, ki imajo zagotovljene ustrezne materiale in kadrovske pogoje. Ob 
tem so ponovili, da je neutemeljena bojazen, da bi z znanstveno-raziskovalno 
dejavnosto nekaterih višjih šol nastale za republiko dodatne finančne obvez- 
nosti. Republika oziroma republiška izobraževalna skupnost naj nudi takšnim 
višjim šolam le ugodnost, da bi lahko posameznim učiteljem znižale učno obvez- 
nost. Ce bi znašala njihova učna obveznost 10 do 15 ur na teden, se ne bi mogli 
dovolj posvečati znanstveno-raziskovalnemu delu, hkrati pa bi morali poučevati 
več predmetov, s čimer naj bi se znižala kakovost pouka. 

Nadalje je bilo v razpravi povedano, da je treba ta problem obravnavati 
z gledišča lika strokovnjaka, ki naj ga višja šola v dveh letih tako izobrazi, da 
bo po funkcionalnem izobraževanju v pripravniški dobi usposobljen zlasti za 
praktično uvajanje in uresničevanje sodobnih dosežkov svoje stroke ter za 
organizacijo in vzdrževanje delovnih procesov. Zato naj bi bila dejavnost uči- 
teljev višjih šol v prvi vrsti usmerjena k uresničevanju teh osnovnih nalog. 
Da pa bi višja šola kakovostno opravljala te naloge, v nekaterih primerih celo 
ne bi bilo smotrno, da bi šola silila vse učitelje v znanstveno-raziskovalno 
dejavnost, zlasti še, če zanjo' ne kažejo posebnega zanimanja. 

Dopolnitev, ki jo predlaga k 12. členu odbor za prosveto in kulturo, ne 
zavezuje nobene višje šole, da bi opravljala znanstveno-raziskovalno delo, mar- 
več nakazuje to le kot možnost. Ko so pred tremi leti visokošolski zavodi pred- 
ložili Skupščini SR Slovenije v potrditev svoje statute, je v statutih večina 
višjih šol navedla, da organizirajo in razvijajo znanstveno-raziskovalno delo, 
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ker je to s splošno določbo omogočal obstoječi zakon. Ob potrjevanju statutov 
je bilo postavljeno vprašanje, če je smotrno na takšen samonikel način razširjati 
znanstveno-raziskovalno dejavnost na Slovenskem, ko hkrati pri vseh višjih 
šolah gospodarstvo in družbene službe niso izrazili konkretnih potreb, niti 
pripravljenosti financirati te dejavnosti. Tudi te nejasnosti so bile razlog, da 
je Skupščina SR Slovenije le delno potrdila statute visokošolskih zavodov. 

Rešitev, ki jo predlaga odbor za prosveto in kulturo, omogoča na tem 
področju bolj načrtno politiko, zlasti pa večjo selektivnost in sicer tako, da bodo 
morale biti za vsako šolo posebej ugotovljene potrebe, usposobljenost učiteljev 
in potrebna materialna sredstva. Šolski zavod, ki opravlja poleg pedagoške 
dejavnosti tudi znanstveno-raziskovalno dejavnost, mora imeti podobne pogoje 
za delo kot vsak drug znanstveni zavod. To zahteva poleg dodatnih materialnih 
sredstev tudi večje število znanstvenih delavcev asistentov, laborantov in dru- 
gega pomožnega osebja, ki s teamskim delom zagotavljajo ustrezno kakovost 
znanstveno-raziskovalnega dela in njegovih izsledkov. Glede na to je bilo po- 
vedano, da gre pri določbi, ali naj višje šole samostojno organizirajo in raz- 
vijajo znanstveno-raziskovalno delo, za zelo pomembne odločitve o razvoju 
celotnega znanstveno-raziskovalnega dela na Slovenskem, kot tudi za večjo 
potrošnjo na tem področju. 

Izraženo je bilo tudi mnenje, naj bi imeli različne vrste višjih šol. Nekatere 
že razvijajo znanstveno-raziskovalno delo, nekatere ga šele poskušajo razvijati, 
nekatere pa zanj sploh ne kažejo zanimanja. Glede na to so se nekateri ude- 
leženci razprav že zavzemali za bolj ohlapne formulacije nalog višjih šol, 
drugi pa samo za formulacijo pedagoških nalog, ki so skupne vsem višjim 
šolam. 

K 13. členu : Večina udeležencev razprave o trajanju pouka na visoko- 
šolskih zavodih se je zavzela za varianto s tem, da se člen dopolni z novim 
petim odstavkom, ki se glasi: »Višja izobrazba, dosežena na samostojni višji 
šoli ali pri fakulteti, je glede izobrazbene ravni enakovredna in daje diploman- 
tom iste pravice.« 

Predstavnik predlagatelja je povedal, da je pri osnovnem tekstu komisija 
zavestno prezrla svoje izhodišče, naj bo trajanje pouka podrejeno učnemu 
načrtu, ki mora dosledno rezultirati iz lika strokovnjaka, kakršnega potrebuje 
praksa. Poklici so različno zahtevni in bi morali zategadelj pri določanju tra- 
janja pouka dopuščati večjo elastičnost. Toga rešitev ima namen pospešiti 
racionalizacijo pouka na visokošolskih zavodih. Učitelji, ki čutijo potrebo po 
podaljšanju pouka, naj se bolj kot doslej prizadevajo prilagoditi učno snov 
svojega predmeta sodobnim potrebam tehnike in družbenih odnosov, jo nepre- 
stano posodabljajo, opuščajo zastarele teorije in manj pomembno učno snov, 
ki si jo morajo pridobiti diplomanti kasneje s funkcionalnim in permanentnim 
izobraževanjem. Zdaj se ti procesi odvijajo prepočasi in jim ne bi bila v prid 
določba, da traja študij praviloma štiri oziroma dve leti. Upoštevati je treba 
tudi dejstvo, da se v zadnjem času več visokošolskih zavodov zavzema za po- 
daljšanje pouka. 

Osnovni tekst je sprejemljiv ob pogojih, da temelji študij na visokošolskih 
zavodih na osnovnih teoretičnih predmetih, ki morajo kot zaključna celota 
tvoriti solidno podlago za funkcionalno in permanentno izobraževanje diplo- 
mantov za potrebe različnih delovnih mest. Ob tako zasnovanem študiju je 
potrebno novince smotrno poklicno usmerjati. 
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V razpravi je bilo ocenjeno, da je trajanje pouka zelo pomembno vprašanje, 
kateremu bo še potrebno posvetiti pozornost, zlasti zato, ker se nekateri visoko- 
šolski zavodi istočasno zavzemajo tudi za večjo tedensko obremenitev študentov. 

Studentska organizacija se zavzema za varianto. 
K 16. členu: Dana je bila pripomba, da določba ni dovolj jasna in da 

dopušča različna tolmačenja. Po mnenju odborov ne bi smeli dopuščati večje 
tedenske obremenitve študentov, kot jo predlaga komisija. 

K 17. členu : Besedilo četrtega odstavka se za besedo »ter« nadomesti 
z besedilom »z delovnimi organizacijami, njihovimi združenji, družbenimi orga- 
nizacijami in društvi.«. 

Peti odstavek se oštevilči kot 18. člen in vanj vnese enako spremembo kot 
v četrti odstavek 17. člena. 

K 21. členu : Besedilo variante naj odpade, ker je le obrazložitev osnov- 
nega besedila 21. člena. 

K 24. členu : Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Diploma o doktoratu znanosti je javna listina.« 
Ker je v 20. členu povedano, da je diploma javna listina, je treba tudi v tem 

členu povedati, da ima doktorska diploma enako pravno veljavo. 
K 28. č 1 e n u : Crta se tretji odstavek. 
Po mnenju odborov in študentske organizacije predlagana ublažitev krite- 

rijev za vpis na visokošolski zavod glede na razvitost osnovnega in srednjega 
šolstva ni upravičena. 

V četrtem odstavku se črta besedilo, ki se glasi: »kot npr. nadarjenost za 
umetniški poklic, določeni telesni, oziroma zdravstveni pogoji ali drugi podobni 
pogoji,«. 

V zakonu ni potrebno naštevati posebnih pogojev za vpis v prvi letnik, 
ker je to materija statutov. 

K 29. č 1 e n u : Člen se dopolni z novim odstavkom, ki se glasi: »Kriterije 
za izbiro kandidatov pri omejenem vpisu določa pedagoško-znanstveni svet 
visokošolskega zavoda.«. 

Navedeno dopolnitev sta odbora sprejela na pobudo> ustavnega sodišča 
Socialistične republike Slovenije, ki v svoji vlogi Skupščini SR Slovenije opo- 
zarja, da bi moral zakon o visokem šolstvu pri omejenem vpisu določiti vsaj 
osnovne kriterije izbire kandidatov in načela izbirnega postopka kot podlago 
za podrobno ureditev v splošnem aktu visokošolskega zavoda. Odbora sta bila 
obveščena, da sedaj še nimamo dovolj proučenih kriterijev, se pa pripravlja 
posebna študija. Glede na to sta odbora ocenila, da je bolj smotrno', da sedaj 
v zakon ne vnašamo togih in premalo proučenih kriterijev in jih naj začasno 
določa za vsak zavod posebej pedagoško-znanstveni svet. Predstavnik gospo- 
darske zbornice je predlagal, naj zakon predvidi možnost omejitve vpisa na 
posamezne visokošolske zavode tudi v primerih, kadar bi vpis znatno in ne- 
sporno presegel kadrovske potrebe. Razprava o tem predlogu je pokazala, da je 
v osnovi utemeljen, ker bo tako omogočeno usmerjanje vpisa, na bolj perspek- 
tivna področja in hkrati zmanjševanje nezaposlenosti določenih kategorij stro- 
kovnjakov. Problem je le v tem, ker je danes zelo težko oceniti, katere stroke 
so pri nas perspektivne in katere ne. Odgovornost za dolgoročnejše okvirno 
programiranje kadrovskih potreb bi moralo prevzeti gospodarstvo. 

K 30. členu : V tretji vrsti se besedilo »pedagoško-znanstveni svet« na- 
domesti z besedo »statut«. 
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K 33. č 1 e n u : Besedilo prvega stavka »če opravi s statutom določene 
obveznosti.«, se nadomesti z besedilom »če izpolnjuje s statutom določene po- 
goje.«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 34. č 1 e n u : V razpravi ni dobil podpore predlog združenja visokošolskih 

zavodov v Mariboru, naj se doda nov četrti odstavek, po katerem bi lahko višje 
šole izven svojega učnega načrta predvidele predmete, s katerimi bi olajšale 
svojim diplomantom nadaljevanje študija na visokih šolah in fakultetah. Oce- 
njeno je bilo, da pomeni predlagana določba razširjanje dejavnosti oziroma 
nalog višjih šol, kar ni v skladu z 12. členom osnutka zakona. Glede na rela- 
tivno velik osip rednih in izrednih študentov in majhen odstotek diplomantov, 
ki nadaljujejo študij na visokih šolah in fakultetah, predlagana določba tudi 
ne bi bila smotrna. 

K 36. členu : V drugi vrsti prvega odstavka se beseda »določenih«, na- 
domesti z besedilom »samoupravnih in strokovnih«. 

Studenti imajo pravico in dolžnost sodelovati pri delu vseh samoupravnih 
in strokovnih organih zavoda. Predlagano določbo je namreč možno tolmačiti 
tudi tako, da bi bilo študentom lahko onemogočeno sodelovanje pri delu neka- 
terih organov zavodov. 

K 44. členu : Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Za izvolitev učiteljev višjih šol, ki v smislu 12. člena tega zakona razvijajo 

in organizirajo znanstveno-raziskovalno delo, se lahko s statutom višje šole 
zahtevajo znanstveni naslovi kot pogoj za njihovo izvolitev.« 

Navedena dopolnitev, ki jo je sprejel odbor za prosveto in kulturo, je po- 
trebna, ker določbe drugega odstavka tega člena ni mogoče tolmačiti tako, da 
bi lahko višja šola, ki bi organizirala znanstveno-raziskovalno delo, določila 
kot »druge pogoje« za izvolitev učiteljev magisterij ali doktorat znanosti. Magi- 
sterij in doktorat znanosti se namreč štejeta za stopnjo izobrazbe. Kot »druge 
pogoje« bi lahko šola določila le delovne izkušnje, znanstvena in strokovna dela, 
ne pa višje izobrazbe, kot je diploma druge stopnje. 

K 47. členu : Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Naslov rednega profesorja, izrednega profesorja in docenta ter znanstve- 

nega svetnika, višjega znanstvenega sodelavca in znanstvenega sodelavca po- 
deljujejo fakultete in visoke šole tudi kandidatom, ki ne kandidirajo za delovno 
mesto na fakulteti in visoki šoli, kjer so izvoljeni.« 

Sprememba je redakcijska in bolj jasno precizira, da naslovi niso vezani 
na delovno mesto na visokošolskem zavodu. 

K 51. členu : Večina članov odbora za znanstveno-raziskovalno delo in vi- 
soko šolstvo in tudi nekateri člani odbora za prosveto in kulturo so se zavzeli, 
naj se prenese ta člen v prehodne določbe. Ta določba po njihovem mnenju 
ne bo ugodno vplivala na potrebno obnavljanje kadrov na visokošolskih za- 
vodih. 

K 64. členu: K drugemu odstavku je bila dana pripomba, da bi morali 
določiti mandatno dobro predstavnikov študentov v pedagoškem svetu bolj 
elastično. Od študentov naj bo odvisno, ali naj traja mandatna doba njihovih 
predstavnikov eno ali dve leti. 

Na predlog univerze v Ljubljani se doda odstavek, ki se glasi: 
»Mandat predstavnikov študentov preneha, če izgubi status študenta, pred 

potekom mandatne dobe.«. 
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K 67. členu : Črta se drugi odstavek. Pobudo za to je dala študentska 
organizacija, ker bi bil po njenem mnenju lahko predsednik sveta letnika tudi 
eden izmed študentov. 

Besedilo drugega stavka tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Svet zavoda, pedagoško-znanstveni svet, pedagoško-umetniški svet oziroma pe- 
dagoški svet zavoda mora razpravljati o predlogih sveta letnika, in mu sporočiti 
svoje mnenje.«. 

Dopolnitev je potrebna, ker lahko svet letnika obravnava tudi zadeve, ki 
sodijo v pristojnost sveta zavoda. Da pa bi pospešili reševanje problemov po- 
sameznih letnikov, je potrebno, da organi upravljanja zavoda po razpravi spo- 
ročijo svetu letnika svoje mnenje. 

K 70. členu: Doda se nov 70. a člen, ki se glasi: 
»-Pravice in dolžnosti delavcev tajništva visokošolskega zavoda določa statut 

visokošolskega zavoda.«. 
Osnutek zakona ne ureja pravic in dolžnosti delavcev tajništva visokošol- 

skega zavoda in naj se urejajo na enak način kot pravice in dolžnosti delavcev 
univerzitetnega tajništva. 

K 75. členu : Tretji odstavek naj se spremeni tako, da traja mandatna 
doba študentov, ki so člani univerzitetnega sveta, eno leto. 

K 77. členu : Doda se nov odstavek, ki se glasi: 
»Mandatna doba članov, ki jih izvolijo pedagoško-znanstveni sveti fakultet, 

traja dve leti, študentov pa eno leto.« 
Spremembe in dopolnitve 75. in 77. člena osnutka sta odbora sprejela na 

pobudo univerze v Ljubljani. Z njimi se strinja tudi študentska organizacija. 
V razpravi o mandatni dobi študentov pa je bilo izraženo tudi mnenje, da bi 
bilo bolj smotrno, da bi trajala vsaj dve leti. Eno leto je prekratka doba, da 
bi se mogli študenti aktivno vključiti v delo samoupravnih organov. 

K 79. členu: Prvi odstavek je treba dopolniti v tem smislu, da skrbi 
rektor univerze tudi za izvrševanje sklepov univerzitetnega pedagoško-znan- 
stvenega sveta. 

K 84. členu : V prvem odstavku naj se črta naštevanje notranjih orga- 
nizacijskih enot zavodov. Naštevanje enot ni smotrno, ker bo bodoči razvoj 
organizacije študija in znanstvenega dela stremel k integraciji obstoječih od- 
delkov, kateder in inštitutov. Večji poudarek naj bi bil v bodoče na matičnih 
katedrah za potrebe več visokošolskih zavodov, inštituti pa naj bi opravljali 
tudi pedagoške naloge. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Mandatna doba predstojnika organizacijske enote se določi s statutom 

visokošolskega zavoda.«. 
Dopolnitev je bila sprejeta na predlog univerze. 
K 91. členu : Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

»Učitelji, ki so ob sprejetju tega zakona dopolnili starost 50 let, se lahko 
potegujejo za razpisana delovna mesta brez doktorata znanosti, če sicer izpol- 
njujejo vse druge predpisane pogoje,«. 

Spremembo je predlagal univerzitetni pedagoško-znanstveni svet in pomeni 
nadaljnjo ublažitev pogojev za ponovno izvolitev učiteljev, ki sedaj nimajo dok- 
torata znanosti. Ti ne bi mogli biti znova izvoljeni le v primeru, če bi kandidiral 
na razpisano delovno mesto tudi kandidat z doktoratom znanosti. Predstavnik 
univerze je povedal, da dela na nekaterih oddelkih fakultet večje število uči- 
teljev, ki so sicer zelo dobri strokovnjaki, nimajo pa doktorata znanosti. Ker 
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ni pričakovati, da bi si v prehodnem obdobju večina teh učiteljev pridobila 
doktorat znanosti, bi to imelo za posledico, da bi morali nekateri oddelki pre- 
nehati z delom. Povedano je bilo tudi, da doktorat znanosti ne bi smel biti 
izključno merilo usposobljenosti učiteljev za pouk in znanstveno delo. Če bi 
v praksi pri njem togo vztrajali, bi to lahko imelo za posledico zmanjšanje 
kakovosti doktorskega dela. 

V razpravi o> tem problemu so se nekateri poslanci zavzeli za nekoliko 
bolj zmerno zaostrovanje kriterijev, ki pa mora biti samo prehodno. Vsi so se 
zavzeli za dodatno prehodno določbo, po kateri učitelji brez doktorata znanosti 
ne bi mogli napredovati v višje nazive. Odbora o prehodnih določbah 91. člena 
še nista zavzela dokončnega stališča, ker bi morala dobiti bolj natančen vpogled 
v starostno in izobrazbeno strukturo učiteljev. 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je za poročevalca na seji 
zbora določil inž. Nado Puppis. 

Odbor za znanstveno-raziskovalno delo in visoko šolstvo prosvetno-kultur- 
nega zbora pa je za poročevalca na seji zbora določil dr. Leva Premruja. 

St. 61-16/68 
Ljubljana, 23. 12. 1968 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 22. janu- 
arja 1969 obravnaval spreminjevalne in dopolnilne predloge zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SR Slovenije k osnutku zakona, ki so vsebovane 
v njenem poročilu z dne 9. januarja 1969 ter pripombe k zakonskemu osnutku, 
ki sta jih republiški skupščini posredovali višja šola za organizacijo dela Kranj 
in predsednik občinske skupščine Krško z dne 4. januarja 1969 oziroma 20. de- 
cembra 1968. 

Ob obravnavi poročila zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slove- 
nije se je odbor strinjal s spremembami in dopolnitvami ter pripombami 
k naslednjim členom osnutka zakona: k 2., 5., 6., 7. členu, k 8. členu, k II. po- 
glavju, k 13. členu, k 16. členu, k 17. členu, k 18. členu, k 25. členu, k 28. členu, 
k novemu 33. a členu, k drugemu odstavku 34. člena, k 35. členu, k 37. členu, 
k 38. členu, k 51. členu, k 55. členu, k 58. členu, k 59. členu, k 67. členu, 
k 73. členu, k 76. členu, k 84. členu, k 86. členu, k 90. členu in k 92. členu. 

Zavrnil je pripombe: k 15., 20., 24., 29., 32., 34. — tretji odstavek, 56. členu. 
Odbor je obravnaval tudi pripombe in predloge, ki sta jih Skupščini SR 

Slovenije predložili višja šola za organizacijo dela Kranj in predsednik občinske 
skupščine Krško, nanašajoč se na 13., 21., 57., 58., 88. in 92. člen zakonskega 
osnutka. 

Predlog, da se 13. člen sprejme v variantni obliki, je odbor sprejel že pri 
prvi obravnavi osnutka zakona. 

Z dopolnitvijo 57. člena se odbor ni strinjal, ker je ocenil, da je tej težnji 
zadoščeno že s sedanjo določbo drugega odstavka tega člena; ni namreč priča- 
kovati, da bi ustanavljali visokošolske zavode brez pobude občinskih skupščin 
oziroma delovnih organizacij. 

Odbor ni sprejel stališča višje šole za organizacijo dela Kranj k 58. členu, 
ker je smatral, da je sedanja določba dovolj jasno formulirana. Odbor je na- 
dalje ocenil, da tudi formulacija 92. člena ustreza. 
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Odbor je sprejel k osnutku zakona še naslednje dodatne spreminjevalne in 
dopolnilne predloge: 

K 7. členu : Drugi in tretji odstavek tega člena se spremenita tako, da 
se glasita: 

»Skupščina SR Slovenije potrjuje statut univerze v Ljubljani, statute 
združenj visokošolskih zavodov in visokošolskih zavodov. 

Preden se predloži Skupščini SR Slovenije v potrditev statut visokošolskega 
zavoda, da k statutu mnenje izobraževalna skupnost SR Slovenije. K statutom 
fakultet daje poprejšnje mnenje tudi univerzitetni svet.« 

K 65. členu : Doda se nov stavek, ki se glasi: »Svet visokošolskega za- 
voda daje pedagoško-znanstvenemu svetu mnenje o učnem programu visoko- 
šolskega zavoda.« 

K 67. členu : Da bi se izognili nejasnosti prvega odstavka, na katero 
opozarja zakonodajno-pravna komisija, se v drugi vrsti črta beseda »vsi«. 

K 91. č 1 e n u : Po ponovni proučitvi te prehodne določbe je odbor umaknil 
svoj spreminjevalni predlog in se strinja s predlogom komisije. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanko inž. 
Nado Puppis. 

Št.: 61-16/69 
Ljubljana, 22. 1. 1969 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za znanstveno-raziskovalno delo in 
visoko šolstvo je na seji dne 21. januarja 1969 obravnaval spreminjevalne in 
dopolnilne predloge zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, vse- 
bovane v poročilu z dne 9. januarja 1969, ter pripombe k zakonskemu osnutku, 
ki sta jih republiški skupščini posredovali višja šola za organizacijo dela Kranj 
in skupščina občine Krško dne 4. januarja 1969 oziroma 20. decembra 1968. 

Ob obravnavi poročila zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slove- 
nije se je odbor strinjal s spremembami in dopolnitvami ter pripombami k na- 
slednjim členom zakonskega osnutka: k 2., 5., 6., 1. odstavku 7., 8., 13., 15., 17., 
18., 25., novemu 33. a členu, k 2. odstavku 34. člena, k 35., 37., 51., 57., 58., 59., 
76. in 5. odstavku 84. člena. 

Odbor je vztrajal na svojem predlogu k II. poglavju osnutka zakona, 
naj se črta naslov drugega razdelka »2. Študij« iz razlogov, ki jih je navedel 
že v svojem poročilu z dne 23. 12. 1968. 

Nadalje se odbor ni strinjal z naslednjimi dopolnitvami in spremembami 
zakonodajno-pravne komisije: 

K 16. členu : odbor je sicer ponovno opozoril na nejasnost drugega od- 
stavka tega člena, ni pa podprl pripombe komisije, da se črta besede »v letnem 
poprečju«, ker bi s tem pretogo omejil možnosti za razporeditev predmetov; 

k 20. i n 22. členu : odbor je menil, naj v zakonu ostaneta določili, da 
imata tako diploma o končanem študiju kot diploma o doktoratu znanosti značaj 
javne listine; 

k 28. členu : odbor je vztrajal, da se črta tretji odstavek in da se v tem 
smislu sproži postopek za spremembo ustreznih določil splošnega zakona o 
šolstvu; 

k 32. č 1 e n u : izhajajoč iz stališča, da je treba študijske kriterije zaostriti, 
odbor ni soglašal z mnenjem zakonodajno-pravne komisije glede neustreznosti 
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drugega odstavka tega člena, po katerem se študent ne more vpisati v drugi 
semester prvega letnika, če ni opravil predpisanih obveznosti. Dosedanje izkuš- 
nje tako fakultet kot visokih in višjih šol so potrdile umestnost takšne ureditve. 
Ocenjevanje študentovega znanja v prvem semestru s kolokviji pa ne pred- 
stavlja bistvenih težav za večino študentov; 

k 34. členu: odbor ni podprl pripombe zakonodajno-pravne komisije 
glede tretjega odstavka tega člena, ker bi status rednega študenta na dveh viso- 
košolskih zavodih hkrati študentu le otežkočal izpolnjevanje vseh študijskih 
obveznosti; 

k 56. č 1 e n u : odbor je smatral, da je vprašanje, ki ga ureja ta člen, pred- 
vsem drugi odstavek, tako pomembno za visokošolske zavode, da ga kljub temu, 
da ni v skladu z zvezno ustavo, kaže ponovno proučiti in pri tem zaprositi za 
pomoč pravni svet pri izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije; 

k 73., 1. o d s t a v k u 84. i n 86. č 1 e n u : namesto spremembe terminolo- 
gije, kot jo predlaga zakonodajno-pravna komisija, se je odbor zavzel za po- 
enotenje izrazov v tem smislu, da se za zavode, ki se bavijo z raziskovalnim 
delom, uporablja izraz »raziskovalne organizacije«, za njihovo dejavnost pa 
»znanstveno-raziskovalno delo«; 

k 90. členu : odbor je za besedo »obstoječe« — zakonodaj no-pravna ko- 
misija predlaga, da se črta — predlagal preciznejšo formulacijo »pedagoška 
akademija v Ljubljani in pedagoška akademija v Mariboru«. 

Odbor je obravnaval tudi pripombe in predloge, ki sta jih Skupščini SR 
Slovenije predložili višja šola za organizacijo dela Kranj in občinska skupščina 
Krško, nanašajoč se na 13., 21., 57., 58., 88. in 92. člen zakonskega osnutka. 

Predlog, da se 13. člen sprejme v variantni obliki, je odbor kot svoj predlog 
sprejel že pri prvi obravnavi osnutka zakona. 

S predlagano dopolnitvijo 57. člena se odbor ni strinjal, ker je ocenil, da 
je tej težnji zadoščeno že s sedanjo določbo drugega odstavka tega člena; ni 
namreč pričakovati, da bi ustanavljali visokošolske zavode brez pobude občin- 
skih skupščin oziroma delovnih organizacij. 

Negativno stališče je odbor zavzel tudi do stališč višje šole za organizacijo 
dela Kranj k 58. členu; ker je smatral, da je sedanja določba dovolj jasno 
formulirana, in k 88. členu, ki ureja takšno materijo, da določbe ni mogoče 
črtati. Odbor je nadalje ocenil, da tudi formulacija 92. člena povsem ustreza, 
dopolniti jo kaže le tako, da se diplomantom prizadetih višjih šol iz prejšnjih 
let zagotovi veljavnost njihovih diplom. Svoje stališče glede variante 21. člena 
pa je odbor obrazložil v svojem prvem poročilu k osnutku zakona z dne! 
23. 12. 1968. 

Odbor je na seji dne 21. januarja 1969 sprejel še naslednje spreminjevalne 
in dopolnilne predloge k osnutku zakona o visokem šolstvu: 

k 7. č 1 e n u : Drugi in tretji odstavek 7. člena se spremenita tako. da se 
glasita: 

»Skupščina SR Slovenije potrjuje statut univerze v Ljubljani, statute 
združenj visokošolskih zavodov in tistih visokošolskih zavodov, ki jih je usta- 
novila Socialistična republika Slovenije, ter obravnava statute drugih visokošol- 
skih zavodov. 

Preden se predloži Skupščini SR Slovenije v potrditev statut visokošolskega 
zavoda, da k statutu mnenje izobraževalna skupnost SR Slovenije. K statutom 
fakultet daje poprejšnje mnenje tudi univerzitetni svet.« 
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k 44. č 1 e n u : Svoj prvotni predlog za dopolnitev člena s tretjim odstav- 
kom odbor popravlja tako, da se glasi: 

»Za izvolitev učiteljev višjih šol se lahko s statutom višje šole zahtevajo 
znanstveni naslovi kot pogoj za njihovo izvolitev. Določene predmete na višjih 
šolah smejo predavati le učitelji z znanstvenim nazivom. Te predmete določijo 
s statutom posamezne višje šole.«. 

k 65. členu : Doda se nov stavek, ki se glasi: 
»Svet visokošolskega zavoda daje pedagoško-znanstvenemu svetu mnenje 

o učnem programu visokošolskega zavoda.«. 
k 67. členu: Da bi se izognili nejasnosti prvega odstavka, na katero 

opozarja zakonodajno-pravna komisija, se v drugi vrsti črta beseda »vsi«. 
k 68. č 1 e n u : Skladno s prvim odstavkom 8. člena naj se v prvem od- 

stavku 86. člena besede »fakulteta ali visoka šola« nadomestijo z »visokošolski 
zavod«. 

Za svojega poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil 
poslanca dr. Leva Premruja. 

Št.: 61-16/68 
Ljubljana, 22. 1. 1969 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 140. seji 
dne 8. januarja 1969 obravnavala osnutek zakona o visokem šolstvu z dne 
7. 10. 1968 ter spreminjevalne in dopolnilne predloge in pripombe odbora repu- 
bliškega zbora za prosveto in kulturo in odbora prosvetno-kulturnega zbora 
za znanstveno-raziskovalno delo in visoko šolstvo, vsebovane v njunem poročilu 
z dne 23. 12. 1968. 

Komisija se je v načelu z osnutkom zakona strinjala. 
V podrobni obravnavi so bile k posameznim členom dane naslednje pri- 

pombe oziroma predlagane naslednje spremembe in dopolnitve: 
K 2. členu: v prvem odstavku naj se beseda »Delo« nadomesti z besedo 

»Dejavnost«. 
Ustaljena ustavna in zakonska dikcija se namreč glasi »dejavnost poseb- 

nega družbenega pomena«. 
K 5. členu : besedilo za besedama »med seboj« naj se glasi: »ter z de- 

lovnimi in drugimi organizacijami in društvi«. 
To je ustaljena zakonska dikcija, ki je hkrati tudi najširša in bi zato najbolj 

ustrezala. 
K 6. č 1 e n u : Izražena je bila pripomba, da ta določba v tem zakonu ni 

potrebna, ker je ustanavljanje prostovoljnih skupnosti zavodov urejeno že v 
temeljnem zakonu o zavodih. 

K 7. členu : Predlog omenjenih odborov republiškega in prosvetno-kul- 
turnega zbora za dopolnitev prvega odstavka po mnenju komisije ni potreben, 
ker je tudi brez te dopolnitve jasno, da ureja statut univerze ali združenja 
tudi odnose med tako skupnostjo in njenimi člani. Poleg tega izraz »medsebojni 
odnosi« ne zadostuje, ker ni jasno, kateri so subjekti odnosov, ki šo tu mišljeni. 
Iz obrazložitve je razvidno, da se je želelo z izrazom »medsebojni odnosi« zajeti 
tako odnose med zavodi in njihovimi skupnostmi oziroma med zavodi in nji- 
hovimi organizacijskimi enotami kot tudi odnose med delavci, česar pa' ni 
24 
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mogoče zaobseči z enim samim izrazom brez navedbe subjektov teh odnosov; 
tako podrobno navajanje pa seveda ne bi bilo potrebno. 

V prvem stavku četrtega odstavka naj se besedi »v univerzo« nadomestita 
z besedo »fakultete«. Pravilneje je namreč, če se namesto »v univerzo vključeni 
visokošolski zavod« reče enostavno »fakulteta«, ker so v univerzo vključene 
lahko samo fakultete. 

K 8. členu: k prvem odstavku naj se doda nov, drugi stavek z besedi- 
lom: »Dejavnost teh zavodov je posebnega družbenega pomena.« 

Samo v delovni organizaciji, ki opravlja dejavnost ali zadeve posebnega 
družbenega pomena, namreč lahko sodelujejo pri upravljanju predstavniki za- 
interesiranih organizacij, kar je predvideno v tretjem odstavku tega člena. 

V tretjem odstavku naj se v drugem stavku besede »ustanovitveni akt in 
statut zavoda« nadomestijo z besedami »statut zavoda v skladu z ustanovitvenim 
aktom«. Gre za ustaljeno zakonsko dikcijo, ki tudi na tem mestu bolj ustreza. 

Tisti del določbe prvega stavka petega odstavka, po kateri morajo prizadeti 
zavodi predložiti statut v soglasje ustanovitelju, ni v skladu z določbo četrtega 
odstavka 91. člena zvezne ustave in z določbo četrtega odstavka 80. člena repu- 
bliške ustave, po kateri se lahko pooblasti za dajanje soglasja k statutom 
delovnih organizacij le organ družbeno-politične skupnosti, ne pa druga delovna 
organizacija. Zato je treba besedo »statut« v tem stavku črtati. 

K II. poglavju : komisija se ni strinjala s predlogom omenjenih dveh 
odborov, naj se črta naslov drugega razdelka »2. Študij«, ker vsebina členov 
drugega razdelka ne spada povsem pod naslov prvega razdelka. 

K 13. č 1 e n u : v tretjem odstavku (oziroma v četrtem odstavku variante) 
naj se črta beseda »zaključeno«, ker ni potrebna. Pojem »zaključena višja 
izobrazba« namreč ni zakonski pojem. 

Glede predloga omenjenih dveh odborov, naj bi se dodal nov peti odstavek, 
je bila komisija mnenja, da ni umesten. Da gre po naši zakonodaji v obeh 
primerih za višjo izobrazbo, torej za isti rang izobrazbe, je namreč jasno že 
brez te določbe — kakšne pravice npr. za nadaljevanje študija na fakulteti 
le-ta priznava diplomantom posameznih višjih šol, pa je stvar statuta te 
fakultete in ne stvar zakona. 

K 15. členu : Komisija je vztrajala na stališču, ki ga je zavzela že ob 
obravnavi prvega osnutka tega zakona. Po njenem mnenju ni najbolj primerno, 
da so visoke šole pri organiziranju podiplomskega študija vezane na pristanek 
univerzitetnega sveta, torej organa skupnosti, v kateri visoke šole niso zajete. 
Ena od možnosti za drugačno ureditev tega vprašanja bi morda bila, da 
da univerzitetni svet le mnenje, ustrezno ugotovitev pa poda potem ustrezen 
oblastveni organ. 

K 16. členu: komisija se je strinjala s pripombo odborov, da drugi 
odstavek ni dovolj jasen. Treba bi bilo črtati besede »v letnem povprečju« in 
omejiti tudi možnost izjemnega povečanja števila ur tedenskega pouka. 

K 17. členu : v četrtem odstavku naj se za besedama »med seboj« bese- 
dilo spremeni tako, da se bo glasilo: »ter z delovnimi in drugimi organizacijami 
in društvi«. Gre za uskladitev s predlagano spremembo 5. člena. 

K 18. členu : besedilo za besedama »pri ustreznih« naj se glasi: »delov- 
nih in drugih organizacijah in društvih ali pa na samem visokošolskem zavodu«. 

K 20. členu : tretji odstavek ni potreben in naj se črta. 
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Listina, ki jo izda delovna organizacija z javnimi pooblastili v okviru 
svojih pristojnosti, je javna listina že, po predpisih o upravnem, kazenskem 
in pravdnem postopku. 

K 21. členu: komisija se je strinjala s predlogom odborov, naj varianta 
odpade. 

K 24. členu: iz razloga navedenega v pripombi k 20. členu, je tudi 
dopolnitev 24. člena, ki jo predlagata odbora, nepotrebna. 

K 25. č 1 e n u : v prvem stavku naj se besede »Podrobnejše določbe o po- 
stopku« nadomestijo z besedo »postopek«, beseda »določi« pa z besedama »po- 
drobneje uredi«. "V drugem stavku naj se pred besedo »fakulteta« vstavi beseda 
»ppsamezna«. Spremembe so redakcijske narave. 

K 28. členu : Komisija se ni strinjala s predlogom odborov, naj se črta 
tretji odstavek. V tem odstavku je namreč realizirano' načelo iz tretjega od- 
stavka 8. člena splošnega zakona o šolstvu, ki ga republiški zakon mora spo- 
štovati. 

K 29. č 1 e n u : dopolnitev, ki sta jo predlagala odbora, po mnenju komisije 
ne zadostuje. Treba bi bilo upoštevati stališče ustavnega sodišča SR Slovenije, 
da bi moral zakon sam »določiti vsaj osnovne kriterije izbire kandidatov in 
načela izbirnega postopka, kot podlago za podrobno ureditev v splošnem aktu 
visokošolskega zavoda«. 

K 32. členu: glede drugega odstavka vztraja komisija na stališču, ki 
ga je zavzela že ob obravnavi prvega osnutka tega zakona. Gre za pomislek, da 
določba ne ustreza, ker se lahko Studentovo znanje pravilno oceni šele ob koncu 
študijskega leta, ki je praviloma zaokrožena celota. Se posebno velja to za prvi 
letnik, kjer neurejene materialne razmere ter prilagajanje novemu okolju in 
novemu načinu dela zlasti študentom, ki niso doma v mestu, kjer študirajo, 
marsikdaj onemogočajo, da bi lahko že v prvem semestru pokazali svoje spo- 
sobnosti. Razen tega bi ta določba zelo okrnila Studentovo pravico- do ponav- 
ljanja izpita, ki mu jo dajejo statuti, saj bi že zaradi prvega neuspešnega po- 
laganja izpita študent izgubi možnost za vpis v naslednji semester in s tem 
praktično celo leto študija. S tem. bi seveda izgubil tudi status študenta in vse 
pravice, ki so na to vezane, kar lahko pomeni hudo materialno oviro za možnost 
nadaljevanja študija. Komisija opozarja tudi na to, da naslednji (33.) člen ne 
predvideva možnosti takojšnjega ponovnega vpisa v prvi semester, ampak samo 
ponovni vpis v celotni prvi letnik, kar pomeni, da bi tudi v primerih, ko bi bili 
po 33. členu opravičeni, študent zaradi določbe drugega odstavka 32. člena za 
pol leta izgubi status študenta in vse pravice, ki iz tega statusa izvirajo. Glede 
na pojasnila predstavnika republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, da 
je na višjih šolah situacija drugačna in da tam glede na krajši čas šolanja že 
en semester ponavadi predstavlja relativno zaključeno celoto, je bila komisija 
mnenja, da bi v tem primeru morali določbo drugega odstavka 32. člena omejiti 
izrečno samo na višje šole, vendar jo dopolniti s pravico študenta do pogojnega 
vpisa oziroma do ponavljanja izpita. 

K 33. a členu: komisija je bila mnenja, da bi bilo verjetno pravilno 
na tem mestu vnesti v ta zakon določbo 27. člena sedaj veljavnega zakona 
o visokem šolstvu v SR Sloveniji, po kateri morajo visokošolski zavodi izredno 
marljivim in sposobnim študentom omogočiti, da lahko končajo študij v krajšem 
času kot traja redni pouk. Podobna določba je bila vnesena tudi v zakon o 
osnovni šoli. 
24» 
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K 34. členu : komisija je vztrajala pri svojem predlogu, ki ga je dala 
že k prvemu osnutku zakona, namreč naj se začetek drugega odstavka dopolni 
tako, da se bo glasil: 

»Študentu, ki prestopi ali ki se po končanem študiju na enem visokošolskem 
zavodu oziroma na njegovi organizacijski enoti vpiše na drug visokošolski zavod 
oziroma na drugo organizacijsko enoto istega visokošolskega zavoda, prizna 
visokošolski zavod . ..«. 

Dopolnitev je potrebna zaradi smiselne uskladitve z drugimi določbami 
tega člena. 

Pri tretjem odstavku po mnenju komisije ni razloga, da redni študent ne 
bi mogel biti istočasno vpisan na drugem visokošolskem zavodu tudi kot redni 
študent, če je pripravljen tudi tam izpolnjevati vse obveznosti rednega študenta. 
Ce jih ne bi zmogel izpolnjevati, bi šlo to samo njemu v škodo. Seveda pa mu 
je treba dopustiti tudi možnost izbire, da se lahko vpiše kot izredni študent, 
če to želi in če lahko plača morebitne prispevke za izredni študij. 

K 35. č 1 e n u : v ta člen je treba vnesti še disciplinski ukrep prepovedi 
vpisa za eno leto (tretji odstavek 38. člena). 

K 37. č 1 e n u : Konec prvega stavka prvega odstavka naj se spremeni tako, 
da se bo glasil: 

»... ali če mu je izrečena kazen ali disciplinski ukrep iz 35. člena tega za- 
kona.« 

Omenjanje vseh disciplinskih ukrepov iz 38. člena ni pravilno, ker sta med 
temi ukrepi tudi opomin in ukor, ki pa nimata za posledico prenehanja statusa 
študenta. 

Začetek drugega stavka prvega odstavka naj se spremeni tako, da se bo 
glasil: 

»Status študenta preneha tudi, če študent ne diplomira v šestih mesecih ...« 
Taka formulacija je bila že v prvem osnutku zakona in je bolj točna. 
V drugem stavku prvega odstavka naj se za besedama »diplomsko delo« 

vstavijo besede »in za izdelavo diplomskega dela ni predviden poseben se- 
mester«. 

Če bi bil za izdelavo diplomskega dela predviden poseben semester študija, 
namreč taka izjema ne bi bila upravičena. Dopolnitev je potrebna, tudi če 
trenutno taka ureditev ne obstaja na nobeni šoli, ker do tega lahko pride 
kasneje in je bolje, da tako možnost zakon že sedaj predvidi. 

K 38. č 1 e n u : v drugem odstavku naj se črtata besedi »univerze oziroma«. 
V sestavi univerze so namreč samo fakultete in to obvezno, tako da visoko- 

šolskega zavoda, ki bi sicer imel pravico biti v sestavi univerze, pa kljub temu 
ne bi bil vključen vanjo, sploh ne more biti. 

K 51. členu : komisija se ni strinjala s predlogom, navedenim v poročilu 
odborov, naj bi ta člen prenesli v prehodne določbe. Ta določba je namreč 
sistemske oziroma trajne narave in ne spada med prehodne določbe. 

K 55. č 1 e n u : v drugem odstavku naj se besedi »delovno dobo« nadome- 
stita z besedama »zavarovalno dobo«. 

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z novo zakonsko terminologijo. 
K 56. č 1 e n u : oba odstavka naj se črtata. 
Prvi odstavek je odveč, ker je to določeno že v temeljnem zakonu o delovnih 

razmerjih. 
Drugi odstavek pa ni v skladu z zvezno ustavo, ki v šestem odstavku 

36. člena določa, da more proti delavčevi volji prenehati delovno razmerje samo 
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ob pogojih in na način, kot določa zvezni zakon. Republiški zakon sam torej 
tega ne more določiti, na kar je komisija opozorila že ob obravnavi prvega 
odstavka tega zakona, a njene pripombe predlagatelj ni upošteval. 

K 58. č 1 e n u : drugi odstavek naj se črta. 
Fakulteta se odpravi z zakonom. Zakon pa je izraz suverenosti republike 

oziroma njenega predstavniškega telesa, ki pri izdaji zakona ne more biti 
vezana na predlog univerzitetnega sveta, torej organa skupnosti delovnih orga- 
nizacij. Ce je določba drugega odstavka mišljena le kot možnost, da univerzi- 
tetni svet lahko predlaga Skupščini SR Slovenije odpravo fakultete, pa je seveda 
povsem nepotrebna, ker tega ni treba določati z zakonom. 

K 59. č 1 e n u : črta naj se beseda »Rednim«, beseda »zagotoviti« pa naj 
se, kakor je komisija predlagala že ob obravnavi prvega osnutka, nadomesti 
z besedo »omogočiti«. 

Da lahko končajo začeti študij v rednem roku in pod pogoji statuta in 
učnega načrta odpravljenega zavoda, je namreč treba omogočiti (in ne »zagoto- 
viti«) tudi izrednim študentom in ne samo rednim. 

K 67. členu: k prvemu odstavku je imela komisija pripombo, da ni 
jasno, ali so kot člani sveta letnika mišljeni vsi študentje letnika ali le njihovi 
predstavniki, kakor je bilo to urejeno doslej. 

K 73. členu: beseda »raziskovalne« naj se nadomesti z besedo »znan- 
stveno-raziskovalne«. 

Sprememba je potrebna zaradi uporabe enotnih izrazov v vsem zakonu. 
K 76. členu : tisti del druge alinee, po katerem univerzitetni svet daje 

soglasje k vsem aktom, za katere se to določi v univerzitetnem statutu, ni 
v skladu s temeljnim zakonom o zavodih, ki v drugem odstavku 39. člena 
omejuje to na akte o delitvi dohodka in na akte odločanja o delovnem procesu, 
ki imajo poseben družbeni pomen. 

K 84. č 1 e n u : v prvem odstavku naj se beseda »znanstvenih« nadomesti 
z besedo »znanstveno-raziskovalnih«. 

Določba drugega stavka petega odstavka predpisuje direktno poseganje 
oblastvenega organa v samoupravne pravice delovne skupnosti in sicer po- 
seganje take vrste, za katero ni osnove v ustavnih načelih in konkretnih do- 
ločbah. Notranja organizacija delovne organizacije je namreč stvar delovne 
skupnosti, ki to ureja s svojim statutom, organi družbeno-političnih skupnosti 
pa lahko dobijo z zakonom samo določena pooblastila glede potrjevanja sta- 
tuta ali dajanja soglasja k njemu (četrti odstavek 91. člena zvezne ustave). 
Glede na to določba drugega stavka petega odstavka z gledišča skladnosti z 
ustavo ni sprejemljiva. Problem, ki se ga je z omejeno določbo skušalo rešiti, 
je nedvomno pereč in bi bilo nujno treba najti ustrezno ustavno pot za nje- 
govo reševanje. Zgolj možnost potrjevanja statutov, zlasti še, ker ni urejeno 
niti vprašanje, kakšne so posledice, če pristojni organ statuta ne potrdi, niti 
vprašanje, ali lahko pristojni organ, če se po uveljavitvi statuta ali tudi po 
daljšem času njegove veljavnosti razmere spremenijo, svojo potrditev tega 
statuta umakne ali na kakšen drug način doseže ustrezno spremembo statuta. 
Vsa ta vprašanja so odvisna tudi od tega, ali bo v republiški ustavi predvidena 
možnost uvedbe prisilne uprave tudi v zavodih. Glede na vse to bi bilo po> 
mnenju komisije koristno, če bi predlagatelj zakona za pomoč pri reševanju 
tega vprašanja zaprosil tudi pravni svet pri izvršnem svetu Skupščine SR Slo- 
venije. 
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K 86. č 1 e n u : v vseh treh odstavkih naj se izraz »raziskovalni« nado- 
mesti z izrazom, »znanstveno-raziskovalni«. 

K 90. členu : kot je komisija predlagala že pri obravnavi prvega os- 
nutka, naj se črta beseda »obstoječe«, ker bi lahko povzročila razlikovanje 
med obstoječimi in morebitnimi na novo ustanovljenimi pedagoškimi akade- 
mijami, kar pa ne bi bilo pravilno. 

K 92. členu: glede pravice do izdajanja »diplom oziroma spričeval 
s splošno priznano veljavnostjo« je bila komisija že ob obravnavi prvega 
osnutka mnenja, da bi bilo bolje govoriti o pravicah do strokovnih naslovov 
in do določene stopnje izobrazbe. Očitno je namreč, da po uveljavitvi tega 
zakona oziroma po izteku roka, določenega v drugem odstavku 92. člena, te 
šole ne bodo več dajale višje izobrazbe in ne bodo več mogle podeljevati 
ustreznih strokovnih naslovov po veljavnih predpisih. Prav tako bi bilo ver- 
jetno umestno določiti, da se po izteku omenjenega roka te šole ne smejo 
več imenovati višje šole in da morajo spremeniti svoj naziv. 

Št. 61-16/69 
Ljubljana, 9. 1. 1969 

PREDLOG SKLEPA 

o predlogih za spremembe in dopolnitve zveznih predpisov o prostih 
carinskih conah 

Na podlagi 148. člena ustave SR Slovenije je Skupščina SR Slovenije 
na seji republiškega zbora in na seji gospodarskega zbora sprejela 

SKLEP 

o predlogih za spremembe in dopolnitve zveznih predpisov o prostih 
carinskih conah 

Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora in gospodarskega 
zbora na podlagi študije »Problematika prostih carinskih con v Jugoslaviji« 
razpravljala o predlogu za spremembe in dopolnitve carinskega zakona, o pred- 
logu za spremembo odloka o delu deviz, ki ga smejo delovne organizacije 
uporabiti po 16. in 17. členu zakona o deviznem poslovanju, o predlogu za 
dopolnitev in spremembo zakona o sredstvih gospodarskih organizacij in o 
predlogu za izdajo odloka o posebnem interesu za vlaganje tujih sredstev v 
domače gospodarske organizacije na področju prostih carinskih con ter 

ugotavlja: 

Osnovni namen prostih carinskih con je, pospeševati zunanjetrgovinsko 
menjavo in omogočati delovnim organizacijam, da se v večji meri vključijo 
v mednarodno delitev dela. 

Vendar obstoječi predpisi ne omogočajo pravega razmaha prostih carinskih 
con. Da bodo proste carinske cone zares zaživele in dobile tisto mesto in vlogo, 
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ki jo kot pospeševalci mednarodne menjave lahko imajo, je treba predpise 
ustrezno spremeniti, in sicer: 

1. Za razširitev dejavnosti v prostih carinskih conah v smeri povečanega 
izvoza na tuja tržišča je treba prostim carinskim conam omogočiti tudi indu- 
strijsko dejavnost. Izkušnje prostih carinskih con v drugih državah nam do- 
kazujejo, da se pretežna dejavnost prostih carinskih oon vedno bolj usmerja 
na industrijsko dejavnost, namenjeno predvsem za izvoz. 

Sedanji carinski zakon dovoljuje v prostih carinskih conah samo skladi- 
ščenje neocarinjenega uvoznega blaga, domačega, za izvoz namenjenega blaga 
in tranzitnega blaga, nadalje dovoljuje to blago oplemenjevati in opravljati vse, 
kar je v zvezi z njegovim vzdrževanjem. Zato je nujno, da se predpisi do- 
polnijo tako, da se tudi našim prostim carinskim conam omogoči opravljati 
industrijsko dejavnost. 

'Sedanji carinski zakon ne določa, kako se carini blago, ki je predelano 
v coni in se prodaja na jugoslovanskem tržišču. Ta zakonska materija je bila 
urejena v pravilniku za izvajanje določb carinskega zakona o prostih carin- 
skih conah, ki ni več v veljavi. 

Pravilno bi bilo, da se blago, proizvedeno ali oplemeniteno v prosti ca- 
rinski coni in uvoženo v Jugoslavijo, carini po količini in vrednosti uvoženega 
materiala v prosto carinsko cono, kajti proizvodnja in oplemenitenje bosta 
potekali s pomočjo domače delovne sile, domače energije, dodatnega materiala 
in v domačih objektih. Povečana vrednost, dosežena s predelavo* v prosti 
carinski coni, ne sme biti obdavčena še s carino. 

Carinski zakon bi bilo treba spremeniti tudi tako, da bi bila oproščena 
plačila carine osnovna sredstva tistih proizvodnih kapacitet v prosti carinski 
coni, katerih proizvodnja je pretežno namenjena na izvoz. 

S temi olajšavami bo omogočen hitrejši razvoj prostih carinskih con, ka- 
terih proizvodnja je namenjena pretežno izvozu, obenem pa bo tudi povečana 
konkurenčna sposobnost našega gospodarstva v mednarodni delitvi dela. 

2. Pri ugotavljanju razlogov za počasno realizacijo proizvodno-finančnega 
sodelovanja med domačimi delovnimi organizacijami in tujimi firmami je 
vsekakor najpomembnejša devizna problematika, ki v sedanji obliki daje le 
ozke okvire tako za uvoz reprodukcijskega materiala in plačila rednih storitev 
v devizah kot za transfer dobička in retransfer kapitala tujega partnerja. 

Zakon o sredstvih gospodarskih organizacij sicer določa, da ima tuji part- 
ner pravico transferirati dobiček iz skupnega poslovanja v skladu z veljavnimi 
predpisi o deviznem poslovanju, vendar pa sedanji devizni režim otežuje reali- 
zacijo te možnosti. Za večino gospodarskih dejavnosti, ki naj bi se razvile v 
prosti carinski coni na osnovi poslovnega sodelovanja s tujimi firmami, znaša 
retencijska kvota 7—14 % od skupno ustvarjenih deviznih sredstev, s katerimi 
naj bi se poravnale pogodbene obveznosti do tujega partnerja (dobiček, amor- 
tizacija kapitala, anuitete itd.). Za retransfer kapitala tujega partnerja sicer 
lahko služi tudi devizni del amortizacije opreme, ki pa največkrat predstavlja 
le neznatna devizna sredstva. Nekatere dejavnosti (npr. strojna industrija) 
imajo pravico- do večje retencijske kvote 12—24 % od ustvarjenih deviz, ven- 
dar so te dejavnosti le v manjši meri potencialni investitorji v prosti carinski 
coni. Tak odnos med deviznimi obveznostmi, ki nastanejo na osnovi poslovnega 
sodelovanja in možnosti pridobitve deviz v okviru sedanjega deviznega režima, 
pa v osnovi otežuje praktično realizacijo predpisov o skupnih vlaganjih v 
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Jugoslaviji, še posebej pa v prostih carinskih conah, ki so že v večji meri 
vključene v mednarodno delitev dela. 

Zato naj bi se v okviru deviznega sistema domačim gospodarskim organi- 
zacijam, ki stopajo v poslovno sodelovanje s tujimi firmami v prosti carinski 
coni, omogočilo, da iz devizne realizacije, ustvarjene v poslovnem sodelovanju 
s tujimi firmami v prosti carinski coni, najprej poravnajo pogodbene devizne 
obveznosti do tujega partnerja, ostanek deviz pa odvedejo na devizni račun 
pri pooblaščeni banki, kjer zbirajo devizna sredstva tudi druge gospodarske 
organizacije. Z ostankom deviz pa bi razpolagale gospodarske organizacije 
po obče veljavnih predpisih. 

To je tudi povsem v smislu resolucije O' temeljih gospodarske politike za 
leto 1969 (Uradni list SFRJ, št. 51/68), v kateri je v poglavju IV. med drugim 
rečeno: 

»Devizni in zunanjetrgovinski sistem je treba še naprej dovrševati in raz- 
vijati na liberalizaciji in postopnem doseganju konvertibilnosti dinarja.« 

»Glede skupnih vlaganj bodo dopolnjeni predpisi, poleg tega pa zboljšane 
možnosti transfera. Omogočen bo transfer deviz za tisti del dobička, ki pri- 
pada tujemu vlagatelju iz skupaj doseženih deviznih dohodkov podjetja. O 
tem bodo izdani natančnejši predpisi.« 

3. Iz funkcije prostih carinskih con izhaja, da so le-te namenjene za 
opravljanje raznih gospodarskih dejavnosti, ki so povezane z mednarodno me- 
njavo. Te dejavnosti so lahko dolgoročnega značaja ali pa nastajajo le občasno 
kot posledica gibanja raznih blagovnih tokov (reeksportni posli, oplemenitenja 
tranzitnega blaga itd.). Iz tega izhaja, da obveznost reinvestiranja dela dobička 
tuje firme, kakršna je predvidena v splošnih predpisih o skupnih vlaganjih, 
ne ustreza za dejavnosti v prosti carinski coni. Poleg tega so interesi tujih 
partnerjev v conah pogosto omejeni samo na posamezne dejavnosti, ki izha- 
jajo iz pogojev poslovanja v coni. Zato je obveza reinvestiranja dela dobička 
v coni med dejavniki, ki najbolj omejujejo gospodarsko aktivnost tujih firm 
v naših conah in se zato postavlja zahteva po večji mobilnosti tujih sredstev 
v prosti carinski coni. 

4. Naše proste carinske cone so zaradi svoje geoekonomske lege zanimive 
za inozemska podjetja, ki so pripravljena sodelovati z našimi gospodarskimi 
organizacijami pri industrijski obdelavi in predelavi blaga. Za tako dejav- 
nost so zainteresirana podjetja iz zalednih dežel za izvoz na tretja tržišča in 
prav tako inozemska podjetja, ki želijo prodajati blago v srednjeevropskih 
deželah. V takih primerih jugoslovansko tržišče zanje ni pomembno, oz. ima 
samo manjši pomen. Taki primeri so za nas gospodarsko zanimivi zaradi do- 
hodka, ki nastaja iz industrijske dejavnosti na našem ozemlju, predvsem pa 
zato, ker naša podjetja s poslovnim sodelovanjem s tujimi firmami osvajajo 
sodobno tehnologijo, se vključujejo v mednarodno menjavo in jim je olajšano 
uveljavljanje na tujih tržiščih. 

Interesi nacionalnega gospodarstva bi bili varovani z obvezno registracijo 
pogodbe o skupnih vlaganjih s tujimi firmami pri pristojnem zveznem organu, 
ki lahko registracijo zavrne v zakonsko določenih primerih. Zato bi bilo po- 
trebno omogočiti poslovno sodelovanje tujih firm z domačimi organizacijami 
v naših prostih carinskih conah tudi tako, da tuji firmi ne bi omejevali deleža 
v skupnih vlaganjih, kot to sicer določa zakon o sredstvih gospodarskih organi- 
zacij. Taka določba bi pomagala tudi k hitrejšemu aktiviranju con, zlasti pa 
njihove industrijske funkcije. Možnost, da se delež sredstev v skupnih vlaga- 
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njih tretira drugače, kot to določajo predpisi o skupnih vlaganjih, je bila 
predvidena že v 67. členu zakona o sredstvih gospodarskih organizacij. Ta 
člen določa, da zvezna skupščina lahko razglasi posebna področja ali dejav- 
nosti, ki so interesantna za vlaganja tujih sredstev, pri čemer delež tuje firme 
v skupnih vlaganjih lahko presega delež domače gospodarske organizacije. 

Glede na te ugotovitve Skupščina SR Slovenije 

predlaga 

zveznim organom naslednje predloge za spremembe in dopolnitve zveznih 
predpisov, ki urejajo poslovanje prostih carinskih con v Jugoslaviji: 

I. Carinski zakon (Ur. 1. SFRJ, št. 24/59, 13/63, 16/65, 15/67) 

1. 

Čl. 143/g (v cirilici čl. 143/e) naj se spremeni tako, da se glasi: 
»V prosti carinski coni se sme: 
a) razkladati, nakladati in pretovarjati blago v mednarodnem prometu; 
b) skladiščiti uvozno neocarinjeno blago, domače blago namenjeno izvozu 

in blago v tranzitu; 
c) uskladiščeno blago oplemenjevati, sortirati, prepakirati, popravljati in 

opravljati vsa dela, ki so potrebna za shranjevanje blaga; 
d) opravljati industrijsko dejavnost.« 

2. 

Cl. 143/h (v cirilici čl. 143/ž) naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Osnovna sredstva in reprodukcijski material, ki se uvažajo in se upo- 

rabljajo v gospodarski dejavnosti gospodarskih organizacij v prosti carinski 
coni ter uvoženo blago za široko potrošnjo v coni, so podvrženi čl. 41 do 94 
tega zakona. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena se ne plača carina za osnovna sred- 
stva in reprodukcijski material tistih proizvodnih kapacitet, katerih pretežni 
del proizvodnje bo izvožen na tuja tržišča.« 

3. 

Doda naj se novi člen 143/1 v besedilu: 
»Za izdelke, proizvedene v prosti carinski coni in vnesene na carinsko 

področje SFRJ, se obračunava in plačuje carina za blago po stanju, kakršnega 
je imelo blago, porabljeno za proizvodnjo teh izdelkov v trenutku uvoza v 
prosto carinsko cono. 

Kolikor v koledarskem letu ni izpolnjen pogoj iz 2. odstavka člena 143/h 
tega zakona, da se pretežni del proizvodnje posamezne proizvodne kapacitete 
v prosti carinski coni izvozi na tuja tržišča, proizvajalec plača carino za iz- 
delke, vnesene na carinsko področje SFRJ po carinski tarifni stopnji za 
izdelke.« 

II. Odlok o delu deviz, ki ga smejo delovne organizacije uporabiti po 
16. in 17. členu zakona o deviznem poslovanju (Ur. 1. SFRJ, št. 32/1966) naj 
se dopolni tako, da se zadnji odstavek tč. 8 glasi: 
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»Prav tako smejo domače gospodarske organizacije na področju prostih 
carinskih con, v katere SO' tuji sopogodbeniki trajno vložili sredstva, da bi 
ob skupnem riziku dosegli skupne cilje, uporabljati devizni priliv iz tega po- 
slovanja najprej za odplačevanje pogodbenih obveznosti tujim vlagateljem, 
ki so predmet pogodbe o skupnem poslovanju. Z deviznimi sredstvi, ki osta- 
nejo po poravnavi obvez iz poslovnega sodelovanja, pa razpolaga gospodarska 
organizacija v skladu z ostalimi določili tega odloka.« 

III. Zakon o sredstvih gospodarskih organizacij (Ur. 1. SFRJ, št. 10/68, 
24/68, 48/68) 

V čl. 73 naj se vstavi kot peti odstavek: 
»Določila četrtega odstavka tega člena pa ne veljajo za sredstva, ki jih 

dobijo kot svoj delež pri dohodku iz skupnega poslovanja tuji sopogodbeniki 
z domačo gospodarsko organizacijo v območju proste carinske cone.« 

Dosedanja 5. in 6. odstavek naj postaneta 6. in 7. odstavek. 
IV. Na podlagi 2. odstavka člena 67 zakona o sredstvih gospodarskih 

organizacij (Ur. 1. SFRJ, št. 10/68) naj zvezna skupščina sprejme odlok, da 
velja za razvoj gospodarskih dejavnosti na področjih prostih carinskih con 
poseben interes za vlaganje sredstev tujih pravnih in fizičnih oseb pri skupnem 
poslovanju z domačimi gospodarskimi organizacijami. 

Št.: 34-60/69 

PROBLEMATIKA 

prostih carinskih con v Jugoslaviji 
(Januar 1969) 

Skupna komisija republiškega in gospodarskega zbora je priredila to 
gradivo na podlagi študija o problematiki prostih carinskih con v Jugoslaviji, 
ki sta jo predložila Skupščini SR Slovenije odbor za proizvodnjo in promet 
republiškega zbora ter odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje 
gospodarskega zbora in ob upoštevanju predloga sklepov o predlogih za spre- 
membe in dopolnitve zveznih predpisov o prostih carinskih conah, ki ga pred- 
laga Skupščini SR Slovenije v obravnavo. 

1. Proste carinske cone v Jugoslaviji 

Naše proste carinske cone so carinski in zunanjetrgovinski instrument, 
katerega osnovni namen je pospeševati zunanjetrgovinsko menjavo in omogo- 
čiti delovnim organizacijam, da se tesneje vključijo v mednarodno delitev dela. 

Carinski zakon (Ur. list SFRJ, št. 13/63) določa, da je za ustanovitev proste 
carinske cone potrebno dovoljenje zveznega sekretariata za finance v soglasju 
z zveznim sekretariatom za zunanjo trgovino in zveznim sekretariatom za go- 
spodarstvo. Dovoljenje se izda, če ti organi spoznajo, da je ustanovitev proste 
carinske cone koristna s stališča zunanjetrgovinske menjave. Proste carinske 
cone se lahko ustanovijo samo v morskih lukah in rečnih pristaniščih, ki so 
odprta za mednarodni promet. 

2e sam postopek za ustanovitev proste carinske cone, ki zahteva presojo 
treh zveznih organov o smotrnosti ustanovitve in določilo, da so proste carin- 
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ske cone lahko locirane samo na pomembnih prometnih točkah ob morju in 
notranjih plovnih poteh, kažejo na to, da se je hotelo ustvariti območje s po- 
sebnim carinskim in zunanjetrgovinskim režimom, ki bi v interesu celotnega 
gospodarstva države — in ne samo ožje regije — vplivala na pospeševanje 
gospodarskih stikov med SFRJ in tujino. 

Jugoslovanske proste carinske cone niso carinska »eksteritorialna« pod- 
ročja. Po določbah carinskega zakona so proste carinske cone del jugoslovan- 
skega carinskega teritorija in so pod nadzorstvom carinskih organov. S tem 
je bilo spoštovano načelo 28. člena ustave, da je ozemlje Jugoslavije enotno 
gospodarsko carinsko območje. Tak status ni specifičen samo za proste ca- 
rinske cone v Jugoslaviji, kajti tudi v drugih državah so carinsko eksterito- 
rialne cone samo redka izjema in so bile ustanovljene z mednarodnimi po- 
godbami (Solun). Vse druge proste carinske cone so, kot pri nas, podrejene 
zakonodaji domače države in so pod neposrednim ah posrednim nadzorstvom 
njenih organov. 

Zaradi tega je posebnost carinskega in zunanjetrgovinskega režima v na- 
ših prostih carinskih conah samo v tem, da so v okviru predpisov, ki urejajo 
naš družbeno-gospodarski sistem, priznane delovnim organizacijam, ki delujejo 
v prosti carinski coni, nekatere carinske in druge olajšave. Te olajšave so do- 
ločene s carinskim zakonom ter z uvedbo o poslovnem sodelovanju s tujimi 
firmami in odlokom o carinski oprostitvi opreme, ki se začasno pripelje v 
prosto carinsko- cono (Ur. list SFRJ, št. 20/67). 

Glede na to, da je bila institucija prostih carinskih con novost za naš 
gospodarski sistem, da ni bilo mogoče predvideti vnaprej, koliko bo vplivala 
na splošna planska razmerja in da ni bilo mogoče vzpostaviti hkrati vseh 
instrumentov za njeno delovanje, so sedanji instrumenti nepopolni in ne ustre- 
zajo v celoti namenu, zaradi katerega je bila tudi v SFRJ sprejeta ta splošno 
uveljavljena institucija. V bistvu so sedanji predpisi dali le nekatere olajšave, 
ki so sprostile carinske formalnosti pri prometu, pripravi blaga za tržišče in 
omogočili samo najelementarnejše oblike poslovnega sodelovanja s tujimi fir- 
mami. Zato je potrebno razširiti okvire njihovega delovanja v skladu s po- 
trebami naše zunanjetrgovinske menjave in še posebej poslovnega sodelovanja 
s tujino. 

2. Namen prostih carinskih con 

Osnovna funkcija prostih carinskih con je v tem, da na teritoriju znotraj 
državne. meje, ki je interesanten za mednarodni promet blaga, posebno tran- 
zita, ustvari relativno svobodne carinske in druge pogoje za gibanje medna- 
rodnih blagovnih tokov. 

S carinskimi in drugimi olajšavami je omogočena gospodarska aktivnost 
z nuđenjem vrste storitev (oplemenitenja in raznih drugih trgovskih mani- 
pulacij) v glavnem na tujem blagu, ki se zaradi carinskih in drugih predpisov 
sicer ne bi opravljale, oziroma bi se opravljale v omejenem obsegu. Pri pre- 
hodu blaga iz morskih in rečnih poti na kopenski transport prihaja do bistve- 
nih razlik v tehnologiji in režimu transporta. Zaradi tega je potrebno v conah 
pripraviti blago, ki je prišlo po vodi, zahtevam kopenskega transporta. Iz tega 
izhaja vrsta dodatnih storitev na blagu, ki obsegajo — glede na vrsto blaga 
— razne operacije, vključno industrijsko predelavo. 
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Drugo pomembno področje gospodarske aktivnosti v conah predstavljajo 
razne mednarodne aktivnosti trgovskega in industrijskega značaja, kot posle- 
dice omejenosti gibanja blagovnih tokov, tako med državami, kot med gospo- 
darskimi in političnimi grupacijami. V teh primerih igrajo cone vlogo posred- 
nika pri premiku blaga med tujimi državami. 

Kot tretje področje dela v conah je treba posebej poudariti funkcijo con 
kot centrov za zbiranje različnih surovin in potrošnega blaga inozemskega 
porekla. Ta funkcija cone dobiva vse večjo vlogo z rastjo obsega mednarodne 
trgovine, ker daje možnost bolj rednega in cenejšega oskrbovanja potrošnikov 
in proizvajalcev. 

S potrebo za vse večjim vključevanjem v mednarodno delitev dela postaja 
cona interesantno področje za lokacije raznih industrijskih dejavnosti, ki so 
v glavnem namenjena na inozemski trg. Z nuđenjem carinskih in raznih drugih 
olajšav bi geografsko ugodno locirane proste carinske cone lahko postale po- 
membni gospodarski centri za mednarodno poslovno-tehnično in finančno po- 
vezovanje ter z velikim vplivom na nacionalno gospodarstvo. 

3. Instrumenti prostih carinskih con 

Kot instrument domače gospodarske politike so proste carinske cone samo 
kompleksna oblika carinskih in drugih olajšav, ki jih vse države nudijo svoji 
zunanji trgovini in izvozni industriji. Te oblike so carinska skladišča, začasni 
uvoz in izvoz blaga, »uvoz zaradi izvoza«, povračilo carine (draw-back) itd. 
V prostih carinskih conah se te olajšave prepletajo in dopolnjujejo. V njih je 
carinski postopek enostavnejši, ker so meje prostih carinskih con pod carinsko 
kontrolo in ker imajo carinski in drugi državni organi možnost nadzora po- 
slovanja tudi znotraj njenih meja. 

Naj omenimo, da nekatere države z močno razvito pomorsko trgovino 
in z njo zvezano industrijo niso mogle uvesti sistema prostih carinskih con, 
ker so zaradi pospeševanja zunanje trgovine dale carinske in druge olajšave 
podjetjem, ki so razpredena po raznih predelih luškega mesta in njegove oko- 
lice. Zato so uvedli poseben način nadzorovanega transporta carinskega blaga 
med obalo in podjetji. Ta sistem je sicer dražji, ker zahteva prisotnost carin- 
skih organov na več mestih, je pa nujen zaradi posebne fiziognomije starih 
luških emporijev. Mnogo ustreznejša je prosta carinska cona, ki omogoča na 
enem mestu, skupno s potrebnim nadzorstvom tudi organizacijo raznih ser- 
visov trgovini in industriji, kar vse prispeva k povečanju ekonomije dela. 

Olajšave, ki jih nudijo proste carinske cone, so predvsem v tem, da se 
inozemsko blago> lahko vnese v cono brez carinskih deklaracij in da se lahko 
tu obdeluje za potrebe tržišča (sortira, • pakira, čisti itd.) brez posebnih do- 
voljenj carinarnice. Uvozniki so dolžni opraviti carinske formalnosti in plačati 
carino šele takrat, ko je blago vneseno na »carinsko« območje države. Če je 
blago reeksportirano, predelano ali ne, se šteje kot da ni bilo vneseno v državo. 
S tem sistemom so v prosti carinski coni favorizirani zlasti reeksportni posli 
domačih podjetij in usluge blaga v mednarodnem tranzitu. Prav zato so »trgov- 
ske« proste carinske cone locirane predvsem v lukah in pristaniščih na po- 
membnih tranzitnih poteh. 

Sodobni razvoj pomorskega prometa, katerega posledica je vse večja kon- 
centracija industrije ob plovnih poteh, pa je prerastel to prvobitno funkcijo 
prostih carinskih con. Zato nekatere države dovoljujejo, da se v njihovih pro- 
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stih carinskih conah vrši poleg trgovske tudi industrijska dejavnost (Full Func- 
tion Zones) in jo pospešujejo z različnimi carinskimi in davčnimi olajšavami. 

Skoraj v vseh prostih carinskih conah v Evropi je dovoljena industrijska 
predelava, dodelava in obdelava blaga. Tako je v Hamburgu, Kopenhagnu, 
Malmou, Stockholmu, Gotenborgu, Linzu, Innsbrucku, Grazu, Dunaju in pro- 
stih industrijskih conah v Trstu, Benetkah in Solunu. Industrijska predelava 
pa ni dovoljena v Bremenu in Kielu (razen ladjedelništva) ter v Punto 
franco Trst. 

Stopnja carinskih olajšav, ki jih uživajo posamezne proste carinske cone 
z industrijsko dejavnostjo, je odvisna od vloge, ki jo države priznavajo tej 
instituciji. Režimi so lahko različni, tudi med prostimi carinskimi conami v 
eni sami državi. Na splošno je oproščeno plačanja carine in drugih uvoznih 
davščin blago, ki se predeluje in podjetja ne plačujejo medfaznega prometnega 
davka. Pri izvozu predelanega blaga iz proste carinske cone se podjetjem pri- 
znavajo izvozne premije, če so priznane tudi na »carinskem« območju države. 
Ce so proizvodi prodani na domačem trgu, jih carinijo ali po carinski stopnji 
izdelka (kot da je bil uvožen iz inozemstva) ali pa se carinijo samo inozemske 
surovine in materiali, ki so bili uporabljeni v procesu proizvodnje. Olajšave se 
torej nanašajo predvsem na blago, ki je v prosti carinski coni predelano. Sred- 
stva za delo in reprodukcijski material, ki služijo gospodarski dejavnosti v 
prosti carinski coni, so praviloma podrejena normalnemu carinskemu in davč- 
nemu režimu v državi. Med evropskimi prostimi carinskimi conami, v katerih 
smejo uporabljati sredstva za delo in potrošiti reprodukcijski material, kar 
ni bilo ocarinjeno, so samo Hamburg-alter Freihafen in nekatere proste carin- 
ske cone v Italiji. 

Glede na to, da italijanske proste carinske cone najbolj vplivajo na našo 
pomorsko gospodarsko orientacijo, zlasti v zvezi z možnostjo vključevanja na- 
ših luk v širši gospodarski prostor, navajamo podrobneje posebnosti tega ca- 
rinskega in davčnega režima. Nekatera območja, ki so z aktom državnega 
organa priznana za »cone industrijskega razvoja« (ni nujno, da se opirajo na 
neko luko), uživajo 10 let od ustanovitve posebne privilegije pri gradnji ob- 
jektov in njihovem izkoriščanju. To so praviloma nerazvita področja južne in 
severne Italije, pa tudi območja, ki imajo glede na geografsko lego poseben 
pomen za narodno gospodarstvo. Primer je območje Trsta. Podjetja, ki zgra- 
dijo nove industrijske objekte ali širijo dejavnost obstoječih na območju ce- 
lotne bivše cone STO, ne plačajo carinskih dajatev za uvoženo opremo, promet- 
nega davka pri nabavi opreme ter državnega davka na dohodek in zemljarine 
za dobo deset let. Poleg tega lahko dobijo investicijske kredite iz namenskega 
sklada v višini 50—70 % vrednosti investicije s petnajstletnim vračanjem in 
3,5—4 % obrestmi. Tržaška zbornica za trgovino, industrijo in kmetijstvo na- 
vaja, da znašajo dajatve novih industrijskih podjetij na območju Trsta v prvih 
desetih letih od začetka obratovanja 8,98 % od dohodka, dočim znaša ta obre- 
menitev v Italiji normalno do 28,75 %. 

V Zavijah pri Trstu je bila še posebej ustanovljena organizirana industrij- 
ska cona (Ente Zona Industriale), ki razpolaga s plovnim kanalom in ustrez- 
nimi servisi. Del te cone uživa poseben carinski režim. Industrijska podjetja, 
ki obratujejo na podlagi posebnega dovoljenja državnih organov v tej coni, 
so oproščena tudi plačevanja davkov za električno energijo in na pogonska 
goriva, pod pogojem, da gre vsaj 50% njihovih proizvodov v izvoz. 
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Iz tega je razvidno, da je temeljna funkcija tega instituta v Evropi in 
drugih kontinentih v razvijanju mednarodne menjave s tem, da se znotraj 
carinskih meja ustvarijo posebna območja z liberalnejšim carinskim in fiskal- 
nim režimom. Proste carinske cone so pod neposrednim ali posrednim nad- 
zorstvom državnih organov, ki usmerjajo njihovo dejavnost glede na interese 
celotnega gospodarstva. Za lociranje industrije v prosti carinski coni je uveden 
koncesijski sistem, ali pa so že v predpisih določene vrste dejavnosti, ki se 
smejo opravljati. 

Zlasti so carinske cone locirane ob glavnih prometnih poteh. V sedanji 
dobi nastajanja velikih gospodarskih grupacij uspevajo zlasti cone, ki lahko 
posredujejo menjavo med državami v teh grupacijah. Tako so pred kratkim 
ustanovili novo prosto carinsko cono na Dunaju, SR Madžarska pa oživlja 
v Czepelu (Budimpešta) prosto carinsko cono, ki ima tudi industrijske pri- 
vilegije. 

4. Sedanji režim prostih carinskih con v Jugoslaviji 

a) Carinski predpisi 
V našem carinskem zakonu je poudarjena trgovska funkcija prostih ca- 

rinskih con. V tem se predpisi ne razlikujejo od tistih, ki veljajo za druge proste 
carinske cone v inozemstvu. V naših prostih carinskih conah je dovoljeno 
opravljanje vseh poslov, ki so običajni v lukah, namenjenih mednarodnemu 
trgovskemu prometu, to je: 

— spravljati (uskladiščevati) neocarinjeno uvozno blago, domače, za izvoz 
namenjeno blago in tranzitno blago; 

— to blago oplemenjevati in opravljati vse, kar je v zvezi z njegovim 
vzdrževanjem. 

Carinske olajšave so naslednje: 
Uvozno blago se lahko> vnese v prosto carinsko cono brez carinske dekla- 

racije in ostane v coni neocarinjeno neomejen čas. Uvozniki opravijo carinske 
formalnosti in plačajo carino šele takrat, ko blago iznesejo iz cone na ostalo 
področje Jugoslavije. Poleg poenostavitve carinskega postopka, ki sprošča ma- 
nipulacijo blaga v coni, nudi sistem tudi ekonomske prednosti deponentom 
blaga, ki jim ni treba angažirati obratna sredstva za takojšnje plačilo carine. 

Izvozniki jugoslovanskega blaga lahko izvozno blago ocarinijo že ob po- 
šiljatvi v cono, ne glede na to, kdaj bo dejansko izvoženo. 

Proste carinske cone nudijo tudi možnost, da se blago pripravlja za tržišče 
(sortira, prepakira, popravlja itd.) in »oplemeniti« brez posebnih dovoljenj in 
neposrednega nadzorstva carinskih organov, ker je to nadzorstvo že zago- 
tovljeno z »dokumentarno kontrolo«, ki jo mora voditi luško podjetje — 
ustanovitelj proste carinske cone. V tem pogledu se proste carinske cone raz- 
likujejo od carinskih skladišč v državi samo po tem, da za manipulacijo blaga 
ni potrebno neposredno nadzorstvo carinarnice. 

V diskusijah pri zveznih organih pred novelizacijo carinskega zakona je 
bilo precej razpravljano tudi o industrijski funkciji luk. Tedaj je pri zveznih 
organih prevladalo stališče, da je potrebno v prvi fazi poudariti predvsem 
trgovsko funkcijo prostih carinskih con. Zato je bilo v carinskem zakonu 
določeno, da je v prostih carinskih conah dovoljeno, poleg drugih trgovskih 
dejavnosti »oplemenitenje« uskladiščenega blaga. Pri konkretnem izvajanju 
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zakona povzroža definicija »oplemenitenje« mnogo težav. »Oplemenitenje« je 
namreč definirano v drugih zveznih predpisih kot »industrijska predelava, do- 
delava,. obdelava in popravilo« blaga, kar dopušča možnost, da bi v prostih 
carinskih conah opravljali vse industrijske dejavnosti. Zvezni izvršni organi 
pa pri konkretni uporabi predpisov zožujejo pojem »oplemenitenje« na na- 
vadno komercialno obdelavo. 

S carinskim zakonom je bilo tudi določeno, da je treba plačati carino na 
osnovna sredstva in reprodukcijski material, ki so namenjeni gospodarski de- 
javnosti podjetij v prosti carinski coni. Ta določba je bila dopolnjena v pra- 
vilniku o izvajanju določb carinskega zakona o prostih carinskih conah, ki 
določa, da se blago, ki je bilo oplemeniteno v prostih carinskih conah in je 
potem uvoženo na »carinsko« območje SFRJ, obremenjeno s carino samo na 
materiale, ki so bili uvoženi v prosto carinsko cono iz inozemstva. 

Med obema določbama je vzročna zveza. S tem, da se ocarinijo sredstva 
za delo, ki služijo gospodarski dejavnosti v prosti, carinski coni, so izenačeni 
pogoji poslovanja podjetij v conah z onimi na »carinskem« območju države. 
Glede na to, da veljajo v prosti carinski coni tudi vsi drugi predpisi, ki urejajo 
poslovanje delovnih organizacij v SFRJ, razen o takojšnjem plačilu carine 
(toda tudi druga podjetja v SFRJ lahko uživajo* to prednost prek carinskih 
skladišč in shramb), je razumljivo, da se pri prodaji blaga na jugoslovanskem 
trgu ocarini samo blago, ki je bilo dejansko uvoženo v prosto carinsko cono 
in je bilo uporabljeno v proizvodnji. 

Druga alternativa, da bi se sredstva za delo in reprodukcijski material 
ne ocarinili, kar bi izenačilo pogoje poslovanja v naših prostih carinskih conah 
onim v Hamburgu in Trstu, ni bila. sprejeta, ker se je smatralo, da nimamo 
še meril in načinov za usmerjanje »privilegirane« industrije in drugih gospo- 
darskih dejavnosti v prostih carinskih conah. 

b) Poslovno sodelovanje s tujimi firmami 
S sprejetjem uredbe o poslovnem sodelovanju s tujimi firmami v prostih 

carinskih conah veljajo v le-teh posebni pogoji za poslovno-tehnično sodelo- 
vanje. Po tej uredbi, ki je bila sprejeta dobra dva meseca pred sprejetjem 
predpisov o skupnih vlaganjih in proizvodno-finančnih kooperacij jugoslo- 
vanskih gospodarskih organizacij in tujih firm, se poslovno-tehnično* sodelo- 
vanje s tujimi firmami v conah uresničuje zlasti: 

■—■ s storitvami pri oplemenitenju tujega blaga (industrijske 'dodelave, pre- 
delave, obdelave ali popravljanja); 

•—• z opravljanjem drugih običajnih trgovskih manipulacij z blagom (sor- 
tiranje, prepakiranje in podobno); 

— z udeležbo pri gradnji skladišč in drugih objektov v coni in pri njiho- 
vem financiranju; 

— z uporabo delovnih sredstev tuje firme v coni pri uskladiščenju in 
oplemenitenju blaga in pri drugih običajnih trgovskih manipulacijah z blagom. 

Navedena določila vsekakor omogočajo razširitev in poglobitev poslovno- 
tehničnega sodelovanja med domačimi gospodarskimi organizacijami in tujimi 
firmami v prosti carinski coni, vendar pa ti predpisi ohranjajo vse preveč ome- 
jitev in nerešenih problemov, ki so ovira v poslovnem povezovanju s tujimi 
firmami. To velja zlasti v pogledu možnosti industrijske proizvodnje. Ze prej 
smo opozorili na nejasnost in problematičnost pojma »oplemenitenje«. Uredba 
pa celo zožuje možnost »oplemenitenja« blaga, ki jo daje carinski zakon, s tem, 
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da dovoljuje samo »opravljanje storitev pri oplemenitenju«, to je samo oprav- 
ljanje uslug tujim firmam (Lohnarbeit) s predelavo njihovega blaga. 

V letu dni po sprejetju uredbe o poslovno-tehničnem sodelovanju v prostih 
carinskih conah, kljub izredno velikim interesom tujih firm, je bilo sklenjeno 
le malo pogodb o poslovnem sodelovanju domačih gospodarskih organizacij 
in tujih firm v conah. Do sedaj sklenjene pogodbe na osnovi uredbe pa so v 
svojem bistvu »Lohn« posli, ki so značilni za promet z blagom z razvitimi in 
nerazvitimi deželami in temeljijo na delo vršnih odnosih. 

Delitev rizika in dobička na osnovi dolgoročnih skupnih vlaganj, ki ka- 
rakterizirajo kompleksnejši poslovni odnos, se z uredbo ne uveljavljajo. 

Pri sklepanju poslovnih odnosov v conah ima zaviralno vlogo tudi carin- 
ski tretman blaga, ki je predmet poslovnega sodelovanja. Uredba namreč 
tretira blago, ki je izdelano v coni in izvoženo na jugoslovansko tržišče, kot tuje 
blago in je treba plačati carino na finalni izdelek. Tako je možnost plasmaja 
blaga na jugoslovanski trg bistveno omejena, ker je usluga naše gospodarske 
organizacije (delovna sila, energija, sredstva za delo itd.) s tem dvakrat ob- 
davčena in zato predraga. 

Na ta način uredba usmerja poslovno sodelovanje v prosti carinski coni 
skoraj izključno na opravljanje storitev na tujem blagu za tretja tržišča in 
to za račun tuje firme, kar zmanjšuje pomen in obseg poslovnega sodelovanja 
s tujimi firmami v conah. 

Predpisi, ki omogočajo skupna vlaganja sredstev domačih delovnih organi- 
zacij in tujih firm v Jugoslaviji, so odprli nove možnosti oblikovanja poslovnih 
odnosov tudi v prostih carinskih conah. Postavljeni so širši okviri poslovnega 
povezovanja s tujimi partnerji, ki omogočajo dolgoročne odnose s kupno delit- 
vijo dobička in rizika, kar je posebno pomembno zlasti za razvijanje indu- 
strijske funkcije con. 

Vendar pa se je pri praktični realizaciji pogodb o skupnih vlaganjih in 
proizvodno-finančni kooperaciji pokazalo, da zaradi nekaterih nerešenih vpra- 
šanj, ki se nanašajo na medsebojne odnose med partnerji, predvsem o re- 
investiranju dela dobička, tujega partnerja v skupnih vlaganjih in deviznega 
položaja naših delovnih organizacij, predpisi ne omogočajo intenzivnejšega po- 
vezovanja s tujimi partnerji v prosti carinski coni, kjer se zaradi specifične 
narave poslov zahteva večja mobilnost kapitala. 

Zato je potrebno, da se z novimi ali dodatnimi predpisi uredi poslovno 
sodelovanje domačih in tujih firm v prostih carinskih conah in da se pri tem 
upošteva njihov posebni status in položaj. 

5. Lokacija prostih carinskih con 

Kot je bilo že omenjeno, izda dovoljenje za ustanovitev proste carinske 
cone zvezni sekretariat za finance v soglasju z zveznim sekretariatom za zu- 
nanjo trgovino in zveznim sekretariatom za gospodarstvo, če ti organi spoznajo, 
da je to koristno s stališča mednarodne menjave. Proste carinske cone se lahko 
ustanovijo samo v lukah in pristaniščih, ki so odprta za mednarodni promet. 

V študiji, ki jo je izdelal jadranski inštitut jugoslovanske akademije zna- 
nosti in umetnosti v Zagrebu po naročilu sekretariata ZIS za promet in zveze, 
je bilo predlagano, naj bodo proste carinske cone ustanovljene v Kopru, Reki 
in Beogradu ter kasneje tudi v Baru, ko bodo ustvarjeni v tej luki potrebni 
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pogoji za pritegnitev mednarodnega prometa. Avtorji študije so se opirali na 
geografske, prometne in druge dejavnike, ki utemeljujejo ustanovitev prostih 
carinskih con na odrejenem prostoru, ki ni pomemben samo za jugoslovansko 
zunanjo trgovino (izvoz, uvoz, reeksport), ampak tudi za mednarodni tranzit. 
Luki Koper in Reka spadata med izhodišča savsko-podonavskega bazena na 
Jadransko morje, pristanišče Beograd pa lahko dobi pomembno vlogo v med- 
narodnem prometu po Donavi. Luka Bar bo v bodoče lahko prevzela za južni 
del naše države del vloge jugoslovanske cone v Solunu. Seveda ni izključena 
možnost, da bi ustanovili proste carinske cone tudi v drugih lukah in pri- 
staniščih, ki jim je dana posebna vloga v gospodarstvu širše regije. Pri tem 
je treba upoštevati direktne in indirektne vplive, ki naj bi jih imela cona na 
gospodarstvo cele države. 

Napačno bi bilo, če bi izkoristili olajšave, ki jih imajo proste carinske 
cone, samo za reševanje ožjih gospodarskih problemov, ker bi s tem prizadeli 
enotnost našega gospodarskega prostora in ker bi v mednarodnem poslovnem 
svetu ta splošno priznana institucija v Jugoslaviji izgubila svoj pomen. Po- 
udariti je treba tudi, da so carinske in druge olajšave samo eden od dejavnikov, 
ki vplivajo na pritegnitev mednarodnega prometa blaga in z njim zvezano 
industrijsko dejavnost. Drugi dejavniki poleg geografskega položaja so pred- 
vsem še možnost koriščenja raznih storitev (maritimnih, špedicijskih, kon- 
trolnih, zavarovalnih, bančnih), ki jih lahko nudi samo center z razvito gospo- 
darsko' organizacijo. Skratka, prostim carinskim conam je treba priznati vse 
tiste ugodnosti, ki jih zahteva mednarodni promet blaga in ki so v skladu 
s splošno veljavnim gospodarsko-političnim sistemom, proste carinske cone pa 
locirati samo na gospodarsko strateških točkah. Naj omenimo kot primer, da 
delujejo v ZR Nemčiji 3 cone, na Danskem 1, v Švedski 3, v Madžarski 1, 
v Grčiji in v ZDA 6. V Avstriji imata pomembno vlogo samo dve coni (Dunaj 
in Linz), dve coni pa imata samo omejeno funkcijo v prometu med Italijo, 
Avstrijo in ZR Nemčijo. V Italiji poudarjajo tranzitno funkcijo dveh prostih 
carinskih con (Trst in v perspektivi Benetke), medtem ko so druge prosta 
carinske cone ob Jadranskem in Tirenskem morju v bistvu le sistem carinskih 
skladišč, namenjenih predvsem domačemu uvozu. 

Da bi zagotovili enotnost sistema, se proste carinske cone ustanavljajo 
z aktom najvišjega predstavniškega organa (zakonom) ali vlade. Izjema so samo 
ZDA, kjer izdajo koncesijo posebni državni koordinacijski organi na podlagi 
preciznih zakonskih norm. 

Ob izdaji predpisov o jugoslovanskih prostih carinskih conah so bili upo- 
števani zgoraj navedeni momenti in je bilo dovoljenje za ustanovitev dano 
samo lukam Koper, Reka in Beograd. V zadnjem času se je pojavila težnja 
za povečevanjem števila prostih carinskih con v Jugoslavviji, tako so bila 
izdana dovoljenja tudi lukam Split, Pula in pristanišču Novi Sad. Ta do- 
voljenja še niso mogla biti izkoriščena, ker manjkajo organizacijski pogoji, 
ki jih zahtevajo carinski predpisi. Zahtevki za ustanovitev proste carinske 
cone so bili predloženi tudi s strani Pančeva, Zagreba, Subotice in nekaterih 
jadranskih luk. 

25 
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POROČILO 

delovne skupine za proučitev sistema zdravstvenega 
in invalidsko-pokojninskega zavarovanja 

UVOD 

Na področju socialnega zavarovanja je bil v zadnjih letih napravljen 
pomemben napredek pri usklajevanju njegovega razvoja s splošnim družbeno- 
ekonomskim razvojem in njegove vključitve v samoupravni sistem. Vendar 
so v sistemu socialnega zavarovanja ostali prisotni elementi državnega zava- 
rovanja, ki se ne skladajo z načeli samoupravljanja in resno zavirajo njegov 
nadaljnji razvoj. Te ugotovitve zlasti potrjuje zakonodajna praksa, v kateri 
sprejeta načela niso izpeljana dosledno. Prav zaradi tega se vedno bolj in bolj 
zaostrujejo problemi, za katere v sedanjem sistemu ni mogoče najti ustreznih 
rešitev. Nekateri problemi, mednje sodi zlasti celotni sistem financiranja, ki 
ima po svoji zasnovi izrazito proračunski značaj, pa so se ob delovanju druž- 
benoekonomske reforme še bolj zaostrili. 

Poglavitne slabosti in protislovja sedanjega sistema socialnega zavaro- 
vanja izvirajo predvsem iz tega, ker so skoraj vse pravice in dolžnosti urejene 
z zvezno zakonodajo. V takih pogojih ni možnosti za krepitev samoupravljanja 
socialnega zavarovanja, torej za neposreden vpliv in uveljavitev samih zava- 
rovancev tako glede urejanja pravic, kakor tudi glede večje odgovornosti za 
zagotovitev sredstev, njihove racionalne potrošnje in vzpostavitve ravnotežja 
med dohodki in izdatki v skladih socialnega zavarovanja. 

Takšno stanje poraja nenehno; nove konflikte. Skladi socialnega zavaro- 
vanja so- stalno v deficitih, brez rezerv ter resno otežujejo in ogrožajo funk- 
cioniranje vseh panog socialnega zavarovanja. Socialno zavarovanje, ki je 
eno najmočnejših področij družbene potrošnje, ne more več le zbirati in deliti 
sredstev, temveč mora s sredstvi, ki mu jih družba za določene namene daje, 
tudi gospodariti. Med prizadevanja za dosego ciljev gospodarske reforme vse- 
kakor sodijo tudi napori za čimbolj racionalno uporabljanje sredstev socialnega 
zavarovanja. 

Vsa ta dejstva čedalje nujneje terjajo izpopolnitev sistema socialnega za- 
varovanja, predvsem z njegovo deetatizacijo, krepitvijo samoupravnih odnosov 
ter njegove uskladitve z načeli in določili ustave. 

Priprave za spremembo sistema zdravstvenega zavarovanja so se pričele 
že sredi leta 1966, potem ko je zvezni izvršni svet na svoji seji 6. 7. raz- 
pravljal o stanju v skladih socialnega zavarovanja in sklenil, da je treba 
čimprej preučiti in pripraviti predloge za spremembo sistema zdravstvenega 
zavarovanja delavcev. Hkrati z delom komisije, ki jo je v ta namen že 1. 1966 
imenoval zvezni izvršni svet, so se dela lotili tudi republiški izvršni sveti. 

Predsednik Skupščine Socialistične republike Slovenije je dne 20. 7. 1967 
(št. 111-65/67) imenoval začasno delovno skupino za preučitev sistema zdrav- 
stvenega in invalidskega varstva ter zavarovanja in sistema: pokojninskega 
zavarovanja. 

Delovna skupina ima nalogo, da preuči problematiko in pripravi ustrezne 
predloge za oblikovanje celotnega sistema socialnega zavarovanja, sistema 
financiranja in upravljanja, ki naj bo po svojih izhodiščih in vsebini v skladu 
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z družbenimi in ekonomskimi pogoji. Poleg tega naj skupina pripravi osnove 
za predloge zakonskih sprememb in dopolnitev, ki bodo ob tem potrebne. 

Da bi lahko svojo nalogo čimbolj uspešno opravila, je delovna skupina iz 
vrst svojih članov in drugih strokovnjakov formirala tri delovne podskupine, 
in sicer za preučitev: 

— sistema zdravstvenega zavarovanja, 
— sistema pokojninskega zavarovanja in 
— sistema invalidskega zavarovanja. 
Vsaka od navedenih treh delovnih podskupin je za področje svoje pristoj- 

nosti samostojno pripravila obsežno gradivo s predlogom stališč za spremembe 
in dopolnitve sistema ter jih predložila najprej v preučitev in obravnavo 
delovni skupini. 

Potem ko je bil predlog za izpopolnitev sistema zdravstvenega varstva 
in zdravstvenega zavarovavnja obravnavan tudi že v javni razpravi, je pred- 
ložila delovna skupina celotno gradivo s svojimi stališči in predlogi v razpravo 
republiški skupščini v mesecu juliju letošnjega leta. 

Medtem ko je predlog stališč SR Slovenije za izpopolnitev sistema zdrav- 
stvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja torej že družbeno verificiran 
ter sprejet tudi že predlog za izdajo zakona o zdravstvenem zavarovanju i,n 
zagotavljanju obveznih oblik zdravstvenega varstva prebivalstva in predlog 
za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstveni službi, so bila s pod- 
ročja pokojninskega in invalidskega zavarovanja v republiški skupščini in 
njenih organih doslej obravnavana le posamezna gradiva, ki so se nanašala na 
aktualno problematiko in posamezne probleme teh dveh panog socialnega 
zavarovanja. Gradivo, ki ga s področja pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja predlaga v razpravo in potrditev delovna skupina, predstavlja stališča, 
sprejeta v delovni skupini potem, ko so bili opravljeni številni posveti z re- 
publiškimi organi, družbenimi in strokovnimi organizacijami, predstavniki zvez- 
nih organov ter s predstavniki nekaterih republik. 

Predloženo poročilo predstavlja le povzetek poglavitnih načel in stališč 
osnovnega gradiva, upoštevaje predloge in pripombe, sprejete v dosedanjih • 
razpravah. Delovna skupina meni, da je potrebna © predloženih stališčih s 
področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja tudi širša javna razprava, 
zato da bi se tako lahko zasnovala njena nadaljnja aktivnost. 

A. IZPOPOLNITEV SISTEMA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA 
IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

Delo na novem sistemu zdravstvenega zavarovanja, oziroma vsaj na nje- 
govi izpopolnitvi, je potekalo že pred formalno ustanovitvijo delovne skupine 
Skupščine SR Slovenije za preučitev sistema zdravstvenega in invalidsko- 
pokojninskega zavarovanja, čeprav ni bilo sistematično. Ustanovitev pod- 
skupine pa pomeni prvi organiziran pristop k preučevanju teh vprašanj, torej 
ne le stalne konfrontacije stališč, izoblikovanih v republiki z zveznimi doku- 
menti, temveč ustvarjalen pristop k oblikovanju zveznih dokumentov, ki naj 
omogočijo sleherni republiki, da ta vprašanja uredi v skladu s svojimi potre- 
bami (patologijo, ravnijo zdravstvene prosvetljenosti, organizancijo zdravstvene 
službe) in materialnimi možnostmi tako, da bo prišlo bolj do izraza tudi na 
tem področju samoupravljanje. V okviru skupine naj bi bila temeljito pre- 
25* 
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učena vprašanja, ki so osnovnega pomena za odločitve in stališča naše re- 
publike glede bodočega sistema ter pripravljeni predlogi in dokumentacija tako 
za javno razpravo, kakor za nadaljnje strokovno delo ter družbeno-politična 
stališča. 

V okviru skupine so bili izdelani naslednji dokumenti: 
1. stališča v zvezi s predlogom za novo organizacijo zdravstvenega varstva 

in zdravstvenega zavarovanja; 
2. predlog za spremembo zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR 

Sloveniji; 
3. poročilo o javni razpravi o predlogu sistema za zagotovitev osnovnega 

zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja prebivalstva, ki je dalo 
osnovo za izdelavo stališč; 

4. predlog stališč k predlogu sistema za zagotovitev osnovnega zdravstve- 
nega varstva in zdravstvenega zavarovanja prebivalstva; 

5. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o 
zdravstvenem zavarovanju in 

6. analiza sedanjega sistema financiranja zdravstvenega varstva z doku- 
mentacijskim gradivom. 

Pri svojem delu je skupina izhajala iz kritične ocene dosedanjega sistema, 
pri čemer je menila, da je treba odpraviti pomanjkljivosti sedanjega sistema, 
ko so pravice predpisane z zveznim zakonom, uresničitev teh pravic in njihovo 
materialno kritje pa je prepuščeno samoupravnim organom. 

Zdravstveno varstvo mora biti prilagojeno potrebam ljudi določenega ob- 
močja, patologiji, ravni zdravstvene prosvetljenosti in organizaciji zdravstvene 
službe. Vsa razmerja na tem področju morajo biti poslovno in samoupravno 
urejena. 

Stališča skupine je potrdila tudi javna razprava ter so našla svoje mesto 
v predlogih naše republike (predlog stališč o predlogu sistema za zagotovitev 
osnovnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja prebivalstva, 
št. 190-1/68 z dne 8. 7. 1968): 

1. Uresničevanje ciljev družbene in ekonomske reforme terja tudi v zdrav- 
stvenem varstvu in zavarovanju ustrezne dopolnitve dosedanjega sistema z iz- 
popolnjevanjem in nadaljnjim izgrajevanjem, pri čemer naj bi prišle do večje 
veljave pravice in obveznosti zavarovancev, delovnih organizacij in družbeno- 
političnih skupnosti. 

Sistem zdravstvenega zavarovanja je treba izpopolnjevati in razvijati tako, 
da bo v perspektivi organsko prerasel v enotno zavarovanje vsega prebivalstva. 
Vse spremembe v sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja 
morajo kar najbolj omogočiti uresničitev tega cilja. 

2. Osnovni cilji sprememb v zdravstvenem varstvu in zavarovanju so 
v zveznem predlogu pravilno opredeljeni, niso pa sprejemljive predlagane kon- 
kretne rešitve. Zlasti ni sprejemljiv predlog o opustitvi sedanjega enotnega 
sistema zdravstvenega zavarovanja in o vzpostavitvi novega sistema, ki bi 
temeljil na treh oblikah zavarovanja. Ohranitev enotnega zdravstvenega zava- 
rovanja pa ne izključuje diferenciranega obravnavanja posameznih kategorij 
oziroma oblik zdravstvenega varstva znotraj tega sistema, ki se kažejo pri 
poklicnih obolenjih, invalidnosti in še pri nekaterih drugih rizikih. 

V obstoječem sistemu zdravstvenega zavarovanja je treba povečati od- 
govornost delovnih organizacij za zdravje delavcev, predvsem za prepreče- 
vanje nesreč pri delu in poklicnih obolenj. Vlogo delovnih, organizacij je treba 
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opredeliti tako, da bi konkretneje zajela skrb za zdravstveno in delovno spo- 
sobnost delavcev. 

3. Federacija naj na področju zdravstvenega zavarovanja sprejme le splošni 
zakon ter določi splošna načela in tiste oblike zdravstvenega varstva, ki morajo 
biti zagotovljene vsemu prebivalstvu. Republike naj konkretne rešitve sistema 
prilagodijo svojim možnostim in potrebam. Zaradi specifičnosti posameznih 
območij ni mogoče sprejeti enotnih rešitev v merilu federacije niti republike. 
Zato naj obseg pravic določajo samoupravni organi zdravstvenega zavarovanja 
delavcev oziroma kmetov v skladu z družbenimi zmogljivostmi na svojem 
območju. Zvezni zakon naj tudi ne posega v organizacijo zdravstvenega zava- 
rovanja in zdravstvene službe. 

4. Načelo vzajemnosti in solidarnosti ter načela in zahteve sodobne organi- 
zacije zdravstvene službe in izvajanje zdravstvenega varstva terjajo na teri- 
torialnem in samoupravnem principu organizirane skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja. Ustanoviti je treba ekonomsko močne rizične skupnosti, ki bodo 
sposobne zagotoviti doseženo raven zdravstvenega varstva in jo še nadalje 
razvijati. Takšne skupnosti bodo lažje zagotavljale kompleksno zdravstveno 
varstvo ter racionalnejšo organizacijo zdravstvene službe z razvito tehnologijo 
in specializacijo dela. Le v okviru močnih skupnosti ima namreč samouprav- 
ljanje zavarovancev tudi ustrezno materialno osnovo. Območjem, ki niso do- 
segla stopnje poprečne razvitosti, je treba nuditi pomoč z ustreznimi rešitvami 
v sistemu financiranja družbeno-političnih skupnosti. Ni namreč mogoče pri- 
čakovati, da bi se lahko z območij, kjer se zbirajo relativno velika sredstva za 
zdravstveno varstvo, zaradi velikih problemov pri financiranju tega varstva 
prelivala sredstva zdravstvenega zavarovanja na druga ekonomsko šibkejša 
območja. 

5. Pozavarovanje je treba izoblikovati tako da bo zagotovilo ekonomsko 
porazdelitev bremen za določene rizike v okviru širšega območja in daljšega 
časovnega obdobja. Nerazumljivo je, da bi s pozavarovanjem krili slabši ma- 
terialni položaj, težje možnosti poslovanja, neusklajenost med dohodki in iz- 
datki in podobna gospodarska nesorazmerja pri posameznih skupnostih, kot je 
to že bilo doslej. 

6. Družbeno-politične skupnosti naj imajo tudi v prihodnje pomembno 
vlogo pri razvoju in urejanju odnosov na področju zdravstvenega varstva in 
zavarovanja. Postati morajo osnovni nosilci zdravstvene politike na svojem 
območju — ki se realizira v dogovoru in odločitvah zavarovancev, zdravstvenih 
delavcev in delovnih organizacij — skrbeti za materialno osnovo razvoja 
zdravstvenega varstva, zlasti preventivnega in za njegovo uresničevanje. 

7. Nesprejemljivo je stališče zveznega predloga, na podlagi katerega naj 
bi se uveljavile predvidene spremembe v zdravstvenem varstvu in zavarovanju 
šele z letom 1970. Zato je treba že letos spremeniti oziroma dopolniti nekatere 
zvezne predpise tako, da bodo lahko republike in skupnosti zavarovanja sa- 
mostojno urejale pereče probleme financiranja in organizacije zdravstvenega 
zavarovanja. V tej zvezi podpiramo iniciativo in prizadevanja izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije za spremembo oziroma dopolnitev temeljnega zakona 
o zdravstvenem zavarovanju. 

Organizatorji javnih razprav o zveznem predlogu in predlogu začasne 
delovne skupine so bile organizacije Socialistične zveze ob pomoči sekcije za 
socialno-zdravstvena vprašanja pri republiški konferenci SZDL Slovenije in 
občinski sindikalni sveti ob pomoči republiškega sindikalnega sveta. Razprave 
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so organizirali tudi samoupravni organi skupnosti socialnega zavarovanja, re- 
gionalni zdravstveni centri, nekateri zdravstveni zavodi in strokovne organi- 
zacije s področja zdravstva kot tudi nekatere delovne organizacije. O zveznem 
predlogu je bilo po bazenskih centrih že meseca marca več javnih razprav, ki 
so ise jih udeležili in jih vodili poslanci republiškega in socialno-zdravstvenega 
zbora Skupščine SR Slovenije (Ljubljana, Maribor, Celje, Koper, Murska So- 
bota, Novo mesto in Nova Gorica). 

Tudi II. kongres slovenskih zdravnikov je posvetil celotno razpravo zdrav- 
stvu in sicer z referati: Značilnost razvoja zdravstva v Sloveniji (V. Mozetič), 
Zvezne teze za organizacijo zdravstvenega zavarovanja in osnovnega zdravstve- 
nega varstva (S. Koren), Sistemske spremembe v zdravstvu v luči naših razmer 
(M. Gaspari), Nekateri problemi strokovne organizacije zdravstvene službe 
(B. Fortič), Posebnosti samoupravljanja v zdravstvu (S. Bunta), Zdravnik in 
reforma (I. Matko), Vrednotenje zdravnikovega dela (D. Vilfan), Vloga Sloven- 
skega zdravniškega društva v zdravstvu (A. Dolenc). Stališča, ki jih je sprejel 
II. kongres v razpravi o tezah za organizacijo zdravstvene službe, predstav- 
ljajb tudi pomemben prispevek k širši razpravi o teh vprašanjih v naši 
republiki. 

Da bi bila začasna delovna skupina čimbolj seznanjena z mnenji in pred- 
logi javne razprave, je ustanovila posebno komisijo z nalogo, da spremlja 
razprave na terenu in zbira pripombe in sugestije, ki bodo rabile Skupščini 
SR Slovenije, da bo zavzela določena stališča do zveznega predloga, pa tudi 
do predloga začasne delovne skupine. 

Na vseh razpravah je prišlo soglasno do izraza stališče, da je zvezni 
predlog nesprejemljiv, ker ne upošteva specifičnosti družbenoekonomskega 
razvoja posameznih republik, dosežene ravni zdravstvenega varstva, patolo- 
gije in zdravstvene prosvetljenosti prebivalstva, razvitosti in organizacije 
zdravstvene službe ter njene tehnološke ravni, značilnosti dosedanjega razvoja 
zdravstvenega zavarovanja in materialne zmogljivosti posameznih republik. 
Zvezni predlog ne daje jamstva za hitre in uspešne rešitve na področju zdrav- 
stvenega zavarovanja. Izražena je bila bojazen, da bi realizacija zveznega pred- 
loga lahko pomenila znižanje ravni zdravstvenega varstva na določenih ob- 
močjih in znižanje ravni zdravstvenega varstva zavarovancev — delavcev. 
Poudarjeno je bilo, da so teze pavšalne, meglene, da se naslanjajo na splošne 
ugotovitve in poprečja, ki za Slovenijo niso sprejemljiva. Pomanjkljivost 
zveznega predloga je tudi v tem, da ni pokazateljev, kakšna sredstva bi bila 
potrebna za zagotovitev v predlogu predvidenega vsaj minimalnega zdravstve- 
nega varstva. 

Značilno za vse razprave je tudi sprejeto stališče, da ni umestna izgradnja 
novega sistema — kar v bistvu pomeni zvezni predlog — temveč le izpopolni- 
tev sedanjega — ob krepitvi samouprave zavarovancev in večje zainteresira- 
nosti zavarovancev, delovnih organizacij1, družbeno-političnih skupnosti in 
zdravstvene službe za razvoj zdravstvenega varstva in smotrnejšo potrošnjo 
na področju zdravstvenega zavarovanja. Obstoječega sistema namreč ne mo- 
remo v celoti negativno oceniti, saj so bili doseženi vidni uspehi na področju 
zdravstvenega varstva, zlasti na nekaterih območjih. Seveda pa je treba od- 
praviti obstoječe pomanjkljivosti, ki so predvsem v tem, da so praktično vse 
pravice zavarovancev — delavcev določene z zveznimi predpisi, za zagotovitev 
potrebnih sredstev pa so odgovorni samoupravni organi. 
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V razpravah je bilo pozitivno ocenjeno izhodišče zveznega predloga, naj se 
s sistemskimi spremembami zagotovi prebivalstvu boljše zdravstveno varstvo. 
Poudarjeno pa je bilo, da to izhodišče v tezah ni dosledno izpeljano. Soglasno 
je bilo sprejeto stališče, naj bi federacija na področju zdravstvenega zavaro- 
vanja sprejela le splošni zakon in določila le splošna načela ter tiste oblike 
zdravstvenega varstva, ki morajo biti zagotovljene vsemu prebivalstvu. Zaradi 
specifičnosti posameznih območij ni mogoče sprejeti enotnih rešitev v merilu 
federacije niti republike. O obsegu pravic naj bi odločali predvsem samoupravni 
organi zdravstvenega zavarovanja delavcev oziroma kmetov v skladu z druž- 
benimi zmogljivostmi na svojem območju ter skladno z republiškim zakonom. 
Republike naj konkretne rešitve sistema prilagodijo svojim možnostim in 
potrebam. Zvezni zakon prav tako ne sme posegati v organizacijo zdravstve- 
nega zavarovanja in zdravstvene službe, ker je to stvar republiške regulative. 
Poudarjeno je bilo, da brez upoštevanja republiških značilnosti na področju 
zdravstvenega varstva ni možno ustvarjati takšnega varstva, ki bi zagotavljalo 
uspešno' reševanje nalog, katere izvirajo iz nacionalne patologije in (sočasno) 
zagotavljajo tudi razvoj, skladno z ekonomskimi možnostmi republike. Torej 
je pri sistemskih spremembah treba nujno upoštevati konkretne pogoje in že 
doseženo' raven razvoja na posameznih območjih. Sistem zdravstvenega zava- 
rovanja kot ga želimo, ne sme pomeniti koraka nazaj za tista območja, kjer 
je že zdaj zavarovano skoraj vse prebivalstvo. To velja predvsem za našo 
republiko, kjer je tudi raven zdravstvenega varstva kmetov zavarovancev 
znatno nad predlaganim osnovnim zdravstvenim varstvom. 

Opozorjeno je bilo tudi na izkušnje, ki jih imamo z obsežnimi in premalo 
preštudiranimi spremembami na drugih področjih. Ne le, da so zelo obsežne 
spremembe in splošne reorganizacije zelo drage, temveč je velikokrat dvomljiv 
tudi njihov učinek. Zato so utemeljene le nujne spremembe, ki bodo za- 
gotavljale zavarovancem boljše zdravstveno zavarovanje, predvsem pa zdrav- 
stveno varstvo. 

Značilnost dosedanje javne razprave v naši republiki je tudi v tem, da so 
bila v načelu podprta osnovna izhodišča, na katerih temelji koncept omenjene 
delovne skupine. Slovenski koncept namreč upošteva specifičnost naše repu- 
blike, ki so v gradivu dobro analizirane. Soglasno je bilo podprto stališče 
delovne skupine, da je treba sedanji sistem zdravstvenega zavarovanja iz- 
popolnjevati in razvijati tako, da bo postopoma organsko prerasel v okviru 
republike v enotno nacionalno zdravstveno zavarovanje. 

V naši republiki se je torej izoblikovalo stališče, da je potrebno sedanji 
sistem dograjevati prav v smeri večje oziroma dejanske samoupravnosti tega 
področja. Zaradi tega je izvršni svet Skupščine SR Slovenije poslal zveznemu 
izvršnemu svetu predlog zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega 
zakona o zdravstvenem zavarovanju, ki ga je pripravila delovna skupina, ka- 
terega osnovna značilnost je v tem, da se dajejo skupnostim socialnega zavaro- 
vanja večje pristojnosti pri določanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja. 
S tem je dan tudi večji poudarek samoupravljanju na tem področju. S predla- 
gano ureditvijo bi skupnosti socialnega zavarovanja tudi lažje usklajevale obseg 
zagotovljenih pravic s sredstvi, ki jih lahko zberejo v skladih zdravstvenega 
zavarovanja ter razvijale tiste oblike varstva, ki so glede na obolevnost na 
njihovem območju posebno pomembne. 

Spremembe v temeljnih določbah niso bistvenejšega pomena; dejansko 
le natančneje formulirajo nekatera načela, na katerih je v zakonu izpeljano 
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zdravstveno1 zavarovanje. Jasno je rečeno, da se pravice določajo tudi s samo- 
upravnimi akti skupnosti socialnega zavarovanja. Ze po sedaj veljavnih pred- 
pisih je dejansko tako, čeprav sta v temeljnih določbah kot vir pravnih norm 
omenjena samo zakon in pogodba. Sprememba v 10. členu temeljnih določb 
pomeni le prilagoditev nekaterim drugim predlaganim spremembam, pred- 
vsem v 31. členu, po katerem so nekatere oblike zdravstvenega varstva zava- 
rovanim osebam v načelu sicer zagotovljene že po zakonu, vendar v takšni 
obliki, da sklad prispeva le za plačilo dela stroškov za te oblike varstva. 

Pomembnejše so predlagane spremembe v 31. členu, v katerem se določajo 
oblike zdravstvenega varstva. Zdravila, zobotehnična pomoč, proteze, orto- 
pedski in drugi pripomočki so tudi po predlagani spremembi zagotovljeni 
po zakonu, vendar v takšni obliki, da komunalna skupnost sama določa, koliko 
prispeva sklad za te oblike varstva. Zato komunalna skupnost lahko določi 
še druge nove oblike zdravstvenega varstva, h katerim sklad prispeva del 
stroškov, česar sedaj ne more, čeprav se pokaže potreba in, čeprav bi sklad za 
to zagotovil potrebna sredstva. Novost v predlogu sprememb tega člena je tudi 
v tem, naj se sedanji 4. odstavek spremeni tako, da se zdravstveni pregledi, 
ki se po posebnih predpisih od časa do časa opravljajo za neposredno varstvo 
delavcev glede na značaj njihovega dela, starost ali spol, opravljajo na račun 
delovne organizacije, oziroma zasebnega delodajalca. Gre za neposredno var- 
stvo delavcev na delovnem mestu zaradi ugotavljanja njihove delovne sposob- 
nosti, kar mora biti gotovo skrb delovne organizacije. Po- sedanjih predpisih 
za te preglede prispeva sklad na tak način in v tolikšnem obsegu kot to določa 
sklep komunalne skupnosti. To pa vso zadevo samo komplicira in ustvarja 
negotovost, kdo bo plačnik teh predlogov. 

Po sedanjih predpisih določa skupščina jugoslovanske skupnosti seznam 
zdravil, ki se smejo predpisovati na račun sklada. Na sedanji seznam zdravil 
je zelo veliko strokovnih pripomb. Zato je predložena sprememba, s katero 
naj se pristojnost prenese na skupščine republiške skupnosti in sicer tako, da 
določitev seznama ni obvezna, seznam pa je lahko pozitiven ali negativen. 
S to spremembo bi ugodili predvsem strokovnim pripombam zdravstvenih 
delavcev. Prav tako> naj bi bila za določanje indikacij za zobotehnično pomoč 
in zobnoprotetična sredstva, proteze in ortopedske pripomočke, za standarde 
in trajnostno dobo, pristojna skupščina republiške skupnosti in ne več skup- 
ščina jugoslovanske skupnosti. 

Skupščina republiške skupnosti bi tudi določala potrebno delo predhod- 
nega zavarovanja za nekatere oblike zdravstvenega varstva. 

Žal predlog ni bil upoštevan, češ da zadeva v sam sistem in bi na tak 
način nekatere kasnejše odločitve že prejudicirali. 

Predlog zakona pa vendarle upošteva naslednja naša stališča: 
— predlog ima značaj splošnega zakona, ki odreja samo splošna načela in 

tiste oblike zdravstvenega varstva, ki jih je treba zagotoviti vsemu prebival- 
stvu. Republikam in samoupravnim skupnostim je prepuščeno, da konkre- 
tizirajo in kvantificirajo zdravstveno varstvo; 

— s splošnim zakonom se določajo samo obvezne oblike zdravstvenega 
varstva prebivalstva in zato je tudi zdaj drugačen naziv predloga za izdajo 
zakona; 

— predvideva obvezno zavarovanje za delavce, kmete in druge osebe, ki 
samostojno opravljajo dejavnost in za njihove družinske člane. Predlog daje 
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možnost, da republiški predpisi lahko določijo obvezno zavarovanje tudi za 
druge osebe; 

— vzajemnost in solidarnost v okviru skupnosti zdravstvenega zavaro- 
vanja na osnovah samoupravljanja, dogovarjanja zavarovancev; 

— zavarovanci samo v okviru svoje samoupravne skupnosti odločajo 
o pravicah, obsegu in sredstvih za potrebo zdravstvenega varstva; 

— dopušča republikam, da določijo organizacijo zdravstvenega zavaro- 
vanja samostojno, s čimer je dana vsa možnost, da se ohrani celovitost 
zdravstvenega zavarovanja v okviru delavskega in kmečkega zavarovanja (ni 
torej predviden obvezen sklad za osnovno zdravstveno varstvo, za nesreče na 
delu in za poklicne bolezni kot so to predvidele prve zvezne teze); 

— samoupravvne skupnosti se organizirajo na osnovi samostojne odločitve 
zavarovancev. Z republiškimi predpisi se določijo materialni in organizacijski 
pogoji, s katerimi se zagotavlja. stabilna materialna osnova in likvidnost. 
Notranja organizacija se predpiše s statutom, ki ga sprejme najvišji samo- 
upravni organ skupnosti zavarovancev; 

— vloga družbeno-političnih skupnosti je opredeljena v smislu stališč 
Skupščine SR Slovenije; 

—• financiranje osnovnega zdravstvenega varstva se izvaja iz obstoječih 
skladov zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov s sodelovanjem druž- 
beno-političnih skupnosti, predvsem za nezavarovane osebe in sicer v okviru 
komunalnih skupnosti zavarovancev po proporcionalnih stopnjah; 

— zagotovitev potrebnih sredstev za obvezne oblike zdravstvenega var- 
stva prebivalstva na ne dovolj razvitih območjih, sodeluje federacija skozi 
mehanizem financiranja družbeno-političnih skupnosti; 

— institucija participacije je prepuščena komunalnim skupnostim social- 
nega zavarovanja, razen seveda za tiste oblike zdravstvenega varstva in zdrav- 
stvenega zavarovanja, ki so obvezne po zakonu; 

— nadomestila osebnih dohodkov urejajo samoupravne skupnosti samo- 
stojno, pri čemer morajo obvezno upoštevati mednarodno konvencijo, ki določa 
minimalno nadomestilo v višini 50 %; 

— odnosi med samoupravnimi skupnostmi zavarovancev in zdravstveno 
službo se urejajo z medsebojnimi dogovori kot so splošni sporazumi in 
podobno. 

Kot torej ugotavljamo, da so upoštevana najpomembnejša slovenska sta- 
lišča, moramo hkrati ugotoviti, da v predlogu za izdajo zakona niso povsem 
upoštevana oziroma še niso v celoti izdelana naslednja stališča in predlogi: 

— nekatera določila imajo — vsaj tako je razumeti iz predloga — značaj 
temeljnih določb kot npr. nekatere oblike (obvezne) zdravstvenega varstva, 
ki SO' še vse preveč podrobno določene; 

— načela pozavarovanja so postavljena sicer pravilno, vendar ne bi bilo 
potrebno predvidevati obveznega formiranja sklada pozavarovanja za rizike 
od večjih elementarnih nesreč na nivoju federacije; 

— organizacijske oblike, ki jih predvideva predlog za izdajo zakona, ne 
vsebujejo dovolj možnosti za postopen prehod na nacionalno zavarovanje; 

— v predlogu za izdajo zakona ni v zadostni meri poudarjena odgovornost 
delovnih organizacij pri izvajanju zdravstvenega varstva delavcev. 

Predlog za izdajo tega zakona predvideva tudi prehodno obdobje, s ka- 
terim naj se omogoči postopen prehod in realizacija zakonskih načel v po- 
sameznih republikah glede na možnosti in potrebe. Končno je bilo sklenjeno, 
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da se pospeši sprejem zveznih predpisov, ki naj bi veljali predvidoma od 
marca prihodnjega leta dalje. S tem bi bila dana republikam možnost, da lahko 
sprejmejo na tem področju čimprej svoje predpise in na osnovi teh seveda 
svoje predpise tudi komunalne skupnosti socialnega zavarovanja. 

Stališča o predlogu sistema za zagotovitev osnovnega zdravstvenega var- 
stva in zdravstvenega zavarovanja prebivalstva, ki jih je sprejela Skupščina 
SR Slovenije dne 23. 7. 1968, so postala osnova za nadaljnje delo skupine. 
V vsem tem kompleksu pa je vendarle ostal najbolj neobdelan bodoči sistem 
financiranja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. 2e prva faza 
tega dela, to je analiza sedanjega sistema financiranja zdravstvenega varstva 
je pokazala nekatere značilnosti, kot so: 

— da so sredstva, ki jih v Sloveniji izločamo za zdravstveno varstvo, pri- 
bližno enaka kot v drugih evropskih državah; 

— da je zdravstvena raven približno na enaki ravni kot jo imajo srednje 
razvite evropske države; 

•—■ da organizacija zdravstvene službe ne ustreza sredstvom in ravni zdrav- 
stvenega varstva ter pomeni oviro v razvoju. 

Tako bo' delovna skupina nadaljevala delo na vseh začetih preučevanjih, 
in sicer: 

— preučila bo kompleks problemov, ki zadevajo povezanost dohodkov in 
izdatkov zdravstvenega zavarovanja in medsebojno odvisnost sistema zdrav- 
stva in narodnega gospodarstva ter predlagala izhodišča za bodoči sistem s 
kvantificiranimi in preverjenimi stališči; 

— intenzivno bo nadaljevala z delom na predlogu republiškega predpisa 
o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu ter na kvantifikaciji po- 
sameznih oblik zdravstvenega varstva; 

— pripravila bo predlog za spremembo republiškega zakona o organizaciji 
zdravstvene službe; 

—• podrobno bo preučila socialno in medicinsko funkcijo participacije in 
denarnih nadomestil. 

B. PREDLOG ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SISTEMA 
POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 

I. Uvod 

Z uveljavitvijo temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju (TZPZ) 
1. januarja 1965 je bil storjen prvi korak k izgradnji socialnega zavarovanja 
na takih zavarovalnih temeljih, ki bi prilagodili sistem socialnega zavarovanja 
našemu družbenoekonomskemu in samoupravnemu sistemu. V uvodnih določ- 
bah omenjenega zakona so postavljena načela, ki zagotavljajo, da bo sistem 
pokojninskega zavarovanja temeljil na zavarovalnih osnovah in bo skladen 
z našo samoupravno družbeno ureditvijo. Postavljena načela pa že v samem 
zakonu niso bila dosledno izpeljana, še manj pa v njegovih poznejših novelah, 
Na ta način pokojninsko zavarovanje niti po svoji organizaciji, niti po zbiranju 
sredstev za pokrivanje obveznosti, niti po pravni ureditvi ni izpeljano dosledno 
na načelih samoupravljanja in samofinanciranja. 

Praksa tudi ni postavila pokojninskega zavarovanja na solidne ekonomsko- 
zavarovalne temelje, zato se je pojavilo vprašanje njegove ustavnosti, saj po- 
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kojnina oziroma njena višina v sedanjem sistemu očitno ni rezultat upokojen- 
čevega dela, temveč še vrste drugih okoliščin. Znatne razlike v višini pokoj- 
nine za enako delo in enako delovno dobo so v nasprotju z načelom delitve 
po delu, kar 'povzroča neenakost med upokojenci in resne politične probleme. 

V sistemu ni dosledno izpeljano načelo financiranja, naj se s prispevki iz 
osebnega dohodka pokrivajo le obveznosti sklada pokojninskega zavarovanja, 
ki izvirajo iz rednih pogojev za upokojitev, vse pravice, ki presegajo to nor- 
malno višino, ali pa so sploh izjemnega značaja, pa naj dobijo vire financiranja 
pri tistem organu, ki jih je priznal ali predpisal. Zavarovancem in upokojen- 
cem mora biti zagotovljena večja pravno-ekonomska varnost, kar je možno 
doseči samo z določitvijo trdnih virov financiranja in z večjim samoupravnim 
urejanjem tega področja. 

Za financiranje so bistvenega pomena rezerve pokojninskega zavarovanja, 
ki so sicer v sedanjem sistemu predvidene, niso pa bile nikoli tolikšne, da bi 
lahko učinkovito posredovale pri popravljanju nesorazmerij v pokojninskem 
zavarovanju, še več, niti tolikšne niso bile, da bi zagotavljale skladu ustrezna 
obratna sredstva. V taki situaciji je seveda odveč govoriti, da ima samouprava 
v pokojninskem zavarovanju ustrezno ekonomsko podlago. 

Organizacija pokojninskega zavarovanja, pristojnosti samoupravnih orga- 
nov glede financiranja in glede pravic zavarovanja ter tudi sam postopek za 
uveljavljanje pravic, ne ustrezata več sedanji stopnji razvoja samoupravnega 
sistema, saj vsebujeta še vedno nekaj obeležij nekdanjega državnega social- 
nega zavarovanja. 

Te pomanjkljivosti nam narekujejo, da je treba ustvariti stabilen sistem 
pokojninskega zavarovanja, ki bo zagotavljal pravno in ekonomsko varnost, 
to pa s takšnimi pravicami, ki jih na sedanji stopnji razvoja gospodarsko 
zmoremo. 

Gradivo ne prikazuje vseh vprašanj do podrobnosti, temveč le osnovne 
probleme sedanjega sistema in smer njihove izpopolnitve, načenja pa tudi 
vprašanje starostnega zavarovanja kmetov. 

II. Stališča in predlogi za spremembe in dopolnitve sistema 

Karakter pokojnine 

Odločitev o najpomembnejših vprašanjih pokojninskega zavarovanja je 
odvisna od značaja pokojnine v določeni družbi. Pokojninsko zavarovanje je 
kot sistem pravic in obveznosti zavarovancev instrument socialne politike 
družbe, čigar obseg je odvisen od ekonomske razvitosti in odnosov v sami 
družbi. S stališča zavarovanja je pokojnina sicer ekonomska kategorija, ker 
so pravice iz pokojninskega zavarovanja odvisne večinoma od trajanja vpla- 
čevanja prispevkov, vsebuje pa tudi elemente socialne varnosti, ki v svetu 
vse bolj pridobivajo na pomenu. Pomembno pa je, da je pokojnina tisti druž- 
beni ukrep, ki naj zagotovi občanu na starost ali ob invalidnosti, ob smrti 
pa prizadetim, ustrezno preživljanje. Zaradi tega se ne bi mogli sprijazniti 
s stališčem, da bi lahko bila pokojnina poljubno visoka in bi se izplačevala od 
trenutka, ki bi ga določil zavarovanec sam, podobno kot pri dviganju prihran- 
kov s hranilne knjižice. Nizke pokojnine, pa čeprav se izplačujejo dolgo, ne 
zagotavljajo ekonomske eksistence in bi se osebe, ki bi bile deležne takega 
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varstva, prej ali slej znašle med uživalci podpor socialnega skrbstva druž- 
beno-političnih skupnosti. 

Uspešen pokojninski sistem mora počivati na načelu solidarnosti vseh za- 
varovancev in biti organiziran na teritorialnem načelu, če naj pride solidar- 
nost do izraza. Le, če zavarovance organiziramo na območju dovolj velikega 
in ekonomsko sposobnega teritorija, jim bodo zagotovljene pravice, ne glede 
na to, v kateri panogi ali na katerem delovnem mestu so zaposleni. Ta solidar- 
nost zavarovancev in skupno prenašanje bremen pokojninskega zavarovanja 
pa velja samo za določene meje. 

S pokojninskim zavarovanjem je treba urediti pravice in obveznosti, ki 
izhajajo iz enakih pogojev za vse zavarovance. Če ima določena skupina za- 
varovancev večje pravice, morajo ti zavarovanci večji rizik pokriti bodosi sami 
z večjimi prispevki ali pa se morajo povečane obveznosti pokriti iz drugih vi- 
rov, nikakor pa za to ne moremo bremeniti zavarovancev, ki takih pravic ni- 
majo. Zaradi tega mora biti v sistemu točno' razmejeno, katere pravice sef 
pokrivajo po načelu solidarnosti in vzajemnosti s prispevki vseh zavarovancev, 
katere pokrivajo sami zavarovanci s povečanimi prispevki ter končno, kaj se 
pokrije iz prispevkov družbeno-političnih skupnosti. Pri tem pa ni tako po- 
membno, ali veljajo za te različne kategorije občanov tudi ločeni predpisi. 
Bistveno je, da tisti, ki pravico določi ali si jo sam izbere, ustrezno prispeva 
v sklad. 

Temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju ter temeljni zakon o organi- 
zaciji in financiranju socialnega zavarovanja vsebuje stališče, da je pokojnina 
odraz zavarovalnih odnosov in da se pravice določajo skladno z načelom de- 
litve po delu in skladno z vlaganjem v pokojninske sklade, pa tudi po drugih 
merilih glede na prispevek zavarovanca družbi. Ta načela so povsem skladna 
z družbenim sistemom in jih dejansko ni treba spreminjati, potrebno jih je 
le dosledno izpeljati. 

Tega načela v ničemer ne spremeni dejstvo, da se v določenih primerih 
k pokojnini priznava poseben dodatek, oziroma se le-ta za toliko zviša, da 
zagotavlja nek minimum preživljanja. V našem sistemu gre v tem primeru 
za tako imenovani varstveni dodatek. Ker pokojnina vsebuje močne socialno 
politične elemente, tak dodatek ne nasprotuje sistemu, temveč mu daje celo 
poseben pomen. Vprašanje je le, iz kakšnih virov naj se tak dodatek plačuje: 
vir je lahko isti kot za pokojnino in tako postane ta minimalni pokojninski 
prejemek izraz skupne solidarnosti zavarovancev samih, ali pa ga je kot da- 
jatev socialnega skrbstva treba financirati iz proračunskih sredstev. 

Pokojnina naj bi bila tudi v bodoče ekonomska kategorija s posebnim 
varstvenim značajem. Vzajemnost in solidarnost ostaneta podlaga pokojnin- 
skega sistema, vendar se v bodoče v njihovem imenu ne smejo reševati socialna 
vprašanja in financirati nesistemske rešitve. Tako se bo pokojninsko zavarova- 
nje postavilo na zavarovalno-ekonomske temelje, ostalo pa bo še vedno za 
razliko od individualnega, socialno zavarovanje. 

Financiranje pokojninskega zavarovanja 

V sedanjem sistemu financiranja pokojninskega zavarovanja so razen pri- 
spevkov zavarovancev kot drugi vir financiranja določeni tudi prispevki druž- 
beno-političnih skupnosti (federacije in republike). Večje obveznosti se zaradi 
beneficiranja štetja trajanja nekaterih zaposlitev pokrivajo z dodatnim, pri- 
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spevkom. S temi določbami se je financiranje pokojninskega zavarovanja bolj 
približalo zavarovalnim principom,. Vendar smo ostali le na pol poti, ker za- 
kon ni ustrezno rešil pokritja prejšnjih obveznosti pokojninskega zavarovanja 
in obveznosti, ki izvirajo iz socialno-varstvenih določb v zakonu. 

Le v skromnem obsegu je bila v praksi izpeljana zakonska obveznost o obli- 
kovanju potrebnih rezerv pokojninskega sklada. Po' zamisli zakona naj bi 
rezerve rabile za vzpostavitev finančne stabilnosti sklada, za pokrivanje pri- 
manjkljajev in za prilagajanje pokojnin naraščanju življenjskih stroškov. Zato, 
ker se prispevna stopnja za pokojninsko zavarovanje ni določala za dalje ča- 
sovno obdobje, kot to sicer določa zakon, je bila nestabilna in se je menjala 
iz leta v leto. Ker stalno narašča število upokojencev, število zavarovancev pa 
stagnira, niso bile ustvarjene kake pomembnejše rezerve, zato je likvidnost 
sklada eden izmed težjih problemov. 

Zaradi tega je treba pokojninski sistem v bodoče obravnavati kot del 
družbenoekonomskega sistema in kot sestavni del v njegovem nadaljnjem 
razdobju. Dolgoročno načrtovanje je za pokojninsko1 zavarovanje prav tako 
pomembno kot za gospodarstvo ali delovne organizacije. Le-ti naj bi za nekaj 
let v naprej vedeli, kakšne bodo njihove obveznosti iz pokojninskega zavaro- 
vanja in kakšna je udeležba teh obveznosti v stroških proizvodnje. Stabilnejše 
stanje od sedanjega pa je mogoče ustvariti le tako, da bomo po dosledni uvelja- 
vitvi načela, naj vsakdo, ki je pravice določil ali si jih je sam izbral, najde 
zanje tudi ustrezno finančno pokritje. 

Prispevki, določeni za enotne pravice vseh zavarovancev, predstavljajo ob 
stabilnem pokojninskem sistemu fiksno in načrtovano postavko za nekaj let 
vnaprej in je prispevno stopnjo, kot odraz solidarnosti vseh zavarovancev, 
lahko določiti. 

V pokojninskem zavarovanju se uporabljata dva sistema financiranja, ki 
se bistveno razlikujeta v tem, ali se obveznosti pokrijejo s prispevkom samo 
iz tekočega dela ali pa je vir financiranja tudi minulo delo. 

V sistemih, kjer se obveznosti pokrijejo iz minulega dela, se uporablja 
pričakovalni sistem financiranja za pokritje obveznosti za pokojnine, glavnično 
kritje pa za obveznosti, ki nastajajo zaradi nesreč na delu ali poklicnih bolezni. 
V pričakovalnem sistemu (sistem premijskih rezerv) zbira aktivna generacija 
zavarovancev prispevke za svoje bodoče pokojnine. Prispevna stopnja je pre- 
računana za celo< generacijo. Ker so v začetni fazi obveznosti majhne, se nabi- 
rajo velika sredstva, ki se obrestujejo. Obresti od teh rezerv so dodaten vir 
financiranja, ker se sredstva, naložena za daljše obdobje, podvojijo v 15 letih, 
če je obrestna mera 5 %, v 12 letih pa, če je obrestna mera 6 %. Zbrane rezerve 
predstavljajo glavnico, iz katere se plačujejo tekoče pokojnine in glavnico za 
bodoče pokojnine. Približno ena tretjina vseh obveznosti se pokrije iz obresti, 
dve tretjini pa iz tekočih prispevkov. 

Pričakovalni sistem pokritja obveznosti ima to dobro stran, da je stopnja 
prispevka bolj stalna in se spremeni le, če se spremenijo osnovne postavke, 
na katerih temeljijo zavarovalno-tehnični izračuni ali, če se spremeni obseg 
pravic. Pričakovalni sistem pa ima to slabo stran, da vrednost. rezerv plahni, 
če pride do razvrednotenja denarja, zlasti še ob vojnih dogodkih. Poleg tega 
v tako dolgih časovnih obdobjih prihaja redno do ekonomskih in družbenih 
sprememb, v katerih te rezerve spremenijo svoj pomen. Ker so rezerve velike, 
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je težko ali skoraj nemogoče nadomestiti njihovo izgubljeno vrednost. Zato 
tega sistema v čisti obliki ni več v nobeni državi, temveč ga kombinirajo z 
dokladnim sistemom. 

V dokladnem sistemu financiranja se tekoče obveznosti za pokojnino, ki 
izhajajo iz minulega dela, pokrijejo s prispevkom iz tekočega dela. Aktivna 
generacija zavarovancev ne zbira sredstev za svoje bodoče pokojnine, temveč 
zbira sredstva za pokritje obveznosti pokojninskega zavarovanja za prejšnjo 
generacijo zavarovancev. V tem sistemu se vse tekoče obveznosti pokojnin- 
skega sklada pokrijejo s tekočimi prispevki iz osebnega dohodka. 

Dokladni sistem pokritja obveznosti ima to dobro stran, da ne črpa iz 
gospodarstva več prispevkov kot je potrebno za tekoče izdatke. Ima pa slabe 
strani v tem, da prispevna stopnja ni stabilna in stalno narašča, ker je odvisna 
od razmerja med številom plačnikov prispevka in številom uživalcev pokojnin 
ter od ravni pokojnin. Večje naraščanje prispevka je možno preprečiti le tako, 
da se ustvarjajo primerne rezerve, od katerih tečejo obresti in le-te znižujejo 
stopnjo prispevka; torej le, če se uporabi kombinacija dokladno-pričakovalnega 
sistema. 

Po pričakovalnem sistemu izračunane obveznosti za upokojence in aktivne 
zavarovance so znašale ob koncu leta 1967 v Sloveniji skoraj 31 milijard din, 
v federaciji pa šest do sedemkrat več, če upoštevamo, da bi morali skladi kar 
zdajle izpolniti vse obveznosti do upokojencev in še aktivnih zavarovancev za 
delovno in drugo dobo. Iz leta v leto raste število starih ljudi, zato mora enako 
število aktivnih prebivalcev vzdrževati vedno večje število starih in za delo 
nezmožnih ljudi. V pokojninskem zavarovanju je ta proces jasno viden, se 
pa še potencira, ker stagnira ali pa se celo manjša število aktivnih zavarovan- 
cev. V SR Sloveniji je prišlo v letu 1964 na enega upokojenca 4,2 zavarovanca, 
4,1 v letu 1965, 3,8 v letu 1966 in 3,6 v letu 1967. 2e samo to dejstvo, da se 
manjša število plačnikov prispevkov na enega upokojenca, povzroča naraščanje 
obremenitve osebnega dohodka s prispevki za pokojninsko zavarovanje. Ker 
se na pokojninsko zavarovanje prenašajo še druge obveznosti, se sorazmerno 
temu povečuje tudi obremenitev osebnega dohodka. 

V dokladnem sistemu pokritja obveznosti pokojninskega zavarovanja brez 
vseh pomembnejših rezerv, narašča zelo hitro stopnja prispevkov. Potrebna 
stopnja osnovnega prispevka brez izločitve v rezervo in ob upoštevanju po- 
vračila federacije in republike po 116. členu temeljnega zakona o organizaciji 
in financiranju socialnega zavarovanja, je v SR Sloveniji naraščala zadnja leta 
takole: 

Od osebnega 
dohodka 1968 

Bruto 
Neto 

10,93 % 
16,37 % 

11,35 % 
16,99 % 

11,84 »/o 
17,44 % 

12,80 % 
19,00 % 

Ce bi ostala dinamika gibanja števila zavarovancev in upokojencev ter 
pokojnin takšna kot je bila v obdobju od 1965 do 1968, bi znašala potrebna 
stopnja prispevka po petih letih 21,88 %, po desetih letih pa 24,76 % neto 
osebnega dohodka. Očitno je, da osebni dohodek takih obremenitev ne bi mogel 
prenesti. S pokojninskim zavarovanjem se rešujejo tudi številni socialno-var- 
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stveni in drugi problemi, zato ne more biti osebni dohodek zaposlenih tudi 
iz načelnih razlogov edini vir za financiranje potreb pokojninskega sklada. 

V večini drugih držav se pokojninsko zavarovanje financira s prispevki 
od osebnega dohodka, ki so glavni, toda ne edini vir financiranja. Ne glede 
na to, ali je financiranje izpeljano po pričakovalnem ali po dokladnem sistemu, 
se iz prispevkov zbirajo tudi rezerve. Obresti od teh rezerv predstavljajo važen 
in precejšen vir dohodkov pokojninskega zavarovanja, razen tega pa se v 
obdobjih gospodarske depresije uporabljajo za uravnavanje presežka izdatkov 
nad dohodki. Te rezerve ustvarjajo stabilnost v višini prispevne stopnje za 
daljše obdobje, s tem pa krepijo tudi stabilnost v gospodarstvu; stabilnost in 
ekonomsko močno gospodarstvo pa je tudi pogoj za stabilnost v skladu po- 
kojninskega zavarovanja; nasprotno pa stalno nihanje višine prispevkov za 
socialno zavarovanje prispeva k nestabilnosti v gospodarstvu. 

Del izdatkov pokojninskega zavarovanja se pokrije tudi iz sredstev skup- 
nosti ■—■ proračuna, če se s pokojnino rešujejo tudi socialno-varstveni problemi. 
V nekaterih državah pokrijejo že do 30 % tekočih izdatkov pokojninskega za- 
varovanja iz proračuna (npr. Zvezna republika Nemčija, Avstrija). 

Ni realno pričakovati, pa tudi potrebno ni, da bi prešli povsem na pri- 
čakovalni sistem pokritja obveznosti pokojninskega zavarovanja. Ostati moramo 
pri dokladnem sistemu pokritja obveznosti in postopno ustvariti vsaj tolikšne 
rezerve, da bodo z obresti krile del enoletnih izdatkov pokojninskega, zavaro- 
vanja. Te rezerve je mogoče ustvariti ob sočasnem vlaganju federacije, re- 
publik in samih zavarovancev. Tako bi prešli na mešano dokladno-pričakovalni 
sistem, v katerem bi bil del preteklih obveznosti pokrit z zbranim kapitalom in 
rezervami. 

Po oceni je treba te rezerve ustvariti vsaj v naslednjih 10 letih, in sicer 
iz naslednjih razlogov: 

Zadnji popis zavarovancev je bil opravljen v socialnem zavarovanju leta 
1967. Po tem popisu kaže starostno deblo zavarovancev močnejši izpad pri 
moških (manjši pri ženskah), rojenih v obdobju I. svetovne vojne. Zaradi tega 
bo v obdobju od 1969. do 1978. leta manjši priliv starostnih in invalidskih 
upokojencev. Že v letu 1979 pa se bo občutneje povečal priliv novih upoko- 
jencev, ki se bo v naslednjih letih še stopnjeval. Iz tega sledi, da je treba 
čimprej izpeljati tak način financiranja pokojninskega zavarovanja, ki bo kos 
ne samo obveznostim do leta 1978, ampak tudi hitremu naraščanju obveznosti 
po letu 1979. Znatnejše rezerve v skladih pa bi pomenile tudi večjo gotovost 
v 'poslovanju, skladi bi lažje prenašali ekonomska gibanja, večji pomen bi do- 
bilo tudi samoupravljanje na tem področju, saj bi bila samoupravi zagotov- 
ljena materialna podlaga in dana možnost gospodarjenja. 

Pri obravnavanju, kaj naj se zbere iz sredstev republike oziroma iz sred- 
stev gospodarstva v republiki, je potrebno1 ločiti na eni strani opredmeteno 
delo generacije upokojencev, na drugi strani pa obveznosti pokojninskega za- 
varovanja, ki so v sedanjem sistemu izrazito socialno varstvenega značaja in, 
ki naj se pokrivajo iz sredstev skupnosti oziroma iz proračuna federacije, re- 
publike in morda celo občin. Tekoči prispevki generacije upokojencev so bili 
porabljeni za rešitev raznih socialnih vprašanj prek pokojninskega zavaro- 
vanja, preostali del do višine potrebne prispevne stopnje pa je bil neposredno 
vložen v gospodarstvo. Del rezerv more takoj priteci iz osnovnih sredstev go- 
spodarstva, v katerih je opredmeteno minulo delo upokojencev. 
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Obstoječi sistem dokladnega kritja je treba izpopolniti na tak način, da 
bo prispevna stopnja za pokojninsko zavarovanje določena za daljše časovno 
obdobje, ne pa samo za eno leto. Obdobje petih let je najprimernejše za oceno 
potreb pokojninskega zavarovanja v okviru gospodarskih gibanj. V tem času 
bi bila stopnja enaka in s tem zagotovljena stabilnost sklada. 

V prispevno stopnjo za to petletno obdobje morajo biti vkalkulirane vse 
redne obveznosti, ki naj zagotovijo likvidnost sklada in pokrivanje morebitnih 
napak v načrtovanju kot tudi odstop od načrtovanih gibanj. Tako bo prispevna 
stopnja, primerjano z vsakim letom posebej, v prvih letih petletnega obdobja 
višja kot so dejanske potrebe, v zadnjih letih pa ne bo zadostovala, in bo treba 
razliko pokriti iz rezerv zbranih v prvih letih. 

Gre za rešitev vprašanja, kako želimo v petletnem obdobju pokrivati iz- 
datke pokojninskega zavarovanja, če obremenitve osebnega dohodka ne mo- 
remo več povečati in se odločimo za delno financiranje tudi iz minulega dela. 
V tem primeru je možno ustrezno znižati prispevno stopnjo za pokojninsko 
zavarovanje, ki zajema sredstva iz osebnega dohodka tako, da bi pokrivala 
samo izdatke obstoječega števila upokojencev in novi prirast. Vsaka tekoča 
usklajevanja pokojnin (z življenjskimi stroški in s standardom) pa je treba 
že v začetku prenesti na dohodke od minulega dela. Ti dohodki bi morali 
biti toliko večji, da bi v 10 letih omogočili oblikovanje rezerv v višini eno- 
letnih potreb pokojninskega zavarovanja. 

Stabilizacijo prispevne stopnje in zaviranje njene rasti je možno doseči 
le z oblikovanjem rezerv v taki višini, da bodo obresti od vloženega denarja 
razbremenile osebne dohodke, oziroma dale skladu take dohodke, da ne bo 
treba zviševati stopnje, vsaj občutno ne. Ta ukrep zahteva ustrezno visoke 
rezerve, ki jih je moč zbrati šele v nekaj letih. 

Da se viri financiranja ne morejo omejiti zgolj na osebni dohodek zava- 
rovanca, izhaja iz dejstva, da pravice upokojencev izhajajo iz njihovega pre- 
teklega dela, ki pa ni v celoti našlo finančnega odraza v skladu pokojninskega 
zavarovanja, temveč se je kot del opredmetenega dela investiralo neposredno 
iz akumulacije v razširitev in rekonstrukcijo gospodarstva. To je del, za ka- 
terega je bila vsakokratna prispevna stopnja za pokojninsko zavarovanje pre- 
nizka. Zaradi tega se danes dejansko priznavajo pravice, ki nimajo pokritja 
v skladu. 

Kot vir pri oblikovanju rezerv in tekočih izdatkov valorizacije v pokoj- 
ninskem zavarovanju torej, pridejo v poštev: 

— del obresti od poslovnega sklada kot odraz opredmetenega dela; 
—i del tako imenovanega državnega kapitala, to je del investicijskih sred- 

stev, vloženih v družbene investicijske sklade, s katerimi sedaj razpolagajo 
banke pod posebnim režimom, usmerjenih sredstev; 

— dohodek delovnih organizacij. 
Vir je treba izbrati na tak način, da bo čimbolj prikladen za gospodarstvo 

in da ne bo izzval različnih pogojev gospodarjenja med panogami in grupaci- 
jami delovnih organizacij. 

V sistemu financiranja je treba ohraniti tudi v bodoče načelo, da se z 
osnovnim prispevkom kot izrazom solidarnosti zavarovancev pokrivajo izdatki 
za pravice, ki so skupne vsem zavarovancem. Izdatke, izhajajoče iz večjega 
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rizika ali večjih pravic (kot so npr. izdatki zaradi večjega števila nesreč pri 
delu ali profesionalnih bolezni, povečano računanje zavarovalne dobe, oziroma 
znižanje starostne meje za delavce na težkih delih itd.), je treba nadomestiti 
z dodatnim prispevkom, ki ga plačuje delovna organizacija ali zavarovanec 
sam. Prav tako je treba zagotoviti posebna sredstva skladu tedaj, kadar je 
iz družbenih razlogov potrebno določeno vprašanje reševati pod ugodnejšimi 
pogoji za upokojevanje kot pa so splošni. 

Temeljni zakon o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja pred- 
videva poleg osnovnega prispevka še tri vrste dodatnega prispevka: 

1. za pokritje večjih obveznosti zaradi nesreč na delu in poklicnih bolezni; 
2. za kritje večjih obveznosti, ki nastajajo zaradi beneficiranja zavaro- 

valne dobe; 
3. za kritje stroškov invalidskega zavarovanja, ki presegajo določeno po- 

prečje stroškov tega zavarovanja na območju republike. 
Dodatni prispevek za nesrečo na delu in poklicne bolezni ter dodatni 

prispevek za beneficiranje zavarovalne dobe je treba obdržati tudi vnaprej. 
Ti dve obliki dodatnega prispevka pa se morata določiti po. zavarovalno-teh- 
ničnih računih, česar sedaj ni bilo. 

Dodatni prispevek za pokritje stroškov invalidskega zavarovanja, ki pre- 
segajo republiško poprečje, je v nasprotju z osnovnim smislom zavarovanja. 
Zaradi narave dela, lahko pa tudi zaradi povsem slučajnega kadrovskega se- 
stava članov delovne organizacije, so stroški invalidskega zavarovnja različni 
po panogah in vrstah dejavnosti. Te rizike morajo pokriti solidarno vsi za- 
varovanci. Dodatni prispevek lahko temelji le na povečanem, oziroma dodat- 
nem riziku (kot so nesreče na delu) ali pa na večjih obveznostih, ki so posle- 
dica večjih pravic zavarovancev (kot je beneficiranje zavarovalne dobe), ne 
pa na večjih izdatkih, ki so lahko le slučajni in se časovno premikajo z ene 
na drugo organizacijo. Takšen dodatni prispevek ni v skladu s solidarnostjo 
zavarovancev. 

Na ta način bi se financiranje pokojninskega zavarovanja zagotovilo iz 
naslednjih virov: 

— iz osebnega dohodka zavarovanca (osnovni prispevek), 
— iz sredstev delovne organizacije (dodatni prispevek), 
—• iz dohodkov iz naslova minulega dela, ki bi pokrivali vsa usklajevanja 

pokojnin, iz njih bi se oblikovale tudi kapitalne rezerve ter 
— iz sredstev družbeno-političnih skupnosti (za večje pravice kot jih 

določajo splošni pogoji). 
Pri financiranju pokojninskega zavarovanja se je treba dotakniti vpra- 

šanja pozavarovanja v zveznem merilu. Ker naj bi v bodoče pokojninsko za- 
varovanje izvajale samoupravne skupnosti pokojninskega zavarovanja, vendar 
v okviru splošnega ali temeljnega zveznega zakona in ustreznih republiških 
predpisov, pri katerih bi skupnosti same, če je to le mogoče, konkretizirale 
tako obveznosti kot pravice ter skrbele za zagotovitev sredstev, ni več mesta 
pozavarovanja v zveznem merilu. Pravih neznanih rizikov si v starostnem 
zavarovanju itak ne moremo zamisliti. V invalidskem in družinskem, zavarova- 
nju bi bilo teoretično možno, da tak rizik predstavljajo večje nesreče in elemen- 
tarne katastrofe, ki pa pri finančnem potencialu, kot ga imajo skladi, oblikovani 
za celo republiko, ne morejo ogroziti njihovega poslovanja. 
26 
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Pogoji za pridobitev pokojnine 

Pod tem naslovom ne bomo obravnavali le pogojev, ki jih mora zavaro- 
vanec izpolniti, da bi se mu priznala pravica do pokojnine, temveč tudi merila 
za določitev njene višine. To so elementi, od katerih so odvisne obveznosti 
sklada do upokojencev in, ki v končni konsekvenci predstavljajo merilo za 
obremenitev narodnega dohodka za potrebe pokojninskega zavarovanja. Naj- 
pomembnejša elementa, ki vplivata na višino izdatkov, sta: 

a) starost, ki jo mora zavarovanec doseči, da bi lahko uveljavil pravico 
do pokojnine, ker je od nje odvisno, koliko časa se bo poprečno izplačevala 
pokojnina in 

b) razmerje pokojnine do osebnega dohodka. 
Cim nižja starost zavarovanca se zahteva in čim višje je razmerje med 

osebnim dohodkom in pokojnino, toliko večji so izdatki pokojninskega zava- 
rovanja. S primernim urejanjem teh dveh elementov je možno uravnovesiti 
izdatke za pokojninsko zavarovanje. 

1. Vstopna starost zavarovancev v pokojnino 

V obdobju osmih let veljavnosti prejšnjega zakona o pokojninskem za- 
varovanju od leta 1957 do 1964 so naraščale starostne pokojnine razmeroma 
hitro. Poprečna lestna stopnja porasta v SR Sloveniji znaša 7,7 %, v SFRJ pa 
celo 17,5 %. Če upoštevamo, da je letni porast pokojnin v drugih državah 
okrog 4 %, je ta stopnja naraščanja visoka. To pa je posledica nizkih starostnih 
mej za pokojnino, nadalje številnih izjem od že tako nizke starostne meje, 
hitrega spreminjanja strukture prebivalstva in pa tega, da so se v pokojnin- 
skem zavarovanju reševali tudi socialni in drugi pereči problemi. 

Intenziteta naraščanja števila upokojencev in s tem naraščanja izdatkov 
pokojninskega zavarovanja je odvisna od dveh faktorjev: od priliva novih 
upokojencev in od stopnje njihove umrljivosti. Posledica nizke starostne meje 
za pridobitev pravice do pokojnine je priliv velikega števila relativno mladih 
upokojencev, ki znižujejo stopnjo umrljivosti, zato je odpad upokojencev maj- 
hen. Cim večja je razlika med prilivom in umrljivostjo upokojencev, tem 
večja je tudi intenziteta naraščanja njihovega števila. Vstopna starost zava- 
rovancev v pokojnino je torej odločujoči dejavnik pri naraščanju in s tem tudi 
pri urejanju obveznosti pokojninskega zavarovanja. 

Vstopna starost je bila statistično obdelana ob popisu pokojnin 31. 12. 1967 
za vse starostne pokojnine. Po teh podatkih so v SR Sloveniji uveljavili sta- 
rostni upokojenci pokojnino: 

Pri starosti Moški Ženske 

51 do 55 let 
56 do 60 let 
61 in več 

do 50 let 7,91 % 
28,70 % 
40,03 % 
23,36% 

20,58 % 
36,68 o/o 
25,55 % 
17,19% 

100,00 % 100,00 % 

Vstopno starost po kategorijah zavarovancev vidimo iz naslednjega pre- 
gleda (dodatno je še poprečno trajanje izplačevanja pokojnine): 
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Kategorija 
zavarovancev 

Moški Ženske 
vstopna 
starost 

trajanje 
izplačev. 

vstopna 
starost 

trajanje 
izplačev. 

Splošni predpisi 57,33 
Vojaški zavarovanci 43,22 
Zavarovanci SNZ* 45,94 
Borci NOV pred 9. 9. 1943 54,28 

17,5 
28,0 
26,5 
20,0 

55,22 
44,20 
41,65 
50,65 

21,3 
20,0 
32,0 
25,0 

Skupaj 56,62 18,2 54,67 21,6 

Vstopna starost se je v času veljavnosti prejšnjega zakona postopoma 
zmanjševala, kar nam pokažejo tudi podatki o poprečni starosti upokojencev 
ob preračunavanju pokojnin s 1. 1. 1961, ob prevedbi pokojnin s 1. 1. 1965 
in ob popisu 31. 12. 1967. Poprečna starost starostnih upokojencev je bila: 

Moški 

Ob preračunu 1. 1. 1961 65,98 let 
Ob prevedbi 1.1. 1965 64,46 let 
Ob popisu 31. 12. 1967 64,85 let 

Ženske 

65,54 let 
62,73 let 
63,54 let 

Poprečna starost upokojencev ob popisu je znašala po kategorijah za- 
varovancev: 

Kategorij a 
zavarovancev Moški Ženske 

Splošni predpisi 
Vojaški zavarovanci 
Upokojenci SNZ 
Borci NOV 

65,62 let 
49.43 let 
50.44 let 
60,70 let 

64,86 let 
47,40 let 
45,32 let 
56,54 let 

Skupaj 64,85 let 63,54 let 

Tudi v letu 1965 in 1966 se je zniževala vstopna starost upokojencev, s 
tem pa tudi njihova poprečna starost, ker je uveljavilo pokojnino znatno 
število mladih zavarovancev zaradi možnosti upokojevanja še po prejšnjih 
predpisih (nižja starostna meja in enoletno poprečje osebnega dohodka). Pa 
tudi ukrepi ob gospodarski reformi, in njen vpliv v nekaterih delovnih organi- 
zacijah so povzročili večji priliv novih upokojencev, ki sicer še ne bi uveljavili 
pokojnine. Zato je znašal porast števila upokojencev v letih 1965 in 1966 še 
vedno 6,7 % ter je šele v letu 1967 padel na dobrih 4 %. 

Kaj lahko pričakujemo od povečanja starostnih mej od 55 na 60 oziroma 
od 50 na 55 let, ki se je dejansko začelo uveljavljati v letu 1967? 

Učinek povečanja starostnih mej za 5 let bi bil z uveljavitvijo novega 
temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju večji, če bi bile starostne 
meje absolutne in bi veljale za vse zavarovance ter, če ne bi uporabe prejš- 
njega zakona podaljšali praktično do sredine 1966. 

V starostnem intervalu od 56 do 60 let je v SR Sloveniji uveljavilo po- 
kojnino 40,03 % upokojencev, v starostnem intervalu od 51 do 55 let pa 

Sekretariat za notranje zadeve. 
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36,68% upokojenk. Za te starostne intervale je bila starostna meja pomak- 
njena na 60 oziroma 55 let, toda le za zavarovance, ki niso borci NOV pred 
9. 9. 1943 ali pripadniki posebnih kategorij zavarovancev. Že to dejstvo oslabi 
učinek povečanja spodnjih starostnih mej. Za zavarovance po splošnih pred- 
pisih je učinek največji v prvih letih petletnega obdobja. Od teh pa so se 
skoraj dve leti uporabljali prejšnji predpisi. Čimbolj se bližamo koncu pet- 
letnega obdobja, v katerem je bil zavrt priliv novih upokojencev, tem bolj 
slabi učinek povečanja spodnje starostne meje.. " ^ \ 

Trajen učinek povečanja starostnih mej ni toliko v zmanjšanem prilivu 
novih upokojencev v začetku, kot v zmanjšanju vstopne starosti v pokojnino 
za vse upokojence. Novi upokojenci so starejši, poprečna starost upokojencev 
se veča; s tem se veča stopnja njihove umrljivosti, ter zmanjšuje razlika med 
stopnjo priliva novih upokojencev in stopnjo umrljivosti vseh upokojencev. S 
povečano vstopno starostjo za pokojnino se skrajša poprečna doba prejemanja 
pokojnine. Res je, da povečanje vstopne starosti povzroči na drugi strani po- 
večanje števila invalidskih pokojnin, ker je stopnja invalidiziranja večja pri 
višjih starostih. Toda večina starostnih upokojencev, ki bi šli v pokoj prej, 
če ne bi bila starostna meja zvišana, je zdravih in za delo sposobnih. 

Določitev primerne vstopne starosti za starostno pokojnino je torej bistveno 
vprašanje za urejanje obveznosti pokojninskega zavarovanja. Starostne meje 
naj bodo v načelu veljavne za vse zavarovance, ne glede na kategorijo zava- 
rovancev in dolžino pokojninske dobe. 

2. Posledice znižanja vstopne starosti in pokojninske dobe 

Iz povedanega vidimo, da je spreminjanje vstopne starosti v smeri njenega 
zniževanja, nesprejemljivo, če ne želimo ogroziti finančnega položaja sklada 
pokojninskega zavarovanja ob sedanjih prispevnih stopnjah, oziroma obreme- 
niti gospodarstvo z novimi obveznostmi zaradi pokrivanja izdatkov za novi 
priliv upokojencev ali pa znižati že tako nizke pokojnine. Kljub temu, da je 
bilo prehodno obdobje razmeroma dolgo, in ni dovoljevalo logičnega zvišanja 
vstopne starosti zaradi stabilizacije stroškov pokojninskega zavarovanja, ce- 
nimo, da imamo v naši republiki več kot 7000 potencialnih upokojencev, ki bi 
uveljavili pokojnino takoj, če bi znižali vstopno starost. To pa predstavlja več 
kakor dveletni normalni dotok upokojencev. K temu moramo prišteti še število 
normalnih upokojitev po sedanji starostni meji 60, oziroma 55 let. 

Do kakšnih finančnih posledic pripelje sklad pokojninskega zavarovanja 
v SR Sloveniji znižanje starostne meje in pokojninske dobe za 5 let, lahko 
vidimo iz naslednjih podatkov. 

Ob sedanjih starostnih mejah za upokojitev pričakujemo, da se bo število 
starostnih upokojencev od leta 1969 do 1980 povečalo od 83 200 na 126 342. Pri 
znižanju za pet let, bi to število znašalo v letu 1980 kar 185 276 ali 58 934 več 
kot ob sedanjih pogojih. 2e to pomeni veliko intenzivnejšo rast potrošnje v 
skladu v prihodnjih letih. 

Če bi sprejeli tak predlog, bi imeli v letu 1969 skupno za 24 391 starostnih 
upokojitev več kot jih pričakujemo pod sedanjimi pogoji. 

Na višino potrošnje vpliva seveda tudi višina pokojnine, oziroma delež, 
ki jo ima v osebnem dohodku. Če vzamemo primer, da bi za 35 oziroma 30 let 
(ženske) pokojninske dobe vzeli sedanji odstotek osebnega dohodka t. j. 75 %, 
potem bi za leto 1969 znašale povečane obveznosti okrog 200 milijonov dinarjev; 
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le-te pa bi do leta 1980 zgolj zaradi naraščanja števila upokojencev narasle na 
490 milijonov, ne da bi upoštevali povečanje življenjskih stroškov in osebnega 
dohodka. To pomeni porast razlike od leta 1969 do 1980 za 145 %. 

Znižanje starostnih mej bi sicer povzročilo manjši priliv invalidskih upo- 
kojencev, ki pa ga je zaradi pomanjkanja statističnih podatkov težko oceniti. 
Po podatki iz leta 1967 znaša stopnja invalidiziranja v intervalu od 45 do 49 let 
starosti približno 1 % za moške, za ženske pa okrog 1,4 %. V starosti od 50 do 
54 let znaša ta stopnja za moške 3%, za ženske pa 3,1%; v starosti od 55 do 
59 let pa 5 %, oziroma 2,4 %. Stopnja invalidiziranja je največja v zadnjih letih 
pred izpolnitvijo pogojev starostne meje, zato bo znižanje spodnjih starostnih 
mej povzročilo znižanje števila invalidskih upokojencev. Toda spričo dejstva, 
da je v SR Sloveniji priliv invalidskih upokojencev za polovico manjši od sta- 
rostnih, bi znižanje priliva invalidskih pokojnin le malenkostno znižalo pove- 
čane obveznosti sklada za starostne pokojnine. Če pričakujemo v letu 1969 
skupno 9522 milijonov dinarjev osebnega dohodka, pomeni znižanje starostne 
meje in pokojninske dobe za 5 let že za to leto dodatno obremenitev bruto 
osebnega dohodka za potrebe pokojninskega zavarovanja za 2,09 %. 

Enake ugotovitve izhajajo tudi iz gradiva, ki ga je za federacijo obdelal 
zvezni zavod za socialno zavarovanje. Tudi ti podatki kažejo, da bi zaradi spre- 
menjenih pokojninskih normal znotno naraslo število upokojencev po letu 1975, 
predvsem žensk, število moških pa po letu 1980. Predvsem pa je treba priča- 
kovati velik prirast upokojencev v prvem letu po uvedbi znižane starostne meje 
in pokojninske dobe, ker je veliko število zavarovancev, ki imajo že izpolnjene 
pogoje po sedanjih predpisih; k temu pa moramo prišteti še vse tiste, ki se 
bodo upokojili pod blažjimi pogoji. Zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za po- 
kojnino že po sedanjih predpisih, je na področju Jugoslavije 38 430 ali 1,09% 
vseh zaposlenih. Če bi spremenili pogoje za pokojnino, bi lahko pričakovali, 
da bi šlo v prvem letu v pokoj 133 062 ali 3,77 % zaposlenih. To je sicer naj- 
večje možno število, ki pa ni realno, ker bo nekaj izmed teh umrlo ali se inva- 
lidsko upokojilo, nekaj jih bo pa seveda ostalo še naprej v delovnem procesu. 
Kljub temu pa lahko pričakujemo, da bi se število upokojitev povečalo^ za 
3,5-krat. 

S tem bi se bistveno spremenil tudi odnos števila upokojencev v primer- 
javi s številom aktivnih zavarovancev, ki zbirajo sredstva za njihove pokojnine. 
Ob sedanjih pogojih za pokojnino smo imeli v državi leta 1967 — 236 upoko- 
jencev na 1000 zavarovancev. Ta odnos bi se normalno do leta 1975 spremenil 
na 260 : 1000, kar pomeni poprečno letno povečanje za 3,4 %. Če pa spremenimo 
pogoje in znižamo starostno mejo in pokojninsko dobo za 5 let, bi se leta 1965 
ta odnos spremenil na 289 : 1000, kar pomeni poprečno letno rast števila upo- 
kojencev za 4,8 %. 

Ustrezno temu pa bi se seveda povečala tudi potrošnja sklada. 
V bodočem sistemu imamo sicer za določene dejavnosti ali delovna mesta 

lahko nižje vstopne starosti, oziroma ugodnejše vstopne pogoje za borce NOV, 
vendar pa morajo biti starostne meje v načelu enake ne glede na kategorijo 
zavarovancev in ne glede na dolžino pokojninske dobe. Vsako odstopanje 
od tega mora najti svoj odraz v realno povečanem prispevku sklada, kot smo 
že omenili. Administrativno upokojevanje, ne glede na starost in delovno dobo, 
ki je v sedanjem sistemu možno v armadi, ni mogoče združiti s pokojninskim 
zavarovanjem, niti proti plačilu dodatnega prispevka, ker ga ni mogoče ustrezno 
kalkulirati v izdatke in določiti zanj ustrezen prispevek. 
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Glede na načelo, da je le starost merodajna za upokojitev, se postavlja 
vprašanje, naj v bodoče odpade tudi možnost upokojitve le na podlagi zava- 
rovalne dobe 40 oziroma 35 let, ker je za pridobitev starostne pokojnine odločil- 
nega pomena dejstvo, da je zavarovanec dosegel določeno starost in predpo- 
stavljamo, da je postal zaradi tega nezmožen za delo. To v praksi seveda ne 
izključuje možnosti dejanske zaposlitve tudi po tej starosti, če zavarovanec to 
želi. 

3. Starostne meje žensk 

Vstopna starost zavarovancev v pokojnino se torej mora ravnati po po- 
prečni starosti aktivnega prebivalstva. V zvezi s tem se je med preučevanjem 
v delovni skupini postavilo vprašanje utemeljenosti različne vstopne starosti 
za ženske. Demografski podatki namreč kažejo, da traja življenje žensk starih 
55 let, leto in pol do dve leti dalj kot pri moških iste starosti. Ce je vstopna 
starost za ženske še pet let nižja, traja izplačevanje pokojnine ženskam okrog 
ene tretjine dlje kot moškim. Zaradi tega se postavlja vprašanje, ali naj bi 
ženska zgolj zaradi različnega spola imela nižjo vstopno starost in celo višji 
odstotek pokojnine za enako pokojninsko dobo. 

Kljub demografsko upravičenemu stališču o potrebi izenačevanja starostne 
meje žensk z moškimi delovna skupina meni, da v sedanjih razmerah tak 
ukrep ne bi bil primeren iz naslednjih razlogov: 

— pri sedanjih prizadevanjih, da obdržimo tako za moške kot za ženske 
sedanje starostne meje, bi bilo neralno pričakovati, da bi lahko za vso državo 
sprejeli celo zvišanje starostne meje za ženske, oziroma njihovo izenačitev z 
moškimi, saj si ni mogoče zamisliti, da bi imeli v SR Sloveniji za ženske dru- 
gačne pogoje glede na starost in delovne dobe kot v ostalih republikah; 

■—■ tak ukrep bi bil gotovo zelo radikalen in daljnosežen, zato je treba 
temeljito preučiti vse njegove ekonomske in socialne posledice, kot tudi kon- 
kretne instrumente, s katerimi bi beneficirali delovno dobo zaposlene matere; 

— ukrep je tako daljnosežen, da bi moral biti rezultat širšega družbenega 
sporazuma in ga torej ni mogoče rešiti s samim zakonom. 

4. Beneficiranje zavarovalne dobe 

Edina skupina zavarovancev z beneficirano dobo v evropskih državah, 
v katerih je financiranje izpeljano na podlagi prispevka od osebnega dohodka, 
so rudarji, ki jih lahko primerjamo v našem zavarovanju z zavarovanci z bene- 
ficirano zavarovalno1 dobo. Za rudarje obstoji v več državah poseben, od sploš- 
nega zavarovanja ločen nosilec zavarovanja, kot npr. v Avstriji, ZR Nemčiji, 
Franciji. Pokojninske normale so tako prilagojene, da plačujejo ti zavarovanci 
približno 20 % višji prispevek kot zavarovanci po splošnih predpisih. Ker izva- 
jajo zavarovanje rudarjev posebni samostojni nosilci zavarovanja, ne more 
priti do tega, da bi se obveznosti za večje pravice rudarjev pokrile s povečanim 
osnovnim prispevkom drugih skupin zavarovancev. 

V našem sistemu, kjer so zavarovanci z beneficirano zavarovalno dobo 
vključeni v rizično skupnost vseh zavarovancev po teritorialnem principu re- 
publik, je moč doseči pokritje večjih obveznosti skladov zaradi beneficiranja 
zavarovalne dobe le z dodatnim prispevkom, ki ustreza povečanim obveznostim 
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sklada. Če dodatni prispevek ne ustreza povečanim obveznostim sklada, se 
morajo ti stroški pokriti s prispevkom iz osebnega dohodka vseh zavarovancev. 

Temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju in temeljni zakon o invalid- 
skem zavarovanju določata med drugim, da zavisijo pravice zavarovancev tudi 
od vlaganja v sklad, to je od višine in od trajanja plačevanja prispevkov. Zato 
določa 17. člen temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju, naj se večje 
obveznosti skladov zaradi pridobitve in odmere pokojnine pod posebnimi pogoji 
krijejo z dodatnim prispevkom, ki se plačuje v sklad po predpisih o financi- 
ranju socialnega zavarovanja. Ti jasni predpisi se v praksi ne izvajajo tako 
dosledno kot je formulirano v omenjenih zakonih. Z obrazložitvijo, da prav 
tiste delovne organizacije, pri katerih je največ delovnih mest z beneficiran jem 
zavarovalne dobe, kot npr. rudarstvo, ne zmorejo plačati dodatnega prispevka 
v višini, ki ustreza povečanim obveznostim sklada, je predpisana motodologija, 
po kateri naj bi dodatni prispevek kril obveznosti le za bodoče zavarovane 
primere, medtem ko se obveznosti za že nastale primere pokrijejo z osnovnim 
prispevkom vseh zavarovancev po načelu solidarnosti. Tako določeni dodatni 
prispevek za beneficirano zavarovalno dobo pomeni za dolgo obdobje zelo malo, 
glede na obveznosti pokojninskega zavarovanja, ki jih to zavarovanje že ima. 

Posledica takšne prakse je, da se pri delovnih organizacijah in v javnosti 
ustvarja miselnost, da je benef iciranj e najcenejši način in da delovne orga- 
nizacije rešujejo svoje kadrovske probleme na račun pokojninskega zavarova- 
nja. V resnici pa je benef iciranj e zavarovalne dobe v taki obliki, kot je urejeno 
v sedanjem sistemu, izredno drago za vsakogar, ki bi moral plačevati realne 
dodatne prispevke. Če je res potrebno, da zaradi družbene delitve dela vsi za- 
varovanci nosijo del večjega bremena zaradi beneficiranega štetja zavarovalne 
dobe, potem ne sme biti ta del vsaj tako velik, da bi se z dodatnim prispevkom 
pokril le manjši del povečanih izdatkov. 

Sedanji sistem beneficiranja zavarovalne dobe ima pri starostnih pokoj- 
ninah dvojen učinek: 

— znižanje starostne meje sorazmerno beneficiranim letom zavarovanja; 
—• povečanje pokojninske dobe za vsako leto beneficirane zavarovalne dobe. 
Pri invalidskih in družinskih pokojninah znižanje starostne meje nima 

pomena in beneficiranje deluje le na povečanje pokojninske dobe oziroma od- 
stotka za odmero pokojnine za enako število let zavarovanja. 

Zavarovanci, katerim se zavarovalna doba beneficira, imajo zaradi bene- 
ficiranja večje pravice, ki zahtevajo v pokojninskem zavarovnju tudi večje 
obveznosti sklada. Za večje obveznosti mora ta skupina zavarovancev v prispev- 
kih vlagati praviloma toliko več, kolikor večje so obveznosti. 

Obveznosti za pokojnine tistih zavarovancev, ki se upokojijo administra- 
tivno, bi se morale kriti s sredstvi izven zavarovanja za ves čas, dokler tak 
upokojenec ne dopolni predpisane starosti. Če ima zavarovanec pravico do višje 
pokojnine kot ostali zavarovanci, bi se morale obveznosti za višjo pokojnino, 
kot bi bila iz zavarovanja, pokriti iz drugih sredstev. Za nekatere zavarovance, 
ki imajo priznane v pokojninskem zavarovanju številne posebnosti in so zanje 
možne tudi administrativne upokojitve, pa bi bilo najenostavneje, da bi jih 
izločili iz splošnega pokojninskega zavarovanja, kar zlasti velja za vojaške za- 
varovance. 

Ker se izplačuje povečana pokojnina zaradi beneficiranja dlje, se povečajo 
tudi obveznosti sklada: 
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Beneficiranje Zaradi 
znižanja starosti 

Zaradi povečanja 
zavarovalne dobe Skupaj 

50 "/o 
33 % % 
25% 

81,43 "/o 
58,19 % 

44,07 % 
30,77 »/o 
23,19 o/o 

126,50 % 
88,86 o/0 

70,18 »/o 46,99 % 

Kolikor se povečajo obveznosti, toliko odstotkov osnovnega prispevka mora 
znašati tudi dodatni prispevek, da bodo v celoti pokrite večje obveznosti zaradi 
beneficiran j a zavarovalne dobe. 

Pri invalidskih in družinskih pokojninah se zaradi povečanja zavarovalne 
dobe obveznosti povečajo le za odstotek. 

Odstotki bi se še povečali, če bi jih izračunali po pričakovalnem sistemu 
pokritja obveznosti s kapitalizacijo prispevkov in diskontiranjem pokojnin na 
dan zavarovanega primera. 

Da bi se pokazale praktične posledice takšnega beneficiranja, kot jih imamo 
v sedanjem sistemu, vzemimo, da je za starostne pokojnine potrebna prispevna 
stopnja 8 %, za invalidske in družinske pokojnine pa 6 %, skupaj torej 14 %. 
Pri tej predpostavki bi znašal dodatni prispevek: 

pri 50% benificiranju 12,94 % od osnove 
pri 33 7,3% beneficiranju 8,07 % od osnove 
pri 25% beneficiranju 6,30 % od osnove 

Ce bi delovne organizacije morale poleg osnovnega prispevka v višini 14 % 
plačati še dodatni prispevek po izračunanih stopnjah, bi drugače postavljale 
zahteve za beneficiranje delovnih mest; več bi bilo storjenega tudi za higiensko 
in tehnično varnosti ter za izboljšanje delovnih pogojev nasploh. 

Sedanji sistem beneficiranja zavarovalne dobe ni postavljen na dosledne 
izračune povečanih obveznosti, ki izvirajo iz beneficirane dobe. Sedanji sistem 
beneficiranja delovne dobe je potreben temeljitega pretresa s stališča, kakšno 
breme pomeni za sklade pokojninskega zavarovanja, ker se delovne organiza- 
cije, v kateri se zaposlitev šteje beneficirano, finančno breme skoraj v celoti 
prevali na pokojninski sklad. 

Sedanji sistem beneficiranja vodi še do tega, da gredo takšni zavarovanci 
v pokoj ne le 9, 7 oziroma 6 let prej kot ostali zavarovanci, temveč tudi, da 
gredo v pokoj že pri 45. letu starosti. Ko namreč takšen zavarovanec izpolni 
27, 30 oziroma 32 let dejanske zaposlitve na takšnih delih, dopolni že 40 let 
pokojninske dobe in ima pravico do upokojitve ne glede na starost. Sistemi 
v drugih državah ne omogočajo, da bi npr. rudarji uveljavili pokojnino že 
pri 45 do 47 let starosti, torej v dobi, ko so praviloma še sposobni za delo in 
imajo dragocene delovne izkušnje. 

Vprašanje je, ali je smotrno in ali je zares potrebno enako beneficiranje 
zavarovalne dobe v pokojninskem in v invalidskem zavarovanju. Sam temeljni 
zakon o pokojninskem zavarovanju pravi, da se beneficira zavarovalna doba 
zaradi narave in teže dela (9. člen) in pa zato, ker pri določeni starosti zavaro- 
vanec ne more več uspešno opravljati ustreznega dela (40. člen). 

Beneficiranje zavarovalne dobe zaradi narave in teže dela, katerih oprav- 
ljanje povzroča praviloma invalidnost, spada le v invalidsko zavarovanje, ne pa 
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tudi v starostno. Enako beneficiranje zavarovalne dobe v pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju ni potrebno pa tudi smotrno ni. 

Beneficiranje v pokojninskem zavarovanju bi kazalo opustiti. Za tista de- 
lovna mesta, na katerih zaposlitev starejših zavarovancev ne ustreza, naj se 
zniža starostna meja največ za pet let, toda le pod pogojem, če je zavarovanec 
na takih delih prebil vsaj 20 let. 

V invalidskem zavarovanju lahko ostane sedanji sistem beneficiranja, toda 
v sistemu je nujno potrebno znižati benefikacije na razumno in gospodarsko 
zmogljivost, ki naj dosega največ 25% povečanje obveznosti invalidskega zava- 
rovanja zaradi beneficiranja zavarovalne dobe za primere, kjer je beneficiranje 
največje. Večje obveznosti, ki jih ima pokojninsko zavarovanje zaradi bene- 
ficiranja, bi morale pokriti delovne organizacije, v katerih se zaposlitev šteje 
beneficirano; v skladu z načelom solidarnosti bi se lahko prevalil na vse za- 
varovance. 

Raven pokojnin 

Drugi odločilen faktor pri izdatkih pokojninskega zavarovanja, je raven 
pokojnin v primerjavi z osebnim dohodkom. Raven pokojnin ob priznanju po- 
kojnine je odvisen na eni strani od pokojninske osnove, na drugi pa od lestvice 
za odmero pokojnine. Raven pokojnine v času uživanja pa je odvisen še od 
prilagajanja pokojnine ekonomskim gibanjem. Vse te tri komponente so poleg 
števila upokojencev najbolj pomembne za obveznosti pokojninskega zavarovanja 
oziroma za njegove vsakoletne izdatke. 

1. Pokojninska osnova 

Ob snovanju pokojninskega sistema in njegovega pravilnega delovanja, 
je eno izmed bistvenih vprašanj, na kaj je zavarovanec pokojninsko zavarovan. 
Zavarovan je na pokojninsko osnovo, od katere se odmerja pokojnina ob na- 
stopu zavarovanega primera. Zato je formiranje te osnove, oziroma način ugo- 
tavljanja te osnove bistven za obseg zavarovančevih pravic in za obveznosti 
pokojninskega sklada. 

Splošno- ustavno načelo je, da samo delo in rezultati dela določajo ma- 
terialni in družbeni položaj delovnih ljudi. Ustavno načelo delitve po delu se 
mora spoštovati tudi v pokojninskem zavarovanju. Zaradi tega niso sprejem- 
ljivi predlogi, da se zavarovancem odmerjajo pokojnine po drugih merilih, ki 
niso rezultat dela, katera se izraža v dobljenem osebnem dohodku. Pokojninska 
osnova mora biti odraz načela delitve po delu, to je, ugotavljati jo je treba na 
podlagi zavarovančevega osebnega dohodka v krajšem ali daljšem časovnem 
obdobju. Razvrščanje zavarovancev v zavarovalne razrede po merilih kategorije 
delovnega mesta oziroma strokovne izobrazbe ali kvalifikacije bi nasprotovalo 
ustavnim načelom. 

Postaviti pravilen način ugotavljanja pokojninske osnove je odgovorna in 
težka naloga. Posebno delikatno je to vprašanje v tistih državah, kjer je gibanje 
osebnega dohodka podvrženo velikim spremembam. V večini držav se pokojnin- 
ska osnova ugotavlja na podlagi osebnega dohodka (ali na podlagi vplačanih 
prispevkov, kar je v bistvu isto) v daljšem ali krajšem časovnem obdobju pred 
nastopom zavarovanega primera. V našem sistemu se ugotavlja pokojninska 
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osnova na podlagi osebnega dohodka v petih ali desetih letih zavarovanja, kar 
je za zavarovanca ugodnejše. 

Razumljiva je težnja zavarovancev, da pred upokojitvijo povečajo svoj 
osebni dohodek. Zaradi tega je zavarovanje toliko bolj podvrženo takim tež- 
njam, kolikor krajše je obdobje, iz katerega se jemlje osebni dohodek ob ugo- 
tavljanju pokojninske osnove. Da se izognemo možnostim za špekulacije v 
posameznih primerih, je treba težiti za tem, da bo> to obdobje čim daljše. Razen 
tega se rezultati dela za vsakega posameznika dajo objektivneje ugotavljati le 
tako, če upoštevamo njegovo delo v daljšem obdobju. Najboljši primer, do česa 
pripelje upoštevanje osebnega dohodka iz kratkega obdobja, so dogajanja v 
letu 1965, ko so imeli zavarovanci še možnost za uveljavitev pokojnine z upo- 
števanjem osebnega dohodka za zadnjih dvajset mesecev. Zato se je v številnih 
primerih tem zavarovancem zvišal osebni dohodek ne glede na dejanske rezul- 
tate njihovega dela, samo z namenom, da se jim poveča pokojnina. 

Pokojninska osnova naj ostane tudi v bodoče osebni dohodek zavarovanca, 
ker je le-ta kljub defektom, ki se še kažejo v njegovem oblikovanju in delitvi 
— edino uporabno merilo prispevanja zavarovanca družbi in odraz delitve po 
delu. 

Ob upoštevanju osebnega dohodka iz daljšega časovnega obdobja je nujno 
preračunavanje osebnih dohodkov iz prejšnjih let na raven osebnih dohodkov 
v letu nastopa zavarovanega primera ali kakšno leto prej, kar označujemo kot 
valorizacijo osebnih dohodkov iz prejšnjih let. Potreba valorizacije osebnih do- 
hodkov iz prejšnjih let ni sporna ter ji s te strani tudi nihče ne oporeka. Veliko 
ugovorov pa je zoper valorizacijo, ko se presojajo učinki valorizacije osebnega 
dohodka v posameznih primerih. 

V našem sistemu, ko za pokojninsko osnovo jemljeme osebni dohodek iz 
petletnega koledarskega obdobja, se valorizira osebni dohodek iz prvih treh let, 
iz zadnjih dveh let pa ne. 

Glede ugotavljanja pokojninske osnove in njene valorizacije se je treba 
sprijazniti s tem, da v pokojninskem zavarovanju ni mogoče odpravljati ne- 
skladnosti pri osebnih dohodkih. Neskladnosti in anomalije, ki nastajajo pri 
osebnih dohodkih iz kakršnihkoli razlogov, se pojavljajo tudi pri odmeri pokoj- 
nine takšnemu zavarovancu. 

Nadalje mora biti jasno, da predstavlja pokojninska osnova poprečen osebni 
dohodek zadnjih petih koledarskih let, zato poprečen osebni dohodek skoraj 
nikoli ni in ne more biti enak osebnemu dohodku zadnjega leta ali poprečnemu 
osebnemu dohodku zadnjih dveh let. Pokojninska osnova je praviloma višja 
ali nižja, le v izjemnih primerih bi lahko bila enaka poprečnemu osebnemu 
dohodku zadnjih dveh let. 

Valorizacija individualnega osebnega dohodka po splošnih merilih, po> gi- 
banju osebnega dohodka vseh zaposlenih v republiki, nadalje valorizacija oseb- 
nega dohodka samo za prva tri leta od petih, povzroča povečanje pokojninske 
osnove v vseh tistih primerih, ko individualni osebni dohodek v prvih treh letih 
stagnira in zmanjšanje v tistih primerih, ko osebni dohodek v prvih treh letih 
narašča hitreje kot poprečje osebnih dohodkov v republiki. Če sprejemamo 
valorizacijo osebnega dohodka iz prejšnjih let, se moramo sprijazniti tudi z 
njenimi rezultati in sicer, da valorizirani osebni dohodek skoraj nikoli ni enak 
osebnemu dohodku v zadnjem ali predzadnjem letu pred upokojitvijo, ker je 
namen tega prav v tem, da se za ugotovitev pokojninske osnove jemlje daljše 
obdobje. 
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Valorizacijo osebnih dohodkov bi lahko opustili le v primeru, če bi upošte- 
vali osebni dohodek iz krajšega časovnega obdobja kot je pet let, kar pa ni 
smotrno, ker bi to omogočalo različna izigravanja. Da bi onemogočili izigrava- 
nje pokojninske osnove, bi morali časovno obdobje petih let celo podaljšati, 
s čimer bi dobili pokojninsko' osnovo, ki bi bila še bolj realna in bi še bol-ji 
ustrezala zavarovančevemu delovnemu prispevku. 

Pokojninska osnova je v vsakem letu odvisna od odstotka, za katerega so se 
povečali osebni dohodki v zadnjem letu. To je slaba stran zadnjega sistema 
valorizacije, ker ustvarja razlike med pokojninami, priznanimi v različnih letih 
kot vidimo iz naslednje primerjave verižnih in baznih indeksov naraščanja oseb- 
nih dohodkov in pokojninskih osnov v SR Sloveniji v letih 1965 do 1967: 

Osebni dohodek Pokojninska osnova 
Leto din Indeks Indeks     din     

verižni bazni verižni bazni 

1965 623 100 100 502,20 100 100 
1966 824 132,26 132,26 663,20 132,06 132,06 
1967 910 110,44 146,06 841,20 126,83 167,50 

Ker je osebni dohodek v letu 1965 in 1966 narastel skupno za 32 %, v letu 
1966 ni bilo razlike med porastom osebnega dohodka in pokojninsko osnovo. 
V letu 1967 pa je porastel osebni dohodek samo za 10,4 %. Ker pa je osebni 
dohodek v letih, iz katerih se osebni dohodek valorizira, porastel za veliko več, 
je to povzročilo hiter porast pokojninske osnove. Zato je vprašanje, kako od- 
opraviti takšne pojave in doseči, da bo pokojninska osnova rasla skladno z 
osebnim dohodkom. 

Sedanji sistem valorizacije ima še eno slabost. Kadar se ugotavlja pokoj- 
ninska osnova, gre v bistvu za ugotavljanje poprečnega osebnega dohodka v tem 
petletnem obdobju. Pri tem spravljamo individualni osebni dohodek iz prejšnjih 
let (v sedanjem sistemu iz prvih treh let) na raven gibanja osebnih dohodkov 
vseh zaposlenih v republiki. V našem sistemu valorizacije pa je odvisna individu- 
alna pokojninska osnova od tega, kako se je gibal individualni osebni dohodek v 
primerjavi s poprečnim osebnim dohodkom vseh zaposlenih v prvih treh letih 
petletnega obdobja. Za vsak individualni osebni dohodek se lahko ugotovi nje- 
gov odnos do poprečnega osebnega dohodka vseh zaposlenih za vsako leto po- 
sebej in tako se ugotovi tudi poprečen osebni dohodek v vsem petletnem ob- 
dobju. Izraženo v količnikih je npr. znašal individualni osebni dohodek: 1963 — 
130, 1964 — 120, 1965 — 100, 1966 — 95, 1967 — 90, raven individualnega 
osebnega dohodka se je v primerjavi s poprečnim osebnim dohodkom zmanj- 
šala. Drugi primer je obraten, saj so znašali količniki: 1963 — 90, 1964 — 95, 
1965 — 100, 1966 — 120 in 1967 — 130. V obeh primerih je v vseh petih letih 
individualni osebni dohodek v primerjavi s poprepčjem vseh zaposlenih izražen 
s količnikom 107. Po sedanjem sistemu pa ni. Osebni dohodek je bil v petletnem 
obdobju 70 % nad poprečnim osebnim dohodkom. Pokojninska osnova bi mo- 
rala znašati 841,2 X 107 = 900,08 din. Dejansko pa je znašala v primeru, ko je 
osebni dohodek naraščal, 902,67 din, v drugem primeru, ko je osebni dohodek 
padal, pa 895,42 din. 

V drugem primeru, ko je osebni dohodek padal, pa je zakon določil, da 
poprečje valoriziranega osebnega dohodka ne sme biti več kot 5 % višje od ne- 
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valoriziranega poprečnega osebnega dohodka zadnjih dveh let. Ce hočemo zares 
doseči, da bo pokojninska osnova in potem tudi pokojnina realen rezultat de- 
lavčevega dela v daljšem obdobju zavarovanja, je treba takšna nasilna omeje- 
vanja opustiti. 

Sedanji sistem valorizacije že kot sistem ne daje povsem pravilnih rezul- 
tatov in ga je treba ali popraviti ali pa zamenjati z drugačnim sistemom. 

Predlagamo enega izmed naslednjih dveh možnih sistemov valorizacije po- 
kojninske osnove: 

a) ob ugotavljanju pokojninske osnove se naj upošteva dohodek iz zadnjih 
10 koledarskih let zavarovanja, pri čemer se za nazaj upoštevajo le osebni do- 
hodki največ do leta 1961, ker za prejšnja leta ni zanesljivih podatkov, razen 
tega pa je bil v veljavi drugačen sistem. 

Valorizacija osebnih dohodkov iz prejšnjih let se izpelje tako, da se izra- 
čuna za vsako leto posebej količnik individualnega osebnega dohodka v primer- 
javi s poprečnim osebnim dohodkom vseh zaposlenih v republiki in se na pod- 
lagi količnikov v vseh 10 letih zavarovanja izračuna poprečen količnik indi- 
vidualnega osebnega dohodka v primerjavi s poprečnim osebnim dohodkom 
vseh zaposlenih. Ta individualni količnik pomnožimo s poprečjem osebnega 
dohodka vseh zaposlenih v republiki v zadnjih treh letih in tako dobimo indi- 
vidualno pokojninsko osnovo. 

Zaradi pojasnila navajamo primer za ta izračun: 

Triletno poprečje OD v Sloveniji: 

1965 — 623 din 
1966 — 824 din 
1967 — 910 din 

2357 : 3 = 785,66 din 

Primeri: Odnos indvidiualnega OD nasproti poprečju v republiki 

A. Rudarji B. Tekstil C. Zbornice 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

118,66% 
116,52% 
122,45 % 
130,49 % 
113,71 % 
102,85 % 

80,33 % 
78,99 % 
77,33 % 
82,82 % 
85,55 % 
81,97 % 

144,62 % 
145,99 % 
153,18 % 

164,33 % 
173,66 % 
150,21 % 

poprečno 704,68 : 6 = 117,44 486,99 : 6 = 81,16 932,32 : 6 = 154,63 

Osnova po predlogu: 

785,66 X 117,44 = 922,67 din 

785,66X 81,16 = 637,64 din 

785,66 X 154,63 = 1214,86 din 
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Sedanja osnova: 
936,80 din (+ 1,5 %) 

713,20 din (+ 11,8 %) 

1241,20 din (+ 2,1 %) 

b) Sedanji način valorizacije osebnih dohodkov s količnikom poprečne 
rasti osebnih dohodkov brez omejevanja tako določene pokojninske osnove 
glede na poprečje osebnega dohodka v zadnjih dveh letih. Za ugotavljanje po- 
kojninske osnove pa naj bi se upošteval osebni dohodek iz daljšega obdobja, 
vsaj iz obdobja desetih let. 

S tem, da bi se upošteval za pokojninsko osnovo osebni dohodek iz daljšega 
obdobja, bi omilili nihanje osebnih dohodkov, ki je posledica začasnega zastoja 
ali konjunkture v delovni organizaciji. Tako izračunana pokojninska osnova pa 
bolj ustreza zavarovančevemu skupnemu prispevku. 

2. Lestvica za odmero pokojnine 

Druga komponenta, s katero se določa raven pokojnin v primerjavi z oseb- 
nim dohodkom, je odvisna lestvica, po kateri se, glede na leta zavarovanja, 
odmeri pokojnina od pokojninske osnove. V našem sedanjem sistemu se gibljejo 
pokojnine od 35 % do 85 % pokojninske osnove za 15, oziroma 40 let (35 let 
za ženske) zavarovalne dobe. 

Pri določanju lestvice za odmero pokojnine je nastalo dvoje osnovnih 
vprašanj: 

— prvo, ali naj bo lestvica enotna za vse pokojnine ali pa je morda bolj 
umestna različna lestvica glede na višino pokojninske osnove; 

— drugo, kakšen naj bo poprečen odstotek ne glede na to, ali je lestvica 
enotna ali pa različna glede na višino pokojninske osnove. 

V splošnem velja načelo, naj pokojnina zagotovi delavcu približno tisti stan- 
dard, ki ga je imel v času dela, pri pokojnini pa naj odpade približno tolikšen 
del osebnega dohodka, kolikor se zmanjšajo potrebe upokojencev v primerjavi 
s potrebami aktivnih zavarovancev. 

Upokojenec praviloma več ne vzdržuje otrok, im,a urejeno stanovanje, sta- 
novanjsko in gospodinjsko opremo-, odpadli so stroški, ki jih ima neposredno 
z delom. Ocena, kolikšna naj bo pokojnina v razmerju do osebnega dohodka, 
je stvar dejanskih razmer v konkretni družbi. Tu je pomembna gospodarska 
zmogljivost družbe, dinamika in daljša perspektiva gospodarskega razvoja, 
ocena drugih potreb, ki jih moramo zadovoljiti, značaja družbene ureditve, ki 
pogojuje zlasti odnos do starega dela prebivalastva in njegovega deleža v 
ustvarjanju bogastva konkretne družbe, dalje razmerje med številom aktivnega 
in neaktivnega prebivalstva, končno pa tudi od ravni osebnih dohodkov in od 
tega, kakšen standard lahko zagotovi njihova poprečna raven. 

Ce s teh stališč ocenjujemo lestvico v sedanjem pokojninskem sistemu, 
ki zagotavlja za pokojninsko dobo 40 let pokojnino v višini 65 % pokojninske 
osnove, nastaja vprašanje, ah je takšen odstotek za odmero pokojnine primeren 
ali ne. Za oceno, da je za naše razmere in pogoje takšen odstotek previsok, 
govori več razlogov. Število upokojencev raste znatno hitreje kot število za- 
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poslenih, kar poraja finančne težave skladov, saj rastejo potrebe skladov hitreje 
kot ekonomske zmogljivosti gospodarstva. 

Drugo dejstvo pa je, da ob tako visoki lestvici za odmero novih pokojnin 
ne moremo starih pokojnin usklajevati z višino novih pokojnin. Iz političnih 
in socialnih razlogov pa ne moremo več trpeti tolikšnih razlik med starimi 
in novimi pokojninami. Če družba pri naši sedanji produktivnosti dela ozi- 
roma našem sedanjem narodnem dohodku ne zmore bistvenega povečanja 
starih pokojnin, potem je treba na novo določene pkojnine sorazmerno znižati 
in tako ublažiti sedanje preobčutne razlike in hkrati v globalu razpoložljivih 
sredstev nekaj pridobiti za uskladitev starih pokojnin. Kolikor bolj se dviga 
realna vrednost osebnega dohodka zaposlenih in kolikor bolj odstopa od živ- 
ljenjskega minimuma, tembolj upravičeno je večje odstopanje konkretne po- 
kojnine od doseženega osebnega dohodka. 

Kar zadeva vprašanje enotne ali različne lestvice za odmero pokojnin, je 
treba reči, da lestvica tudi v sedanjem sistemu ni popolnoma enotna. Različna 
je glede na spol, različna za posamezne kategorije, korigirana je z varstvenim 
dodatkom in najvišjo pokojninsko osnovo. Za naše razmere bi po naši oceni 
bila za zdaj najbolj primerna degresivna lestvica. 

Kaj govori za degresivno lestvico? Pokojnina ima namen zagotoviti sta- 
rostno preskrbo delavcev na približno takšni ravni, kot jo je delavec imel 
v času dela. Na starost pa odpadejo ali se zmanjšujejo nekateri izdatki vsem 
približno enako ne glede na višino osebnega dohodka, kot npr. stroški za 
vzdrževanje otrok, za zagotovitev stanovanja, opreme in podobno. Načelo 
solidarnosti zahteva, naj prispeva zavarovanec z višjimi osebnimi dohodki 
relativno več za reševanje socialno-varstvenih primerov v pokojninskem za- 
varovanju; taki primeri so zlasti varstveni dodatek ali minimalna pokojnina,, 
dodatek za pomoč in postrežbo, ugodnejši odstotek za odmero pokojnine tistim, 
ki imajo sorazmerno malo let, štetje za pokojnino obdobij, ko ni bilo po- 
kojninskega zavarovanja. Opazimo tudi to: čimvečji je osebni dohodek, tem 
več je navadno anomalij v delitvi po delu. Visoki, oziroma nadpoprečni osebni 
dohodki, ki zagotavljajo visoko- pokojninsko osnovo, se pri znatni večini za- 
varovancev ne pojavljajo vso dobo zavarovanja, temveč, predvsem v obdobju, 
ki je odločilno za določitev pokojninske osnove. 

Lestvica za odmero pokojnine naj bi bila zasnovana tako, da bi dajala za 
40 let pokojninske dobe (za ženske 35 let) pravico na 75 % pokojninske osnove, 
če bi ta ustrezala poprečnemu osebnemu dohodku vseh zaposlenih. Za nižje 
pokojninske osnove naj bi se ta odstotek povečeval (vendar največ do 85 %),. 
za višje pa ustrezno zniževal. 

Ob takšni lestvici za odmero novih pokojnin bi bilo možno odpraviti 
razlike med pokojninami v različnih obdobjih za enako delo in enako dobo. 
Odpadla bi tudi potreba po določanju najvišje pokojninske osnove, ali pa bi 
se le-ta lahko pomaknila znatno višje in zajemala samo tiste anomalije v de- 
litvi osebnih dohodkov, ki niso več realen odraz vloženega dela. 

Lestvica za odmero pokojnin mora biti ena sama za vse kategorije zava- 
rovancev. Lestvico bi morale določati skupnosti pokojninskega zavarovanja 
same, da bi bile prilagojene posebnim pogojem in potrebam, ki so različne 
v republikah. Zvezni zakon bi določal samo najnižji in najvišji odstotek. 

Posebne ugodnosti borcev NOV ne vplivajo na enotno lestvico, ker se 
morajo zanje zagotoviti posebni viri financiranja. 
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3. Usklajevanje pokojnin z ekonomskimi gibanji 

Tretja komponenta, od katere je odvisno razmerje pokojnine do osebnih 
dohodkov, je usklajevanje pokojnin z ekonomskimi gibanji. 

Sedanji sistem, ko se pokojnine obvezno usklajujejo' le z gibanjem živ- 
ljenjskih stroškov, nujno vodi do znatnih razlik v višini pokojnin. Pokojnine, 
priznane v prejšnjih letih za enako dobo in enako delo, zaostajajo za novimi 
pokojninami, ker osebni dohodki rastejo v poprečju hitreje kot življenjski 
stroški. Priznane pokojnine se hitro »starajo«. 

Staranje pokojnine je tem hitrejše, čim večja je razlika med rastjo osebnih 
dohodkov in naraščanjem življenjskih stroškov. 

Ker so osebni dohodki doslej naraščali za dobro četrtino hitreje kot živ- 
ljenjski stroški, je vodil sedanji način usklajevanja pokojnin po gibanju živ- 
ljenjskih stroškov nujno do znatnega in hitrega zaostajanja pokojnin, priznanih 
v prešnjih letih. Razlike so vsako leto toliko večje, kolikor večja je razlika 
med rastjo osebnih dohodkov in rastjo' življenjskih stroškov. Sedanji sistem 
lahko da zadovoljive rezultate le v stabilnem gospodarstvu, ko rastejo živ- 
ljenjski stroški s približno enako dinamiko, kot rastejo osebni dohodki, v dobi 
inflacije v gospodarstvu pa nujno odpove sistem usklajevanja pokojnin le z 
gibanjem življenjskih stroškov. 

V obdobju od 1963 do 1967 so bila v SR Sloveniji gibanja osebnega do- 
hodka, pokojninske osnove in življenjskih stroškov naslednja:- 

Indeksi naraščanja 
Leto osebnih dohodkov pokojninske osnove življenjskih stroškov 

bazni verižni bazni verižni bazni verižni 

1963 100 100 100 100 100 100 
1964 132 132 122 122 110 110 
1965 174 132 161 132 145 132 
1966 230 132 213 132 178 123 
1967 255 110,4 270 126,8 192 107,8 

Na podlagi teh indeksov znaša poprečna raven pokojnin, priznanih v 
prejšnjih letih v primerjavi s poprečno pokojnino, priznani v letu 1967: 

Pokojnina Odnosi pokojnin, priznanih v posameznih letih 
priznana*  

v letu 1964 1965 1966 1967 1968 

1963 100% 90,15% 90,15% 83,85% 71,26% 
1964 — 100,00% 100,00% 93,02% 79,05% 
1965 — — 100,00% 93,02% 79,05% 
1966 — — — 100,00 % 84,98 % 
1967 — — — — 100,00 % 

Ce bi bile pokojnine v obdobju 1963—1964 priznane po novem sistemu, 
bi prejšnje pokojnine iz leta 1963 zaostajale za pokojninami iz leta 1967 za 
28%, iz leta 1965 za 21%, iz leta 1966 pa za 14 %. To prejšnje zaostajanje 
je posledica ekonomskih gibanj v tem obdobju. Tudi če bi pokojnine uskla- 
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jevali z gibanjem osebnih dohodkov, bi le-te iz prejšnjih let zaostale za po- 
kojninami iz leta 1967 že zaradi tega, ker se pokojnine usklajujejo v začetku 
koledarskega leta z gibanjem osebnih dohodkov v preteklem letu. Vendar 
pomeni to le, da se pokojnine usklajujejo eno leto za porastom osebnih 
dohodkov. 

Torej gre le za časovno zaostajanje, ki bi ga lahko, seveda če bi bil 
porast osebnih dohodkov znatnejši, ublažili z delnim povečanjem že med letom. 
Pri usklajevanju pokojnin po poprečnem gibanju osebnih dohodkov nastajajo 
razlike predvsem zaradi različnega gibanja individualnih osebnih dohodkov 
v določenih dejavnostih, ki se lahko znatno razlikujejo od poprečnega gibanja. 
Takšne razlike bi lahko izravnali občasno z izrednimi usklajevanji. 

Vprašanje pa je, kako zagotoviti skladom pokojninskega zavarovanja 
potrebne dohodke za vsakoletno usklajevanje pokojnin z gibanjem osebnih 
dohodkov. 

Že usklajevanje pokojnin z življenjskimi stroški občutno povečuje vsako- 
letne izdatke sklada pokojninskega zavarovanja. V SR Sloveniji znaša uskla- 
ditev pokojnin z življenjskimi stroški v letu 1968 7,8 %, kar pomeni več kot 
5 % vseh izdatkov pokojninskega zavarovanja v letu 1968, pri čemer niso 
vračunane uskladitve v letih 1966 in 1967. Obvezno usklajevanje pokojnin 
z življenjskimi stroški je tudi eden izmed močnih razlogov, da hitro narašča 
potrebna stopnja osnovnega prispevka. 

S tem pa ni rečeno, da lahko prepustimo pokojnine njihovi usodi, saj so 
postale razlike med pokojninami, priznanimi v različnih časovnih obdobjih, 
že resen politični problem, ki zahteva rešitev. 

Prav zato, da bi skladom zagotovili potrebna sredstva za redno- usklaje- 
vanje pokojnin z gibanjem osebnih dohodkov, se predlagajo nekatere po- 
membne spremembe v pokojninskem sistemu, ki pomenijo relativno zmanj- 
šanje izdatkov pokojninskega zavarovanja. Mislimo predvsem na poprečno 
nižjo in degresivno lestvico za odmero pokojnine, na drugačno- ureditev bene- 
ficiran j a zavarovalne dobe in na dodatne vire financiranja pokojninskega 
zavarovanja, ki so nakazani v tem predlogu. 

Način usklajevanja pokojnin bi moral biti tudi bolj elastičen od sedanjega, 
če naj zares odpravlja ali pa vsaj na minimum zmanjša razlike med pokojni- 
nami, priznanimi v različnih obdobjih za enako delo- in enako pokojninsko 
dobo. Zvezni predpis bi moral določiti samo načela za usklajevanje pokojnin. 
Izpeljava uskladitve, zlasti določanja 'načina za usklajevanje pa bi moralo- biti 
v celoti prepuščeno republikam. Zvezni zakon naj bi določal le, kaj je treba 
ukreniti, ko nastanejo nesorazmerja med prejšnjimi in novimi pokojninami. 
Konkretne ukrepe za usklajevanje pokojnin pa naj bi sprejeli samoupravni 
organi reubliških skupnosti socialnega zavarovanja. 

Preizkusiti je tudi treba, ali je metoda, ki jo uporablja statistika pri 
ugotavljanju porasta življenjskih stroškov za aktivne zavarovance, ustrezna 
tudi za upokojence, ali pa bi se morali življenjski stroški za upokojence ugo- 
tavljati posebej, ker se struktura potrošnje upokojencev razlikuje od strukture 
potrošnje aktivnih zavarovancev, drugačna pa je tudi struktura njihovih 
družin. To je treba opraviti ne glede na to, da se kot najbolj ustrezno uskla- 
jevanje pokojnin po gibanju osebnih dohodkov. To pa zaradi tega, da se 
omogoči objektivno spremljanje gibanja realne vrednosti priznane pokojnine 
ter zviševanje pokojnin glede na povečani standard zaposlenih. 
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Nadalje bi moralo biti izravnavanje pokojnin, priznanih v različnih ča- 
sovnih obdobjih, obvezno za tiste pokojnine, ki padejo pod določeno mejo 
v primerjavi z osebnimi dohodki, npr.: izravnavanje je obvezno, če 85% po- 
kojnine padejo pod dve tretjini osebnega dohodka. V toliko je treba dopol- 
niti sedanjo ureditev, ker bi sicer prišlo do nevzdržnih razlik med starimi in 
novimi pokojninami. 

Enotnost sistema in samoupravljanje 
v pokojninskem zavarovanju 

V sedanjem pokojninskem sistemu je le malo vprašanj, ki bi bila pre- 
puščena normativnemu urejanju republik in samoupravnih organov pokoj- 
ninskega zavarovanja. Pa še za tista vprašanja, ki so glede urejanja v pristoj- 
nosti samoupravnih organov, vsebujejo zvezni predpisi toliko omejitev, da se 
je samoupravljanje praktično zreduciralo na golo ugotavljanje nekaterih dej- 
stev, kot npr. valorizacije osebnega dohodka in usklajevanje pokojnin z živ- 
ljenjskimi stroški, kjer se praktično samo sprejme kot samoupravni sklep 
izračuni porasta, ki ga je že ugotovila statistika. Pravega samoupravnega 
urejanja področja pokojninskega zavarovanja predpisi o pokojninskem zavaro- 
vanju ne poznajo in ga torej ni. 

Načelo enotnosti socialnega zavarovanja in načelo samoupravljanja si do 
neke meje nasprotujeta, zato zahtevata smotrno ureditev pristojnosti zvezne 
republike in samouprave na tem področju. Ob taki ureditvi je možno za- 
dovoljiti obe omenjeni načeli, tako da ne bodo kršene ustavne določbe. 

Zvezna zakonodaja naj bi s področja pokojninskega zavarovanja zaradi 
zagotovitve enotnosti sistema določila naslednje: 

— splošna načela za sistem pokojninskega zavarovanja; 
— krog zavarovancev in kaj se šteje za pokojninsko dobo; 
—• načela za določanje pokojninske osnove in kateri osebni dohodki se 

upoštevajo za pokojninsko osnovo; 
— minimalne in maksimalne pogoje za starostno pokojnino, to pomeni, 

pri kateri najnižji starosti in kakšni najmanjši pokojninski dobi se lahko za- 
gotovi pokojnina, pri kateri najvišji starosti in kakšni najmanjši pokojninski 
dobi se mora zagotoviti starostna pokojnina; 

— načelo degresije ter najvišji in najnižji odstotek v lestvici za odmero 
pokojnine; 

— načela za usklajevanje pokojnin z ekonomskimi gibanji; 
— načela za beneficiranje zavarovalne dobe; 
— načela za organizacijo in samoupravo pokojninskega zavarovanja v 

skupnostih; 
— vire financiranja; 
— način obračuna obveznosti med posameznimi skladi pokojninskega za- 

varovanja, če je imel upokojeni del zavarovanja pri drugih skladih. 
Te zakonodajne pristojnosti federacije so dovolj široke, da zagotovijo 

enotnost sistema pokojninskega zavarovanja v vsej državi. S takšno ureditvijo 
bi sicer imeli več samostojnih in neodvisnih pokojninskih ureditev, vendar 
bi bila med njimi zagotovljena nujna enotnost. Upoštevati moramo, da se 
bodo v bodoče pokojninski sistemi v posameznih republikah ali skupno za 
več republik med seboj v podrobnostih razlikovali, kar je v bistvu prav. 
27 
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Pokojninsko zavarovanje za vojaške osebe naj se izloči iz splošnega 
sistema pokojninskega zavarovanja in uredi v celoti z zveznimi predpisi. Vo- 
jaške osebe imajo poseben položaj, ki se povsem drugače razlikuje od ostalih 
zavarovancev; to pa zahteva tudi specifično ureditev njihovega pokojninskega 
zavarovanja, urejenega enotno za vso državo, bodisi v posebnem skladu za 
vso državo, ali pa morda celo kar v proračunu državnega sekretariata za 
narodno obrambo. 

Posebne pravice in ugodnosti borcev NOV naj ostanejo tudi v bodoče del 
pokojninskega sistema, čeprav se prav tako lahko uredijo s posebnim zakonom. 
V vsakem primeru pa je treba za obveznosti, ki izvirajo iz teh pravic, ločiti 
od rednih pravic iz pokojninskega zavarovanja in za razliko, za katero pre- 
segajo redne pravice, zagotoviti tudi posebne vire financiranja. 

Normativna pristojnost samouprave pokojninskega zavarovanja naj bi 
zlasti obsegala: 

a) na področju pravic: določanje konkretnih pogojev za pridobitev pravice 
do pokojnine (seveda v okviru minimalnih in maksimalnih pogojev, določenih 
z zakonom); konkretno določanje lestvice za odmero pokojnine v mejah zvez- 
nega predpisa; urejanje valorizacije pokojnin; določanje minimalne pokoj- 
ninske osnove, minimalne pokojnine ali varstvenega dodatka in pogojev za to; 
določanje najvišje pokojninske osnove, če se za to pokaže potreba; določanje 
pogojev za uživanje pokojnine; urejanje prostovoljnega višjega ali dodatnega 
zavarovanja; 

b) na področju financiranja in organizacije: konkretno določanje stopenj 
ali višine prispevkov: urejanje organizacije skupnosti in njene strokovne 
službe. 

Ob tako razmejenem normativnem urejanju pokojninskega zavarovanja 
bi le-to temeljilo na samoupravnem aktu zavarovancev samih, sprejetem po 
njihovih predstavnikih, za katerega bi se zavarovanci lahko odločili tudi na 
podlagi referenduma. Federacija bi v svoji pristojnosti to področje urejala 
s splošnimi ali temeljnimi zakoni, katerih določbe bi skupnosti pokojninskega 
zavarovanja obvezno prevzele v svoje splošne samoupravne akte. 

Samoupravni sistem pokojninskega zavarovanja in nova vloga strokovno- 
administrativne službe zahtevata tudi drugačen postopek za uveljavljanje 
pravic zavarovancev. Pokoj ninsko-za varovan je kot samoupravna organizacija 
zavarovancev s svojo strokovno-administrativno službo namesto sedanjih za- 
vodov za socialno zavarovanje ne more več ostati v nadrejenem položaju do 
zavarovanca, ki skupnost dejansko upravlja in gospodari z njenimi sredstvi. 
Tako imenovano odločanje v upravnem postopku o pravicah iz pokojninskega 
zavarovanja mora odpasti, če želimo iz sistema odstraniti enega najbolj vidnih 
ostankov nekdanjega državnega zavarovanja in državnega urejanja tega pod- 
ročja. Organi pokojninskega zavarovanja naj v bodoče le ugotavljajo, kakšne 
pravice si je zavarovanec pridobil s plačevanjem prispevkov in z izpolnitvijo 
določenih drugih pogojev. V novih zavarovalnih odnosih gre torej za držav- 
ljansko-pravno razmerje med skupnostjo — skladom in zavarovancem, ne pa 
za nadrejenost skupnosti ali morda celo zavoda za socialno zavarovanje med 
zavarovancem in njegovimi pravicami, saj je nadrejenost značilna in normalna 
le med državo in državljanom. Zato tudi spori, ki bi nastali pri ugotavljanju 
obstoja ali obsega pravice, ne spadajo v upravni postopek in pred upravna 
sodišča, temveč samo pred redna sodišča. S tem bi bila zagotovljena večja 
pravna varnost obeh strani in večja ekspeditivnost pri ugotavljanju pravic. 
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Organizacija pokojninskega zavarovanja 

Republiška skupnost socialnega zavarovanja, ki upravlja pokojninsko za- 
varovanje, je v sedanjem sistemu z zakonom določena teritorialno organizirana 
skupnost zavarovancev določene republike. Pri tem ni možno kakršnokoli 
spreminjanje njenega poslovnega območja, niti ni možna delitev enotne repu- 
bliške skupnosti. 

Skupnost je pristojna za sprejemanje normativnih aktov in dajanje smer- 
nic politike pokojninskega zavarovanja. Poleg tega ima pravico nadzora nad 
poslovanjem službe socialnega zavarovanja. 

Poleg skupnosti socialnega zavarovanja obstoji še republiški zavod za 
socialno zavarovanje, ki izvaja za območje republike pokojninsko' zavarovanje, 
vendar le bolj v nadzornem in instruktažnem smislu ter odloča o pritožbah 
zavarovancev, medtem ko o konkretnih pravicah iz pokojninskega zavarovanja 
odločajo komunalni zavodi za socialno zavarovanje. 

Tak dvotiren sistem organizacije socialnega zavarovanja je bil predviden 
zaradi uveljavitve načela samouprave neposrednih uživalcev in ustvarjalcev 
sredstev za pokojninsko zavarovanje v okviru skupnosti ter zaradi vzpostavitve 
samoupravljanja v delovni skupnosti zavodov za socialno zavarovanje. 

Glede na organizacijo bodočega pokojninskega zavarovanja nastaja vpra- 
šanje, ali je v novi samoupravni organizacijski obliki še potrebna delitev na 
zavarovalno skupnost kot samostojno samoupravno organizacijo in na zavod 
kot samostojno delovno organizacijo, ki za skupnost in zavarovance opravlja 
strokovne in administrativne zadeve. Normalna organizacija bi bila takšna, 
da bi bila nosilec pokojninskega zavarovanja z vsemi obveznostmi in pravicami 
skupnost zavarovancev samih, sedanji zavod pa le strokovni in administrativni 
organ skupnosti. Ta strokovno-administrativni organ skupnosti bi imel tudi 
v novi vlogi kot delovna enota svoje samoupravne pravice in bi tudi v bodoče 
lahko samostojno uveljavljal načela ustvarjanja in delitve dohodka, tesneje pa 
bi bil vezan na skupnost pokojninskega zavarovanja, ki bi načelno določala 
njegovo organizacijo po potrebah in nalogah skupnosti. 

Šele ob takšni ureditvi pokojninskega zavarovanja bi se povsem razvilo 
samoupravljanje na tem področju. Z natančnejšo določitvijo pristojnosti fede- 
racije in republike in ureditvijo financiranja bi lahko prišla samouprava bolj 
do izraza na normativnem področju pri urejanju pravic, pri zbiranju in go- 
spodarjenju s sredstvi skupnosti, formiranju rezerv in zagotavljanju ustrezne 
organizacije skupnosti in strokovno-administrativne službe. 

Samoupravne pristojnosti organov skupnosti so bile prikazane v prejšnjem 
poglavju. Zavodi za pokojninsko zavarovanje bi opravljali kot administracija 
skupnosti vse zadeve za skupnost in za zavarovance. 

Vsekakor pa je možnost in potreba, da se pokojninsko zavarovanje loči 
od zdravstvenega in organizira kot posebna služba. 

Skupnost pokojninskega zavarovanja delavcev bi bila ustanovljena načelno 
za območje republike, ker le-ta predstavlja v naših razmerah dovolj veliko 
rizično skupnost. V zveznem, zakonu mora biti dana možnost, da se skupnosti 
lahko po dogovoru združujejo in razdružujejo. Skupnost ima svoj najvišji 
organ skupščine in izvršilne organe ter svojo administracijo. Skupnost izvaja 
pokojninsko zavarovanje na svojem območju, ugotavlja pravice zavarovancev, 
zoper njene ugotovitve je možno uveljavljati pravico samo še s sodnim po- 
stopkom. 
27* 



420 Priloge 

Starostno zavarovanje kmetov 

Vse bolj se kaže potreba po uvedbi starostnega zavarovanja zasebnih 
kmetov. To zavarovanje je treba podobno kot je bilo to storjeno za zdrav- 
stveno varstvo, urediti s splošnim zveznim zakonom, ki naj bi predpisal zaradi 
specifičnih razmer in potreb kmetijstva v posameznih republikah samo okvire 
tega zavarovanja. 

V SR Sloveniji bi bilo treba to zavarovanje izpeljati kot obvezno v okviru 
posebne rizične skupnosti, ločeno od pokojninskega zavarovanja delavcev. Za- 
radi ekonomičnosti bi lahko prepustili strokovno službo organom, ki bodo 
izvajali pokojninsko zavarovanje za delavce. 

Glede na nepreučene probleme s tega področja, je v obsegu zavarovanja 
težko reči kaj določnega. Zaradi orientacije navajamo le nekaj osnovnih ugo- 
tovitev, ki vplivajo na obliko tega zavarovanja. 

Predvsem je treba ugotoviti, da je starostna struktura kmečkih zavaro- 
vancev v SR Sloveniji za uvedbo pokojninskega zavarovanja precej neugodna. 
Se slabša je starostna struktura nosilcev zavarovanja (kmečkih gospodarjev). 
Dve tretjini kmetov je starih 55 ali več let. Podatki kažejo tudi, da je približno 
četrtina kmetov nesposobnih za pridobitno delo, ker so stari 70 ali več let. 
Iz tega sledi, da bi bilo razmerje aktivnih kmetov v primerjavi z neaktivnimi 
v začetku 4:1, če postavimo starostno mejo za pridobitev pokojnine 70 let, 
torej bi štirje kmetje morali vzdrževati enega upokojenca. 

Iz tega izhaja, da je v SR Sloveniji nemogoče izpeljati starostno zavaro- 
vanje kmetov na prostovoljni osnovi, ker bi se porušilo razmerje med aktiv- 
nimi in neaktivnimi kmeti zaradi tega, ker se mladi kmetje ne bi vključili 
v zavarovanje, ostali pa ne bi mogli vzdržati bremena stroškov za pokojnine, 
kljub visoki pristopni starosti, ki daje pravico do pokojnine. 

Zato je treba rešiti vprašanje, kdo je obveznik prispevka za zavarovanje. 
Menimo, da je to vedno lastnik kmetije, ker se proizvodnja na kmetiji na- 
daljuje, ne glede na to, ali je prejšnji gospodar upokojen. Ko gospodar ostari 
ali umre in prejema rento njegova žena, pridobiva pravico že njegov naslednik. 

Renta naj bi bila za vsakega zavarovanca enaka, ne glede na leta starosti 
in višino katastrskega dohodka. Prispevek bi bil torej enak za vse zavarovance. 
Možna pa bi bila tudi uvrstitev zavarovancev v rentne razrede in diferenci- 
rano plačevanje prispevka po katastrskem dohodku. 

Obveznosti sklada so odvisne od višine pokojnine, ki bi jo določili, in od 
priliva upokojencev, posebno od prvega, ki bi bil predvsem odvisen od pri- 
stopne starosti. Razen tega bi vplivala na višino sredstev tudi čakalna doba 
od uvedbe do dejanskega izvajanja pokojninskega zavarovanja. 

Ob domnevni pokojnini 2400 dinarjev na leto bi bilo treba plačevati letni 
prispevek 600 dinarjev. Ob čakalni dobi treh oziroma petih let in vstopni 
starosti 70 let, bi bilo finančno stanje v skladu naslednje: 

Čakalna doba 
5 let 

Čakalna doba 
3 leta 

Prispevki 
6% obresti 

572 440 
119 879 
692 319 
406 236 
286 083 

572 440 
88 334 

631 254 
542 923 

Skupaj 
Izdatki 
Rezerva 88 331 
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Sprejemljiva je torej le čakalna doba petih let, ker v nasprotnem primeru 
sklad po 10 letih poslovanja ne bi imel več zadosti razpoložljivih sredstev. 

Ob spremenjenih pogojih se seveda ustrezno spremeni tudi zgornji izračun. 
Nastaja pa vprašanje, kako financirati to obliko pokojninskega zavaro- 

vanja glede na to, da imamo v sedanji fazi kar 46,02% kmetij, ki imajo do 
2000 dinarjev katastrskega dohodka, ob zgornji kalkulaciji pa znaša prispevek 
skoraj tretjino tega. Razen tega pa imamo prav na teh kmetijah 50,51 % 
kmetov, ki so stari nad 65 let. Proces razslojevanja vasi je torej na teh kme- 
tijah še posebno opazen, ker zelo otežuje uvedbo pokojninskega zavarovanja. 
Zaradi tega ne bo možno financirati pokojninskega zavarovanja kmetov zgolj 
iz njihovega lastnega prispevka, temveč bo potrebna pomoč družbene skup- 
nosti. 

Poleg obveznega zavarovanja bi bilo možno izpeljati tudi neko obliko 
višjega zavarovanja, ki bi bilo ločeno od obveznega, dajatve pa bi bile točno 
vezane na višino vlaganja v sklad. 

C. PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV SISTEMA 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 

Osnovni namen našega invalidskega zavarovanja je, da delovnega invalida 
vključi v zaposlitev na ustrezno delovno mesto in ga tudi odškoduje za iz- 
gubljeni osebni dohodek; tistim invalidom pa, ki so za delo popolnoma ne- 
zmožni, pa prizna invalidsko pokojnino. Iz tega torej izhaja, da je osnovna 
metoda invalidskega zavarovanja rehabilitacija in zaposlitev invalida, le v 
skrajnem primeru pa plačilo invalidske pokojnine. 

Za invalidsko zavarovanje veljajo glede elementov zavarovanja v poglavju 
o pokojninskem zavarovanju navedene ugotovitve in predlogi. Zaradi tega na 
tem mestu ne bomo poročali o pokojninskih osnovah, vračunavanju delovne 
dobe, usklajevanju pokojnin itd., ker v tem pogledu ni nobene razlike med 
pokojninskim in invalidskim zavarovanjem. To poglavje vsebuje torej le spe- 
cifičnosti, v katerih invalidsko zavarovanje odstopa od starostnega in dru- 
žinskega. 

Za presojo, ali gre za delovnega invalida ali ne, je bistveno vprašanje, 
kaj razumemo pod pojmom invalidnosti. 

1. Invalidnost 

Invalidnost je po sedanjih predpisih o invalidskem zavarovanju upravi- 
čena takrat, ko je zavarovanec popolnoma nezmožen za svoje delo in za drugo 
ustrezno delo, oziroma je zmožen svoje delo opravljati le z nepolnim delovnim 
časom ali drugo ustrezno delo s polnim ali nepolnim delovnim časom. »Drugo 
ustrezno delo« je tako delo, na katerem je invalid sposoben delati, glede na 
preostalo delovno sposobnost, z delovnim naporom, ki ne poslabša njegove 
invalidnosti in z normalnim delovnim učinkom, upoštevaje njegovo splošno 
in strokovno izobrazbo ter stopnjo okvare telesne celovitosti. 

Pravni obseg tako imenovanega »svojega dela« pa je v sedanji zakonodaji 
preozek, ker je vezan na konkretno delovno mesto. Zato bi bilo ta pojem 
potrebno razširiti tako, da bi zajemal vsa dela zavarovančevega poklica, ozi- 
roma njegove stroke in tista, za katera si je pridobil potrebno znanje. Tako 
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bi bil povratek invalidov v delovni proces lažji, zmanjšalo bi se njihovo število 
ter s tem izdatki za invalidsk-o zavarovanje. 

Določanje drugega ustreznega dela zgolj na osnovi formalne kvalifikacije, 
potrebne za delo, ki ga je delovni invalid opravljal pred nastopom invalidnosti, 
je prav tako preozko in onemogoča smotrno rehabilitacijo invalidov. Drugo 
delo naj bi bilo po novih določbah tisto, ki je enako vrednoteno kot delo, 
katerega je delavec opravljal pred invalidnostjo s poudarkom ne le na stro- 
kovni, temveč tudi na splošni izobrazbi invalida. 

2. Financiranje invalidskega zavarovanja 

Izdatki za invalidsko zavarovanje so sestavni del potrošnje sklada inva- 
lidsko-pokojninskega zavarovanja, s katerim gospodari republiška skupnost 
socialnega zavarovanja. Potrošnja za te potrebe se izvaja na dva načina: 

— neposredno iz sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja za inva- 
lidske pokojnine in invalidnine in 

— posredno prek sklada zdravstvenega zavarovanja, ki mu sklad in- 
validsko-pokojninskega zavarovanja odstopa del sredstev — za stroške poklicne 
rehabilitacije in oskrbnine ter za zaposlitev in nadomestila. Ta del sredstev 
postane del sklada zdravstvenega zavarovanja, ki nosi rizik večjih ali manjših 
dejanskih stroškov za omenjene pravice. 

Sredstva za potrebe samega invalidskega zavarovanja se zbirajo z osnov- 
nim prispevkom za invalidsko-poko j ninsko zavar ovanj e. Del tega prispevka 
se uporablja skupno z dodatnim prispevkom, ki ga plačujejo tiste delovne 
organizacije, katere imajo večje število nesreč na delu, za potrebe invalidskega 
zavarovanja. Čeprav je tudi ta prispevek dohodek enotnega invalidsko-pokoj- 
ninskega sklada, ima vendarle značaj spodbudnega instrumenta za znižanje 
rizika, posebej še v invalidskem zavarovanju. Z zniževanjem števila nesreč na 
delu se namreč delovna organizacija uvršča v razred, v katerem plačuje nižji 
dodatni prispevek. 

Glede na to je treba ugotoviti: 
— da financiranje izdatkov za poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje in- 

validov ni izpeljano dosledno. Primerneje bi bilo, če se v te namene v bodoče 
ne bi izdatki več posredno financirali iz sklada invalidsko-pokojninskega zava- 
rovanja z izločanjem dela sredstev skladu zdravstvenega zavarovanja, temveč 
bi se dosegla popolnejša spodbuda komunalnih skupnosti za rehabilitacijo in 
zaposlitev invalidov in večji interes za racionalno potrošnjo tako, da bi se ti 
izdatki prenesli neposredno med obveznosti sklada zdravstvenega zavarovanja. 
Posledica tega bi bilo določeno- malenkostno zvišanje prispevne stopnje za 
zdravstveno zavarovanje in ustrezno znižanje prispevka za pokojninsko zava- 
rovanje, kar pa bi se na razpoložljiva sredstva skladov odrazilo enako kot 
sedanje odstopanje sredstev. Pokojnine in invalidnine pa bi ostale neposredna 
obveznost pokojninskega sklada; 

— zaradi večje spodbude ustreznega zaposlovanja invalidov je del ob- 
veznosti iz invalidskega zavarovanja treba prenesti tudi na delovne organi- 
zacije. Obveznosti, ki nastanejo zaradi rehabilitacije in zaposlovanja invalidov, 
je treba deliti med komunalno skupnostjo socialnega zavarovanja in delovne 
organizacije tako, da nosi v določenih primerih delovna organizacija vse 
stroške, pri nekaterih pa nastopi kot izplačevalec proti refundaciji izdatkov 
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iz sklada zdravstvenega zavarovanja, vendar ne v dejansko potrošenih zneskih, 
temveč v obliki pavšala za posamezen primer; 

— dodatni prispevek zaradi nesreč na delu mora ostati v sistemu še vedno 
kot element spodbude delovnih organizacij za zniževanje nesreč na delu in 
pri poklicni bolezni. Delovne organizacije, pri katerih je stopnja invalidiziranj a 
večja, naj plačujejo tudi višji dodatni prispevek. 

3. Poklicna rehabilitacija 

Poklicna rehabilitacija, kot sodobno sredstvo invalidskega varstva, naj se 
zadrži v sistemu, ker je to družbeno in ekonomsko upravičeno. Toda ta institut 
je treba prilagoditi našim dejanskim potrebam in možnostim ter izločiti ugo- 
tovljene slabe strani, da bi ta oblika invalidskega varstva dosegla poln uspeh. 
Posebno v sedanjih pogojih je težje najti invalidu ustrezno delo in ga za(- 
posliti, če nima potrebne strokovne usposobljenosti. Zato je treba poklicno 
rehabilitacijo delovnih invalidov smeleje določati in tudi postaviti na ustrezno 
strokovno raven. Zaradi pomanjkanja ustreznih institucij in strokovnjakov se 
je poklicna rehabilitacija doslej opravljala z manjšim uspehom. . 

Pravico do poklicne rehabilitacije ima delovni invalid, ki ni starejši od 
45 let (ženska 40 let), če se seveda lahko glede na preostalo delovno zmožnost 
usposobi za drugo delo. V času rehabilitacije ima invalid pravico do oskrbnine. 

Stroški za poklicno rehabilitacijo bi bremenili sklad zdravstvenega zava- 
rovanja kot je bilo že povedano v predhodnem poglavju le v primeru, če bi 
delavec postal invalid zaradi nesreče na delovnem mestu ali zaradi poklicne 
bolezni, pa bi stroški bremenili samo delovno organizacijo. 

Pravico do poklicne rehabilitacije bi morali imeti predvsem tisti delovni 
invalidi, ki imajo na predpisan način pridobljeno strokovno izobrazbo ter tudi 
ustrezno splošno znanje. Vendar pa je treba v novih predpisih določiti to 
pravico tudi za nekvalificirane delavce, tako da bi se s priučitvijo lahko ha- 
bilitirali za drugo delo. Sedanji tehnološki procesi zahtevajo vse višje stro- 
kovno znanje ter manjši fizični napor, kar omogoča uspešnejše vključevanje 
v delovni proces invalidov, ki so sicer telesno prizadeti, psihično pa zdravi. 

4. Zaposlitev na ustreznem delu 

Pravico do zaposlitve na ustreznem delu ima delovni invalid, ki za svoje 
prejšnje delo ni več povsem sposoben, lahko pa bi se zaposlil na ustreznem 
delu s polnim ali nepolnim delovnim časom. Seveda, štejemo za invalida tudi 
delavca, ki sicer še lahko opravlja svoje delo, vendar le v skrajšanem delov- 
nem času. 

Socialna rehabilitacija invalida se uresniči le, če mu je preskrbljeno 
ustrezno delo, ki ga bo opravljal s poprečnim učinkom zdravstvenega delavca 
in brez nevarnosti, da bi se mu invalidnost povečala. Zaradi zagotovitve pri- 
bližno enake življenjske ravni kot pred nastopom invalidnosti, se invalidu 
izplačuje nadomestilo, ki naj bo določeno v takem razmerju do njegovega^ 
osebnega dohodka iz časa pred invalidnostjo, da ga bo spodbujalo k činv 
prejšnji zaposlitvi. 

Pravico do zaposlitve imajo po sedanjih predpisih invalidi, ki so mlajši 
od 55 let (ženske 50 let). To starostno mejo bi bilo treba obdržati tudi v bodoče, 
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ker zaposlovanje oseb, ki so tik pred izpolnitvijo pogojev za starostno pokoj- 
nino, ni smotrno. Tak invalid naj bi pridobil pravico do starostne pokojnine. 

Delovni invalid ne bi pridobil pravice do nadomestila, oziroma bi jo iz- 
gubil, če ne bi hotel sprejeti zaposlitve na ustreznem delu. 

Ob zaposlovanju delovnih invalidov je treba v bodoče bolj poudariti od- 
govornost delovnih organizacij. Po sedanjih predpisih so delovne organizacije, 
državni organi in zasebni delodajalci dolžni obdržati na delu oziroma po kon- 
čani poklicni rehabilitaciji sprejeti na delo delovnega invalida, ki je postal 
pri njih invalid zaradi nesreče na delu ali poklicne bolezni. Ce delovna organi- 
zacija zanj nima delovnega mesta, ga mora zaposliti drugod. Takih delovnih 
invalidov je okrog 5 %. 

Glede zaposlovanja invalidov bi bilo treba prenesti na delovne organizacije 
večji rizik. V enak položaj je potrebno postaviti tudi državne organe in za- 
sebne delodajalce: 

— delovne organizacije, državni organi in delodajalci morajo obdržati 
invalida na delu, oziroma ga sprejeti nazaj na delo, ne glede na to, ali je 
vzrok invalidnosti nesreča na delu ali poklicna bolezen ali pa je vzrok po- 
škodba izven dela oziroma bolezen; 

— delovna organizacija mora preskrbeti delavcu, ki je postal invalid za- 
radi nesreče na delovnem mestu ali poklicne bolezni, delo tudi v drugi organi- 
zaciji, če ga sama nima; 

— delovna organizacija je dolžna izplačevati invalidom nadomestila glede 
na pravico do zaposlitve na ustreznem delu in sicer: 

a) za invalida zaradi nesreče na delovnem mestu ali poklicne bolezni naj 
delovna organizacija izplačuje nadomestilo v breme lastnih sredstev, ne glede 
na to, ali je invalid zaposlen pri njej ali v drugi organizaciji; 

b) v vseh ostalih primerih naj delovna organizacija izplačuje nadomestila 
proti povračilu iz sklada zdravstvenega zavarovanja. Stroški naj se povrnejo 
v pavšalnem znesku, ki ga je treba določiti tako, da bo spodbudno deloval 
na delovno organizacijo iri bo zaposlila invalide na takih delovnih mestih, 
kjer bodo najmanj prikrajšani na osebnem dohodku. Cim manjše bi bilo od- 
stopanje, toliko več sredstev bi ostalo delovni organizaciji. Ob nesmotrni za- 
poslitvi pa bi delovna organizacija morala iz lastnih sredstev pokrivati razliko 
med povrnjenim pavšalom in dejansko izplačanim nadomestilom. 

5. Invalidske pokojnine 

Pravico do invalidske pokojnine pridobi delovni invalid, ki je popolnoma 
nezmožen za svoje prejšnje delo in za drugo ustrezno delo ter se niti s po- 
klicno rehabilitacijo ne more usposobiti za drugo delo. To pravico ima, če- 
prav izpolnjuje pogoje za starostno pokojnino. V bodočem sistemu bi bilo 
smotrno določiti, naj pridobi v takem primeru pravico do starostne pokojnine, 
saj bi tako odpadel postopek ugotavljanju invalidnosti. 

Starejšim delovnim invalidom, ki nimajo več zagotovljene poklicne reha- 
bilitacije oziroma zaposlitve, se sedaj prizna invalidska pokojnina v zmanjša- 
nem znesku. Družbeno ni upravičeno, da invalida, ki mu socialno zavarovanje 
ni več dolžno nuditi druge zaposlitve, oziroma ga zanjo usposobiti, odpravimo 
z delom invalidske pokojnine; socialno pravično bi bilo, da bi se v bodočem 
sistemu takim osebam priznala pravica do starostne pokojnine. Če bi ob na- 
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stopu invalidnosti izpolnjevali pogoje za starostno pokojnino, bi ta seveda na- 
domestila invalidsko. 

Invalidska pokojnina naj bi se torej tudi v bodoče, prav na osnovi tega, 
kar je bilo povedano v prejšnjih odstavkih, odmerjala v istem odstotnem 
razmerju kot starostna. Vprašanje eksistence invalidov, ki postanejo nezmožni 
za delo v mladosti, je treba reševati z varstvenim dodatkom, ki naj bi korigiral 
pokojnino, katera bi bila zaradi krajše pokojninske dobe ali nizkega osebnega 
dohodka nižja od določenega zneska. 

6. Dodatek za pomoč in postrežbo 

Za priznanje dodatka za tujo pomoč in postrežbo veljajo sedaj strogi kri- 
teriji in se dejansko priznava samo nepokretnim. 

V bodoče bi bilo treba predvideti dve obliki tega dodatka: 
— v polnem znesku, za invalide, ki so nepokretni in jih je treba stalno 

negovati ter jim pomagati pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, in 
— v delnem znesku invalidom, ki nekatere življenjske potrebe lahko 

opravljajo sami in so delno pokretni, vendar nujno potrebujejo stalno pomoč 
in postrežbo. Ta delni dohodek bi lahko znašal npr. 60 % polnega, kolikor 
znaša sedaj za slepe zavarovance v delovnem razmerju. 

7. Ureditev sistema 

Invalidsko zavarovanje naj se uredi v posebnem zakonu ločeno od zako- 
nov, ki bodo urejali zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, ne glede na to, 
kdo bo dejanski izvajalec določenega dela invalidskega zavarovanja (komunalna 
ali republiška skupnost socialnega zavarovanja). Ta zakon mora zagotoviti 
enotnost sistema, upoštevaje ekonomske možnosti in načelo samoupravljanja 
zavarovancev. 

Zvezni zakon naj bi postavil načela invalidskega zavarovanja. Zaradi tega 
bi moral biti to splošni ali temeljni zakon. Temeljni zakon naj bi predpisal 
le tiste pogoje, ki zagotavljajo enotnost sistema. Z zveznim zakonom naj bi 
se predpisalo za invalidsko zavarovanje isto' kot je rečeno za pokojninsko za- 
varovanje. Specifično naj bi za invalidsko zavarovanje predpisal zakon še: 

— zavarovane primere (invalidnost, telesna okvara, neposredna nevar- 
nost za invalidnost), ki jih odškoduje invalidsko zavarovanje; 

—: minimalne splošne pogoje za pridobitev pravic; 
— minimalno vrsto in obseg pravic; 
— pravno varstvo1 zavarovanca in invalida. 
Kvantifikacija vsega povedanega naj bi se prepustila republikam in od- 

ločitvam samoupravnih organov skupnosti. Prav tako naj republike v okviru 
načela samoupravljanja predpišejo organizacijo in način izvajanja invalidskega 
zavarovanja, še posebej pa način rehabilitacije invalidnih otrok zavarovancev. 
Samoupravnim organom socialnega zavarovanja je treba prepustiti širše mož- 
nosti odločanja tako, da bodo samostojno oblikovali politiko invalidskega za- 
varovanja ter skrbeli za zagotovitev sredstev za njeno izvajanje. 

V občini kot temeljni družbeno-politični skupnosti naj pristojni organi 
za delo in socialno politiko izdelajo program rehabilitacije invalidov, upoštevaje 
ekonomske možnosti komune. Delovne organizacije pa naj v okviru svoje 
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kadrovske politike na podlagi svojih internih normativnih aktov, za katere 
jih bodo obvezovali republiški predpisi, uresničujejo program rehabilitacije 
in zaposlovanje delovnih invalidov. 

DOPOLNILNI PREDLOG 

poslanca republiškega zbora Radoslava Jonaka 

Delovna skupina za proučitev sistema zdravstvenega in invalidsko-po- 
kojninskega zavarovanja je na svoji 3. seji obravnavala predlog za spremembe 
in dopolnitve sistema invalidskega zavarovanja. Na 3. seji delovne skupine je 
bil dan nov predlog o organizaciji in financiranju invalidskega zavarovanja, 
ki ga delovna skupina ni sprejela, ker se razen predlagatelja člani delovne sku- 
pine s predlogom niso strinjali. 

Nasprotni argumenti, s katerimi je bil predlog zavrnjen, me niso pre- 
pričali, zaradi tega prosim, da o mojem predlogu o ureditvi invalidskega za- 
varovanja kot o variantnem predlogu, razpravljajo tudi pristojni 
odbori republiškega in socialno-zdravstvenega zbora ter predlagam, da se na 
osnovi razprave v pristojnih zborih poda možnost, da se o predlogu opredeli 
javna razprava. 

K predlogu sprememb in dopolnitev sistema invalidskega zavarovanja pred- 
lagam, da se na 47. strani doda za 2. odstavkom nov 3. odstavek, ki se glasi: 

»Invalidsko zavarovanje se zaradi specifičnih problemov in metod samo- 
stojno samoupravno organizira v skupščini republiške skupnosti invalidskega 
zavarovanja in v skupščinah komunalnih skupnosti invalidskega zavarovanja. 
Samoupravne skupnosti invalidskega zavarovanja urejujejo le tista vprašanja, 
ki so specifična za invalidsko zavarovanje«. 

Sedanji 3. odstavek postane četrti. 
Na koncu 2. poglavja (Financiranje invalidskega zavarovanja), stran 49 

se doda: 
»varianta: 
Izdatki za invalidsko zavarovanje so ustrezni del potrošnje sklada inva- 

lidskega zavarovanja, s katerimi gospodari republiška skupnost invalidskega 
zavarovanja. Potrošnja za te potrebe se izvaja na dva načina: 

—• neposredno iz sklada invalidskega zavarovanja za invalidske pokojnine 
in invalidnine in 

— neposredno prek komunalnega sklada invalidskega zavarovanja, iz 
sredstev, ki jih sklad nameni za stroške poklicne rehabilitacije in oskrbnine 
ter za zaposlitev in nadomestila. S tem delom sredstev razpolagajo' skupščine 
komunalnih skupnosti invalidskega zavarovanja.« 

Kolikor bi se ta varianta osvojila, bi se temu smiselno morala prilagoditi 
5. in 6. odstavek 2. poglavja. 

Obrazložitev : 

Predlog sprememb in dopolnitev sistema invalidskega zavarovanja, ki ga 
je predložila delovna skupina, je nepopoln in nedosleden ter predstavlja kom- 
promis med sedanjo ureditvijo in sodobnimi hotenji na tem področju. Predlog, 
takšen kot je, ne predstavlja garancije, da se bo osnovni namen invalidskega 
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zavarovanja tudi dosledno izvajal. V predlogu manjka zagotovil za dosled- 
nejše izvajanje 47. člena ustave Socialistične republike Slovenije, ker pred- 
lagane organizacijske forme ne upoštevajo potrebo po doslednejšem samo- 
upravnem urejevanju tega zavarovanja. 

V predlogu manjka funkcija izrazitejšega podružbljanja tega področja in 
niso dosledno upoštevane potrebe po specifičnem tretmanu, ki lahko pride do 
izraza le ob pogojih večje samoupravnosti. 

Predlog poskuša spodbuditi delovne organizacije k ustreznejšemu reše- 
vanju problemov usposabljanja in zaposlovanja delovnih invalidov le s fi- 
nančno-administrativnimi regulativi, kar je lahko le eden izmed ukrepov, 
ki ga je mogoče uspešno vgraditi v sistem, v primeru, če so za to podani tudi 
drugi pogoji. V danih pogojih samoupravnega razvoja ne moremo delovne 
organizacije tretirati le kot objekt, temveč morajo delovne organizacije dobiti 
vlogo aktivnega in ustvarjalnega činitelja, ki ima možnost večjega samouprav- 
nega delovanja in večjo možnost vpliva na reševanje te problematike. 

Ravno tako je s predlogom zanemarjena potreba po tem, da morajo* in 
morejo delovne organizacije reševati probleme le na osnovi medsebojnih spo- 
razumov in medsebojnih dogovorov na relaciji različnih delovnih organizacij. 

Zaradi tega sem globoko prepričan, da je potrebno na nivoju komunalnih 
skupnosti podati možnost, da se delovne organizacije prek svojih predstav- 
nikov organizirajo v skupščinah komunalnih skupnosti invalidskega zavaro- 
vanja, v okviru katerih bodo na samoupraven način urejevale predvsem vpra- 
šanje politike poklicne rehabilitacije in zaposlovanja delovnih invalidov, višino 
oskrbnin in nadomestil, prispevno stopnjo, analizirale vzroke in žarišča na- 
stajanja invalidnosti in predlagale ukrepe skupno z organi zdravstvenega za- 
varovanja za preventivno delovanje. 

Skupščina republiške skupnosti invalidskega zavarovanja bi predvsem ana- 
lizirala in zasledovala gibanje invalidiziranja na področju republike Slovenije, 
odločala o stopnji prispevkov za invalidske pokojnine in invalidnine, spreje- 
mala regulative pri ocenjevanju delazmožnosti (kriterije, stopnje in katego- 
rije), skrbela za racionalizacijo in integracijo službe. Vsa finančna politika 
sklada, kakor tudi pravice invalidskih upokojencev, bi ostala domena skupnih 
dogovorov med skupščino republiške skupnosti invalidskega zavarovanja in 
ustreznimi organi pokojninskega zavarovanja in ne bi smelo priti do dezinte- 
gracije skupnega finančnega potenciala. 

Moj predlog ne gre k deintegraciji invalidskega — zdravstvenega — po- 
kojninskega zavarovanja, ampak nasprotno k razčiščevanju medsebojnih od- 
nosov, večji samoupravnosti, integraciji na osnovi medsebojno razčiščenih re- 
lacij in odnosov, k večji aktivizaciji vseh činiteljev in k preventivi. 

Ta predlog postavlja v ospredje drugačen način in sistem dela na vseh 
nivojih, zaradi tega bi njegova realizacija zahtevala nove napore družbenih 
in strokovnih činiteljev. 

Dolžnost mi je posebej poudariti, da se z drugimi predlogi delovne sku- 
pine strinjam. 

POROČILA 

Odbor republiškega zbora za delo, odbor gospodarskega zbora za družbeno- 
ekonomske odnose in odbor socialno-zdravstvenega zbora za invalidsko var- 
stvo in invalidsko-pokojninsko zavarovanje so na skupni seji dne 6. januarja 
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1969 razpravljali o predlogih za izpolnitev sistema pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja na osnovi poročila, ki ga je skupščini predložila delovna 
skupina za proučitev sistema zdravstvenega in invalidsko-pokojninskega za- 
varovanja. Ob tem so upoštevali tudi osnutek zveznih tez za sistem pokojnin- 
skega zavarovanja, ki sta jih pripravila zvezni svet za delo in zvezni zavod za 
socialno zavarovanje, o katerih pa zvezna skupščina še ni zavzela dokončnih 
stališč ter o njih šele razpravljajo telesa zvezne skupščine. 

V načelni razpravi so poslanci ocenili, da predstavlja predloženo gradivo 
solidno osnovo za razpravo o izpolnitvi sistema pokojninskega zavarovanja. 
Ugotovili so, da se o bistvenih vprašanjih zvezne teze ne razlikujejo od pred- 
logov naše delovne skupine. Nadalje so ugotovili, da se je naša delovna skupina 
v glavnem omejila na najbolj pereča oziroma osnovna vprašanja, ki so v nje- 
nem gradivu obravnavana obširneje in konkretneje, medtem ko zvezne teze 
kompleksneje obravnavajo vprašanja pokojninskega zavarovanja. 

Poslanci so se v načelu strinjali z izhodišči, ki jih za izpopolnitev sistema 
pokojninskega zavarovanja predlaga delovna skupina. Predlagane spremembe 
in dopolnitve bodo to zavarovanje postavile na solidne ekonomsko-zavarovalne 
temelje, zagotovile stabilnost zavarovanja, ekonomsko in socialno varnost upo- 
kojencev, pravičnejše odnose v zavarovanju in usklajenost pravic z ekonom- 
skimi možnostmi zavarovancev oziroma družbe ter prispevale h krepitvi samo- 
uprave zavarovancev. 

Poslanci so še posebej poudarili, da je treba skrbno proučiti vsa pereča 
vprašanja pokojninskega zavarovanja in s temeljitimi analizami in kvanti- 
fikacijami podkrepiti posamezna stališča, da bo možno izoblikovati sistem, ki 
bo imel trajnejšo- veljavo. 

Ob obravnavi posameznih predlogov delovne skupine so bila izražena 
naslednja mnenja, stališča in pripombe: 

1. Nujno je treba spremeniti sedanji sistem financiranja pokojninskega 
zavarovanja, katerega slabost je v tem, da z obstoječimi viri financiranja ne 
krijemo niti tekočih izdatkov. Zato je sprejemljiv predlog delovne skupine, 
da se uvede še dodatni vir financiranja, ki bi omogočil postopno ustvarjanje 
rezerv, katerih ustrezne naložbe bi skupaj s sredstvi iz prispevne stopnje iz 
osebnega dohodka zagotavljale pravilnejše poslovanje tega zavarovanja. Do- 
datni vir bi tudi prispeval k stabilizaciji stopnje osnovnega prispevka za daljše 
obdobje. 

Predlagana obremenitev minulega dela je utemeljena, ker je družba tudi 
na račun pokojninskega zavarovanja investirala kapitalno izgradnjo in ker 
je v osnovnih sredstvih gospodarstva opredmeteno minulo delo sedanjih upo- 
kojencev. Za realizacijo tega pravilnega stališča pa je treba še temeljito pro- 
učiti obliko zajemanja sredstev iz naslova minulega dela, da zaradi take obre- 
menitve ne bi prišlo do različnih pogojev gospodarjenja med panogami in 
grupacijami delovnih organizacij. Za lažjo in ustreznejšo odločitev o tem vpra- 
šanju je treba izdelati podrobnejše metode zajemanja sredstev iz naslova mi- 
nulega dela ter kvantificirati posamezne predloge in oceniti njihove posledice. 
Dodatne vire je treba določiti v taki višini, da preprečimo prekomerno obre- 
menjevanje osebnih dohodkov s prispevki, da pa pri tem vendarle ne porušimo 
načelo, da je pokojnina predvsem odraz zavarovančevega dela in zato odvisna 
od osebnega dohodka. 

Dosledna realizacija načela, naj pokojninsko zavarovanje temelji na eko- 
nomsko-zavarovalnih temeljih, nadalje terja, da stroške za vse beneficirane 
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pravice krije tisti, ki jih je uvedel. Gre za večje pravice borcev, delavcev 
organov za notranje zadeve, pripadnikov JA in delavcev z beneficiranim de- 
lovnim stažem. 

Delovna skupina naj prouči, ali je tudi v prihodnje umestna sedanja reši- 
tev, da se od pokojnin odvajajo oziroma, da se odvajajo v dosedanji višini 
prispevki za varstvo otrok, stanovanjsko izgradnjo, rehabilitacijo invalidov in 
nekatere druge izdatke iz naslova invalidskega zavarovanja. 

2. Utemeljen je predlog, da je bistven pogoj za pridobitev pokojnine sta- 
rost zavarovanca in da se zato' sedanje starostne meje za pokojnino ne spre- 
menijo. Nadalje je utemeljen predlog, da se ne spremeni zavarovalna doba 
in da vpliva le na višino pokojnine. Naše ekonomske možnosti nam namreč 
ne dovoljujejo razširjenje pravic v pokojninskem zavarovanju. Znižanje sta- 
rostne meje in skrajšanje delovne dobe bi prekomerno obremenilo naše go- 
spodarstvo, prineskv pa bi le malo koristi pri reševanju problemov nezaposle- 
nosti in nekaterih drugih problemov s področja gospodarstva. Zato je bil 
kritično ocenjen zadevni predlog VI. kongresa Zveze sindikatov Jugoslavije, 
ki ne temelji na analizah ekonomskih in socialnih posledic take spremembe. 

Ni sprejemljiv kompromisni predlog osnutka zveznih tez, da bi se za pre- 
hodno obdobje 5 let zagotovila polna pokojnina za 5 let nižjo; starostno in 
delovno dobo. Taka rešitev bi pomenila širjenje pravic brez ustreznega ma- 
terialnega kritja in hkrati težko oviro za kasnejše urejanje in financiranje 
pokojninskega zavarovanja. 

Ker obstaja precejšen interes pri delu zavarovancev za predčasno upoko- 
jitev, je treba temeljito proučiti umestnost še nadaljnjega obstoja te institucije. 
Dan je bil tudi predlog, naj bi predčasno upokojevanje omogočili le starejši 
generaciji zavarovancev, ki je nosila glavno breme povojne obnove in iz- 
gradnje. Delovna skupina o vprašanju predčasne upokojitve ni zavzela dolo- 
čenega stališča. Zato naj prouči, upoštevajoč ekonomsko-zavarovalne principe, 
kakšne posledice bi to imelo za upokojence, ki bi se predčasno upokojili. 

Opozorjeno je bilo na problem zavarovalne dobe zavarovancev s fakultetno 
izobrazbo. Poudarjeno je bilo, da lahko taka zavarovanka oziroma zavarovanec 
praviloma vstopi v delovno razmerje med 23. in 25. letom in da ima pri sta- 
rostni meji 55 oziroma 60 let zavarovalne dobe 32 oziroma 35 let. Izraženo 
je bilo mnenje, naj delovna skupina prouči problem zavarovalne dobe takih 
zavarovancev. V primeru, da bi se obvezno trajanje študija takim zavarovan- 
cem štelo v zavarovalno dobo, je treba rešiti vprašanje kritja stroškov za te 
pravice v smeri odkupa delovne dobe. 

Delovna skupina je pravilno ocenila, da v sedanjih pogojih ne kaže po- 
večevati starostne meje žensk in njihove delovne dobe za pet let. Izraženo je 
bilo tudi mnenje, da bi bilo ob ustreznem beneficiranju delovne dobe zaposle- 
nih mater in širšem beneficiranju delovne dobe žena na težkih delovnih mestih 
utemeljeno izenačevanje žena z moškimi v pogledu pogojev za pridobitev po- 
kojnine. To vprašanje pa je treba še nadalje proučevati. 

Iz predloženega gradiva delovne skupine izhaja, da smo doslej bili pri 
beneficiranju zavarovalne dobe premalo kritični in da je neustrezen sistem 
financiranja spodbujal težnje po čim večjem številu delovnih mes-t, na ka- 
terih se šteje delovna doba s povečanjem. Ker gre za zelo pomembno vpra- 
šanje, na katerem so poleg delavcev zainteresirane predvsem delovne organi- 
zacije, naj delovna skupina temu vprašanju posveti še večjo pozornost. 
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3. Pokojninska osnova naj tudi v prihodnje temelji na osebnem dohodku 
zavarovanca, ker je osebni dohodek kljub nekaterim defektom v delitvi do- 
hodka še najbolj uporabno merilo. Anomalije, ki nastajajo pri delitvi osebnega 
dohodka in povzročajo neupravičene razlike med pokojninami, bodo deloma 
odpravljene s podaljšanjem obdobja, ki služi za izračun pokojninske osnove 
od 5 na 10 let ter s širšim uveljavljanjem družbenih dogovorov o oblikovanju 
in delitvi dohodka. Prizadevati si je treba za odpravo' omenjenih anomalij 
pri njihovem izvoru. 

Odbori so pozitivno ocenili stališče delovne skupine, da bi se najvišja 
poprečna novo odmerjena pokojnina za polno starostno in delovno dobo dolo- 
čila v nekoliko nižjem odstotku pokojninske osnove, kot je to danes. Strinjali 
so se tudi s stališčem, da bi se ta odstotek povečeval pri nižji oziroma zniževal 
pri višji pokojninski osnovi. Menili pa so, da je treba še skrbno proučiti za- 
devne razpone. S tako degresijo1 bi v sedanjih težavnih pogojih financiranja 
pokojninskega zavarovanja zagotovili del sredstev za reševanje problema nizkih 
pokojnin starih upokojencev. 

Odbori so, upoštevajoč, da bodo anomalije, ki nastajajo pri delitvi oseb- 
nega dohodka v pogojih tržnega gospodarstva, še dalj časa prisotne v naši 
družbi in da je osebni dohodek posameznika često odvisen od tega, v kateri 
delovni organizaciji je zaposlen, ne pa toliko od njegove izobrazbe in sposob- 
nosti oziroma produktivnosti, posvetili precejšnjo pozornost omilitvi teh ano- 
malij v pokojninskem zavarovanju. Izraženo je bilo mnenje, da bi k rešitvi 
tega problema poleg že omenjene degresije in podaljšanja obdobja, ki služi 
za izračun pokojninske osnove, lahko prispevala tudi uvedba ustreznih fak- 
torjev za korigiranje pokojninske osnove. 

4. V pogledu usklajevanja pokojnin z ekonomskimi gibanji naj zvezni 
zakon določi le načela, samoupravi pokojninskega zavarovanja pa omogoči naj- 
ustreznejše načine usklajevanja v skladu s predlogi delovne skupine. 

5. Ob uveljavitvi predlaganih izpopolnitev sistema pokojninskega zava- 
rovanja bi se ponovno zaostril problem neusklajenosti pokojnin upokojencev, 
ki so se upokojili po dosedanjih sistemih in ki se bodo upokojili po novem 
sistemu, če ne bomo ustrezno rešili prevedbe doslej priznanih pokojnin. Zato 
naj delovna skupina tudi to vprašanje prouči. 

6. V merilu federacije je treba sprejeti temeljni zakon, da bo zagotovljena 
enotnost sistema. Temeljni zakon naj ureja le tista vprašanja, ki jih predlaga 
delovna skupina. Vsa ostala vprašanja pa naj bi prešla v normativno pristoj- 
nost samouprave pokojninskega zavarovanja in v manjši meri v pristojnost 
republiške zakonodaje. 

Odbori so posvetili posebno pozornost starostnemu zavarovanju kmetov. 
Menili so, da je v gradivu delovne skupine to vprašanje glede na njegov pomen 
v pogojih nadaljnjega razslojevanja vasi in neugodne ekonomsko-socialne in 
starostne strukture kmečkega prebivalstva preskromno obdelano1. Za javno 
razpravo je treba to vprašanje širše obdelati ter predlagati določnejše rešitve 
z ustreznimi kvantifikacijami. Na sploh pa terja ta problem še nadaljnjega 
proučevanja v tesnem sodelovanju s samoupravo zdravstvenega zavarovanja 
kmetov. 

Odbori so ugotovili, da tudi problematika invalidskega zavarovanja v po- 
ročilu delovne skupine ni tako temeljito obdelana kot problematika pokoj- 
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ninskega zavarovanja. Obdelana so le nekatera osnovna vprašanja, vendar ne 
z vseh vidikov. Odprta pa je še vrsta vprašanj, ki terjajo rešitve. Tudi za to 
zavarovanje, v okviru katerega se porajajo številni pereči problemi, je treba 
najti ustrezne dolgoročne rešitve. 

Izraženo je bilo mnenje, da ni sprejemljiva predlagana rešitev delovne 
skupine, da bi izdatke za poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov 
financirali skladi zdravstvenega zavarovanja. Taka rešitev bi namreč zavrla 
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. 

Odbori tudi niso zavzeli stališča do predloga člana delovne skupine Ra- 
doslava Jonaka, poslanca republiškega zbora o organizaciji in financiranju 
invalidskega zavarovanja, ker so menili, da je treba to vprašanje še temeljito 
proučiti v okviru celotne problematike. 

Odbori so menili, naj delovna skupina za javno razpravo izpopolni gra- 
divo s kompleksnejšim prikazom odprtih vprašanj in vsestransko utemeljitvijo 
predlaganih rešitev. Sele na tej osnovi se bo mogoče v javni razpravi opredeliti 
za potrebne spremembe in izpopolnitve v sistemu tega zavarovanja. 

Odbori predlagajo-, naj delovna skupina na podlagi gornjih pripomb in 
mnenja zborov izpopolni predloženo gradivo za javno razpravo. 

Odbori so za svoje poročevalce na sejah zborov določili svoje predsednike. 

Št.: 191-3/69 
Ljubljana, 8. 1. 1969 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora in odbor za 
zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega zbora sta na 
skupni seji, dne 6. januarja 1969 obravnavala poročilo delovne skupine za 
proučitev sistema zdravstvenega in invalidsko-poko j ninskega zavarovanja, ki 
ga je le-ta predložila Skupščini SR Slovenije. 

Osnova za razpravo je bila torej pismeno- poročilo navedene delovne sku- 
pine kot tudi uvodni ekspoze predsednika te skupine Vinka Hafnerja, ki ga 
je podal na skupni seji petih odborov republiškega, socialno-zdravstvenega 
in gospodarskega zbora. 

Odbora sta najprej obravnavala tisti del poročila, ki zajema vprašanja iz- 
polnitve sistema zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva. 

Ugotovila sta, da delo na novem sistemu zdravstvenega zavarovanja, ozi- 
roma na njegovi izpopolnitvi poteka že dalj časa in da smo pri izvajanju te 
naloge izdelali še vrsto dokumentov. Tako so bili v okviru skupine že izdelana 
stališča v zvezi s predlogom za novo organizacijo zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja, izdelan je bil predlog za spremembo zakona o 
organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji, dalje predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju, ana- 
liza sedanjega sistema financiranja zdravstvenega varstva in še nekateri drugi 
dokumenti, ki jih omenja navedeno poročilo. Najpomembnejši dokument je že 
sprejela Skupščina SR Slovenije in sicer: »Stališča o- predlogu sistema za za- 
gotovitev osnovnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja pre- 
bivalstva«, ki so tako postala osnova za nadaljnje delo skupine za izpopolnitev 
sistema zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva. 

Odbora ugotavljata, da je skupina pri svojem delu izhajala iz kritične 
ocene dosedanjega sistema in zavzela stališče, da je treba odpraviti pomanjklji- 
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vosti sedanjega sistema, ki obstajajo v tem, da so pravice predpisane z zvez- 
nim zakonom, medtem ko je samoupravnim organom prepuščena uresničitev 
teh pravic in njihovo materialno kritje. 

Odbora se v razpravi podrobno nista spuščala v ugotovitve delovne sku- 
pine, saj sta to gradivo že obravnavala, predvsem po zaključku javne razprave 
o zveznem predlogu in tudi o predlogu začasne delovne skupine o sistemu za 
zagotovitev osnovnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja 
prebivalstva. 

Izraženo je bilo mnenje, naj bi predloženo' poročilo delovne skupine obrav- 
navalo tudi vprašanje samouprave na področju zdravstvenega zavarovanja 
oziroma, kako naj bo organizirano to samoupravljanje (ali samostojna samo- 
uprava zavarovancev in zdravstvenih delavcev, ali skupni samoupravni organ). 
V osnutku republiškega zakona naj bi se prikazali obe možni rešitvi. Po mne- 
nju nekaterih poslancev naj bi poročilo tudi konkretneje obdelalo bodoči po- 
ložaj in vlogo zavodov za socialno zavarovanje kot strokovnih služb, samo- 
upravnih organov komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja. 

K na 11. strani poročila navedenih značilnosti sedanjega sistema financi- 
ranja zdravstvenega varstva je bilo izraženo mnenje, da bi bilo treba navedene 
ugotovitve obširneje pojasniti glede na to, da je Skupščina SR Slovenije še 
pred nedavnim ugotavljala stagnacijo, oziroma nazadovanje na področju zdrav- 
stvenega varstva. V poročilu navedene ocene so torej vprašljive glede na sta- 
nje, v kakršnem smo na področju financiranja zdravstvenega varstva. Zato 
bi bilo treba te ugotovitve — ponovno oceniti, če resnično ustrezajo dejan- 
skemu stanju. Gre za ugotovitev v poročilu, da so sredstva, ki jih v Sloveniji 
izločamo za zdravstveno varstvo, približno enaka kot v drugih evropskih 
državah in da je zdravstvena raven približno na enaki stopnji kot jo imajo 
srednje razvite evropske države. 

Odbora priporočata delovni skupini, naj pospešeno dela na tem področju, 
da bi lahko čimprej dobili v republiki osnutek zakona o zdravstvenem zava- 
rovanju in zdravstvenem varstvu, saj za to ne obstajajo več objektivne ovire. 
Prav tako naj delovna skupina dokončno in temeljito prouči kompleks proble- 
mov, ki zadevajo povezanost dohodkov in izdatkov zdravstvenega zavarova- 
nja in medsebojno odvisnost sistema zdravstva in narodnega gospodarstva. 

Odbora predlagata, naj bi delovna skupina v tej zvezi proučila tudi pro- 
bleme zdravstvenega zavarovanja kmetov, upoštevajoč pri tem poročilo re- 
publiške skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov SR Slovenije in prav 
tako tudi vprašanje zdravstvenega varstva študentov, čeprav izvršni svet že 
pripravlja glede zdravstvenega varstva študentov tozadevni zakon. 

Ko sta odbora obravnavala predloge delovne skupine za spremembe in 
dopolnitve sistema pokojninskega zavarovanja, sta podprla načela, ki jih vse- 
buje poročilo. Menila pa sta, da bi morale biti v poročilu razvidne tudi pri- 
stojnosti republike kot npr. pod kakšnimi pogoji naj se opravi usklajevanje 
pokojnin z ekonomskimi gibanji, sodelovanje pri določevanju prispevne stop- 
nje itd. 

Posebej sta odbora v celoti podprla tisti del poročila delovne skupine, ki 
obravnava osnovne pokojninske normale, kot je starostna in delovna doba 
in druge pravice za pridobitev starostne pokojnine. V sedanjem obdobju nam- 
reč ni mogoče spreminjati tistih normal, ki jih določa zakon in ki se nanašajo 
na starost in delovno dobo. 
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Nekateri člani odbora so izrazili dvom, če je tako predlagana degresivna 
lestvica za odmero starostne pokojnine upravičena. Ce želimo z degresivno 
lestvico pridobiti dopolnilna sredstva za izravnavanje pokojnin, potem moramo 
najti še druge regulative, da ne bi ustvarjali nesorazmerij, ki niso v skladu 
s temeljnimi načeli o vrednotenju dela. 

Odbora sta sicer pozdravila iniciativo delovne skupine, da je dala prvikrat 
v javno obravnavo vprašanje starostnega zavarovanja kmetov, vendar sta 
menila, da bi bilo treba to vprašanje obdelati bolj temeljito. Zaenkrat ne bi 
kazalo dati v javno razpravo v poročilu objavljene računske pokazatelje, ker 
je namreč vprašljivo, do kolikšne mere so ti izračuni do kraja izdelani. Ne- 
izdelani in premalo dokumentirani izračuni pa lahko neugodno vplivajo na 
razpravo. Osnovna ugotovitev odbora pa je bila, da obvezno starostno' zava- 
rovanje kmetov brez družbene pomoči ni izvedljivo. Sicer pa bi bilo treba 
po mnenju odborov izdelati o vprašanju starostnega zavarovanja kmetov kom- 
pleksnejšo analizo in jo povezati s splošnim ekonomskim stanjem kmeta. Ne- 
kateri poslanci so bili tudi mnenja, da bi bilo realno uvesti pokojninsko za- 
varovanje kmetov na prostovoljni osnovi, kot je to primer pri obrtnikih in 
nekaterih drugih poklicih. To bi pomenilo prvi korak k razreševanju tega pe- 
rečega problema. 

V razpravi o spremembah in dopolnitvah sistema invalidskega zavarovanja 
so bila izražena naslednja mnenja, pripombe in predlogi: 

Ker poročilo delovne skupine ne omenja invalidskega varstva kmetov — 
invalidov, niti varstva invalidne kmečke mladine, čeprav dejansko ne sodi v 
to gradivo, bi bilo treba v gradivu vsaj nakazati, kakšne in katere so pred- 
videne rešitve za rehabilitacijo in habilitacijo teh invalidov in še posebej 
kmečke mladine. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo nam- 
reč pripravlja podrobno informacijo o tem vprašanju kot tudi predlog o tem, 
kako doseči sofinanciranje in kdo naj bi bili sofinancerji za rehabilitacijo 
kmetov invalidov in kmečkih otrok. Po mnenju nekaterih poslancev bi bilo 
treba to vprašanje obdelati celo ločeno v posebnem poglavju. Dejstvo je nam- 
reč, da tem problemom nismo posvečali dovolj pozornosti in da je prav med 
kmečkimi otroci še precej takšnih, ki niso še niti kategorizirani. 

Če želimo dosledno reševati vprašanje invalidnosti, moramo vso invalidsko 
problematiko postaviti na sodobne koncepte, ki zahtevajo, da se problemi in- 
validov, zlasti rehabilitacija, rešujejo po enotnih kriterijih ne glede na to, 
ali gre za delavskega, kmečkega ali drugega invalida. Tudi pojem »invalid- 
nosti« bi bilo treba bolje osvetliti. 

V podrobni razpravi je bilo poudarjeno, da bi bilo treba bolj izdelati 
pojem »enakovredno delo«, kajti sedanje določanje drugega ustreznega dela 
zgolj na osnovi formalne kvalifikacije in delovnega mesta zožuje pravice in- 
valida in onemogoča smotrnejšo rehabilitacijo invalidov. 

Odbora sta se strinjala s predlogom delovne skupine glede financiranja 
invalidskega varstva, saj je realen in izvedljiv. V tej zvezi sta odbora obrav- 
navala tudi dopolnilni predlog poslanca republiškega zbora Radoslava Jonaka, 
ki zadeva organizacijo in financiranje invalidskega zavarovanja. Kljub resnim 
pomislekom proti temu dopolnilnemu predlogu sta odbora predlagala, naj se 
da dopolnilni predlog poslanca Radoslava Jonaka tudi v javno razpravo kot 
variantni predlog. 

Ko sta odbora razpravljala o poklicni rehabilitaciji kot sodobnemu sred- 
stvu invalidskega varstva, sta bila mnenja, da ne kaže tako močno obreme- 
28 
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njevati delovne organizacije s stroški za poklicno rehabilitacijo. Stremeti mo- 
ramo predvsem za tem, da delovne organizacije ne bodo »ustvarjale« invalidov, 
zaradi česar naj bolj razvijajo varstveno službo. Samo v primeru, da bi delovne 
organizacije povsem opustile preventivne ukrepe, naj nosijo stroške za poklicno 
rehabilitacijo v celoti. Nemogoče pa je z zakonom predpisati, naj nosi stroške 
ali del stroškov za poklicno rehabilitacijo gospodarska organizacija v vseh 
primerih. 

V gradivu delovne skupine bi bilo treba bolj poudariti skrb delovnih 
organizacij za preprečevanje nesreč pri delu in poklicnih bolezni, saj je prav 
preventiva sestavni del invalidskega varstva. Dobro organizirano preventivno 
delo v gospodarskih organizacijah lahko namreč občutno vpliva na zmanjše- 
vanje izdatkov sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja. Tiste delovne 
organizacije, ki organizirano skrbijo za preventivne ukrepe, bi bilo treba na 
primeren način stimulirati, ne pa jih dodatno obremenjevati. 

Kar zadeva zaposlitev delovnega invalida na ustreznem delu, ker za svoje 
prejšnje delo ni več povsem sposoben, sta odbora podprla mnenje delovne 
skupine. Poudarila pa sta, da se delovnim organizacijam nalagajo le prevelike 
obremenitve, kar je razvidno^ iz točke a) in b) na strani 50 poročila delovne 
skupine, saj so gospodarske organizacije itak dolžne delovnega invadila sprejeti 
na delo na ustrezno delovno mesto. 

Odbora sta se strinjala s predvidenim sistemom invalidske pokojnine in 
s pogoji za njeno uveljavljanje. 

Glede ureditve sistema invalidskega zavarovanja sta bila odbora soglasna, 
naj bi zvezna zakonodaja postavila le splošna načela invalidskega zavarovanja, 
ki naj zagotavljajo enotnost sistema. Vse ostalo (kvantifikacija varstva in obseg 
pravic, organizacija in način izvajanja invalidskega zavarovanja itd.) naj pred- 
pišejo republike s svojimi predpisi. 

Odbora sta poročilo delovne skupine za proučitev sistema zdravstvenega 
in invalidsko-pokojninskega zavarovanja sprejela z zgoraj navedenimi pri- 
pombami in predlogi. Predlagala sta tudi, naj o njem razpravljajo pristojni 
zbori Skupščine SR Slovenije in da se naj gradivo da tudi v javno razpravo. 

Odbora sta določila za poročevalca na seji republiškega zbora in socialno- 
zdravstvenega zbora predsednika obeh odborov. 

Št.: 402-117/69 
Ljubljana, 8. 1. 1969 

PREDLOG 
USTAVNIH AMANDMAJEV 

Ti ustavni amandmaji so sestavni del ustave Socialistične republike Slo- 
venije in začnejo veljati z dnem njihove razglasitve. 

Amandma VI 

1. Skupščino SR Slovenije sestavljajo: 
republiški zbor kot zbor odposlancev občanov ter gospodarski zbor, pro- 

svetno-kulturni zbor in socialno-zdravstveni zbor kot zbori odposlancev delov- 
nih ljudi v delovnih skupnostih (zbori delovnih skupnosti). 
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Republiški zbor Skupščine SR Slovenije šteje 90 poslancev, vsak zbor 
delovnih skupnosti pa šteje 60 poslancev. 

2. Poslance republiškega zbora volijo občani neposredno in sicer po pravilu, 
da se voli en poslanec na približno enako število prebivalcev in da se voli v 
vsaki volilni enoti po en poslanec. 

Poslance zborov delovnih skupnosti volijo volilna telesa, sestavljena iz 
članov občinskih skupščin in delegatov delovnih organizacij ter drugih oblik 
združenega dela in delegatov drugih, z zakonom določenih skupnosti z ustrez- 
nega področja dela,. 

Pravico, biti izvoljen za člana republiškega zbora, ima vsak občan, ki 
ima splošno volilno pravico. 

Pravico, biti izvoljen za člana zbora delovnih skupnosti, imajo člani de- 
lovnih skupnosti delovnih organizacij in drugih oblik združenega dela, člani 
organov upravljanja delovnih organizacij in drugih oblik združenega dela ter 
člani organov upravljanja združenj delovnih organizacij z ustreznega področja 
dela. To pravico imajo tudi člani drugih skupnosti in člani organov upravljanja 
teh skupnosti z ustreznega področja dela in tisti občani, ki se ukvarjajo z 
dejavnostjo z ustreznega področja dela, za katere tako določi zakon. Za člana 
zbora delovnih skupnosti je lahko izvoljen samo občan, ki ima splošno volilno 
pravico. 

Način volitev poslancev ureja zakon. 
3. S tem amandmajem se nadomestijo določbe 138., 139., 140., 141. in 

142. člena ustave SR Slovenije. 

Amandma VII 

1. Zadeve iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije izvršuje praviloma re- 
publiški zbor enakopravno s pristojnim zborom delovnih skupnosti oziroma 
enakopravno z zibori delovnih skupnosti kot enotnim zborom. 

Nekatere zadeve iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije izvršuje posame- 
zen zbor skupščine samostojno. 

Nekatere zadeve iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije izvršuje skupščina 
na skupni seji vseh zborov. 

Skupščina SR Slovenije opravlja nekatere zadeve iz svoje pristojnosti v 
komisijah, odborih in drugih telesih zborov in skupščine. 

2. Republiški zbor in pristojni zbor delovnih skupnosti enakopravno' iz- 
vršujeta zadeve iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije, določene v 149. in 
150. členu ustave SR Slovenije. 

Republiški zbor in gospodarski zbor enakopravno obravnavata vprašanja, 
ki imajo pomen za delovne organizacije s področja gospodarstva, vprašanja 
v zvezi z usmerjanjem in uresničevanjem gospodarske politike ter druga vpra- 
šanja s področja gospodarstva in financ, stanovanjskega in komunalnega go- 
spodarstva ter urbanizma in prostorskega planiranja; sprejemata zakone in 
druge akte s teh področij. 

Republiški zbor in zbori delovnih skupnosti kot enoten zbor enakopravno 
obravnavajo temeljna vprašanja s področja družbeno-političnih in družbeno- 
ekonomskih odnosov ter financiranja družbeno-političnih in samoupravnih 
skupnosti; sprejemajo' zakone in druge akte s teh področij; sprejemajo akte 
o osnovah družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije ter republiški proračun 
in zaključni račun o izvršitvi republiškega proračuna. 
28* 
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Republiški zbor samostojno opravlja zadeve, določene v 152. členu ustave 
SR Slovenije, razen volitev odposlancev v zbor narodov zvezne skupščine in 
razpisa splošnih volitev v občinske skupščine. 

Na skupni seji vseh zborov izvršuje Skupščina SR Slovenije zadeve, dolo- 
čene v 154. členu ustave SR Slovenije, in voli odposlance SR Slovenije v zbor 
narodov zvezne skupščine. 

3. Pred obravnavo in odločanjem v pristojnih zborih o vprašanjih s pod- 
ročja komunalnega sistema, financiranja družbeno-političnih skupnosti, druž- 
benega planiranja, komunalnega in stanovanjskega gospodarstva ter stano- 
vanjske politike, prostorskega planiranja, in urbanizma, javne varnosti, izobra- 
ževanja ter zdravstvenega in socialnega varstva morajo dati mnenje o obrav- 
navanem vprašanju delegati občin, zbrani na zasedanju v Skupščini SR Slo- 
venije. 

Na predlog izvršnega sveta, enega od zborov skupščine oziroma ene četr- 
tine občinskih skupščin ali po lastni pobudi skliče predsednik skupščine dele- 
gate občin, da na zasedanju v Skupščini SR Slovenije razpravljajo tudi o drugih 
vprašanjih, ki so skupnega pomena za občane v občinah in v samoupravnih 
skupnostih, da bi se uskladil razvoj samoupravnih odnosov in razvijalo med- 
sebojno sodelovanje teh skupnosti. 

O stališčih, ki jih sprejmejo delegati občin na zasedanju v Skupščini SR 
Slovenije, morajo pristojni zbori razpravljati in o njih sklepati. 

Poslovnik Skupščine SR Slovenije določi način sklica in dela zasedanja 
delegatov občin v Skupščini SR Slovenje, statuti občin pa način izbire dele- 
gatov ter njihove pravice in obveznosti v razmerju do občinske skupščine. 

4. Vsak zbor lahko med obravnavanjem zakona ali drugega akta, pri 
katerega izdaji ne sodeluje, predlaga pristojnima zboroma oziroma pristojnemu 
zboru spremembo ali dopolnitev zakona ali drugega akta, če gre za vprašanja, 
ki imajo poseben pomen za delovne ljudi in občane, ki •jih zbor predstavlja. 

Ce pristojna zbora oziroma pristojni zbor s takim predlogom ne soglašajo, 
je lahko zakon ali drugi akt, na katerega se predlog nanaša, sprejet šele, ko 
se opravi postopek, določen s poslovnikom Skupščine SR Slovenije, po katerem 
razpravljajo o spornem vprašanju pristojna zbora oziroma pristojni zbor in 
zbor, ki je dal predlog. 

5. S poslovnikom Skupščine SR Slovenije se natančneje določijo delovna 
področja zborov in način usklajevanja njihovega dela. 

6. S tem amandmajem se nadomestijo določbe 147., 148. in 151. člena ter 
prvega odstavka 160. člena ustave SR Slovenije in prvega in drugega odstavka 
I. amandmaja SR Slovenije in dopolni 154. člen ustave SR Slovenije. 

Amandma VIII 

Skupščina SR Slovenije in njeni zbori lahko ustanovijo komisije, odbore 
in druga stalna ali občasna delovna telesa, da proučujejo predloge zakonov 
in drugih aktov, da proučujejo druga vprašanja s svojega delovnega področja 
in da spremljajo izvrševanje zakonov in drugih aktov skupščine. 

Sestavo, naloge in način teh teles določajo poslovniki in odloki skupščine 
oziroma zborov. 

S poslovnikom Skupščine SR Slovenije so lahko posameznim delovnim tele- 
som skupščine in zborov dana pooblastila, da opravljajo ankete in poizvedbe 
ter da v ta namen zahtevajo od državnih organov in organizacij potrebne 
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podatke, spise in druge listine, kakor tudi druga pooblastila za izpolnitev nji- 
hovih nalog. Delovna telesa skupščine ne morejo imeti preiskovalnih ali drugih 
sodnih funkcij. 

S tem amandmajem se nadomestijo določbe 169. do 176. člena ustave SR 
Slovenije. 

Amandma IX 

Predlog zakona ali drugega akta lahko da vsak poslanec v svojem zboru 
oziroma skupina teh poslancev, izvršni svet, odbor zbora, komisija skupščine, 
skupna komisija dveh ali več zborov, občinska skupščina in delegati občin, 
zbrani na zasedanju v Skupščini SR Slovenije. 

Republiški sekretarji in drugi funkcionarji na čelu samostojnih republiških 
upravnih organov ter skupščine republiških samoupravnih skupnosti lahko 
dajo Skupščini SR Slovenije predlog za izdajo zakona z njihovega delovnega 
področja. 

S tem amandmajem se nadomesti določba prvega odstavka 156. člena 
ustave SR Slovenije. 

Amandma X 

1. O spremembi ustave odločajo vsi zbori Skupščine SR Slovenije. 
Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave, lahko da 20 poslancev, 

zbor skupščine ali izvršni svet. 
O predlogu, da se začne postopek za spremembo ustave, odločajo vsi zbori 

na ločenih sejah. 
Če se zbori niti po ponovni obravnavi ne zedinijo, je predlog, da se začne 

postopek za spremembo ustave, sprejet, če z njim soglašajo republiški zbor in 
vsaj dva druga zbora, med njima zbor, v katerega delovno področje spadajo 
vprašanja, glede katerih se predlaga sprememba ustave. 

Če se republiški zbor in vsaj dva druga zbora, med njima zbor, v katerega 
delovno področje spadajo vprašanja, glede katerih se predlaga sprememba 
ustave, niti po ponovni obravnavi ne zedinijo, ne more biti predlog, da se 
začne postopek za spremembo ustave, znova dan na dnevni red, preden poteče 
eno leto od dneva obravnave. 

2. Na podlagi sprejetega predloga, da se začne postopek za spremembo 
ustave, določi republiški zbor osnutek za spremembo ustave in ga da v javno 
razpravo. 

Po končani javni razpravi obravnavajo osnutek za spremembo ustave drugi 
zbori in dajo o njem svoje mnenje. 

Ko dobi republiški zbor mnenje drugih zborov, določi predlog za spre- 
membo ustave. 

Če se med republiškim zborom in drugimi zbori ne doseže soglasje o 
spremembi ustave, imenujejo skupno komisijo, sestavljeno iz enakega števila 
članov vsakega zbora, in ji poverijo, da sestavi predlog za rešitev spornih 
vprašanj. 

Če se skupna komisija ne zedini ali če en zbor ne sprejme besedila skupne 
komisije, je sprememba ustave sprejeta, če je v enakem besedilu izglasovana 
v republiškem zboru in vsaj v dveh drugih zborih, med njima v zboru, v ka- 
terega delovno področje spadajo vprašanja, na katera se nanaša predlagana 
sprememba ustave. 
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Sprememba ustave je v zboru sprejeta, če zanjo glasujeta dve tretjini vseh 
članov zbora. 

Če se zbori oziroma republiški zbor in vsaj dva druga zbora, med njima 
zbor, v katerega delovno področje spadajo vprašanja, na katera ise nanaša 
sprememba ustave, tudi po dveh zaporednih obravnavah ne zedinijo o spre- 
membi ustave, ne more biti predlog znova dan na dnevni red, preden poteče 
eno leto od dneva, ki je bila obravnava predloga ustavljena. 

Ce se po preteku enega leta na ponovni predlog zbori oziroma republiški 
zbor in vsaj dva druga zbora, med njima zbor, v katerega delovno področje 
spadajo vprašanja, glede katerih se predlaga sprememba ustave, niti po dveh 
zaporednih obravnavah ne zedinijo o spremembi ustave, se vsi zbori raz- 
pustijo. 

3. Spremembo ustave razglasi republiški zbor. 
4. S tem amandmajem se nadomesti določba 166. člena ustave SR Slovenije. 

Amandma XI 

1. Vsako četrto leto se volijo vsi člani zborov skupščine. 
2. Nihče ne more biti več kot dvakrat zaporedoma član iste skupščine. 
Skupščina SR Slovenije sme izjemoma, če to zahtevajo posebni upravičeni 

razlogi, izvoliti za funkcionarja Skupščine SR Slovenije ali za predsednika ali 
člana izvršnega sveta poslanca, ki je neposredno pred tem že štiri leta oprav- 
ljal to funkcijo. 

Skupščina SR Slovenije na predlog komisije za volitve in imenovanja 
oziroma pooblaščenega predlagatelja odloča o tem, ali so razlogi za ponovno 
izvolitev utemeljeni. 

3. S tem amandmajem se nadomestijo določbe drugega odstavka 64. člena, 
prvega odstavka 65. člena in drugega odstavka 167. člena ter dopolni 184. člen 
ustave SR Slovenije. 

Amandma XII 

Socialistična republika Slovenije je v okviru pravic in dolžnosti, določenih 
z ustavo in zakonom, odgovorna za naloge in zadeve, ki so v ustavi Jugoslavije 
navedene kot izključne pravice in dolžnosti federacije. 

S tem amandmajem se dopolni določba 123. člena ustave SR Slovenije. 

Amandma XIII 

Uresničujoč samoupravljanje v delovnih organizacijah kot celoti in v orga- 
nizacijah združenega dela v njeni sestavi delovni ljudje v skladu z ustavo in 
zakonom določajo vprašanja, o katerih odločajo neposredno, in poverjajo do- 
ločene funkcije upravljanja delavskemu svetu oziroma glede na naravo dejav- 
nosti delovne organizacije drugemu ustreznemu organu upravljanja, določene 
izvršilne funkcije pa njemu odgovornim kolektivnim in individualnim orga- 
nom, ki jih voli delavski svet. 

Delovni ljudje v delovni organizaciji določajo1 organe upravljanja delovne 
organizacije in organizacij združenega dela v njeni sestavi, določajo njihovo 
delovno področje in čas, za katerega se ti organi volijo, ter pogoje in način 
njihove izvolitve oziroma razrešitve. 
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Z zakonom se lahko določi poseben postopek in način za imenovanje in 
razrešitev individualnega organa delovne organizacije, ki opravlja dejavnost 
posebnega družbenega pomena. 

S tem se nadomestijo določbe 78. člena, četrtega in petega odstavka 81. čle- 
na, 82. in 83. člena ter dopolni določba 80. člena ustave SR Slovenije. 

Amandma XIV 

Da bi se izenačevali pogoji za pridobivanje dohodka, zagotavljala materialna 
osnova dela in čimbolj dosledno izvajalo načelo delitve po delu, se lahko z za- 
konom predpisujejo ukrepi za družbeno usmerjanje delitve dohodka. 

Amandma XV 

Ob pogojih in po postopku, ki ga določa zakon, se lahko začasno postavi 
pod prisilno upravo tudi delovna organizacija, ki opravlja dejavnost s področja 
družbenih služb, če s svojim poslovanjem hudo ogroža družbene koristi. 

S tem amandmajem se dopolni določba 22. člena ustave SR Slovenije. 

Amandma XVI 

1. Z zakonom se določajo viri in vrste dohodkov družbeno-političnih skup- 
nosti. 

Občinam in republiki pripadajo iz osebnih dohodkov in drugih virov, ki 
jih določa zakon, v skladu z načelom delitve po delu sredstva za pokrivanje 
družbenih potreb na njihovem območju. Občine in republika v skladu z zako- 
nom samostojno določajo1 ta sredstva in samostojno razpolagajo z njimi. 

2. Z zakonom se lahko predpišejo okviri, v katerih si smejo občine dolo- 
čati svoje dohodke in druga sredstva za družbene potrebe, če je delovnim lju- 
dem ali delovnim organizacijam bistveno ogrožen enakopraven položaj v po- 
gojih poslovanja in v delitvi družbenega proizvoda ali če so bistveno ogrožena 
materialna razmerja, ki jih določa družbeni plan. 

3. S tem amandmajem se nadomesti določba tretjega odstavka 35. člena 
ustave SR Slovenije. 

Amandma XVII 

S statutom občine se lahko ustanovi več zborov delovnih skupnosti. 
Ce je v občini ustanovljenih več zborov delovnih skupnosti, se tem zbo- 

rom s statutom občine lahko poverijo tudi določene politično-izvršilne naloge. 
Statut občine določi tudi področje in način dela zborov, sestavo politično- 

izvršilnih organov občinske skupščine in način imenovanja ter trajanje man- 
data njihovih članov. . 

S tem amandmajem se nadomestijo določbe drugega in tretjega odstavka 
95. člena, 102. člena in drugega in tretjega odstavka 104. člena ter ustrezno 
priredi besedilo tretjega odstavka 95. člena. 

Amandma XVIII 

Mesto, razdeljeno na občine, je posebna družbeno-politična skupnost, v ka- 
teri občani uresničujejo družbeno samoupravljanje in urejajo tiste zadeve, ki 
so skupnega pomena za mesto. 



440 Priloge 

S statutom mesta se določijo zadeve, ki so skupnega pomena za mesto, 
organizacija mestne samouprave in način izvolitve skupščine mesta. Z zako- 
nom se lahko poverijo mestu tudi posamezne zadeve iz republiške pristojnosti. 

Mesto ima svoje vire dohodkov, ki jih v skladu z zakonom in statutom 
samostojno določi. 

Statut mesta sprejme skupščina mesta po poprejšnji javni razpravi. 
S tem amandmajem se nadomesti določba 115. člena ustave SR Slovenije. 

Amandma XIX 

Za urejanje zadev, ki so skupnega pomena, lahko dve ali več občin ustanovi 
skupni medobčinski organ samoupravljanja. 

Zadeve, ki so skupnega pomena, se določijo z dogovorom med občinami 
in statutom medobčinskega organa samoupravljanja. 

Skupni medobčinski organ samoupravljanja sestavljajo člani, ki jih vanj 
delegirajo skupščine občin, ki so ga ustanovile. 

Skupni medobčinski organ samoupravljanja sprejme statut v soglasju s 
skupščinami občin, ki so ga ustanovile. 

S tem amandmajem se dopolni 89. člen ustave SR Slovenije. 

Amandma XX 

Določbe III. poglavja ustave Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije o svoboščinah, pravicah in dolžnostih človeka in občana so sestavni del 
ustave Socialistične republike Slovenije in se neposredno uporabljajo v SR Slo- 
veniji. 

S tem amandmajem se nadomesti določba drugega odstavka 3. člena ustave 
SR Slovenije. 

Amandma XXI 

Na območjih, na katerih živijo poleg pripadnikov slovenskega naroda tudi 
pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, sta v javnem in druž- 
benem življenju italijanski oziroma madžarski jezik enakopravna s slovenskim 
jezikom. Z zakonom, statutom občine in splošnimi akti delovnih in drugih 
organizacij se določi način, kako se uresničujejo pravice pripadnikov italijan- 
ske in madžarske narodnosti. 

S tem amandmajem se nadomesti določba drugega odstavka 77. člena ustave 
SR Slovenije. 

Amandma XXII 

Obramba države je pravica in dolžnost vsakega občana, delovnih organi- 
zacij ter družbeno-političnih skupnosti. 

Republka, občine in kraj ene skupnosti ter delovne in druge organizacije 
morajo razvijati pripravljenost, sposobnost in učinkovitost na področju narodne 
obrambe na načelih vsesplošnega ljudskega odpora; pri tem sodelujejo z Jugo- 
slovansko ljudsko armado in z drugimi organi in organizacijami, ki delujejo na 
tem področju v federaciji in v republiki. 

S tem amandmajem se nadomesti določba drugega odstavka 4. člena ustave 
SR Slovenije. 
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Amandma XXIII 

1. Vrste sodišč in njihove pristojnosti se določijo z zakonom. 
Sodišča se ustanavljajo z zakonom. 
Sodnike in sodnike porotnike voli skupščina ustrezne družbeno-politične 

skupnosti, ki jo določi zakon. 
2. Predlog za izvolitev ali razrešitev sodnikov vrhovnega sodišča SR Slove- 

nije ter predsednikov in sodnikov drugih sodišč, ki jih voli ali razrešuje Skup- 
ščina SR Slovenije, da republiškemu zboru komisija za volitve in imenovanja, 
potem ko dobi mnenje sodišča. 

3. S tem mandmajem se nadomestijo določbe drugega in tretjega odstavka 
in drugega stavka četrtega odstavka 199. člena, 200. člena, prvega odstavka 
204. člena in prvega odstavka 206. člena ustave SR Slovenije, in dopolni določba 
odstavka II, amandmaja k ustavi SR Slovenije. 

Amandma XXIV 

Med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti lahko izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije izdaja uredbe z zakonsko močjo o vprašanjih iz pristojnosti 
Skupščine SR Slovenije, če se skupščina ne more sestati. Te uredbe predloži 
izvršni svet v potrditev skupščini, brž ko se ta lahko sestane. 

Predsednik Skuščine SR Slovenije s predsednikom izvršnega sveta, pod- 
predsednikoma skupščine, predsedniki zborov, in funkcionarji, določenimi s 
poslovnikom Skupščine SR Slovenije, opravljajo med vojno, če se pristojni 
zbori ne morejo sestati, kot predsedstvo1 Skupščine SR Slovenije vse zadeve 
v zvezi z volitvami in razrešitvami predsednika in članov izvršnega sveta, 
z imenovanji in razrešitvami republiških sekretarjev in drugih republiških 
funkcionarjev, ki jih voli oziroma imenuje in razrešuje skupščina, ter zadeve 
v zvezi s poslanskim mandatom in imunitetnimi pravicami poslancev. 

OBRAZLOŽITEV 

Na seji dne 19. novembra 1968 je republiški zbor Skupščine SR Slovenije, 
potem, ko so dali pozitivno mnenje o spremembi nekaterih določ ustave SR 
Slovenije zbori delovnih skupnosti, sprejel odlok, da se uvede postopek za 
spremembo tistih določb ustave SR Slovenije, glede katerih je to predlagala 
republška komisija za ustavna vprašanja, da se poročilo te komisije da v javno 
razpravo, ki naj traja do 20. decembra 1968, in da naj komisija po končani 
javni razpravi izdela besedilo predlogov ustavnih amandmajev in ga predloži 
Skupščni SR Slovenije v obravnavo. Na podlagi tega odloka je skupna komisija 
vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja sestavila predloge 
amandmajev k republiški ustavi in jih predlaga Skupščini SR Slovenije. Pri 
sestavljanju besedila predlaganih amandajev je komisija obravnavala tudi 
predloge, mnenja in stališča, ki so bila dana v javni razpravi. 

Komisija za ustavna vprašanja je pri svojem delu, ko je proučevala vpra- 
šanja, pomembna za uresničevanje temeljnih načel ustave SR Slovenije, ugo- 
tovila, da dosežena stopnja razvoja samoupravljanja po sprejetju ustave leta 
1963, narekuje restriktivni pristop k delu, da je treba torej konkretne ustavne 
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določbe prilagoditi zahtevam doseženega razvoja samoupravnih družbenih od- 
nosov in neposredne demokracije. Predlagane ustavne spremembe se zato ne 
nanašajo na temeljna vprašanja našega družbenoekonomskega sistema, temveč 
samo na določena vprašanja političnega sistema.. Temeljna značilnost pred- 
laganih sprememb je v tem, da skušajo odpraviti ovire in pomanjkljivosti, ki 
so se pokazale pri izvajanju ustavnih določb in pospešiti razvoj samoupravlja- 
nja v delovnih organizacijah in v družbeno-političnih skupnostih, to pa pomeni, 
krepiti vlogo vseh tistih faktorjev, ki odražajo samoupravne elemente naše 
družbe. Pri tem bo treba še podrobno proučiti in rešiti vprašanja s področja 
družbenoekonomskega in komunalnega sistema, vprašanja, ki so nastala v raz- 
voju naše družbe od sprejema ustave leta 1963, zlasti v zvezi s procesi, ki jih je 
sprožila gospodarska in družbena reforma. To pa terja poglobljeno proučitev 
in dolgoročnejšo rešitev problematike razširjene reprodukcije in minulega dela, 
vprašanj v zvezi s celotnim sklopom problematike družbenega dogovarjanja, 
problematike obligacijskega prava ter drugih vprašanj v procesu, ko se druž- 
beni odnosi oblikujejo brez intervencij organov oblasti. Prav tako občina šele 
postaja samoupravna skupnost občanov in delovnih ljudi in samoupravljanje 
v občini politični temelj družbeno-političnega sistema. Proučevanja vseh teh 
vprašanj komisija za ustavna vprašanja ni zaključila. 

Javna razprava o predlaganih spremembah republiške ustve je dejansko 
pomenila nadaljevanje razprave o spremembah zvezne ustave, ki se je začela 
že lani poleti, ker je ta nujno posegla tudi na to področje. V javni razpravi, 
tako na sestankih organizacij SZDL po občinah, ki so se jih udeleževali kot 
člani komisije za ustavna vprašanja, kot v prispevkih v časopisih in revijah 
sindikatov, dalje v stališčih društev pravnikov, sociologov in politologov, ter 
v odgovorih poslancev na vprašanja v anketi, ki je bila izvedena že nekaj me- 
secev pred javno razpravo o predlaganih spremembah ustave, kakor tudi na 
posvetih s poslanci na področnih sestankih klubov poslancev in v sami skup- 
ščini, je bilo največ predlogov in pripomb glede sestave skupščine, števila po- 
slancev in zborov, glede sodelovanja z občinami in glede nadaljnjega razvoja 
samoupravljanja, tako v delovnih organizacijah kot v družbeno-političnih 
skupnosti. Čas, določen za javno razpravo, je bil sicer kratek, vendar so bili 
dani številni predlogi in pripombe k predlaganim spremembam ustave. Ti 
predlogi in pripombe so vsebinsko bogati, čeprav, kar je razumljivo, med seboj 
neusklajeni, mnogi med njimi pa odpirajo vprašanja, ki še niso dovolj proučena, 
da bi lahko pristopili k njihovi dokončni rešitvi. Glede sprememb v skupščin- 
skem sistemu, o katerih je bilo največ različnih predlogov in mnenj, velja 
to posebno za nadaljnji razvoj vloge zborov delovnih skupnosti in ustvarjanje 
ustreznejših pogojev za uveljavljanje in usklajevanje interesov delovnih ljudi, 
tako znotraj posameznih področij družbenega dela, kot med temi področji, dalje 
za vsebinsko doslednejše uveljavljanje načela dvodomnega odločanja, ter za 
ustreznejše oblike sodelovanja občin v sistemu samoupravljanja pri ustvarjanju 
republiške politike, pri njihovem vplivanju na delo republiške skupščine in 
načinu usklajevanja dela pri izvajanju republiške politike in pri reševanju 
nalog našega družbenega razvoja. 

Komisija je pri sestavljanju in odločanju o predloženih amandmajih upo- 
števala osnovni smisel danih predlogov in mnenj s stališča, kako in koliko 
prispevajo k uresničevanju temeljnih načel ustave in posebej k ustreznejšemu 
delovanju skupščinskega sistema. V svojem delu je komisija povzela ta stališča 
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in predloge ter predlaga Skupščini SR Slovenije rešitve, usklajene tako med 
seboj kot z nadaljnjim razvojem sistema samoupravljanja. 

Ker predlagani ustavni amandmaji pomenijo s spremembami in dopolni t- 
-vami, sprejetimi v letu 1967, celoto, komisija za ustavna vprašanja predlaga, 
da se sedaj predlagani amandmaji oštevilčijo kot nadaljevanje v letu 1967 
sprejetih amandmajev. 

Predlogi za ustavne amandmaje se nanašajo na področja: 

Sestava skupščine, volitve, zbori in njihove pristojnosti 

1. Komisija za ustavna vprašanja predlaga, naj Skupščino SR Slovenije 
sestavljajo štirje zbori: republiški zbor in trije zbori delovnih skupnosti (go- 
spodarski zbor, prosvetno-kulturni zbor in socialno-zdravstveni zbor). 

Po predlogu naj bi štel republiški zbor 90 poslancev, vsak od zborov de- 
lovnih skupnosti pa 60 poslancev. Tako bi imela skoraj vsaka občina — upo- 
števajoč načelo, da se en poslanec voli na približno enako število prebivalcev 
— svojega poslanca v republiškem zboru, le nekaj občin pa bi se moralo zdru- 
ževati in bi po dve občini zastopal en poslanec (Metlika in Črnomelj, Izola in 
Piran ter Dravograd in Ravne). V zborih delovnih skupnosti pa naj bi ne bilo 
merilo predvsem število prebivalstva, temveč naj bi se v večji meri odrazilo 
število zaposlenih, tako da bi še ustvarili boljši pogoji za to, da bi sestava 
vsakega zbora čimbolj odražala tudi notranjo sestavo posameznih področij druž- 
benega dela. Dosedanja proučevanja o organizaciji dela v skupščini so pokazala, 
da bi lahko delo v skupščini zadovoljivo organizirali pri tako zmanjšanem 
številu poslancev posameznih zborov. 

Glede republiškega zbora, kot splošnega političnega zbora, ki ga sestav- 
ljajo odposlanci občanov, ni bilo nobenih pomislekov. 

Glede zborov delovnih skupnosti kot zborov odposlancev delovnih ljudi 
v delovnih skupnostih s posameznih področij združenega dela so bili v javni 
razpravi dani nekateri predlogi, naj bi se ti zbori združili v en zbor oziroma 
naj se ustanovita dva zbora delovnih skupnosti — gospodarski zbor in zbor 
potrošnikov oziroma družbenih služb. 

Pri utemeljevanju teh predlogov se je navajalo predvsem splošne razloge 
po racionalnosti in učinkovitosti, in pa, da bi tako spajanje ali »integracija« 
zborov prispevala k lažjemu sporazumevanju in integraciji različnih interesov. 
Poudarjala se je neučinkovitost zborov delovnih skupnosti pri reševanju temelj- 
nih vprašanj z njihovega delovnega področja, ki se je mnogokrat pokazala 
v dosedanji praksi. Prav ta neučinkovitost je bila eden najpomembnejših raz- 
logov za predloge o združitvi. Komisija za ustavna vprašanja teh predlogov ni 
sprejela. V strukturi skupščine je treba okrepiti mehanizem, ki se je v dose- 
danjem delu pokazal kot uspešen instrument družbenega dogovarjanja tako 
med posameznimi področji družbenega dela, kot tudi med samoupravnimi or- 
ganizacijami znotraj teh področij. To se pravi, da je treba ne samo ohraniti 
dosedanji sistem zborov delovnih skupnosti posameznih področij združenega 
dela, ampak tudi omogočiti, da ti zbori v še večji meri izpolnjujejo naloge, ki 
jih terja od njih nadaljnja deetatizacija našega družbeno-političnega sistema. 
To je potrebno zlasti sedaj, ko republika prevzema tudi vrsto zadev in nalog 
iz zvezne pristojnosti. Morebitne spremembe v zborih delovnih skupnosti bi 
globoko posegle v strukturi družbenega in politčnega sistema, kot ga določa 
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ustava. Pri tem je treba ugotoviti, da so sistem samoupravljanja, sporazume- 
vanja in dogovarjanja zainteresiranih faktorjev, razne oblike integracije, samo- 
upravnih interesnih skupnosti na področju gospodarske, kulturno-prosvetne in 
socialno-zdravstvene dejavnosti tako med delovnimi organizacijami samimi, 
kakor tudi z uporabniki njihovih proizvodov in storitev, ki kot taki predstav- 
ljajo neposredni družbeni interes za te dejavnosti, šele v začetkih in se inten- 
zivneje razvijajo šele po reformi. Odpira se vrsta problemov, tako med samimi 
delovnimi organizacijami teh področij, kot med njimi in končnimi porabniki, 
oziroma potrošniki njihovih proizvodov in storitev, ter med njimi in družbeno- 
političnimi skupnostmi in njihovimi organi. Ti problemi se s stališča družbeno- 
ekonomskih odnosov šele proučujejo. Zato komisija sodi, da bi bila sprememba 
samoupravnega predstavništva delovnih ljudi s posameznih področij družbenega 
dela v republiški skupščni neproučena in prenagljena. 

Nedvomno si je treba prizadevati za čim večjo učinkovitost in racionalnost 
skupščinskega sistema. Učinkovitost in racionalnost se v družbi, ki temelji na 
razvijajočem se samoupravljalskem sistemu, ne moreta ocenjevati z enakimi 
merili, kot v drugih sistemih; gotovo pa se je obstoječi družbeno-politični 
sistem, katerega bistven sestavni del je tudi skupščinski sistem, pokazal za 
učinkovitega ne samo pri reševanju nalog družbenega razvoja, ampak tudi 
v utrjevanju položaja občana in delovnega človeka v družbi. Učinkovitost in 
racionalnost skupščinskega sistema sta pa odvisni tudi od ustrezne organiza- 
cije in dela politično izvršilnih organov v republiki, izvršnega sveta, družbeno- 
političnih organizacij, kakor tudi od organizacije in dela državne uprave. Tudi 
tu smo šele na začetku poti k učinkovitejšemu uveljavljanju načelne enotnosti 
zakonodajne in izvršilne oblasti ter prilagajanja organizacije, načina in vsebine 
dela skupščine in družbeno-političnih organizacij zahtevam samoupravne družbe. 

2e v pobudi je komisija za ustavna vprašanja predlagala, naj iz dosedanje 
sestave skupščine odpade organizacij sko-politični zbor. V javni razpravi ta pred- 
log ni doživel kritike. Za odpravo organizacijsko-političnega zbora delovni 
ljudje nekaterih področij družbenega dela ne bodo več zastopali v posebnem 
zboru v strukturi skupščine. Zato bo potrebno položaj teh delovnih ljudi še 
nadalje proučevati, z ustrezno kadrovsko politiko v kandidacijskem postopku 
pa omogočiti pravilno zastopstvo delovnih ljudi teh področij v republiškem 
zboru. Odprava organizacijsko-političnega zbora je utemeljena predvsem s 
tem, da struktura, iz katere je organizacijsko-politični zbor izhajal, njegova 
sestava in delovno področje niso bili dovolj usklajeni in dovolj utemeljeni. 
Poslance za ta zbor so predlagali poleg delovnih ljudi s področja uprave, sod- 
stva in družbenih organizacij tudi delovni ljudje s tistih področij družbenega 
dela, ki so že imeli svoje predstavnike v zborih delovnih skupnosti in v repu- 
bliškem zboru in so bili na ta način ti ljudje v celotni strukturi republiške 
skupščine trikrat predstavljeni. Sestava članov zbora pa tudi sestava kandi- 
dacijskega telesa nista ustrezali vsebini dela zbora, ki je soodločal o družbeno- 
političnem sistemu in njegovem izvajanju, o proračunu in financiranju druž- 
benih služb, o varstvu svoboščin in pravic človeka in občana, o družbenem 
samoupravljanju v delovnih in drugih organizacijah, o delovnih razmerjih itd., 
skratka o vprašanjih, ki zadevajo interes občana in ki se v našem družbeno- 
političnem in skupščinskem sistemu zastavljajo mnogo bolj neposredno v zborih 
delovnih skupnosti ali v občinah, v njihovih skupščinah in drugih samoupravnih 
organih. Zato tudi sedanji način dvodomnega reševanja teh vprašanj ni mogel 
biti dovolj vsebinski. 
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Pri proučevanju izkušenj in sicer intenzivnega dela organizacijsko-politič- 
nega zbora in uresničevanja načela dvodomnosti je komisija prišla do za- 
ključka, da se bo to načelo izvajalo bolj vsebinsko in manj formalno, če bo 
republiški zbor z zbori delovnih skupnosti kot enotnim zborom delovnih skup- 
nosti obravnaval tista temeljna vprašanja, ki posegajo v delovno področje vseh 
zborov delovnih skupnosti. Zato komisija predlaga amandma, da republiški 
zbor in enotni zbor delovnih skupnosti, ki združuje vse zbore delovnih skup- 
nosti, razpravlja o temeljnih vprašanjih s področja družbeno-političnih in 
družbenoekonomskih odnosov ter financiranja družbeno-političnih in samo- 
upravnih skupnosti ter o njih odločata, ter da sprejmeta družbeni plan in druge 
akte o osnovah družbenoekonomskega razvoja ter republiški proračun in za- 
ključni račun o izvršitvi republiškega proračuna. S tem se del pristojnosti 
organizacijsko-političnega zbora prenaša na enotni zbor delovnih skupnosti, 
ostali del pristojnosti pa na gospodarski zbor in deloma na republiški zbor. 
Predlagana rešitev daje tudi osnovo za učinkovitejše in realnejše vključevanje 
zborov delovnih skupnosti h kreiranju splošne republiške politike na vseh pod- 
ročjih, obenem pa zmanjšuje možnost enostranskega reševanja teh vprašanj 
v splošnem političnem zboru (republiškem zboru), omejuje preveč poudarjeni 
vpliv interesov enega področja družbenega dela, oziroma odpravlja pomanjklji- 
vost, da se interesi drugih področij niso dovolj upoštevali. Pri tem je komisija 
imela pred očmi, da bo sistem planiranja doživel bistvene spremembe in da v 
ustavnih določbah ne gre naštevati vseh vrst planov od srednjeročnega plana in 
letnih smernic za njegovo uresničevanje do dolgoročnega plana, ampak se je 
odločila, da v ustavnem amandmaju zajame vse to z »akti o osnovah družbeno- 
ekonomskega razvoja SR Slovenije«. Po predlogu amandmaja pa naj ukrepi 
in instrumenti, s katerimi se usmerja in uresničuje začrtana politika družbeno- 
ekonomskega razvoja na posameznih področjih, spadajo v delovno' področje 
ustreznih zborov delovnih skupnosti z republiškim zborom. Smiselno velja to 
tudi za republiški proračun v zvezi z nadaljnjim razvojem sistema financiranja 
družbeno-političnih skupnosti. 

Pri uresničevanju načela dvodomnosti republiški zbor enakopravno z enim 
od zborov delovnih skupnosti obravnava in odloča o vprašanjih, ki spadajo 
v delovno področje teh zborov. Pri tem naj po predlogu amandmaja republiški 
zbor in gospodarski zbor enakopravno odločata o vprašanjih s področja gospo- 
darstva in financ, stanovanjske in komunalne politike, urbanizma in prostor- 
skega planiranja ter sprejemata ukrepe (torej tudi instrumente) za usmerjanje 
in uresničevanje gospodarske politike. Republiški zbor in prosvetno-kulturni 
zbor, oziroma socialno-zdravstveni zbor pa odločata o zadevah iz dosedanje 
njune pristojnosti. 

Predlog amandmaja določa, da podrobnejšo razdelitev področij dela med 
zbori ter oblike in način usklajevanja njihovega dela opravi s svojim poslov- 
nikom. 

Da bi se okrepila vloga in pomen zborov delovnih skupnosti, je dan predlog, 
da lahko zbor, ki za sprejemanje določenega zakona sicer ni pristojen, vendar 
pa ta zakon ureja vprašanja, ki so pomembna za delovne ljudi ali delovne 
skupnosti z njegovega področja, obravnava tak predlog v celotnem postopku 
za izdajo zakona in predlaga ustrezne sprememeb in dopolnitve. Pristojna zbora 
lahko sprejmeta v takem primeru zakon šele, ko sta izvedla postopek za spo- 
razumevanje s stališči zbora, ki sicer za sprejemanje tega zakona ni pristojen. 
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Pri taki razdelitvi pristojnosti med posamezne zbore ostanejo v samostojni 
pristojnosti republiškega zbora v glavnem zadeve, ki jih je že dosedaj samo- 
stojno opravljal. Komisija je mnenja, da bodo nekatere teh zadev v prihodnje 
postopoma prehajale v enakopravno pristojnost republiškega zbora in enotnega 
zbora delovnih skupnosti. 

V primerjavi s predlogi, danimi v pobudi, komisija za ustavna vprašanja 
sedaj ne predlaga ustanovitev posebnega zbora občin. Zbor občin je komisija 
predlagala, ker v dosedanji ureditvi odnosov med republiko in občinami niti 
v strukturi skupščine, niti v metodah dela skupščine in njenih organov, kljub 
bistvenemu izboljšanju sodelovanja nista neposredno sistemsko in kvalificirano 
prišla pri oblikovanju in izvajanju republiške politike do veljave vloga in inte- 
res občine kot temeljne družbeno-politične skupnosti. Po tem predlogu naj bi 
občan v zboru občin uveljavljal svoj interes kot član občinske skupnosti. 

V javni razpravi je bilo izraženo mnogo stališč, ki so podpirala ustano- 
vitev zbora občin. Hkrati pa so bili izraženi tudi pomisleki, češ da zbor občin ni 
dovolj proučen in utemeljen, dalje da bi dobil zbor občin premočan značaj 
predstavništva občin in ožjih občinskih interesov, funkcijo predstavništva občin 
pa že sedaj na ustreznejši način opravlja republiški zbor. Poudarjalo se je, da 
se z ustanovitvijo zbora občin umetno ustvarja razlika med poslancem repu- 
bliškega zbora, ki je voljen na področju občine in se pod vplivom njenih pro- 
blemov .in interesov oblikujejo tudi njegova stališča; poslanec republiškega 
zbora ima do< občinske skupščine z ustavo predpisane določene pravice in ob- 
veznosti in skupno s poslanci zborov delovnih skupnosti predstavlja delegacijo 
občine v republiški skupščini. Komisija za ustavna vprašanja je te razloge 
v osnovi upoštevala in se odločila, da ne predlaga ustanovitve zbora občin. 
Glede na to, da pa obstoji upravičena zahteva in nedvomna potreba po ustrezni 
ureditvi odnosov in oblik sodelovanja predstavniških organov republike in 
občin v našem samoupravnem in skupščinskem sistemu in glede na to, da je 
treba izpopolnjevati oblike sodelovanja občinskih skupščin z republiško skup- 
ščino in omogočiti neposrednejše medsebojno vplivanje v skladu s samouprav- 
nim značajem in funkcijami predstavniških teles, predlaga komisija drugo 
rešitev, namreč zasedanje delegatov občin v republiški skupščini, kot je to raz- 
vidno iz predloga ustreznega amandmaja. Komisija smatra, da se v sedanji 
fazi razvoja te naloge in zahteve lahko ustrezno in zadovoljivo rešujejo na 
predlagani način. 

Po predlogu amandmaja mora predsednik skupščine obvezno sklicati za- 
sedanje delegatov občin pred obravnavo in odločanjem o vprašanjih s področja 
komunalnega sistema, financiranja družbeno-političnih skupnosti, komunal- 
nega gospodarstva, stanovanjskega gospodarstva in stanovanjske politike, druž- 
benega in prostorskega planiranja ter urbanizma, javne varnosti, izobraževanja 
ter zdravstvenega in socialnega varstva. Zasedanje delegatov občin pa lahko 
predsednik skupščine skliče — bodisi na lastno pobudo ali na predlog izvršnega 
sveta, enega od zborov skupščine ali ene četrtine občinskih skupščin •— da de- 
legati občin obravnavajo tudi druga vprašanja, ki so pomembna za občane v 
občinah in samoupravnih skupnostih, da se uskladi razvoj samoupravnih od- 
nosov in razvija sodelovanje teh skupnosti. Na zasedanju delegatov občin naj 
pridejo do izraza stališča občin o posameznih vprašanjih, na katerih so nepo- 
sredno zainteresirane. O teh stališčih morajo pristojni zbori razpravljati in 
sklepati, ko obravnavajo vprašanja, glede katerih so bila ta stališča sprejeta 
na zasedanju delegatov občin. Način sklica in dela zasedanja delegatov občin 
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v Skupščini SR Slovenije bo določil poslovnik skupščine, način izbire delegatov 
in njihove pravice in obveznosti pa statuti občin. 

Predlagana sestava skupščine temelji na načelu, da mora republiška 
skupščina kar najbolj odražati celotno samoupravno družbeno strukturo, iz 
katere izhaja in morajo zato najti v njej, kot integraciji samoupravljanja insti- 
tucionalizirani odraz vsi bistveni faktorji te strukture, ter na težnji, da je treba 
s strukturo skupščine zagotoviti njeno čimbolj učinkovito, hkrati pa racionalno 
in ekonomično poslovanje. 

2. Predlog ustavnih amandmajev samo načelno določa kategorije občanov, 
ki imajo pasivno volilno pravico za zbore delovnih skupnosti, in prepušča 
zakonu o volitvah, da jih konkretno definira. To pravico se daje individualnim 
kmetijskim proizvajalcem, ki delajo s svojimi sredstvi in stalno gospodarsko 
sodelujejo z delovno organizacijo, priznava se samostojnim obrtnikom, ki so 
člani zbornice. Pravica biti voljeni v zbore delovnih skupnosti imajo tudi de- 
lovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo profesionalno, kulturno 
ali drugo podobno dejavnost, ker ima njihovo delo značaj družbenega dela 
in imajo zato v osnovi iste pravice in obveznosti kot delovni ljudje v delovnih 
organizacijah. Pasivna volilna pravica se priznava tudi študentom kot članom 
skupnosti visokošolskih ustanov. Ta pravica se jim priznava, ker sodelujejo 
v procesu izvrševanja nalog visokošolskih ustanov v organih upravljanja teh 
ustanov. 

Enako kakor v pobudi predlaga komisija za ustavna vprašanja, naj bi po- 
slance v republiški zbor volili občani neposredno in naj bi odpadla faza z vo- 
litvami v občinski skupščini. 

Glede volilnih teles za poslance zborov delovnih skupnosti je komisija bila 
mnenja, naj bi te poslance volile občinske skupščine same. Glede na to, da je 
že z zveznimi amandmaji predpisano, da volijo poslance zborov delovnih skup- 
nosti volilna telesa, ki jih sestavljajo občinske skupščine in delegati delovnih 
skupnosti, delovnih organizacij in drugih oblik združenega dela, ter delegati 
drugih, z zakonom določenih skupnosti z ustreznega področja dela, komisija 
predlaga isti postopek, saj bi drugačna sestava volilnega telesa za volitve v 
zbore delovnih skupnosti republiške skupščine povečala zapletenost volilnega 
postopka na terenu. 

V javni razpravi je bil sprožen tudi predlog, naj se italijanski in madžarski 
narodnosti z ustavo prizna pravico, da imata po enega predstavnika v republi- 
škem in prosvetno-kulturnem zboru. V primeru, da bi bila ta misel sprejeta, 
bi bilo treba ustrezno prirediti volilni zakon. 

Notranja organizacija skupščine 

Način sestave komisij skupščine in stalnih odborov posameznih zborov, 
njihove naloge in način dela ter ustanovitev teh in drugih skupščinskih teles 
sedaj ureja ustava. Komisija predlaga, naj se te ustavne določbe črtajo in naj 
te zadeve urejajo poslovniki skupščine in zborov, zlasti zato, da se omogoči, 
da se delovna telesa skupščine in njenih zborov lahko hitro in brez posebnih 
težav ustanavljajo, spreminjajo oziroma prilagajajo potrebam dela skupščine 
in posameznih zborov. V ustavi je potrebna samo splošna določba, da lahko 
skupščina in njeni zbori ustanovijo komisije, odbore in druga stalna ali občasna 
delovna telesa za proučevanje predlogov zakonov in drugih aktov in za pro- 
učevanje drugih vprašanj s svojega delovnega področja. Na ta način bo dana 
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skupščini in njenim zborom možnost, da v skladu s svojimi potrebami in nalo- 
gami določijo način ustanovitve, sestavo, naloge in pooblastila posameznih 
delovnih teles s poslovnikom oz. s posebnimi odloki. 

Zakonodajna iniciativa 

Predlog ustavnega amandmaja izhaja s stališča, da so zbori enakopravni 
in da imajo odbori republiškega zbora in odbori drugih zborov iste pravice. 
Praksa naše republiške skupščine je zlasti v zadnjih letih, ko so bili usta- 
novljeni novi odbori zborov delovnih skupnosti, že dosegla dejansko spremembo 
dosedanjega ustavnega določila. Tudi drugim telesom skupščine in njenih 
zborov naj bi se priznala zakonodajna iniciativa, predlaga pa se, naj imajo to 
pravico tudi delegati občin, zbrani na zasedanju v skupščini. 

Glede na odgovornost, ki jo imajo' republiški sekretarji in drugi funkcio- 
narji na čelu samostojnih republiških organov za opravljanje zadev, iz svoje 
pristojnosti, kakor tudi glede na vlogo in pomen, ki jo imajo v našem družbeno- 
političnem sistemu republiške samoupravne skupnosti, je prevladovalo stališče, 
da jim je treba priznati pravico in možnost, da lahko neposredno sprožijo 
postopek za izdajo zakona. 

Postopek za spremembo ustave 

Predlagani amandma izhaja s stališča, da je za spremembo tako pomemb- 
nega političnega in pravnega akta, kot je ustava, potrebno določiti tak postopek, 
ki bo omogočil iniciativo in ustrezno vlogo vseh zborov skupščine, pri tem pa 
zagotovil tudi ustrezno stalnost ustavnega sistema. 

Iz dosedanjih razprav v skupščini glede spremembe ustave izhaja težnja 
vseh zborov skupščine, da aktivno sodelujejo v tem postopku. Dosedanje do- 
ločbe je treba spremeniti tudi zato, ker omogočajo hitrejši in lažji postopek 
pri spremembi ustave kot pa pri spremembi zakona. Ker je treba čimbolj 
izenačiti vse zbore skupščine v njihovem položaju, predlog amandmaja za- 
gotavlja ustrezno vlogo in enakopravnost vseh zborov skupščine in uvaja tri 
faze v postopek za spremembo ustave. 

Temeljno načelo je, da o spremembi ustave odločajo vsi zbori skupščine, 
pri tem pa je ves postopek usmerjen k temu, naj bi tudi spremembe sprejeli 
vsi zbori. Ker pa je dana možnost, da takšnega soglasja vseh zborov ne bo 
mogoče vedno doseči, je predvidena možnost tudi za takšne primere. Spre- 
memba ustave je sprejeta, če jo sprejme republiški zbor in še dva druga zbora, 
med njima zbor, katerega pristojnost spadajo vprašanja, ki se nanašajo na 
spremembo ustave. 

Sprememba ustave je sprejeta v posameznem zboru le, če se doseže kva- 
lificirana večina, to je, če glasujeta zanjo dve tretjini vseh članov zbora. 

Rotacija in izvolitev republiških funkcionarjev 

Predlog ohranja načelo, da se člani skupščin družbeno-političnih skupnosti 
volijo vsaka štiri leta, pri tem pa je predlagana sprememba, naj se volitve 
celotne skupščine, vseh članov vseh zborov opravijo vsaka štiri leta na- 
enkrat in odpravijo volitve vsaki dve leti za polovico članov skupščin. Volitev 
vseh članov skupščin vsake štiri leta zagotavlja večjo in popolnejšo politično 
kontrolo skupščine nad delom politično izvršilnih in upravnih organov in nad- 
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zorstvo nad izvrševanjem nje;ne politike. Razen tega volitve polovice članov 
skupščine v dvoletnih obdobjih preveč in prepogosto angažirajo vse nosilce in 
udeležence volilnega postopka. 

Glede na to spremembo je bilo treba tudi na novo urediti prepoved po- 
novne izvolitve poslancev. Po predlogu se to prepoved po eni strani omili, 
saj je ista oseba lahko dvakrat zapovrstjo izvoljena za člana iste skupščine, po 
drugi strani pa se jo poostri, saj se z njo onemogoči trajno ostajanje v isti 
skupščini, kar je bilo dosedaj praktično mogoče, ker je bila omejena ponovna 
izvolitev samo v isti zbor. 

Glede volitev funkcionarjev predlog ne spreminja dosedanjega načela, 
da republiški funkcionarji ne morejo opravljati svoje funkcije dalj kot štiri 
leta. Izjema, ki je dosedaj veljala za republiške sekretarje, in ki omogoča, da 
so po štiriletni dobi lahko ponovno imenovani na svojo funkcijo, se razširja 
tudi na volitve funkcionarjev skupščine ter predsednika in člane izvršnega 
sveta. 

Odgovornost republike na področju izključnih pravic in dolžnosti federacije 

Izhajajoč iz dejstva, da je Jugoslavija socialistična federativna republika, 
v kateri so se prostovoljno združili suvereni in enakopravni narodi, je zvezna 
ustava določila osnovno načelo, da delovni ljudje in narodi Jugoslavije uresni- 
čujejo svoje suverene pravice v socialističnih republikah, v federaciji pa samo 
takrat, kadar je to v njihovem skupnem interesu določeno z zvezno ustavo. 
To temeljno ustavno načelo doslej ni bilo dosledno izvedeno v normativnih 
določbah. Posledica tega je bila tudi praksa federacije, da na področju njenih 
tako imenovanih izključnih pravic ni bilo dovolj omogočeno republikam, da 
izvajajo svojo odgovornost na teh področjih. Zvezna skupščina je sprejela 
ustavni amandma, po katerem so za izvršitev nalog in zadev s področja iz- 
ključnih pravic in dolžnosti federacije, ki so določene z ustavo, odgovorne tudi 
republike v okviru svojih pravic in dolžnosti, določenih v ustavo in z zveznim 
zakonom. Ustrezna določba v republiški ustavi je potrebna, ker z njo tudi 
republiška ustava zagotavlja pravico in dolžnost republiških organov za oprav- 
ljanje zadev, ki so po zvezni ustavi določene kot pravice in dolžnosti federacije. 

Organi upravljanja v delovni organizaciji 

Samoupravljanje v delovnih organizacijah je doseglo stopnjo, ko sedanje 
zelo podrobne ustavne določbe ovirajo njegov nadaljnji razvoj; v skladu s spe- 
cifičnostmi in potrebami delovnih organizacij ter doseženo stopnjo v razvoju 
samoupravnih odnosov je treba omogočiti delovnim organizacijam, da v skladu 
z ustavo in zakonom s svojimi statuti in drugimi splošnimi akti same določajo 
svojo notranjo organizacijo oziroma organe upravljanja ter njihovo delovno 
področje in odgovornost. 

Glede na to predlagane spremembe ustavnih določb izhajajo s stališča, da 
je treba urediti in razširiti ustavno osnovo za kar najbolj neposredno uresniče- 
vanje samoupravljanja v posameznih oblikah združenega dela v sestavu de- 
lovne organizacije kot tudi v delovni organizaciji kot celoti. S tem bo omogo- 
čeno, da bodo delovni ljudje vedno in na vseh področjih delovnega procesa, 
ki pomeni celoto, kar najbolj neposredno odločali o vseh bistvenih vprašanjih 
svojega razvoja, o urejanju medsebojnih odnosov, razdelitvi dohodka in drugih 
29 
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vprašanjih svojega ekonomskega položaja, in hkrati zagotavljali tudi najbolj 
ugodne pogoje za delo in poslovanje delovne organizacije kot celote. Delovnim 
organizacijam se daje širše možnosti za ustanavljanje njihovih organov uprav- 
ljanja v skladu s specifičnostmi in potrebami njihovega razvoja in stopnje 
razvoja samoupravnih odnosov. Pri tem pa učinkovitost dela delavskega sveta 
zahteva tudi organe, ki opravljajo izvršilne funkcije. Oblike izvršilnih organov 
pa niso določene z ustavo, temveč jih bodo določili delovni ljudje v statutu 
delovne organizacije. Ustava naj določi samo temeljno pozicijo izvršilnih orga- 
nov kot organov, ki so neposredno odgovorni delavskemu svetu in katere torej 
delavski svet voli in odpokliče oziroma imenuje ali razrešuje. 

Delovni ljudje v delovnih organizacijah naj torej sami določijo vprašanja, 
o katerih odločajo neposredno in delovno področje ter odgovornost organov 
upravljanja. Z ustavo je določena samo osnovna funkcija delavskega sveta kot 
najvišjega organa upravljanja. 

V javni razpravi so bili dani predlogi, naj bi se izraz »kolegijski organ«, 
ki vzbuja vtis, da gre za strokovne kolegije, nadomestil z izrazom »kolektivni 
organ«. Te predloge je komisija sprejela. 

Delitev dohodka v delovni organizaciji 

V zvezi z uresničevanjem samoupravljanja delovnih ljudi je bila sprožena 
zahteva, da pride v ustavo načelna določba v samoupravnem dogovarjanju 
delovnih organizacij, ki obsega tudi samoupravne sporazume o pridobivanju 
in delitvi dohodka ter delitvi osebnih dohodkov. Dosedanje izkušnje so namreč 
pokazale pomanjkljivosti pri izvajanju načela delitve po delu in je prihajalo 
od neupravičenih razlik v višini osebnih dohodkov in premoženja, kar je po- 
vzročilo družbeno-politično škodo. Prevladalo je mnenje, da mora družba imeti 
možnost, da v takih primerih intervenira. T01 načelo je treba zagotoviti v ustavi, 
zakon pa naj določi oblike in pogoje intervencije. Temeljni zakon o ugotav- 
ljanju in delitvi dohodka v delovnih organizacijah (Ur. 1. SFRJ, št. 32-408/68) 
tako določbo že ima v 21. členu. 

V javni razpravi je bila sprožena misel, da bi sprememba ustave na tem 
mestu morala predvsem potrditi načela o samoupravnem dogovarjanju kot 
obliki usmerjanja delitve dohodka, pri tem pa dopuščati možnost urejanja 
z zakonom. Ustrezno konkretno besedilo ni bilo predlagano: Komisija se je 
sicer s tem predlogom v načelu strinjala, vendar je prevladovalo mnenje, da je 
treba ustrezno- določbo proučiti v sklopu celotne problematike družbenoeko- 
nomskega sistema, in zato zaenkrat rešitev tega vprašanja odložiti. 

Uvedba prisilne uprave v nekaterih delovnih organizacijah 

V pobudi za spremembo nekaterih določb ustave je komisija za ustavna 
vprašanja predlagala, da se ob pogojih in po postopku, ki jih določa zakon, 
lahko začasno postavi pod prisilno upravo delovna organizacija, če je s svojim 
poslovanjem hudo oškodovala družbene koristi. Zbori skupščine so predlog 
sprejeli kot umesten in tudi v javni razpravi je dobil vso podporo, pri tem 
pa se je predlagalo, naj se omogoči uvedbo prisilne uprave, preden nastopijo 
posledice zaradi nepravilnega poslovanja organizacije in ne šele potem, ko je 
delovna organizacija hudo oškodovala družbene koristi. 

Glede na to, da ustrezna določba ni bila sprejeta v spremembe 'zvezne 
ustave, se je v komisiji za ustavna vprašanja razvila obširna razprava, ali naj 
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pri predlogu tega ustavnega amandmaja vztraja. Soglasno je bila komisija 
mnenja, da administrativni ukrepi ne morejo odpraviti vzrokov za slabo poslo- 
vanje in zagotoviti uspešnost dela; v ta namen so potrebni drugi, predvsem 
družbenoekonomski ukrepi, da pa ni utemeljenih stvarnih razlogov za ustavno 
določbo, po kateri v zavodih ni mogoče uvesti prisilne uprave. Komisija sodi, 
da je v nekaterih primerih uvedba prisilne uprave v zavodih še bolj upravičena 
kot v gospodarskih organizacijah, zlasti če gre za zavode, ki opravljajo dejav- 
nost posebnega pomena za življenje in delo ljudi. Različna pa <so bila stališča 
v komisiji glede vprašanja, ali lahko republiška ustava mimo zvezne ureja 
vprašanja na tem področju. 

Na predlog izvršnega sveta je komisija z večino glasov sprejela predlog 
amandmaja iz razloga, da se amandma nanaša na področje družbenih služb, 
torej na področje, ki ga tudi po zvezni ustavi ureja republika in ne federacija; 
da gre pri tem za vprašanje odnosov med republiko in federacijo, kjer je po 
ustavi republika suverena tudi pri urejanju vprašanj, ki spadajo v popolno 
zvezno zakonodajo, če jih federacija ni uredila; in končno, da gre za odnos 
med zvezno ustavo in republiško ustavo, pri čemer zvezna ustava ne more 
omejevati republike pri urejanju vprašanj, ki niso bila. z zvezno ustavo izr 
rečno prenesena v pristojnost federacije. 

Določanje virov in vrst dohodkov v družbeno-političnih skupnostih in 
njihove višine 

Zvezna skupščina je sprejela amandma, po katerem vire in vrste dohodkov 
družbeno-političnih skupnosti določajo zvezni in republiški zakoni, in po ka- 
terem lahko republika v primerih, navedenih v republiški ustavi, določi meje, 
v katerih družbeno-politične skupnosti določajo svoje dohodke in druga sred- 
stva za pokrivanje družbenih potreb. Obenem prenehajo veljati določbe 125. 
člena zvezne ustave. Prevladalo je stališče, da je treba uveljaviti splošno na- 
čelo 27. člena zvezne ustave, da. družbeno-političnim skupnostim pripadajo iz 
osebnih dohodkov in drugih virov — v skladu z načelom delitve po delu 
— sredstva za družbene potrebe na njihovem področju, da ta sredstva določajo 
samostojno in samostojno razpolagajo z njimi. Odprava sedanjega režima pa 
ne pomeni, da ima lahko vsaka občina svoj finančni in davčni sistem. 

Predlagani amandma k republiški ustavi pomeni izvedbo ustreznih določb 
zvezne ustave, konkretizacijo stališča, da republiški zakon določa okvire, v ka- 
terih si občine samostojno določajo dohodke in samostojno z njimi razpolagajo, 
in pogoje, kdaj lahko republiški zakon omeji višino teh dohodkv. Ob razpravi 
v komisiji je bilo pri tem poudarjeno stališče, da lahko republika intervenira 
le v izjemnih primerih, če je delovnim ljudem ali delovnim, organizacijam 
bistveno ogrožen enakopraven položaj v pogojih poslovanja in v delitvi druž- 
benega proizvoda, ali če so bistveno ogrožena materialna razmerja, ki jih določa 
družbeni plan. 

Organizacija občinske samouprave 

Ustava sedaj podrobno ureja organizacijo občinske skupščine. Tako na- 
tančno ustavno urejanje ni več potrebno in je treba statutu občine prepustiti 
odločitev o tem, ali bo občinsko skupščino sestavljal poleg občinskega zbora 
en zbor ali več zborov delovnih skupnosti, prav tako pa tudi, kdaj naj imajo 
29* 
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zbori skupne seje in kdaj ločene ter sestavo svetov občinskih skupščin, način 
imenovanja članov svetov in trajanje njihovega mandata. To je umestno tudi 
zaradi velikih razlik med posameznimi občinami, glede velikosti teritorija, šte- 
vila prebivalstva, gospodarskega razvoja, urbanizacije itd. 

Samouprava mesta in občin na njihovem območju ter njihova medsebojna 
razmerja 

Sedanja ustavna ureditev, po kateri sta položaj in vloga občine določena 
v našem sistemu enotno, predstavlja v določenem smislu oviro, da bi na 
mestni svet neposredno prenašali pristojnosti, ki gredo občini kot družbeno- 
politični skupnosti. Zato je treba mesto, ki je razdeljeno na občine, opredeliti 
kot družbeno-politično skupnost za opravljanje zadev, ki so skupnega pomena 
za vse območje mesta. Takšno je tudi mnenje zveznega ustavnega sodišča. 

V predlogih za javno razpravo je komisija za ustavna vprašanja predla- 
gala, naj se z republiškim zakonom določi območje mesta, z republiškim 
zakonom in statutom mesta pa, katere zadeve opravljajo mestna skupščina in 
njeni organi. Statut mesta naj bi tudi preciziral samoupravne organe in raz- 
mejil njihovo delovno področje. Komisija je nadalje predlagala, naj statut 
mesta sprejme skupščina mesta in da naj velja, ko ga potrdi večina občin 
z območja mesta. 

Amandma, ki je sedaj predložen skupščini, skoraj v celoti zajema pri- 
pombe, ki so bile dane v obširnih razpravah v ljubljanskih občinah. Na teh 
sestankih je prevladovalo mnenje, da z zakonom ni mogoče določiti zadev, 
ki so skupnega pomena za mesto, kajti določanje pristojnosti in določitev 
organov, ki naj opravljajo določene pristojnosti, je izključno ustavna ali sta- 
tutarna zadeva; da lahko statut mesta sprejme samo< skupščina mesta, saj je 
izključna pravica vsake družbeno-politične skupnosti, da sprejme statut po- 
polnoma samostojno in samoupravno njen predstavniški organ. Na seji komi- 
sije je bil sprejet tudi predlog, da se v amandma vnese določba, po kateri se 
lahko mestu poverijo tudi posamezne zadeve iz republiške pristojnosti. 

Skupni medobčinski organ samoupravljanja 

V javni razpravi so bili v zvezi s predlogi za spremembe ustave v orga- 
nizaciji občinske samouprave in o samoupravi mesta in občin na njegovem 
območju sproženi tudi predlogi o ustavnih določbah, ki naj bi okrepile na- 
daljnji razvoj medobčinskega sodelovanja. Ti predlogi so izhajali iz ugotovitve, 
da so v Sloveniji območja, razdeljena na občine, ki pa enako: kot mesto, 
razdeljeno na občine, čutijo- potrebo po enotnem urejanju nekaterih vprašanj, 
ki so skupnega pomena za celotno območje, pri tem pa ohraniti dosedanje 
občine. V ta .namen lahko občine že v dosedanjih okvirih medobčinskega so- 
delovanja ustanavljajo skupne organe in organizacije, združujejo sredstva in 
organizirajo skupne akcije in druge oblike medsebojne pomoči in sodelovanja. 
V dosedanji praksi so se uveljavile na teh območjih skupne službe, ni se pa 
prešlo na ustanavljanje skupnih organov odločanja v zadevah, ki so skupnega 
pomena. 

Da se pospeši ta razvoj, predlaga komisija za ustavna vprašanja predlog 
ustavnega amandmaja v okviru dosedanjih ustavnih določb, po katerem lahko 
dve ali več občin ustanovi za urejanje zadev, ki so skupnega pomena, skupni 
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medobčinski organ samoupravljanja. Pogoj za ustanovitev takšnega samouprav- 
nega organa je dogovor med občinami, ki se bo sklenil v obliki pogodbe, in 
statut, v katerem se določijo zadeve skupnega pomena za občine, o katerih 
odloča medobčinski samoupravni organ, in ki ga morajo poprej sprejeti občine, 
ki ta samoupravni organ ustanavljajo. 

V komisiji je prevladalo mnenje, da je predlagani amandma, ki preci- 
zira in dopolnjuje ustavo v okviru sedaj veljavnih ustavnih določb, potreben 
in da bo kot primerna oblika za reševanje skupnih zadev pospeševal proces 
združevanja občin. 

Predlagani amandma je bil prvotno vključen kot posebna točka v amandma 
o mestu, razdeljenem na občine. 

Varstvo pravic človeka in občana 

Po sedanji ustavni ureditvi se določbe III. poglavja zvezne ustave o svo- 
boščinah, pravicah in dolžnostih človeka in občana uporabljajo' v SR Sloveniji 
neposredno. Ker morajo biti te določbe po svojem pomenu in naravi sestavni 
del republiške ustave, se predlaga za sedaj, da se z republiško ustavo ugotovi, 
da so določbe zvezne ustave o pravicah in dolžnostih človeka in občana del 
ustave SR Slovenije. 

Pravica narodnosti do rabe svojega jezika 

Način, kako se uresničuje enakopravnost jezika italijanske in madžarske 
narodnosti na območjih, na katerih te narodnosti žive, se po sedanji ureditvi 
v republiški ustavi določi z zakonom in statutom občine. To ustavno določilo 
je treba razširiti tudi na statute delovnih organizacij in v tem smislu dopolniti 
določbe republiške ustave. 

Pravice in dolžnosti na področju narodne obrambe v republiki 

Izvajanje ukrepov na področju narodne obrambe ni izključna pristojnost 
federacije, ampak morajo za učinkovito organizacijo obrambe skrbeti poleg 
jugoslovanske armade tudi republika ter občine in delovne in druge organiza- 
cije, pa tudi občani sami. Z ustrezno določbo o pravicah in dolžnostih na pod- 
ročju narodne obrambe je zato treba dopolniti ustavo SR Slovenije. Taka 
ustavna določba je tudi temelj za uveljavljanje in uresničitev načel vsesploš- 
nega ljudskega odpora ter za usklajeno delovanje vojaškega in civilnega 
sektorja na področju narodne obrambe. 

Organizacija sodstva 

Z amandmaji k zvezni ustavi, po kateri so bili črtani 3., 4. in 5. odstavek 132. 
člena zvezne ustave, se razširja vloga republike na področju pravosodja in 
opušča podrobno naštevanje vrst sodišč; katera bodo ta sodišča in njihovo 
razvrstitev v sodišča splošne pristojnosti ter specializirana sodiča in njihove 
funkcije, bo določil zakon. 

V javni razpravi je bil predlog amandmaja k republiški ustavi o organi- 
zaciji sodišč soglasno sprejet, ustavno sodišče pa je predlagalo' dve dopolnitvi: 
spremeni naj se dosedanja ustavna določba, po kateri voli sodnike in sodnike 
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porotnike skupščina ustrezne družbeno-politične skupnosti, in omogoči naj se 
sodelovanje sodišča pri volitvah in razrešitvah sodnikov za to sodišče. 

Glede na vlogo sodišč in sodnikov v naši družbeni ureditvi, glede na po- 
trebo, da se vsestransko zagotavlja neodvisnost sodišč in da se pri volitvah 
sodnikov upoštevajo strokovne in moralne kvalifikacije kandidatov, je komisija 
predloge ustavnega sodišča sprejela in jih nekoliko preformulirane predlaga 
kot sestavni del amandmaja. 

Pravice in dolžnosti Skupščine SR Slovenije med vojno 

Predlagani amandma pomeni dopolnitev republiške ustave za primer vojne. 
Zvezna ustava predvideva za primer vojne ali neposredne vojne nevarnosti 
ustrezna pooblastila predsedniku republike. Glede na to, da mora samoupravni 
mehanizem delovati tudi med vojno, zlasti ob vsesplošnem ljudskem odporu, 
je treba zagotoviti njegovo funkcioniranje, kadar bi bilo tehnično in fizično 
nemogoče, da se sestaneta skupščina oziroma njeni zbori. V javni razpravi je 
bil predlog sprejet. Na seji komisije za ustavna vprašanja je bil predlog 
ustavnega amandmaja nekoliko preformuliran v skladu z vlogo predsedstva 
skupščine, kot jo ima v celotnem skupščinskem mehanizmu. 

* 

Skupna komisija vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vpra- 
šanja je poleg predlogov, mnenj in stališč, navedenih v tej obrazložitvi, spre- 
jela še vrsto predlogov za spremembo nekaterih določb ustave SR Slovenije. 
Ti predlogi se nanašajo na ustavno zagotovitev pravice, da si občani izbirajo 
zdravstveni zavod in zdravnika; na podaljšanje rokov, po katerih začnejo zakon 
in drugi splošni akti veljati; na omejitev pravice do izdaje predpisov z učinkom 
za nazaj; na razbremenitev občinskih skupščin v smeri, da1 njeni upravni 
organi praviloma neposredno sami izvršujejo zakone; na izpopolnitev ustavnih 
določb o gospodarsko nerazvitih območjih; na dopolnitev ustave z določbo 
o samoupravnih skupnostih, in na dopolnitev ustavnih določb o krajevnih 
skupnostih. 

O predlaganih spremembah in dopolnitvah je komisija za ustavna vpra- 
šanja razpravljala, ni jih pa mogla sprejeti, ker spadajo v sklop problematike 
družbenoekonomskega sistema oziroma komunalnega sistema, glede katerih 
je bil sprejet sklep, da ju je treba v celoti proučiti in zavzeti stališča, katere 
in kakšne spremembe so na teh področjih potrebne v določbah ustave. Razen 
tega je bila komisija vezana na odlok republiškega zbora o uvedbi postopka 
za spremembo nekaterih določb ustave SR Slovenije, s. katerim so bila natančno 
določena področja, glede katerih naj pripravi predloge za spremembe, Vsi 
predlogi, ki jih komisija ni mogla upoštevati, so bili poslani ustreznim telesom 
Skupščine SR Slovenije v nadaljnjo obravnavo. 
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

ustavnih amandmajev VI, VII, XVI in XXIII (sprejete na seji komisije 
dne 27. 1. 1969) 

Amandma VI 

1 Skupščine SR Slovenije sestavljajo: 
republiški zbor kot zbor odposlancev občanov ter gospodarski zbor, pro- 

svetno-kulturni zbor in socialno-zdravstveni zbor kot zbori odposlancev de- 
lovnih ljudi v delovnih skupnostih (zbori delovnih skupnosti). 

Gospodarski zbor, prosvetno-kulturni zbor in socialno-zdravstveni zbor 
sestavljajo enotni zbor delovnih skupnosti v primerih določenih s to ustavo 
(enotni zbor delovnih skupnosti). 

Republiški zbor Skupščine SR Slovenije šteje 90 poslancev, gospodarski 
zbor 75, prosvetno-kulturni zbor in socialno-zdravstveni. zbor pa po 60 po- 
slancev. 

2. Poslance republiškega zbora volijo občani neposredno in sicer po pravilu, 
da se voli en poslanec na približno enako število prebivalcev in da se voli 
v vsaki volilni enoti po en poslanec; v vsaki občini se voli vsaj en poslanec. 

Poslance zborov delovnih skupnosti volijo volilna telesa, sestavljena iz 
članov občinskih skupščin in delegatov delovnih skupnosti delovnih organi- 
zacij ter drugih oblik združenega dela in delegatov drugih, z zakonom do- 
ločenih skupnosti z ustreznega področja dela. 

Pravico, biti izvoljen za člana republiškega zbora, ima vsak občan, ki ima 
splošno volilno pravico. 

Pravico, biti izvoljen za člana zbora delovnih skupnosti, imajo člani de- 
lovnih skupnosti delovnih organizacij in drugih oblik združenega dela, člani 
organov upravljanja delovnih organizacij in drugih oblik združenega dela ter 
člani organov upravljanja združenj delovnih organizacij z ustreznega področja 
dela. To pravico imajo tudi člani drugih skupnosti in člani organov upravljanja 
teh skupnosti z ustreznega področja dela in tisti občani, ki se ukvarjajo z de- 
javnostjo z ustreznega področja dela, za, katerega tako določi zakon. Za člana 
zbora delovnih skupnosti je lahko izvoljen samo občan, ki ima splošno volilno 
pravico. 

Način volitev poslancev ureja zakon. 
3. S tem amandmajem se nadomestijo določbe 138., 139., 140., 141. in 142. 

člena ustave SR Slovenije. 

Amandma VII 

1. Zadeve iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije izvršuje praviloma re- 
publiški zbor enakopravno s pristojnim zborom delovnih skupnosti oziroma 
enakopravno z enotnim zborom delovnih skupnosti. 

Nekatere zadeve iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije izvršuje posamezen 
zbor skupščine samostojno. 

Nekatere zadeve iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije izvršuje skupščina 
na skupni seji vseh zborov. 

2. Republiški zbor in pristojni zbor delovnih skupnosti enakopravno iz- 
vršujeta zadeve iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije, določene v 149. in 150. 
členu ustave SR Slovenije. 
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Republiški zbor in gospodarski zbor enakopravno obravnavata vprašanja, 
ki imajo pomen za delovne organizacije s področja gospodarstva, ter druga 
vprašanja s področja gospodarstva in financ, stanovanjskega in komunalnega 
gospodarstva ter urbanizma in prostorskega planiranja; sprejemata zakone in 
druge akte s teh področij, ukrepe in instrumente o delitvi družbenega proizvoda 
in druge ukrepe za usmerjanje in uresničevanje gospodarske politike. 

Republiški zbor in enotni zbor delovnih skupnosti enakopravno obravna- 
vata temeljna vprašanja s področja družbeno-političnih in družbenoekonom- 
skih odnosov ter temeljna vprašanja financiranja družbeno-političnih in samo- 
upravnih skupnosti; sprejemata zakone in druge akte s teh področij; sprejemata 
akte o osnovah družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije ter republiški 
proračun in zaključni račun o izvršitvi republiškega proračuna. 

Republiški zbor samostojno opravlja zadeve, določene v 152. členu ustave 
SR Slovenije, razen volitev odposlancev v zbor narodov zvezne skupščine in 
razpisa splošnih volitev v občinske skupščine. 

Na skupni seji vseh zborov izvršuje Skupščina SR Slovenije zadeve, do- 
ločene v 154. členu ustave SR Slovenije, in voli odposlance SR Slovenije v zbor 
narodov zvezne skupščine. 

3. Pred obravnavo in odločanjem v pristojnih zborih O' temeljnih vpra- 
šanjih s področja komunalnega sistema, financiranja družbeno-političnih skup- 
nosti, družbenega planiranja, komunalnega in stanovanjskega gospodarstva ter 
stanovanjske politike, prostorskega planiranja in urbanizma, javne varnosti, 
izobraževanja ter zdravstvenega in socialnega varstva morajo dati mnenje o 
obravnavanem vprašanju delegati občin, zbrani na zasedanju v Skupščini SR 
Slovenije. 

Na predlog izvršnega sveta, enega od zborov skupščine oziroma ene če- 
trtine občinskih skupščin ali po lastni pobudi skliče predsednik skupščine de- 
legate občin, da na zasedanju v Skupščini SR Slovenije razpravljajo tudi o 
drugih vprašanjih, ki so skupnega pomena za občane v občinah in v samo- 
upravnih skupnostih, da bi se uskladil razvoj samoupravnih odnosov in raz- 
vijalo medsebojno sodelovanje teh skupnosti. 

O stališčih, ki jih sprejmejo delegati občin na zasedanju v Skupščini 
SR Slovenije, morajo pristojni zbori razpravljati in o njih sklepati. 

Poslovnik Skupščine SR Slovenije določi način sklica in dela zasedanja 
delegatov občin v Skupščini SR Slovenije, statuti občin pa način izbire dele- 
gatov ter njihove pravice in obveznosti v razmerju do občinske skupščine 

4. Vsak zbor lahko med obravnavo zakona ali drugega akta, pri katerega 
izdaji ne sodeluje, predlaga pristojnima zboroma oziroma pristojnemu zboru 
spremembo ali dopolnitev zakona ali drugega akta, če gre za vprašanja, ki 
imajo poseben pomen za delovne ljudi in občane, ki jih zbor predstavlja. 

Če pristojna zbora oziroma pristojni zbor s takim predlogom ne soglašajo, 
je lahko zakon ali drugi akt, na katerega se predlog nanaša, sprejet šele, ko 
se opravi postopek, določen s poslovnikom Skupščine SR Slovenije, po katerem 
razpravljajo o spornem vprašanju pristojnega zbora oziroma pristojni zbor in 
zbor, ki je dal predlog. 

5. S poslovnikom Skupščine SR Slovenije se natančneje določijo delovna 
področja zborov in način usklajevanja njihovega dela. 

6. S tem amandmajem se nadomestijo! določbe 147., 148. in 151. člena ter 
prvega odstavka 160. člena ustave SR Slovenije in prvega in drugega odstavka 
I. amandmaja k ustavi SR Slovenije in dopolni 154. člen ustave SR Slovenije. 
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Amandma XVI 

1. Z zakonom se določajo viri in vrste dohodkov družbeno-političnih 
skupnosti. 

Občinam in republiki pripadajo iz osebnih dohodkov in drugih virov, ki 
jih določa zakon, v skladu z načelom delitve po delu sredstva za pokrivanje 
družbenih potreb na njihovem območju. Občine in republika v skladu z za- 
konom samostojno' določajo ta sredstva in samostojno razpolagajo z njimi. 

2. Z zakonom se lahko predpišejo okviri, v katerih si smejo občine določati 
svoje dohodke in druga sredstva za družbene potrebe, če je delovnim ljudem 
ali delovnim organizacijam ogrožen samoupraven položaj v pogojih poslova- 
nja in v delitvi družbenega proizvoda ali če so bistveno ogrožena materialna 
razmerja, ki jih določa družbeni plan. 

3. S tem amandmajem se nadomesti določba tretjega odstavka 35. člena 
ustave SR Slovenije. 

Amandma XXIII 

1. Vrste sodišč in njihove pristojnosti se določajo z zakonom. 
Sodišča se ustanavljajo z zakonom. 
Sodnike in sodnike porotnike voli skupščina ustrezne družbeno-politične 

skupnosti, ki jo določi zakon. 
2. Predlog za izvolitev ali razrešitev sodnikov vrhovnega sodišča SR Slo- 

venije ter predsednikov in sodnikov drugih sodišč, ki jih voli ali razrešuje 
Skupščina SR Slovenije, da da republiškemu zboru komisija za volitve in 
imenovanja, potem ko dobi predloge oziroma mnenja ustreznega republiškega 
sodišča. 

3. S tem amandmajem se nadomestijo določbe drugega in tretjega od- 
stavka in drugega stavka četrtega odstavka 199. člena, 200. člena, prvega 
odstavka 204. člena in prvega odstavka 206. člena ustave SR Slovenije, in 
dopolni določba drugega odstavka II. amandmaja k ustavi SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

sprememb in dopolnitev 

I. 

Na seji dne 27. januarja 1969 je skupna komisija vseh zborov Skupščine 
SR Slovenije za ustavna vprašanja obravnavala mnenja zborov delovnih skup- 
nosti k predlogom ustavnih amandmajev in k predlogu ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnih amandmajev. Ugotovila je, da se vsi zbori v celoti strinjajo 
s predlogom ustavnega zakona, za izvedbo ustavnih amandmajev, glede pred- 
loga ustavnih amandmajev pa so bili dani nekateri predlogi za spremembe; 
predvsem sta se izkristalizirali dve osnovni stališči glede sestave republiške 
skupščine. Prosvetno-kulturni in socialno-zdravstveni zbor sta se strinjala s 
predlogom komisije za ustavna vprašanja, da Skupščino SR Slovenije se- 
stavljajo republiški zbor in trije zbori delovnih skupnosti; pri tem je prosvetno- 
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kulturni zbor predlagal, da se pri volitvah poslancev zborov delovnih skup- 
nosti vnese načelo, da se voli en poslanec na približno enako število prebival- 
cev. Gospodarski in organizacijsko-politični zbor pa sta sprejela mnenje, naj 
bi skupščino v prihodnje sestavljala le dva zbora in sicer republiški zbor in 
en sam zbor delovnih skupnosti. V svojem mnenju je gospodarski zbor nadalje 
navedel, kolikor republiški zbor predlagane spremembe ne sprejme, da podre- 
jeno predlaga kot alternativni predlog oziroma kot minimum k besedilu ustav- 
nih amandmajev, kot jih je predložila komisija za ustavna vprašanja, diferen- 
cirano število poslancev v posameznih zborih delovnih skupnosti, nekatere 
spremembe v pristojnosti gospodarskega zbora in enotnega zbora delovnih 
skupnosti ter zasedanja delegatov občin v Skupščini SR Slovenije, dalje ne- 
katere spremembe pri sklicu delegatov občin, pri zakonodajni iniciativi in pri 
določanju virov in vrst dohodkov družbeno-političnih skupnosti in njihove 
višine. Organizacijsko-politični zbor pa je predlagal, kolikor republiški zbor 
spremembe v strukturi skupščine, ki jo je predlagal, ne sprejme, da se pri 
delitvi mandatov poslancev republiškega zbora vnese načelo, da je vsaka ob- 
čina zastopana vsaj z enim poslancem. Socialno-zdravstveni zbor se je strinjal 
s predlogi komisije za ustavna vprašanja brez pripomb. 

II. 

Skupna komisija vseh zborov skupščine za ustavna vprašanja je razprav- 
ljala o mnenjih zborov, predvsem pa je razpravljala o predlogih za strukturo 
skupščine: ali naj Skupščino SR Slovenije sestavljajo poleg republiškega zbora 
trije zbori delovnih skupnosti, kot sta to predlagala v skladu s komisijo za 
ustavna vprašanja in ta predlog sprejela socialno-zdravstveni in prosvetno- 
kulturni zbor, oziroma, ali naj skupščino sestavljata republiški zbor in en 
zbor delovnih skupnosti, kot je bilo mnenje gospodarskega in organizacij sko- 
političnega zbora. Pri tem sta odločitev o umestnosti te spremembe v naši 
republiški skupščini prepustila republiškemu zboru kot splošnemu političnemu 
zboru in tudi k predlaganemu besedilu amandmajev, ki jih je predložila ko- 
misija za ustavna komisija, dala svoje predloge za spremembe in dopolnitve. 

Po predlogu organizacijsko-političnega zbora naj Skupščino SR Slovenije 
sestavljata republiški zbor kot zbor odposlancev občanov in zbor delovnih 
skupnosti kot zbor odposlancev delovnih ljudi v delovnih skupnostih in v dru- 
gih oblikah združenega dela ter zasebnih proizvajalcev. Vsak od zborov naj 
šteje po 120 poslancev. Poslance republiškega zbora volijo neposredno občani 
in sicer po pravilu, da se voh en poslanec na približno enako1 število prebival- 
cev, da se voli v vsaki volilni enoti en poslanec in da je vsaka občina zasto- 
pana z najmanj enim poslancem. Poslance zbora delovnih skupnosti pa naj 
volijo volilna telesa, sestavljena iz članov občinskih skupščin in delegatov 
delovnih skupnosti delovnih organizacij ter drugih oblik združenega dela in 
delegatov drugih, z zakonom določenih skupnosti, skupin ali organizacij z 
ustreznega področja dela, po pravilu, da se en poslanec voli na približno enako 
število zaposlenih v delovnih skupnostih oziroma zasebnih proizvajalcev (kme- 
tov in obrtnikov). Tudi v zboru delovnih skupnosti naj bo zastopana vsaka 
občina najmanj z enim poslancem. Organizacij sko-politični zbor nadalje pred- 
laga, naj se tem spremembam prilagodijo druge določbe amandmajev o struk- 
turi skupščine in pristojnosti zborov. 
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Po predlogu gospodarskega zbora naj Skupščino SR Slovenije sestavljata 
republiški zbor kot zbor odposlancev občanov, ki naj šteje 120 poslancev, 
in zbor delovnih ljudi v delovnih skupnostih in drugih oblikah združenega 
dela ter zasebnih proizvajalcev, ki naj prav tako šteje 120 poslancev. Poslance 
republiškega zbora naj volijo neposredno občani in sicer po /pravilu, da se 
voli en poslanec na približno enako število prebivalcev, da se voli v vsaki 
volilni enoti en poslanec in da je vsaka občina zastopana z najmanj enim, 
poslancem. Poslance zbora delovnih skupnosti pa naj volijo volilna telesa, 
sestavljena iz članov občinskih skupščin in delegatov delovnih skupnosti de- 
lovnih -organizacij ter oblik združenega dela in delegatov drugih z zakonom 
določenih skupnosti, skupin ali organizacij z ustreznega področja dela, po pra- 
vilu, da se voli en poslanec na približno enako število delovnih ljudi z ustrez- 
nega, področja dela. Ostale določbe ustavnih amandmajev o strukturi skupščine 
naj se tej spremembi prilagodijo. 

Da bi se komisija za ustavna vprašanja podrobneje seznanila z razlogi, 
zaradi katerih sta se gospodarski in organizacijsko-politični zbor odločila, naj 
bo v prihodnji republiški skupščini le en sam zbor delovnih skupnosti, sta 
bila na sejo povabljena predsednica organizacijsko-političnega zbora in pred- 
sednik gospodarskega zbora. Ta dva sta izjavila, da so se poslanci obeh zborov 
odločili za en sam zbor delovnih skupnosti izhajajoč s stališča »da lahko le 
širša integracija interesov vseh delovnih ljudi v enem samem zboru zagotovi 
večjo učinkovitost, večjo- demokratičnost in racionalnost skupščinskega sistema; 
poslanci zbora delovnih skupnosti naj bi ne nastopali kot predstavniki posa- 
meznih področij družbenega dela, temveč kot predstavniki integriranih inte^ 
resov združenega dela; nasprotje med proizvodnjo in potrošnjo bi z enotnim 
zborom odpadlo, ker bi prišlo do koristnega medsebojnega usklajevanja stališč 
in predlogov v enem zboru«. V razpravi v organizacij sko-političnem zboru so 
bila izražena glede zastopstva zasebnih proizvajalcev v zboru delovnih skup- 
nosti stališča, da tudi ti opravljajo družbeno koristno delo in da morajo zato 
imeti v zboru delovnih skupnosti svoje mesto. 

Komisija za ustavna vprašanja je v svojem predhodnem delu, ko je obrav- 
navala predloge za strukturo skupščine, obširno obravnavala tudi predloge, 
da se uvede en sam zbor delovnih skupnosti. Razprave v delovni skupini, ki 
je obravnavala vprašanja sestave skupščine in volilnega sistema, so bile po- 
svečene temu vprašanju. Posebno pozornost je sestavi skupščine in vprašanju 
enotnega zbora delovnih skupnosti posvetila razširjena seja dne 25. julija 1968, 
na katero so bili povabljeni vsi člani ustavne komisije in člani predsedstva 
skupščine. Tudi v javni razpravi se je to vprašanje obširno in podrobno raz- 
čiščevalo. Na sejah dne 16. in 19. oktobra 1968 je komisija za ustavna vprašanja 
na predlog delovne skupine za vprašanja sestave skupščine in volilnega si- 
stema sprejela sklep, da v pobudi za spremembo nekaterih ustavnih določb 
predlaga takšno sestavo Skupščine SR Slovenije, v kateri bi bili trije zbori 
delovnih skupnosti. V obrazložitvi pobude je komisija izrecno navedla, da je 
bil v razpravi o zborih delovnih skupnosti dan tudi predlog, naj se ti zbori 
združijo v enoten zbor. Obrazložitev nadalje navaja, da komisija tega predloga 
ni sprejela, ker bi tak enoten zbor bil sestavljen iz poslancev raznovrstnih 
dejavnosti in ne bi rastel iz samoupravnih struktur, da bi zadeve obravnaval 
in reševal kot splošini politični zbor v smislu klasičnega predstavništva ter 
omogočil preglasovanje po stari parlamentarni praksi. To bi otežilo uveljavlja- 
nje in usklajevanje neposredno izraženih interesov posameznih področij druž- 
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benega dela med seboj in s splošnim družbenim interesom. Po mnenju komi- 
sije so zbori delovnih skupnosti kot predstavništva posameznih področij zdru- 
ženega dela s svojo aktivnostjo in učinkovitostjo veliko prispevali k uspešnemu 
reševanju problemov, o katerih je skupščina razpravljala, in k ustreznejšemu 
formiranju politike na posameznih področjih. Pri tem pa je komisija že v tej 
obrazložitvi navedla, da bo v nadaljnjem razvoju skupščine treba, doseči še 
večjo povezanost zborov delovnih skupnosti s problematiko razvoja dela in 
delovnih organizacij z njihovega delovnega področja in da bo v prihodnje treba 
upoštevati razvoj samoupravnih skupnosti, ki sedaj obstajajo le na nekaterih 
področjih družbenih dejavnosti in ki so komaj zaživele, prav tako' pa tudi 
razvoj skupščinskega in celotnega družbenega in političnega sistema. Vsi ti 
procesi bodo pokazali, kakšne morebitne spremembe bodo potrebne glede na 
sestavo in pristojnosti zborov delovnih skupnosti, pa tudi glede na celotno 
strukturo skupščine, da bi se ustrezno uveljavil interes združenega dela po- 
sameznih področij družbene dejavnosti in da bi se v večji meri zadovoljilo 
zahtevam po ustreznejšem zastopanju interesov delovnih ljudi s posameznih 
področij družbenega dela in njihovih interesov v strukturi skupščine. 

Na skupni seji vseh zborov skupščine dne 19. novembra 1968 je predstav- 
nik komisije za ustavna vprašanja ponovno pojasnil, da je komisija razprav- 
ljala tudi o stališču, ki je prišlo do izraza na njenih sejah, izražalo pa se je 
tudi zunaj nje, med poslanci in v javnosti, namreč, da naj se zbori delovnih 
skupnosti združijo v en zbor. V zvezi s tem je povedal, da je v komisiji bilo 
sicer enotno mnenje, da je nemogoče imeti sedanjo- strukturo- skupščine za 
trajno, zlasti pa da ni mogoče gledati na sedanji način zastopanja združenega 
dela v skupščini kot na nekaj dokončnega. Obrazložil je, da komisija ne pred- 
laga sprememb glede sestave zborov delovnih skupnosti, razen odprave organi- 
zacijsko-političnega zbora, in poudaril, da bi morebitne spremembe v zborih 
delovnih skupnosti globoko posegle v strukturo družbenega in političnega 
sistema, kot ga določa ustava. Predvsem pa bi takšna sprememba spremenila 
odnos samoupravnih zborov do- občin. Taka sprememba zahteva, da proučimo 
vlogo občine kot političnega temelja sistema neposredne demokracije, v kateri 
se ustvarjajo in uresničujejo- oblike družbenega samoupravljanja, iz katerih 
izhaja organ, ki izvršuje funkcijo oblasti. To zahteva še posebej, da se prouči 
odnos občin do samoupravnih funkcionalnih interesnih skupnosti, kakor tudi 
odnos republike do teh skupnosti. Sistem samoupravljanja, sporazumevanja in 
dogovarjanja zainteresiranih faktorjev, razne oblike integracij, rame oblike 
samoupravnih interesnih skupnosti na, področju gospodarske, kulturno-pro- 
svetne in socialno-zdravstvene dejavnosti tako med delovnimi organizacijami 
samimi kakor tudi z uporabniki njihovih proizvodov in storitev, ki kot take 
predstavljajo neposredni družbeni interes za te dejavnosti, so šele v začetkih 
in se intenzivneje razvijajo šele po reformi. Pri tem se odpira vrsta problemov. 
Ti problemi pa se s stališča družbenoekonomskih odnosov šele proučujejo. 
Predstavnik komisije je zaključil, da komisija sodi, da bi bila sprememba sa- 
moupravnega predstavništva delovnih ljudi s posameznih področij družbenega 
dela v republiški skupščini iz teh razlogov neproučena in prenagljena. 

Po končani javni razpravi je komisija na svoji seji dne 8. 1. 1969 ugotovila, 
da ni nobenih novih razlogov, na podlagi katerih naj bi se V letu 1963 sprejeta 
odločitev o zborih delovnih skupnosti, ki naj nadomestijo prejšnji zbor pro- 
izvajalcev, spremenila. Zato- se je komisija na podlagi razprav in proučevanja 
izkušenj dela republiške skupščine v preteklih šestih letih odločila za več zbo- 
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rov delovnih skupnosti. Pri tem je predlagala, da se odpravi organizacijsko- 
politični zbor, ki je skupaj z republiškem, zborom, obravnaval in odločal o za- 
devah, ki se tičejo drugih zborov delovnih skupnosti, poslanci organizacijsko- 
političnega zbora pa niso izhajali iz sredin, ki so se jih problemi, katere je 
organizacijsko-politični zbor reševal, tikali. Zato je predlagano, da o temeljnih 
vprašanjih s področja družbeno-političnih in družbenoekonomskih odnosov ter 
o financiranju družbeno-političnih in samoupravnih skupnostih odloča repu- 
bliški zbor enakopravno z enotnim zborom delovnih skupnosti, ki ga sestavljajo 
poslanci vseh zborov delovnih skupnosti. Enotni zbor delovnih skupnosti skupaj 
z republiškim zborom sprejema tudi akte o osnovah družbenoekonomskega 
razvoja ter republiški proračun in zaključni račun. V delovno področje enot- 
nega zbora torej spadajo zadeve, ki se tičejo delovnih ljudi z vseh področij 
družbenega dela. O vseh drugih vprašanjih, ki zadevajo' samo delovne ljudi 
s posameznih področij družbenega dela pa naj razpravljajo in odločajo ustrezni 
zbori delovnih skupnosti z republiškim zborom. S tem predlogom komisije se 
odpravlja oblika formalne dvodomnosti v zadevah, ki sta jih doslej reševala 
republiški zbor in organizacijsko-politični zbor, in zagotavlja v republiški 
skupščini vsebinsko izvajanje dvodomnosti. 

Glede na položaj, ki je nastal po mnenjih gospodarskega in organizacijsko- 
političnega zbora v zvezi s predlogi ustavnih amandmajev, je komisija za 
ustavna vprašanja na seji dne 27. januarja 1969 ponovno razpravljala o pred- 
logih za en sam zbor delovnih skupnosti. Pri tem je komisija upoštevala, da 
sta oba zbora v skladu z ustavo in še izrecno v svojih mnenjih prepustila re- 
publiškem zboru kot splošnemu političnemu zboru v skladu z ustavo dokončno 
odločitev o ustavnih amandmajih in da je gospodarski zbor dal tudi alterna- 
tivne predloge oziroma minimum sprememb k predlaganim ustavnim amand- 
majem, organizacijsko-politični zbor pa dopolnilne predloge. Da bi omogočila 
solidnejšo osnovo za razpravo o tem vprašanju, se je komisija odločila izdelati 
osnutek ustavnega amandmaja, ki bi temeljil na mnenju gospodarskega zbora 
ter upošteval tudi mnenje organizacijsko-političnega zbora. K sestavljanju tega 
osnutka je komisija pristopila zato, ker mnenji obeh zborov zaradi neusklaje- 
nosti besedila in vsebinske neizdelanosti nista mogli služiti kot besedili pred- 
loga amandmaja. Pri izdelavi takega osnutka pa je morala uskladiti besedilo 
osnutka s temeljnimi načeli ustave. 

Tako temeljno' ustavno načelo1 je, da so predstavniška telesa sestavljena 
iz odposlancev občanov in delovnih ljudi v delovnih skupnostih, ki ne dopušča, 
da se vključijo v zbor delovnih skupnosti tudi zasebni proizvajalci na splošno. 
To načelo je večkrat ponovljeno tako> v zvezi kot v republiški ustavi in je zato 
sestavni del našega družbeno-političnega sistema, ki je enoten za vso Jugo- 
slavijo kot federacijo' samostojnih in enakopravnih republik. Tak predlog po- 
meni revizijo1 ustavnega načela o delegaciji združenega dela v predstavniških 
organih družbeno-političnih skupnosti in s tem revizijo ustave same. Kakorkoli 
sta se spremenili vloga in pomen osebnega dela z zasebnimi sredstvi v zad- 
njih letih, zahteva taka sprememba ustave mnogo temeljitejšo obravnavo, 
usklajeno z osnovnimi družbenoekonomskimi odnosi v Jugoslaviji, preden jo 
lahko vnesemo v republiško' ustavo. 

Drugo temeljno ustavno načelo je, da morajo v zborih delovnih skupnosti 
priti do izraza posamezna področja združenega dela. Da bi bilo' to načelo upo- 
števano, je komisija, oslanjajoč se na sugestije tistih, ki so se potrudili po- 
iskati rešitev v enem zboru delovnih skupnosit, izdelala predlog, po katerem 
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se poslanci zbora delovnih skupnosti volijo po področjih združenega dela in 
sicer za področje gospodarstva 60 poslancev, za področje prosvete in kulture 
30 poslancev ter za področje zdravstva in socialne politike 30 poslancev. Za- 
deve iz pristojnosti skupščine naj bi po osnutku izvrševal republiški zbor ena- 
kopravno z zborom delovnih skupnosti, določene zadeve pa republiški zbor 
enakopravno s poslanci zbora delovnih skupnosti z ustreznega področja zdru- 
ženega dela, ki bi sestavljali »poseben zbor«, npr. »poseben zbor« za področje 
gospodarstva, »poseben zbor« za področje prosvete in kulture in »poseben zbor« 
za področje zdravstva in socialnega varstva. Republiški zbor naj bi enakopravno 
z zborom delovnih skupnosti obravnaval vprašanja, ki ji ustavni amandma 
komisije za ustavna vprašanja daje v pristojnost enotnega zbora delovnih skup- 
nosti in republiškega zbora. Vsa druga vprašanja naj bi republiški zbor obrav- 
naval enakopravno s »posebnim zborom« oziroma samostojno, kot je to že 
predlagano v predlogu komisije za ustavna vprašanja. 

V razpravi o tem osnutku so člani komisije predvsem ugotovili, da tako 
sestavljen zbor delovnih skupnosti ne more predstavljati posameznih področij 
združenega dela, zlasti ne prosvetno-kulturnega in socialno-zdravstvenega pod- 
ročja, saj so vsa dosedanja proučevanja pokazala, da je za ustrezno zastopanje 
tako po notranji strukturi kakor tudi glede na območja Slovenije potrebno, 
da ima zbor, pa če tudi je to »poseben zbor«, 60 poslancev. Člani komisije so 
bili mnenja, da bi bil tak zbor delovnih skupnosti v bistvu razširjeni zbor pro- 
izvajalcev, o katerem se je ob pripravah za ustavo leta 1963 obširno razprav- 
ljalo in ki je bil opuščen, ker bi bil tak zbor politično predstavništvo zdru- 
ženega dela, namesto, da bi bil sestavljen iz delovnih ljudi, ki ostanejo na 
svojem delovnem mestu in zato najbolj konkretno izražajo interese svojega 
delovnega področja. 

Po utemeljitvi, ki jo je dal gospodarski zbor k svojemu mnenju, nedvomno 
izhaja, naj bi poslanci zbora delovnih skupnosti ne nastopali kot predstavniki 
integriranih interesov. Takšna sprememba bi pomenila globok poseg v naš 
družbeno-politični sistem, saj bi se bistveno spremenila družbeno-politična 
osnova v zborih delovnih skupnostih, hkaterih poslanci morajo izhajati iz 
delovnega mesta na posameznem področju družbenega dela. Naš ustavni sistem 
gradi od občana, združenega v občini, in delovnega človeka na njegovem de- 
lovnem mestu ter njegovega interesa, kakor se v združenem delu formira. 
Takšna sprememba ne pomeni samo črtanje nekaterih členov ustave, ki naj 
se nadomestijo z drugim besedilom, temveč temeljno revizijo ustave. Komisija 
za ustavna vprašanja je že v lanskem letu. pa tudi na zadnji seji, ponovno 
ugotovila, da brez dolgotrajnejših globokih in temeljitih proučevanj ni mogoče 
presoditi in ugotoviti vseh družbeno-političnih posledic takšnih sprememb. Ra- 
zen tega pa bi nastopila nevarnost profesionalizacije poslancev tega zbora, za- 
radi česar bi se izločili od baze, ki jO' zastopajo, kar je v nasprotju s temelj- 
nimi načeli ustave o zborih delovnih skupnosti kot predstavništvih združe- 
nega dela. 

Komisija za ustavna vprašanja je zato sklenila, da republiškemu zboru ne 
predlaga rešitve, po kateri naj bi bil v republiški skupščini en sam zbor de- 
lovnih skupnosti, temveč da ostaja pri predlogu, naj Skupščino SR Slovenije 
sestavljajo republiški zbor in trije zbori delovnih skupnosti: gospodarski zbor, 
prosvetno-kulturni zbor in socialno-zdravstveni zbor. Obenem komisija smatra, 
da je bistven korak naprej pri odpravljanju pomanjkljivosti, ki so se pokazale 
v dosedanjem delu skupščine, narejen z ustavno določbo o enotnem zboru 
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delovnih skupnosti, ki združuje vse zbore delovnih skupnosti, da razpravljajo 
o določenih temeljnih vprašanjih, ki zadevajo vsa področja družbenega dela, 
in pa s povezovanjem občinske samouprave z republiško skupščino pri kreira- 
nju enotne republiške politike. 

III. 
• 
Na podlagi izčrpne razprave predlaga skupna komisija vseh zborov SR Slo- 

venije za ustavna vprašanja izpopolnjeno besedilo amandmaja VI in amand- 
maja VII ter nekatere spremembe k amandmaju XVI in amandmaju XXIII. 
Novo besedilo amandmajev je komisija sestavila za obravnavo predlogov in 
mnenj gospodarskega zbora, prosvetno-kulturnega zbora in organizacij sko-po- 
litičnega zbora. 

V amandmaju o strukturi skupščine je vnesla komisija tri dopolnitve oz. 
spremembe: 

1. V strukturi skupščine naj se posebej poudari, da v primerih, določenih 
z ustavo, nastopajo gospodarski zbor, prosvetno-kulturni zbor in socialno- 
zdravstveni zbor kot enotni zbor delovnih skupnosti. 

S tem se že v strukturo skupščine vnaša določba, ki je doslej predlagana 
samo pri amandmaju o pristojnostih posameznih zborov. Zadovoljuje pa se 
tudi mnenje gospodarskega zbora in organizacijsko-političnega zbora, ki sta 
kot alternativni oziroma dopolnilni predlog k svojemu mnenju enotni zbor 
delovnih skupnosti sprejela. 

2. Spremeni se dosedanji predlog, da šteje republiški zbor 90 poslancev, 
vsak zbor delovnih skupnosti pa 60 poslancev. Po dopolnjenem predlagu naj 
šteje republiški zbor 90 poslancev, gospodarski zbor 75 poslancev, prosvetno- 
kulturni zbor in socialno-zdravstveni zbor pa po 60 poslancev. 

S tem je v glavnem sprejeto mnenje gospodarskega zbora, po katerem 
naj bi republiški zbor štel 90 poslancev, gospodarski zbor 70, prosvetno-kulturni 
zbor in socialno-zdravstveni zbor pa po< 50 poslancev. Razlika od mnenja go- 
spodarskega zbora je nastala zato, ker so dosedanja proučevanja pokazala, da je 
60 poslancev najbolj primerno število, ki ga mora zbor imeti, da lahko uspešno 
opravi svoje naloge in da so občinske skupnosti v njem ustrezno zastopane. 
Glede na to se je po gospodarskem zboru predlagano število poslancev teh 
zborov zvišalo. Člani ustavne komisije so se za večje število poslancev v go- 
spodarskem zboru kot v ostalih dveh zborih delovnih skupnosti odločilo zato, 
ker je delovno področje gospodarskega zbora večje od delovnega področja 
ostalih dveh zborov delovnih skupnosti in je treba z večjim številom tega 
zbora zagotoviti uspešno delo odborov in drugih teles zbora. 

3. Čeprav je ohranjeno ustavno načelo, da se voli en poslanec republiškega 
zbora na približno enako število prebivalcev in da se volijo v vsaki volilni 
enoti po en poslanec, je bil sprejet tudi predlog, da ima vsaka občina vsaj 
enega poslanca. Komisija za ustavna vprašanja je ob tem, da odpade zbor 
občin, podprla mnenje organizacijsko-političnega zbora, naj imajo občine vsaj 
po enega poslanca v republiškem zboru. S tem se odpravi dosedanja pomanj- 
kljivost pri razdelitvi poslanskih mandatov v republiški zbor, ko imata Črno- 
melj in Metlika skupaj enega poslanca ter Dravograd in Radlje enega. 

Komisija za ustavna vprašanja ni soglašala z mnenjem prosvetno-kul- 
turnega zbora, naj se poslanci v zbore delovnih skupnosti volijo po pravilu, 
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da se voli en poslanec na približno enako število prebivalcev. Tako pravilo 
je veljalo doslej in je pripeljalo do občutnih nesorazmerij med posameznimi 
področji. Komisija je temeljito proučevala to vprašanje, izvedla potrebne 
ankete in sprejela stališče, da je treba pri volitvah poslancev v zbore delovnih 
skupnosti upoštevati tako> število prebivalstva kakor tudi število zaposlenih. 
Le na ta način je mogoče zboljšati ustrezno strukturo zborov delovnih skup- 
nosti tako, da bi skoznje in čimbolj neposredno prišla v njih do izraza interes 
in problematika znotraj posameznih področij združenega dela. 

Komisija za ustavna vprašanja je po obravnavi mnenja gospodarskega 
zbora sklenila predlagati, da se določneje razmejijo pristojnosti gospodarskega 
zbora in enotnega zbora delovnih skupnosti. Zato naj se med vprašanji, ki jih 
enakopravno obravnavata republiški zbor in gospodarski zbor, izrecno navedejo 
ukrepi in instrumenti o delitvi družbenega proizvoda in drugi ukrepi za usmer- 
janje in uresničevanje gospodarske politike. Komisija je mnenja, da pred- 
ložena formacija zagotavlja gospodarskemu zboru, da skupno z republiškim 
zborom enakopravno odloča o teh vprašanjih. V zvezi s tem se nekoliko spre- 
meni tudi pristojnost enotnega zbora delovnih skupnosti, da enakopravo z 
republiškim zborom odloča le o temeljnih vprašnjih financiranja družbeno- 
političnih in samoupravnih skupnosti. 

V zvezi s pristojnostmi zasedanja delegatov občin v republiški skupščini 
je komisija sprejela mnenje gospodarskega zbora, da je smotrno, da delegati 
občin razpravljajo obvezno le o temeljnih vprašanjih s področja komunalnega 
sistema, financiranja družbeno-političnih skupnosti, družbenega planiranja ko- 
munalnega in stanovanjskega gospodarstva ter stanovanjske politike, prostor- 
skega planiranja in urbanizma, javne varnosti, izobraževanja ter zdravstve- 
nega in socialnega varstva in da dajejo o teh vprašanjih svoje mnenje. Občinske 
skupščine imjo namreč pravico dajati predloge in amandmaje h kateremukoli 
vprašanju, ki ga skupščina obravnava. 

Glede mnenja gospodarskega zbora, naj ima tudi skupščina gospodarske 
zbornice SR Slovenije pravico, da predlaga izdajo zakona, je komisija ugotovila, 
da gospodarska zbornica tako pravico po tretjem odstavku 156. člena že ima. 
Razen tega imajo predstavniški organi gospodarske zbornice vedno možnost 
predlagati izdajo zakona bodisi po svojih členih, ki so poslanci republiškega ali 
gospodarskega zbora, imajo pa tudi možnost to predlagati neposredno predsed- 
stvu skupščine. Dejansko izkazana potreba po večji zakonodajni iniciativi go- 
spodarske zbornice je dana torej raznim organom te zbornice in ne samo 
skupščini, ki se sestaja največ dvakrat na leto. 

Sprejet je bil predlog, da se v amandmaju, ki govori o določanju virov in 
vrst dohodkov družbeno-političnih skupnosti in njihove višine črta v četrti 
vrsti druge točke beseda »bistveno«. Komisija je upoštevala razloge, ki jih 
je za to spremembo predlagal gospodarski zbor, da mora namreč ustavni 
amandma predvsem odražati zahtevo po enakopravnosti delovnih ljudi v de- 
lovnih organizacijah. Prvotna formulacija bi zavajala v formalno razpravlja- 
nje, ne pa v vsebinsko odločanje o konkretnem vprašanju. 

Na predlog predstavnikov pravosodnih ustanov v komisiji za ustavna vpra- 
šanja se je dopolnila tudi druga točka amandmaja o organizaciji sodstva. Do- 
polnitev je bila potrebna zaradi pomanjkljive izvedbe sklepa na zadnji seji 
ustavne komisije. 
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PREDLOG USTAVNEGA ZAKONA 
za izvedbo ustavnih amandmajev VI, VII, XVII in XVIII 

1. člen 

Vsem poslancem Skupščine SR Slovenije in vsem odbornikom občinskih 
skupščin v SR Sloveniji preneha mandat z dnem, ko se konstituirajo novo- 
izvoljena Skupščina SR Slovenije oziroma novoizvoljene občinske, skupščine, 
katerih poslanci oziroma odborniki bodo izvoljeni na volitvah v aprilu 1969. 

2. člen 

Poslanci Skupščine SR Slovenije, ki so bili izvoljeni v aprilu 1967, in so 
bili neposredno pred tem štiri leta člani Skupščine SR Slovenije, in odborniki 
občinskih skupščin, ki so bili izvoljeni v aprilu 1967, in so bili neposredno pred 
tem štiri leta člani občinske skupščine, so lahko ponovno izvoljeni za republiške 
poslance oziroma za občinske odbornike. 

3. člen 

Občinske skupščine najpozneje do 10. septembra 1969 sprejmejo statutarni 
akt o načinu izbire delegatov, ki bodo sodelovali na zasedanju delegatov občin 
v Skupščini SR Slovenije, kadar bo skupščina obravnavala vprašanja iz tretjega 
odstavka 2. točke ustavnega amandmaja VII, ter o njihovih pravicah in ob- 
veznostih v razmerju do občinske skupščine. 

4. člen 

Ce občinska skupščina sklene, da bo imela več zborov delovnih skupnosti, 
mora najpozneje do razpisa splošnih volitev v občinske skupščine s svojim 
statutarnim aktom določiti, katere zbore delovnih skupnosti bo imela, in ko- 
lika članov bo imel vsak posamezen zbor. 

5. člen 

Mestni svet Ljubljana določi najpozneje v enem mesecu po uveljavitvi tega 
zakona s svojim statutarnim aktom sestavo bodoče skupščine mesta, število 
njenih članov in način njihove izvolitve; mestni svet razpiše tudi volitve za 
skupščino mesta. 

Do izvolitve skupščine mesta opravlja naloge mesta mestni svet po> do- 
sedanjih predpisih. 

Mestna skupščina sprejme statut mesta do 31. decembra 1969. 

OBRAZLOŽITEV 

Ker ustavni amandmaji na novo urejajo nekatera vprašanja, je treba z za- 
konom zagotoviti rešitve v zvezi s prehodom na novo ureditev. 

Z ustavnim amandmajem se odpravlja dosedanja določba, po kateri se je 
vsaki dve leti volila polovica poslancev vseh zborov skupščine. Ker po> drugi 
strani traja mandat poslancev štiri leta, in mandatna doba poslancem, ki so 
30 
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bili izvoljeni leta 1967 torej še ni potekla, je treba z zakonsko določbo odrediti, 
da preneha mandat vsem poslancem skupščine, in s tem omogočiti, da se skup- 
ščina v celoti na novo konstituira. 

Glede na nove določbe o rotaciji in reelekciji je treba precizirati roke, od 
katerih veljajo. 

Zaradi uvedbe obveznega posvetovanja z delegati občinskih skupščin pred 
odločanjem o nekaterih vprašanjih iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije, 
morajo občinske skupščine določiti način izbire delegatov ter njihove pravice 
in dolžnosti. Rok, ki je predlagan, omogoča temeljito proučitev vprašanj s tem 
v zvezi, obenem pa zagotavlja, da bo republiška skupšina lahko začela redno 
s svojim delom. 

2e pred volitvami se morajo občinske skupščine odločiti o svoji sestavi in 
o morebitni uvedbi več zborov delovnih skupnosti. 

Prav tako je treba glede na nove določbe o mestu, razdeljenem na občine, 
določiti v Ljubljani še pred volitvami sestavo bodoče mestne skupščine, število 
njenih članov in način izvolitve ter za prehodno obdobje, dokler ne začne veljati 
statut, zagotoviti nemoteno delo organov mesta. Z ustavnim zakonom se tudi 
predpisuje čas, ko mora biti sprejet statut mesta. 

OSNUTEK ZAKONA 

o pravosodnem izpitu 

Na podlagi četrte alinee 13. člena in 151. člena ustave Socialistične repu- 
blike Slovenije je Skupščina, Socialistične republike Slovenije na seji republi- 
škega zbora in ria seji organizacijsko-političnega zbora sprejela 

ZAKON 

o pravosodnem izpitu 

1. člen 

Diplomirane pravnike iz 2. in 3. člena temeljnega zakona o pravosodnem 
izpitu (Uradni list SFRJ, št. 15-225/67) sprejema na pravno prakso k sodišču 
v skladu s tem zakonom in pravilnikom sodišča predsednik sodišča z odločbo, 
s katero določi tudi dobo' trajanja prakse. 

Praksa diplomiranih pravnikov iz prvega in drugega odstavka 3. člena 
temeljnega zakona o pravosodnem izpitu sme trajati največ toliko časa, da dobe 
pravico opravljati pravosodni izpit. 

Predsednik sodišča lahko sprejme na občasno seznanjanje s sodnim delom 
tudi s krajšim delovnim časom diplomirane pravnike iz tretjega odstavka 
2. člena temeljnega zakona o pravosodnem izpitu. 

2. člen 

Diplomirani pravniki na praksi pri sodišču delajo polni delovni čas in so 
glede delovnih dolžnosti vezani na splošne akte delovnih skupnosti pri sodišču. 
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3. člen 

V času trajanja pripravniške prakse nimajo diplomirani pravniki iz prvega 
in drugega odstavka 3. člena temeljnega zakona o pravosodnem izpitu in iz 
tretjega odstavka 1. člena tega zakona pravice do prejemanja osebnega do- 
hodka pri sodišču. 

4. člen 

Zaradi kršitve delovnih dolžnosti lahko predsednik sodišča odredi z od- 
ločbo predčasno prenehanje prakse diplomiranim pravnikom iz 3. člena tega 
zakona. 

5. člen 

Zoper odločbo, s katero predsednik sodišča ne ugodi zahtevi diplomiranega 
pravnika za sprejem na prakso ali na seznanjanje s sodniškim delom pri sodišču 
in zoper odločbo, s katero je odrejeno predčasno prenehanje te prakse oziroma 
seznanjanje s sodniškim delom, ima kandidat pravico pritožbe na republiški 
sekretariat za pravosodje in občo upravo (v nadaljnjem besedilu: republiški 
sekretariat). 

6. člen 

Kandidat, ki želi opravljati pravosodni izpit, vloži prijavo pri republiškem 
sekretariatu prek sodišča, javnega tožilstva, javnega pravobranilstva ali dru- 
gega državnega organa, delovne ali druge organizacije, pri kateri je opravljal 
prakso oziroma prek odvetniške zbornice. 

Kandidat, ki ni na delu pri navedenih pravosodnih oziroma drugih državnih 
organih, v organizaciji ali v odvetništvu, vloži prijavo pri republiškem sekre- 
tariatu neposredno. 

Vsi organi in organizacije ter odvetniška zbornica, prek katere vloži kan- 
didat prijavo, pošlje s prijavo tudi poročilo o načinu, vrsti in trajanju kan- 
didatove pravniške prakse. 

Kandidat iz drugega odstavka tega člena navede v prijavi svoje pravniško 
delo in ga izkaže. 

7. člen 

Po prejemu prijave ugotovi republiški sekretariat, ali prijavljeni kandidat 
izpolnjuje splošne pogoje za opravljanje pravosodnega izpita, pri kandidatih 
iz drugega in tretjega odstavka 2. člena temeljnega zakona o pravosodnem 
izpitu pa tudi njihovo pravniško delo in izda ustrezno odločbo. 

Odločba o dovolitvi pravosodnega izpita se vroči tudi predsedniku izpitne 
komisije. 

8. člen 

Izpitna komisija ima predsednika in štiri člane. Predsednik izpitne komisije 
ima enega ali več namestnikov, prav tako ima tudi vsak član komisije ustrezno 
število namestnikov. 

Predsednik in člani izpitne komisije ter njihovi namestniki so imenovani 
izmed priznanih diplomiranih pravnikov. Pri imenovanju izpitne komisije do- 
loči republiški sekretar za pravosodje in občo upravo, katere predmete spra- 
šujejo predsednik komisije, člani komisije in njihovi namestniki. 
30» 
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Potrebno število zapisnikarjev za komisijo imenuje republiški sekretar za 
pravosodje in občo upravo izmed diplomiranih pravnikov. 

Predsednik izpitne komisije določi za vsak posamezni izpit predsednika, 
člane izpitne komisije in tajnika. 

9. člen 

Pisarniško delo izpitne komisije opravlja republiški sekretariat. 

10. člen 

Predsednik izpitne komisije določi dan pravosodnega izpita najmanj 15 dni 
pred začetkom izpita in datum pismeno sporoči prijavljenemu kandidatu. 

Rok iz prejšnjega odstavka je s privolitvijo kandidata lahko krajši. 

11. člen 

Ustni izpit, ki je javen, se opravlja najkasneje v osmih dneh po zadnjem 
pismenem izpitu pred izpitno komisijo. 

12. člen 

Uspeh izpita ocenjuje na tajni seji komisija iz vsakega predmeta posebej 
in v celoti iz vseh izpitnih predmetov z oceno »izpit opravil« ali »izpita ni 
opravil«. 

Uspeh izpita se sporoči kandidatu takoj po' končanem izpitu. 
Izpitna komisija izda kandidatu spričevalo o izpitu. 

13. člen 

Kandidat, ki prvič ni opravil izpita, ga sme ponavljati po šestih mesecih. 
Ce kandidat niti drugič ne opravi izpita, ga sme ponavljati samo še enkrat 

po preteku najmanj enega leta, odkar je izpit drugič opravljal. 

14. člen 

Če kandidat ne pride k pismenemu delu izpita ali izjavi, da odstopa od 
izpita, se smatra, da izpita ni začel opravljati. 

Ce kandidat odstopi, ko je že začel opravljati pismeni ali ustmeni izpit 
ali če ne odda pismene naloge, se smatra, da izpita ni opravil, razen če za odstop 
navede opravičljive razloge. 

O opravičenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloča predsednik izpitne 
komisije. 

15. člen 

Če kandidat iz enega predmeta ne opravi izpita, more polagati popravni 
izpit iz tega predmeta v roku, ki ga odredi izpitna komisija. Ta rok ne more- 
biti krajši od enega meseca in ne daljši od treh mesecev. Če se kandidat v do- 
ločenem roku ne prijavi k popravnemu izpitu, se smatra, da, pravosodnega izpita 
ni opravil, razen če navede opravičene razloge, zakaj se ni prijavil k poprav- 
nemu izpitu. O upravičenosti razlogov odloča predsednik komisije. 

Če je za predmet, iz katerega kandidat opravlja popravni izpit, določen 
tudi pismeni izpit, obsega popravni izpit polaganje izpita pismeno in ustno. 
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16. člen 

Predsedniku, članom in njihovim namestnikom ter zapisnikarjem pripada 
honorar za njihovo delo v izpitni komisiji. 

Višino honorarja določi republiški sekretar za pravosodje in občo upravo. 
Stroški honorarja gredo v breme republiškega sekretariata. 

17. člen 

Republiški sekretar predpiše s pravilnikom način sprejemanja diplomiranih 
pravnikov v prakso pri sodišču in njihovo razporejanje na delo pri opravljanju 
prakse (četrti odstavek 26. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti — 
Uradni list SRS, št. 20-220/65) in izda predpise o prijavi k pravosodnemu izpitu 
in o poslovanju izpitne komisije. 

18. člen 

Podrobnejše gradivo' k izpitnemu programu določi republiški sekretar za 
pravosodje in občo upravo v okviru programa iz 4. člena temeljnega zakona 
o pravosodnem izpitu. 

19. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem, listu SR Slovenije«. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Osnutek republiškega zakona o pravosodnem izpitu je sestavljen na pod- 
lagi sklepa republiškega in organizacij sko-političnega zbora Skupščine SR Slo- 
venije o sprejemu zakona o pravosodnem izpitu in v zvezi s temeljnim zakonom 
o pravosodnem izpitu (Uradni list SFRJ, št. 15/67 z dne 5. 4. 1967). 

Temeljni zakon o sodiščih splošne pristojnosti, zakon o gospodarskih sodi- 
ščih, zakon o javnem tožilstvu, temeljni zakon o javnem pravobranilstvu in 
zakon o odvetništvu predvidevajo opravljanje pravosodnega izpita za diplo- 
mirane pravnike, da bi ti pridobili pogoje za izvrševanje sodniških in drugih 
pravosodnih funkcij ter odvetništva. Temeljni zakon o pravosodnem izpitu pa 
razen tega še razširja krog oseb, ki lahko opravljajo pravosodni izpit, saj je 
nadaljnji namen pravosodnega izpita tudi usposabljanje diplomiranih prav- 
nikov za delo izven pravosodja in odvetništva na tistih upravnih in gospodar- 
skih področjih, ki so s pravosodnim delom povezana. Pred izdelavo končnega 
besedila je republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo poslal osnutek 
zakona vsem občinskim skupščinam v SR Sloveniji, vsem sodiščem, javnim 
tožilstvom in javnim pravobranilstvom v SR Sloveniji, gospodarski zbornici 
SR Slovenije in vsem članom in namestnikom izpitne komisije za pravosodni 
izpit v Ljubljani. Njihove pripombe in sugestije navedenih so- bile kolikor mo- 
goče upoštevane. 

2. Temeljni zakon o pravosodnem izpitu podaja le osnovna načela o oprav- 
ljanju pravosodnega izpita in njegovo fiziognomijo, podrobnejšo ureditev pred- 
pisov o tem izpitu pa prepušča republiški zakonodaji. Pri tem se ugotavlja, 
da temeljni zakon ne ureja le tiste materije, ki izhaja iz samega naslova zakona, 
t. j. le ozke materije o pravosodnem, izpitu, temveč ureja tudi pravno prakso 
diplomiranih pravnikov pri sodiščih, drugih pravosodnih organih, v odvetništvu, 
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delovnih in drugih organizacijah, kadar je pravna praksa pri sodiščih pogoj 
za opravljanje pravosodnega izpita. Zato tudi osnutek republiškega zakona o 
pravosodnem izpitu sledi intencijam in sistematiki temeljnega zakona in obrav- 
nava poleg načel, ki urejajo opravljanje pravosodnega izpita, tudi temeljna 
načela glede opravljanja pravne prakse pri sodiščih. Republiški zakon o sodi- 
ščih splošne pristojnosti (Uradni list SRS, št. 20/65) daje v 26. členu predpise 
o določanju števila pripravniških mest pri sodiščih, o postavljanju pripravnikov 
po predsednikih sodišč in sredstvih za osebne dohodke tistih pripravnikov, ki 
so postavljeni za potrebe pravosodja. 

Temeljni zakon o pravosodnem izpitu določa različnost pravne prakse, ki jo 
opravljajo diplomirani pravniki pri sodiščih: 

a) v prvem odstavku 2. člena navaja diplomirane pravnike, ki dve leti 
opravljajo pravniško delo pri sodiščih ali v odvetniški pisarni; 

b) v drugem odstavku 2. člena so obravnavani diplomirani pravniki, ki 
opravljajo pravniško delo pri državnem, organu ali delovni ali drugi organi- 
zaciji, od tega pa najmanj eno leto pri sodišču ali v odvetniški pisarni; 

c) novoto v celotnem sistemu pravne prakse pri sodiščih podaja v temelj- 
nem zakonu o pravosodnem izpitu 3. člen, ki dovoljuje sodiščem, da spreje- 
majo na prakso diplomirane pravnike, ki so na delu pri državnem organu 
ali pri delovni ali drugi organizaciji, poleg njih pa tudi take diplomirane prav- 
nike, ki pri navedenih organih oziroma organizacijah niso na delu (praksa 
imenuje te diplomirane pravnike volonterje). 

Tako poleg ustaljene pravne prakse dosedanjih sodniških in odvetniških 
pripravnikov uvaja tedaj temeljni zakon o pravosodnem izpitu še dve novi 
vrsti pravne prakse pri sodiščih. Pri tem izrecno pooblašča republiški predpis, 
naj uredi način in pogoje za sprejemanje teh diplomiranih pravnikov v sodno 
prakso. To pooblastilo je izvedeno v predloženem, osnutku zakona o pravosod- 
nem izpitu, oziroma bo še podrobneje izvedeno v pravilniku republiškega se- 
kretarja za pravosodje in občo upravo, ki je predviden v 17. členu tega zako- 
nitega osnutka. 

3. Pogoj za opravljanje pravosodnega izpita je po določilih temeljnega za- 
kona o pravosodnem izpitu pripravniško delo, ki ga mora opravljati diplomi- 
ran pravnik v določeni dobi pred pravosodnim izpitom. Temeljni zakon pa 
podrobnejše definicije pravniškega dela ne podaja. Republiški zakon prepušča 
ugotavljanje pravniškega dela v vsakem posebnem primeru odločbi republiškega 
sekretariata. V odločbi republiškega sekretariata, zoper katero je po splošnih 
pravilih dopuščena sprožitev upravnega spora, bo republiški sekretariat na 
podlagi konkretnih podatkov ocenjeval, ali je diplomirani pravnik, ki se pri- 
javlja k opravljanju pravosodnega izpita, dejansko opravljal pravniško delo. 

4. Novota, ki jo uvaja osnutek republiškega zakona o pravosodnem izpitu, 
je možnost in dopustnost opravljanja popravnega izpita iz enega predmeta. 
Sedanja praksa pri opravljanju pravosodnega, izpita kaže, da je pri mnogih 
kandidatih pomanjkljivo znanje iz enega samega predmeta, pa bi mu z uvedbo 
popravnega izpita bila dana možnost, da svoje znanje v tem predmetu izpopolni. 
So pa tudi nasprotna, manjšinska mnenja, ki se zaradi celovite preizkušnje 
znanja pri pravosodnem, izpitu protivijo uvedbi popravnega izpita. 

5. V predlaganem osnutku republiškega zakona o pravosodnem izpitu so 
posamezna določila (na primer čl. 8, 9, 10, 14, 16 osnutka), glede katerih so 
mnenja deljena: ali naj se ta določila sprejmejo v republiški zakon ali pa naj 
se prenesejo v pravilnik, ki ga predvideva 17. člen tega osnutka. Ker je v pre- 
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težni večini pripomb predlog, naj ta določila ostanejo v zakonskem besedilu, 
jih kljub prvotnemu drugačnemu namenu iz zakonskega osnutka nismo izločili. 

Ob koncu pripominjamo, da bo republiški sekretar za pravosodje in občo 
upravo istočasno z razglasitvijo zakona objavil tudi pravilnik o pravosodnem 
izpitu in določil podrobnejše gradivo k izpitnemu programu. 

POROČILA 

Odbor za notranje-politična vprašanja in narodno obrambo republiškega 
zbora je na seji dne 16. decembra 1968 obravnaval osnutek zakona o pravosod- 
nem izpitu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo republiški 
sekretar za pravosodje in občo upravo. 

Odbor se je v načelni razpravi strinjal z osnutkom zakona in ugotovil, da 
je izdelan na podlagi predloga za izdajo* zakona in v njem vsebujočih načel. 
Odbor se je strinjal tudi z osnutkom pravilnika o pripravniški praksi diplo- 
miranih pravnikov pri sodiščih in o opravljanju pravosodnega izpita, ki je 
predložen k omenjenemu osnutku zakona. 

V podrobni obravnavi pa je odbor sprejel k osnutku zakona naslednje 
pripombe: 

K 8. členu: v drugem odstavku se 1. stavek dopolni tako, da se glasi: 
»Predsednik in člani izpitne komisije ter njihovi namestniki so imenovani 

izmed priznanih in izkušenih dplomiranih pravnikov.« 
Zadnji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Predsednik izpitne komisije določi za vsak posamezni izpit predsedujočega, 

člane izpitne komisije in tajnika.« 
Dopolnitve oziroma spremembe so potrebne v 1. odstavku zaradi tega, da 

se bolj opredeli pojem strokovne izkušenosti članov izpitnih komisij, v drugem 
odstavku pa so spremembe redakcijskega značaja. 

K 12. členu: besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Uspeh izpita ocenjuje komisija na seji iz vsakega predmeta posebej in 

v celoti iz vseh izpitnih predmetov z oceno »izpit opravil« ali »izpita ni opravil«. 
Sprememba je potrebna zaradi tega, ker tajnost seje ni obligatorna in se to 

prepusti odločitvi komisije. 
Del članov odbora pa je izrazil tudi ločeno mnenje k določbam 3. člena 

glede tega, da pripravniki volonterji (diplomirani pravniki iz prvega in drugega 
odstavka 3. člena temeljnega zakona o pravosodnem izpitu in iz tretjega od- 
stavka 1. člena tega zakona) nimajo pravice do< prejemanja osebnega dohodka 
pri sodišču, pri katerem opravljajo pripravniško prakso. To mnenje je izhajalo 
iz tega, da zakon o pravosodnem, izpitu ne bi smel izrecno* določati, da omenjena 
kategorija pripravnikov nima pravice prejemanja osebnega dohodka, ker to 
ne bi bilo v skladu z načeli plačevanja po delu. Večinsko* mnenje odbora pa je 
bilo, da gre v tem. primeru za tiste pripravnike, ki so se sami odločili, da pri- 
dobijo sodno prakso kot volonterji in bi črtanje takega, določila v zakonu o 
pravosodnem izpitu samo ožilo možnost pridobivanja prakse pod takšnimi po- 
goji, ker sodišča ne bi sprejemala pripravnikov volonterjev. 

Na podlagi omenjene obravnave in izjave republiškega sekretarja za pra- 
vosodje in občo upravo, da sprejema omenjene pripombe, odbor predlaga repu- 



472 Priloge 

bliškemu zboru, da sprejme osnutek zakona o pravosodnem izpitu v predlaga- 
nem besedilu skupno s pripombami k 8. in 12. členu. Zbor naj s sklepom določi, 
da bo predlog zakona izdelal izvršni svet. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanko Slavko Perger. 

Št.: 132-2/68 
Ljubljana, 18. 12. 1968 

Odbor za pravosodje in pravice občanov organizacijsko-političnega zbora je 
na svoji seji dne 14. januarja 1969 obravnaval osnutek zakona o pravosodnem 
izpitu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo republiški sekre- 
tar za pravosodje in občo upravo. 

V načelni obravnavi se je odbor v celoti strinjal s predlaganim zakonskim 
osnutkom, ker temelji na načelih, ki sta jih sprejela republiški in organizacij sko- 
politični zbor, ko sta dne 27. oziroma 28. maja 1968 sprejemala predlog za 
izdajo zakona o pravosodnem izpitu. Poleg tega pa je predloženi osnutek tudi 
v soglasju s temeljnim zakonom o pravosodnem izpitu. 

Pri obravnavanju zakonskega osnutka v podrobnostih pa je odbor predlagal 
tele dopolnitve oziroma spremembe: 

K 8. č 1 e n u : Prvi stavek v drugem odstavku se spremeni tako, da se 
izpusti beseda »priznanih«. S tem v zvezi odbor tudi ne soglaša s pripomba 
odbora za notranjepolitična vprašanja in narodno obrambo republiškega zbora 
k istemu členu in ki je predlagal, naj bi se ta odstavek dopolnil še z besedama 
»in izkušenih«. 

Odbor je bil mnenja, da je pojem priznanj in izkušenj preveč neopredeljiv 
in zato ne določa nobenega kriterija. Spričo tega je bil mnenja, da je umestne je 
določiti le osnovni pogoj, ki ga mora izpolnjevati član komisije, to je, da je 
diplomiran pravnik, medtem ko je treba presojo za konkretne primere prepustiti 
republiškemu sekretarju za pravosodje in občo upravo. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Predsednik izpitne komosije določi po potrebi enega izmed namestnikov 

kot predsedujočega, člane izpitne komisije in tajnika.« 
Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi jasnosti zakon- 

skega določila. 
K 12. členu : Za prvim stavkom v prvem odstavku se doda nov stavek, 

ki se glasi: »Ce je kandidat pri izpitu izkazal posebno znanje, komisija to ugo- 
tovi in posvedoči v spričevalu.« 

Odbor je načeloma soglašal s tem, da se uspeh izpita ne ocenjuje z redi, 
vendar je bila večina članov mnenja, da je prav, če se v spričevalo zaznamuje, 
da je kandidat pokazal pri izpitu resnično izredno znanje, ker bi bila to spod- 
buda za kandidatovo nadaljnje izpopolnjevanje, po drugi strani pa tudi eden 
izmed kriterijev, na katerega bi se lahko razpisne komisije, kjer bi kandidat 
zaprosil za zaposlitev, oprle. Ločeno od takega večinskega mnenja pa so nekateri 
člani menili, da ne bi kazalo uvajati te novote, kajti namen pravosodnega izpita 
je prav v tem, da kandidat dokaže, ali je sposoben za opravljanje pravosodnih 
funkcij, ne pa, s kakšnim uspehom jih bo opravljal. 

Odbor je tudi obravnaval spremembe, ki jih je predlagala zakonodajno- 
pravna komisija k 1., 2., 3., 4. in 17. členu ter jih v celoti sprejel. Odbor je 
tudi soglašal s spremembo prvega odstavka 12. člena, kot ga je predlagal odbor 
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za notranjepolitična vprašanja in narodno obrambo republiškega zbora, po 
katerem naj bi se besedilo prvega odstavka glasilo: »-Uspeh izpita ocenjuje 
komisija na seji iz vsakega predmeta posebej in v celoti iz vseh izpitnih pred- 
metov z oceno ,izpit opravil' ali ,izpita ni opravil'.« Sprememba je potrebna 
zaradi tega, ker tajnost seje ni obvezna in se to prepusti odločitvi komisije. 

Odbor predlaga organizacijsko-političnemu zboru, da zakonski osnutek 
sprejme skupaj s predloženimi dopolnitvami in, spremembami. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Jožeta Trošta. 

Št.: 132-2/69 
Ljubljana, 14. 1. 1969 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na seji dne 8. ja- 
nuarja 1969 obravnavala osnutek zakona o pravosodnem izpitu, ki ga je pred- 
ložil republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo. 

V načelni obravnavi k zakonskemu osnutku ni bilo pripomb. Komisija je 
ugotovila, da osnutek temelji na načelih, vsebovanih v predlogu za izdajo za- 
kona, ki sta ga 27. in 28. maja 1968 sprejela organizacijsko-politični in repu- 
bliški zbor skupščine SR Slovenije in da so ta načela v osnutku ustrezno iz- 
vedena. 

V obravnavi o podrobnostih je komisija predlagala naslednje spremembe 
v besedilu posameznih določb osnutka: 

K 1. č 1 e n u : termin »pravna praksa«, ki se uporablja v tem členu, ni 
usklajen z izrazi, ki se v istem smislu uporabljajo v 2., 4. in 17. členu (»praksa«) 
ter v 3. členu (»pripravniška praksa«). Zaradi jasnosti naj se uporablja v vsem 
besedilu zakona za isti pojem enak izraz. Ker prvi odstavek 1. člena pojmovno 
zajema vse pravilnike iz 2. in 3. člena temeljnega zakona o pravosodnem izpitu 
in tako tudi vse, na katere se nanaša predloženi osnutek republiškega zakona 
— bi bilo prav, da se na tem mestu postavi ustrezen izraz, ki se nato uporablja 
v vsem nadaljnjem besedilu, ali pa se zaradi enostavnosti v nadaljnjem be- 
sedilu uporablja skrajšani izraz (npr. »pravna praksa — v nadaljnjem besedilu: 
praksa«), 

K 2. č 1 e n u : besedilo »in so glede delovnih dolžnosti vezani na splošne 
akte delovnih skupnosti pri sodišču« se spremeni tako>, da se glasi: »in glede 
delovnih dolžnosti zanje veljajo določbe splošnih aktov delovnih skupnosti 
sodišč«. 

Sprememba je potrebna zaradi jasnosti določbe in ustreznejše pravne 
terminologije. 

K 3. členu: V prvi vrsti naj se besedilo »V času trajanja« nadomesti 
z besedama »Med trajanjem«; v zadnji vrsti pa se črta beseda »prejemanja«. 

Spremembi sta redakcijskega značaja. 
K 4. členu : začetek besedila naj se dopolni tako, da se glasi: »Zaradi 

hujše kršitve delovnih dolžnosti. ..« 
Komisija meni, da bi lahko le hujše kršitve delovnih dolžnosti povzročile 

predčasno prenehanje pravne prakse pri sodišču. Tudi sicer se v ustreznih 
splošnih aktih razlikujejo hujše in lažje kršitve delovnih dolžnosti, težje sank- 
cije pa so vedno vezane le na hujše kršitve. 

K 17. členu : po besedilu tega člena naj bi republiški sekretar za pravo- 
sodje in občo upravo izdal pravilnik o načinu sprejemanja diplomiranih prav- 
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nikov na prakso pri sodišču in njihovo razporejanje na delo pri opravljanju 
prakse, poleg tega pa še posebej predpise o prijavi k pravosodnemu izpitu in 
o poslovanju izpitne komisije. Vendar pa priloženi osnutek pravilnika vsebuje 
tudi določbe o prijavljanju k pravosodnemu izpitu in o poslovanju izpitne komi- 
sije, torej vso materijo1, ki se omenja v 17. členu zakonskega osnutka kot ma- 
terija različnih izvršilnih predpisov. Glede na to in ker je sicer smotrno, da se 
vsa ta materija uredi v enem izvršilnem predpisu — je komisija predlagala, da 
se besedilo' 17. člena ustrezno preuredi tako, da bi se glasilo1: 

»Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo predpiše s pravilnikom 
način sprejemanja diplomiranih pravnikov na prakso pri sodišču, njihovo raz- 
porejanje na delo pri opravljanju prakse, prijavljanje k pravosodnemu izpitu 
in poslovanje izpitne komisije.« 

Komisija je bila na seji seznanjena s predlogi odbora za notranjepolitična 
vprašanja in narodno obrambo republiškega zbora za dopolnitve oziroma spre- 
membe 8. in 12. člena zakonskega osnutka ter k tem predlogom ni imela 
pripomb. 

Št.: 132-2/69 
Ljubljana, 9, 1. 1969 

PREDLOG PRIPOROČILA 

o merilih za dopolnilno financiranje temeljnih izobraževalnih skupnosti 

Na podlagi poročila komisije republiškega in prosvetno-kulturnega zbora 
in razprave na 70. in 71. seji republiškega zbora o merilih za dopolnilno finan- 
ciranje temeljnih izobraževalnih skupnosti republiški zbor sprejema naslednje 

pripor očilo 

Republiški izobraževalni skupnosti priporočamo, da zagotavlja temeljnim 
izobraževalnim skupnostim posebna dopolnilna sredstva za osnovno izobraže- 
vanje pod naslednjimi pogoji: 

1. da je občinska skupščina predpisala v letu 1969 za financiranje vzgojno 
izobraževalnih dejavnosti, ki jih je po zakonu dolžna financirati, najmanj 3,2% 
prispevno stopnjo iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja in najmanj 60 % 
od ostalih prispevkov, razen od prispevka za up«rabo mestnega zemljišča; 

2. da predvidena proračunska potrošnja v občini v letu 1969 ne presega 
300 dinarjev na prebivalca; 

3. da se v primerih, ko izpolnitev pogojev iz prejšnje točke povzroči zni- 
žajne proračunske potrošnje v občini izpod 230 dinarjev na prebivalca, v spo- 
razumu med izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije, republiško izobraže- 
valno skupnostjo in skupščino občine določijo drugačni načini dopolnjevanja. 

Št.: 402-135/69 
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POROČILO 

o dopolnilnem financiranju temeljnih izobraževalnih skupnosti 

Skupna komisija republiškega in prosvetno-kultur- 
nega zbora je bila izvoljena na 49. seji kulturno-prosvetnega zbora, dne 
18. 12. 1968 in na 69. seji republiškega zbora, dne 26. 12. 1968. Komisija ob- 
žaluje, da ni bila realizirana misel nekaterih članov republiškega zbora, ki so 
predlagali, naj dobi novo začasno telo širši značaj medzborske komisije re- 
publiškega, gospodarskega in prosvetno-kulturnega zbora. Izvoljena komisija 
je v istem sestavu delovala že v mesecu decembru in to kot delovna skupina 
odbora za šolstvo prosvetno-kulturnega zbora in odbora za prosveto in kulturo 
republiškega zbora. 

Tako začasnemu odboru kot kasneje izvoljeni medzborski komisiji je bila 
■zastavljena naslednja temeljna naloga: priprava predloga o dopolnilnem finan- 
ciranju temeljnih izobraževalnih skupnosti v letu 1969. 

Načrt in obseg dela komisije 

Republiški izobraževalni skupnosti je z zakonom o izobraževalnih skup- 
nostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list št. 16/67) naloženo, 
da predloži Skupščini SR Slovenije v razpravo in potrditev merila, na osnovi 
katerih naj se oblikujejo obvezna sredstva posameznih temeljnih izobraževalnih 
skupnosti, merila za delitev dopolnilnih sredstev dopolnjevanim, temeljnim 
izobraževalnim skupnostim in pogoje, ki jih morajo posamezne občinske skup- 
ščine v svojih temeljnih izobraževalnih skupnostih izpolniti, da bi bile upravi- 
čene do dopolnilnega financiranja. Upoštevaje pravico predlaganja, ki jo v tem 
primeru daje zakon republiški izobraževalni skupnosti, je smatrala komisija, da 
njena bistvena naloga ni v predlaganju meril, ki jih mora sprejeti in nato pred- 
ložiti republiška izobraževalna skupnost, pač pa v kritični presoji in oceni skup- 
ščini predloženih meril in pogojev za leto 1969 ter v ugotavljanju tistih ele- 
mentov, ki naj bi jih republiška izobraževalna skupnost sprejela dodatno ali pa 
spremenila pri kreiranju meril in pogojev. Poleg tega je smatrala komisija za 
potrebno, da nakaže nekaj osnovnih misli in konkretnih predlogov, kako je 
urediti in postaviti pogoje dopolnjevanja nekaterih temeljnih izobraževalnih 
skupnosti v bodoče. S tem se seveda že zavzemamo, da je treba neenotno in 
neprestano se spreminjajoče dopolnjevanje nekaterih temeljnih izobraževalnih 
skupnosti oz. občinskih skupščin, ki v preteklosti kljub poskusom ni moglo 
biti zadovoljivo urejeno, sistemsko načrtno urediti tet spremeniti ustrezne člene 
zakona o financiranju temeljnih izobraževalnih skupnosti. 

Delo komisije 

Kot je že razvidno iz zapisa v prejšnjem poglavju tega poročila, je komisija 
proučevala različna merila in pogoje dopolnjevanja nekaterih temeljnih izobra- 
ževalnih skupnosti. S tem v zvezi so bili komisiji predloženi naslednji doku- 
menti : 

1. Predlog republiške izobraževalne skupnosti o pogojih dopolnjevanja de- 
ficitarnih temeljnih izobraževalnih skupnosti. 

2. Študija ekonomskega centra Maribor o oblikovanju sredstev za izobra- 
ževanje. 
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3. Študija poslanca republiškega zbora Ceneta Matičiča o sistemski ure- 
ditvi dopolnjevanja financiranja temeljnih izobraževalnih skupnosti. 

PO' proučitvi posameznih predlogov in študij je komisija zavzela naslednja 
načelna stališča: 

Ad 1. in 2. 
Predlog RIS in študija ekonomskega centra Maribor izhajata iz obstoječega 

stanja in poskušata ugotoviti naj optimalnejše pogoje dopolnjevanja v letu 1969 
in kasneje. Komisija je mnenja, da, morata predstavljati zadovoljivo osnovo 
postavljanja pogojev dopolnilnega financiranja v letu 1969. 

Ad 3. 
Studija poslanca Ceneta Matičiča predstavlja poskus trajnega sistemskega 

reševanja tega vprašanja. Komisija je mnenja, da more tovrstni pristop pri- 
spevati k sistemski ureditvi tega vprašanja, ki ga je nujno rešiti in sistemsko 
postaviti do konca leta 1969. S tem v zvezi priporočamo RIS, da skupno z 
ustreznimi institucijami do konca leta 1969 problem dodatnega financiranja 
sistemsko uredi in predloži Skupščini SR Slovenije v obravnavo- in potrditev. 

Mnenja smo nadalje, da je moč to nalogo rešiti tudi tako, da se izvoli nova 
medzborska komisija republiškega zbora in zborov delovnih skupnosti za pri- 
pravo sistema o dopolnilnem financiranju temeljnih izobraževalnih skupnosti, 
oziroma celotnega financiranja osnovnega izobraževanja. 

Na osnovi omenjenih sklepov komisije je republiška izobraževalna skupnost 
pripravila osnutek »Sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje (posebnih) 
dopolnilnih sredstev temeljnih izobraževalnih skupnosti v letu 1969«. 

Kot že omejeno je predloženi sklep republiške izobraževalne skupnosti 
sinteza meril in pogojev, do katerih sta prišla RIS in ECM. Predlagatelj tret- 
jega dokumenta poslanec Cene Matičič je s svoje strani prav tako predložil 
razširjeno in z grafikoni opremljeno študijo o sistemskem reševanju tega 
vprašanja. 

Temeljni elementi posameznih predlogov in študij 

I. 

Studija ECM »Oblikovanje sredstev za izobraževanje« izhaja iz analitične 
obravnave sedanjega stanja. Jedro problemov, okoli katerih je nanizana obrav- 
navana problematika, je v tem, kakšno konstrukcijo sredstev je treba postaviti 
tako v republiki kot v občinah, da bi bila za leto 1969 zagotovljena sredstva za 
potrebe osnovnega izobraževanja tako porazdeljena, da bi zagotovila sleherni 
od občin z zakonom določeni standard tovrstnega izobraževanja. 

Studija opozarja na vrsto pogojev, ki se medsebojno prepletajo in svoje- 
vrstno vplivajo na to osrednje vprašanje. Po mnenju sestavljalcev so te po- 
sebnosti zlasti v: 

— razlikah v doseženi dosedanji stopnji razvoja materialne osnove izobra- 
ževanja v posameznih območjih TIS, 

— razlikah v zajemanju družbenega proizvoda in nacionalnega dohodka 
prek veljavnega sistema družbenih dohodkov, 

— neenaki gospodarski in socialni strukturi v občinah, 
— različni velikosti občin in TIS in s tem, neenakih možnostih za uveljav- 

ljanje funkcije prelivanja in večjega ravnovesja med družbenimi potrebami 
znotraj ožjih regij, 
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— vplivu razlik v demografskih gibanjih in s tem v različnem pritisku na 
potrebo izobraževanja v posameznih regijah. 

Čeprav v reševanju temeljnega problema nujno naletimo na vse te poseb- 
nosti, ki same po sebi še niso proučene, je predlagatelj ECM mnenja, da je za 
leto 1969 moč doseči pravičnejši način dopolnjevanja občin na sledeči način: 

1. Na osnovi indikatorjev ekonomske moči: DP, ND, bruto formirana pro- 
računska sredstva, neto proračunska sredstva, števila prebivalcev in udeležba 
zaposlenih v številu prebivalcev, je treba razdeliti vse občine v tri skupine na- 
slednjih karakteristik: 

a) prva skupina predstavlja občine, ki ustvarjajo tolikšna lastna sredstva, 
da so presežki nad potrebnimi lastnimi sredstvi; 

b) druga skupina predstavlja občine, ki v glavnem ustvarjajo tolikšna lastna 
sredstva, da še vedno lahko pokrivajo lastne potrebe; 

c) tretja skupina predstavlja tiste občine, ki same ne morejo pokrivati 
svojih potreb. Vzroki tega stanja so predvsem posledice konkretne ekonomske 
in socialne strukture v dani občini. 

2. Ob presoji potrebe po dopolnilnem financiranju občin iz tretje skupine 
se zavzema predlagatelj za osnovno izhodišče, po katerem stopnje prispevkov 
in davkov v občinah, katerim so potrebna dopolnilna sredstva, ne morejo biti 
manjše od poprečnih analognih stopenj v vseh drugih občinah, ki financirajo 
svoje potrebe z lastnimi sredstvi. 

3. Predlagatelj tega dokumenta se načrtno zavzema za obvezno razmejitev 
tako imenovanega nujnega in obveznega standarda osnovnega izobraževanja od 
dodatnega, a še vedno potrebnega izobraževanja. Ta razmejitev je bila medtem 
že urejena in uzakonjena v noveli zakona o izobraževalnih skupnostih. 

4. Kar se tiče delitve med osebnimi dohodki in materialnimi izdatki je 
predlagatelj mnenja, da to razmerje ne bi smelo biti nižje od 80 : 20 v korist 
osebnih dohodkov. 

5. Kriterije, po katerih bi ocenili, da je občina v skladu s svojimi realnimi 
možnostmi izvršila obveze do področja izobraževanja, vidi predlagatelj v na- 
slednjih treh variantah: 

A. dopolnilna sredstva je vezati na določitev minimalnih stopenj, ki veljajo 
za vso republiko. V prikazanem primeru so te stopnje naslednje: 

— 3,2 % iz prispevka iz OD iz delovnega razmerja, 
—- 30% del prispevka iz osebnega dohodka kmetijstva, 
— 30% del prispevka iz OD obrtnih dejavnosti intelektualnih poklicev in 

avtorskih pravic in 
— 30% del občinskega prometnega davka od prodaje blaga na drobno. 
Glede na strukturo in obseg gospodarskih in drugih dejavnosti v tretji 

skupini ekonomsko najšibkejših občin je razvidno, da s temi poprečnimi stop- 
njami potrebe osnovnega izobraževanja ne morejo- biti pokrite. Za pokritje 
manjkajočega dela se mora torej vključiti RIS s svojimi dopolnilnimi sredstvi. 

B. Druga varianta je oblikovana z vidika maksimalne obremenitve za po- 
trebe izobraževanja. Tudi te stopnje so predlagane le kot kriterij za presojo, 
kdaj je občina izpolnila pogoje, ki.dovoljujejo vključevanje RIS s svojimi sred- 
stvi. Glede na oceno potrebnih sredstev v letu 1969 bi bile te maksimalne 
stopnje naslednje: 

—• 3,5 % iz prispevka iz OD iz delovnega razmerja, 
— 70% del prispevka iz kmetijstva, od obrtnih dejavnosti, od intelektu- 

alnih poklicev in od avtorskih pravic, ter 
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— 50% del občinskega prometnega davka od prodaje na drobno. 
Ta konstrukcija je bila prikazana zgolj kot princip. 
C. Tretja varianta izhaja iz misli, da je treba nastop RIS z dopolnilnimi 

sredstvi vezati na klavzulo, po kateri mora biti delež iz lastnih virov za potrebe 
izobraževanja vsaj tolikšen, kolikor znaša poprečno delež, izločen iz lastnih 
sredstev v vseh nedopolnjevanih občinah. 

6. Za vse variante je predlagana tudi klavzula, po kateri skupna sredstva 
za potrebo obveznega dela osnovnega izobraževanja v dopolnjevanih TIS po- 
prečno na glavo učenca ne morejo biti višja od poprečja v vsej skupini ne- 
dopolnj evanih. 

7. Funkcija dopolnjevanja naj bi se po predlogu ECM vršila prek tako 
imenovanega »solidarnostnega fonda« pri RIS. Ta fond naj bi se alimentiral 
prek posebne republiške stopnje za izobraževanje, 

Funkcioniranje tega fonda ni natančneje opisano. 
Člani komisije so predloženo študijo. ECM, obsega 64 tipkanih strani in 

32 strani tabelarnih prilog skrbno pregledali in kritično presodili. Ob tem so 
se izkristalizirala predvsem naslednja mnenja: 

1. Z vso pohvalnostjo je treba oceniti prizadevanje ECM, ki se je z anali- 
tičnimi in racionalnimi prijemi uspešno lotil proučevanja tega perečega in 
do sedaj le stihij no reševanega problema. 

2. Člani komisije se strinjajo z upoštevanjem vseh tu naštetih kriterijev, 
ki so pogojevali rangiranje vseh občin v tri kategorije. Pri tem je bilo posebno 
poudarjeno, da sta DP in ND sicer res tista dva kazalca, ki verjetno naj točneje 
prikazujeta ekonomsko sposobnost teritorialne enote, da pa istih dveh spričo 
pomanjkanja metodologije zajemanja ustreznih podatkov po občinah vsaj tre- 
nutno ni moč objektivizirati. Poleg tega so bili izraženi tudi opravičljivi po- 
misleki, ki izvirajo iz dejistva, da se DP in ND ne zajemata vedno tam, kjer 
se ustvarjata. Naslednji pomislek absolutiziranja teh dveh podatkov izvira iz 
definicije, po kateri računamo DP in ND le iz proizvodne sfere. Ti pomisleki 
so vodili komisijo do ugotovitve, da sta DP in ND sicer uporabna kazalca na 
ravni republike, istočasno pa skrajno nezanesljiva kazalca ekonomske moči in 
sposobnosti neke občine. 

3. Dokončno rangiranje občin v tri skupine je bilo izvedeno na, osnovi 
rangiranja občin po vseh parcialnih kriterijih. Komisija je mnenja, da je 
takšen pristop k ugotavljanju ekonomskih sposobnosti posamenih občin pra- 
vilen in priporoča RIS, da v svojih predlogih ta princip upošteva oziroma 
osvoji. 

4. Posebne pozornosti je bilo deležno dejstvo, da trendi bruto in pred- 
vsem neto proračunskih sredstev ne naraščajo vzporedno s trendi DP oz. ND.. 
Davčne obremenitve občana v občinah z višjih DP pc. so splošno nižje od 
analognih obremenitev občana v občinah z nižjim DP p. c. 

S tem v zvezi se že soočamo' z dejstvom, da odpadejo na občana v občinah 
z nižjim DP na prebivalca relativno višje obveznosti kot na občana v občinah 
z višjim DP na prebivalca. 

Komisija je prišla do ugotovitve in priporočila, da bi bilo v naslednjih 
letih kazno upoštevati tako imenovani »potencialni obseg neto proračunskih 
sredstev«. Pod tem pojmom razumemo tisto množino proračunskih dohodkov, 
ki jih je v dani občini ob upoštevanju poprečij v republiki dogovorjenih 
davčnih stopenj moč doseči. 
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Ta element postaja posebno važen v slučaju, če vežemo obvezne pogoje 
zadovoljevanja kot tudi dopolnjevanja na določeno stopnjo od neto proračun- 
skih dohodkov. 

5. Kar se tiče pogojev dopolnjevanja, zavzema komisija nedoločeno sta- 
lišče do druge variante, ki predvideva t. i. maksimalne stopnje obremenitve 
v dopolnjevanih občinah. 

6. Čeprav je komisija mnenja, da je tretja varianta lahko sprejemljiva, 
jo zaradi neizdelanosti in mnenja, da v danih okoliščinah teh stopenj ne moremo 
predvidevati za leto 1969, zavrača. 

7. Največ pozornosti je bila deležna prva varianta. Člani komisije so 
izrazili misel, da je v danih okoliščinah za leto 1969 sprejemljiva in realna. 

RIS je na podlagi 1. variante predloga ECM nato predložila naslednjo 
poenostavljeno formulacijo: 

RIS zagotavlja temeljnim izobraževalnim skupnostim dopolnilna sredstva 
v primeru: 

— da je občinska skupščina izločila v letu 1969 za financiranje izobraže- 
vanja na svojem območju najmanj 3,2 % iz OD iz delovnega razmerja in 

— 60% del iz ostalih prispevkov, razen od prispevka za mestno zem- 
ljišče. 

8. V razpravi o sposobnosti tistih občinskih skupščin, ki izkazujejo naj- 
nižje proračunske neto dohodke na prebivalca, je prišlo do izraza dejstvo, da 
morejo tudi ti minimalni kriteriji resno ogroziti ali celo onemogočiti tudi mi- 
nimalno zadovoljevanje ostalih proračunskih potrošnikov. S tem v zvezi sta 
se v diskusiji in razpravi pojavili naslednji ideji: 

a) Sleherna občina je dolžna v popolnosti — se pravi brez dopolnilnih 
sredstev — financirati svoje osnovno izobraževanje. Sele, ko bo ta pogoj iz- 
polnjen, se je moč pogovarjati o dopolnilnem financiranju — vendar sedaj 
ne osnovnega izobraževanja — pač pa ostalih proračunskih potrošnikov. 

b) Take občinske skupščine je potrebno1 zaščititi tako, da se poleg do- 
polnilnih sredstev TIS priznajo dodatna dopolnilna sredstva tudi občinski 
skupščini in to, čim bi izpolnitev minimalnih pogojev, ki jih omenjamo v 
7. točki tega poročila, povzročila znižanje proračunske potrošnje izpod 200 N din 
na prebivalca. 

Čeprav obe omenjeni ideji presegata polnomočje komisije, smo mnenja, 
da smo dolžni opozoriti Skupščino SR Slovenije na sicer izjemne in malo- 
številne primere, ki bodo po mnenju komisije spričo zelo velike disperzije 
proračunskih dohodkov p. c. (7 : 1) in spričo heterogenih ekonomskih in socio- 
loških pogojev, ki so karakteristični in za naše občine nedvomno nastopili. 
Zavedajoč se nevarnosti, ki jo tu odkrito omenjamo, smo priporočili RIS, da 
upošteva idejo1, ki jo omenjamo- v podtočki b) 8. točke. 

II. 

Na osnovi lastnih predlogov RIS, predloga ECM in priporočil naše ko- 
misije je sestavila RIS osnutek »Sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje 
dopolnilnih sredstev TIS v letu 1969«. Ob obravnavi tega sklepa, ki je priložen 
našemu poročilu, je sprejela komisija naslednje ugotovitve in priporočila: 

1. K poglavju II, točka A. 
V obravnavanju strukture cene pedagoške ure je komisija zelo kritično 

ocenila predloženo merik>, ki dovoljuje 20 % delež za administracijo in drugo 
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nepedagoško osebje. Po mnenju komisije je ta relacija zadovoljiva za zavode 
z manjšim številom pedagoških delavcev, pretirana pa za zavode, ki imajo po 
nekaj desetin učnega kadra. V tem primeru je moč administrativno in vod- 
stveno osebje ob smiselni racionalizaciji in integraciji raznih služb z ustreznimi 
ipd. službami na drugih zavodih skrčiti in zreducirati na racionalno mejo. 

2. Iz istih vzrokov, vendar na nekoliko višji ravni je komisija mnenja, da 
je cena pedagoške ure v posebnih osnovnih šolah prav tako previsoka. Upošte- 
vaje pomisleke, izražene v točki 1 in 2 tega poglavja, priporoča komisija RIS, 
da predložene cene pedagoških ur ponovno preveri. 

3. Sredstva za materialne izdatke so prikazana posebej — izven pedagoške 
ure. Komisija se zaveda, da bo predlagano povečanje 69% pokrivalo le po- 
večane stroške zaradi dviga cen v letu 1969. S tega vidika se tudi strinja, da 
ostane prikazano povečanje za leto 1969 izven obsega cene pedagoške ure. Ko- 
misija pa kljub temu priporoča, naj republiška izobraževalna skupnost ponovno 
prouči vključitev materialnih izdatkov v strukturo cene pedagoške ure za po- 
samezne vrste in kategorije šol. Mnenja smo, da je treba z letom 1970 ta 
princip dosledneje realizirati. 

4. Kar se tiče sredstev za fakultativno izobraževanje, je komisija pre- 
pričana, da istih načeloma ni moč ločiti od sredstev za obvezno izobraževanje, 
ki jih predpisuje zakon v t. i. A programu. Ta ločitev je rezultat trenutnega 
pomanjkanja sredstev za izobraževanje, nikakor pa ne posledica napačnega 
prepričanja, da izobraževalni program B ni nujen, niti potreben. Upoštevaje 
intencijo zakona, ki celotni program izobraževanja za leto 1969 le ločuje na 
dva dela A in B, je komisija zavzela stališče, da predvidena sredstva za fakul- 
tativno izobraževanje ne spadajo v okvir sredstev, ki jih mora RIS zagotoviti 
v okviru dopolnjevanja. Kot že rečeno, je z zakonom nedvomno določeno, da 
je treba zagotoviti sredstva, ki jih označujemo z A programom. S tem v zvezi 
priporoča komisija RIS, da črta obe variante D in ju zamenja z novo va- 
rianto, v katero je treba vnesti misel, da bo stopnja sredstev za fakultativno 
dejavnost določena šele po sprejetju občinskih proračunov, se pravi šele po 
tem, ko bodo potrebe po dopolnilnih sredstvih za realizacijo obveznega A 
programa že natančno določene. 

5. V pogledu pogojev za dodeljevanje dopolnilnih sredstev se je komisija 
odločila, da priporoči sprejem druge variante. Kot že rečeno, predvideva ta 
varianta poleg dopolnilnih sredstev TIS tudi dodatna dopolnilna sredstva ob- 
činskim skupščinam in to, čim povzroči izpolnitev minimalnih pogojev padec 
proračunske potrošnje izpod 200 N din na glavo prebivalca. Komisija se za- 
veda, da pomeni takšno* dopolnjevanje potreb občinskih skupščin načelno 
anomalijo, saj pomeni to, da bodo nekatere občinske skupščine za kritje potreb 
nešolskih potrošnikov upravičene do zahtevkov iz sredstev republiške izobra- 
ževalne skupnosti. Čeprav smatramo, da je to priporočilo nenačelno* in v bistvu 
zgrešeno, nas predvidevanja, ki jih v tem zapisu omenjamo, v to nenačelno 
priporočilo »nenačelno' prisiljujejo«. 

III. 

Študija poslanca republiškega zbora tov. Ceneta Matičiča ima namen po- 
iskati temeljne elemente sistemskega reševanja, tako formiranje sredstev za 
izobraževanje, kot tudi pogojev dopolnilnega financiranja. Komisija je mnenja, 
da za leto 1969 takšne sistemske rešitve še ni moč sprejeti. Ker je to poskus 
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uvajanja trajnejšega sistema v to področje, smatra komisija, naj bodo predlogi 
tov. Ceneta Matičiča izneseni in prezentirani na seji prosvetno-kulturnega 
zbora in republiškega zbora. 

Delo komisije je bilo ob skoraj slehernem obravnavanem problemu sprem- 
ljano z mislijo, da samo načelno in načrtno reševanje izobraževanja še ne more 
rešiti celotnega problema splošne potrošnje. Prav zaradi ugotovitve, da moramo 
pri obravnavanju sistemske rešitve financiranja izobraževanja izhajati iz kom- 
pleksne obravnava in ocene potreb vseh potrošnikov splošne potrošnje, se za- 
vzemamo za idejo imenovanja medzborske komisije republiškega in delovnih 
zborov Skupščine SR Slovenije. 

St.: 402-135/69 
Ljubljana, 15. 1. 1969 

PREDLOG ZAKONA 

o dopolnitvi zakona o prispevkih in davkih občanov 

1. člen 

V 101. členu zakona o prispevkih in davkih občanov (Uradni list SRS, št. 
7-59/67, št. 36-290/67, št. 5-12/68, št. 27-207/68 in št. 40-290/68) se dodasta novo 
drugo in tretji odstavek, ki se glasita: 

»Stopnje občinskega prispevka od avtorskih pravic smejo znašati največ 
3 %. Izjemno od določbe prejšnjega stavka sme znašati stopnja občinskega 
prispevka od avtorskih pravic največ 10 % od osebnih dohodkov od avtorskih 
pravic: 

1. doseženih od reklamnih slik, risb in plastik, reklamnih pisanih in go- 
vorjenih besedil, reklamnih filmov, diafilmov in diapozitivov, reklamne glasbe, 
kakor tudi od reprodukcij takih del; 

2. od raznih skic in risb, stripov, križank in drugih podobnih del; 
3. artistov, plesalcev in podobnih, doseženih na zabavno glasbenih pri- 

reditvah ; 
4. reproduktivnih umetnikov od izvedb glasbenih del na zabavah, plesih, 

športnih igriščih, kopališčih, razstaviščih, varietejih, gostinskih obratih in po- 
dobnih prireditvah. 

Ce se osebni dohodki od avtorskih pravic iz 3. in 4. točke prejšnjega, 
odstavka ustvarijo v organizaciji strokovnih združenj umetnikov in njihovih 
članov, sme znašati občinski prispevek od avtorskih pravic največ 3 %.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, 
učinkuje pa od 1. januarja 1969. 

31 
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OBRAZLOŽITEV 

V resoluciji o družbenoekonomskih izhodiščih za oblikovanje dohodkov 
in kritje potreb splošne porabe v letu 1969 je predvideno, da je treba čim prej 
sistemsko urediti področje kulture, pri čemer je mišljena samoupravna ure- 
ditev, zagotovitev stalnih virov financiranja in taka vloga republike, ki bo 
predvsem usmerjevalna in pospeševalna. Ker v času, ko so se sprejemali pred- 
pisi o prispevkih in davkih občanov in ko se je obravnaval proračun, ni bilo 
še mogoče sprejeti tudi zakona o sistemski ureditvi financiranja kulture in 
določiti za to področje stalnih lastnih virov, je bilo* v oceni proračunskih do- 
hodkov republike in občin predvideno, da naj bi se prispevki od avtorskih 
honorarjev izenačili in prelivali kot enoten in enak prispevek prek republi- 
škega proračuna v sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti. V bilanciranju 
prispevkov in davkov za splošno^ porabo je bilo torej predvideno, da bo v letu 
1969 obstajal praktično le republiški prispevek od dohodkov od avtorskih 
honorarjev in da občine tega prispevka ne bodo predpisovale. V zakonu o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o uvedbi republiških prispevkov, davkov in 
taks je bil v skladu s tako določeno politiko predpisan prispevek od dohodkov 
iz avtorskih honorarjev s stopnjo 15 % oziroma s stopnjo 30 % za dohodke od 
tako imenovanega komercialnega avtorstva (reklamne risbe, slike, diafilmi, 
stripi, glasbeni nastopi na zabavnih prireditvah in podobno). Te davčne stopnje 
naj bi nadomestile razmerja v letu 1968, ko je enotna republiška stopnja zna- 
šala 9%, občinske stopnje pa od 6% do 11%, kar je ustvarjalo med avtorji 
neenakopravne obveznosti. 

Občine sicer še niso sprejele svojih odlokov o davčnih instrumentih za 
leto 1969, kaže pa, da se vsaj nekatere ne nameravajo' odpovedati lanskim 
prispevkom, kar pomeni, da se bodo obremenitve avtorskih honorarjev po- 
večevale prek razumne mere in mimo prizadevanj republike, da bi se ob- 
davčitev dohodkov od avtorskih honorarjev izenačila. Ce posebej povzroča 
zmedo in spore tudi dejstvo, da je rok za sprejemanje občinskih predpisov 
podaljšan od 28. 2. 1969 in da se od 1. januarja dalje pa za čas, dokler občine 
ne izdajo svojih davčnih predpisov, uporabljajo poleg republiških tudi še lanske 
občinske stopnje. Koordinacijski odbor umetniških in avtorskih društev Ljub- 
ljana je zato postavil izvršnemu svetu zahtevo, da to stanje nujno uredi, ker 
so dohodki avtorjev preobčutno obremenjeni, in predlaga, da se za čas, dokler 
se občine ne odpovedo svojim prispevkom, ukine izvajanje republiškega zakona. 

Po mišljenju izvršnega sveta je treba vprašanje res nujno urediti, da se 
preprečijo nejasnosti, nesigurnost in nepotrebni dolgotrajni spori. Vendar ne 
v taki obliki, da bi se začasno ukinilo izvajanje republiškega zakona, ker bi 
to nasprotovalo v skupščini dogovorjeni politiki, marveč v taki obliki, da se 
zakon o prispevkih in davkih občanov z učinkovitostjo od 1. 1. 1969 naprej 
dopolni v tem smislu, da se možnost predpisovanja občinskih prispevkov limi- 
tira na stopnjo 3 % za prave avtorske honorarje oziroma na stopnjo 10 % za 
tako imenovano komercialno avtorstvo in da se hkrati spremeni zakon o uvedbi 
in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks v tem smislu, da se stopnja 
prispevka od pravih avtorskih honorarjev zniža od 15% na 12%, od tako 
imenovanih komercialnih avtorskih honorarjev pa od 30 % na 25 %. Tako bi 
maksimalna skupna obremenitev republike in občin pri pravih avtorskih 
honorarjih (na področju literature, znanosti, glasbe itd.) ostala neizpremenjena 
— 15 %, možnost skupne obremenitve komercialnih honorarjev pa bi bila limi- 
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tirana na 35 °/o, kar bi ustrezalo zahtevam koordinacijskega odbora umetniških 
in avtorskih društev, v skupščini dogovorjeni politiki o ureditvi financiranja 
kulture, pa tudi težnjam občin, da niso s tega področja povsem izločene. 

Izpad republiških dohodkov bo z znižanjem stopnje od pravih avtorskih 
honorarjev znašal približno 618 000 dinarjev in približno 844 000 dinarjev od 
znižanja stopnje za komercialno avtorstvo, skupaj torej okrog 1 462 000 di- 
narjev; občine pa pridobijo skupno okrog 2 300 000 dinarjev. 

Ureditev vprašanja obdavčenja avtorskih honorarjev je zaradi nejasnosti, 
ki trenutno vlada, in zaradi očitnih teženj nekaterih občin, da se ne odpovedo 
občinskim prispevkom, nujna. Z limitiranjem stopenj občinskih prispevkov in 
z istočasnim znižanjem republiških stopenj bo vprašanje urejeno, nejasnosti 
odstranjene in v bistvu vendarle zagotovljeno izvajanje politike, ki je bila za 
to področje dogovorjena v republiški skupščini. Hkrati pa limitiranje stopenj 
ne bo bistveno prizadelo občin, ker v splošni bilanci sredstev za kritje potreb 
splošne porabe niso bili predvideni občinski prispevki iz tega vira in ker zni- 
žanje republiških stopenj ter limiti vendarle omogočajo občinam, da iz tega 
vira ustvarijo dohodke v višini približno 2 300 000 dinarjev. 

Izvršni svet predlaga, da sprejme skupščina oba zakonska predloga po 
hitrem postopku v smislu 298. člena skupščinskega poslovnika. Nujnost je poleg 
že omenjenih razlogov utemeljena tudi še z dejstvom, da bo hitra rešitev tega 
vprašanja omogočila občinam pravilen pristop k stvari pri izdajanju občinskih 
predpisov, z odstranitvijo nejasnosti pa še preprečen povod za spore med 
avtorji in občinskimi skupščinami. Isti razlogi narekujejo tudi skrajšanje roka 
za uveljavitev predpisa v smislu 216. člena ustave in za določbo, da naj učinkuje 
zakon za nazaj od 1. 1. 1969. 

POROČILA 

Odbor za proračun republiškega zbora — poročilo z dne 23. 1. 1969. št. 
422-5/69. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
27. 1. 1969, št. 422-5/69. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, 
davkov in taks 

1. člen 

V 5. členu zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in 
taks (Uradni list SRS, št. 5-14/68 in št. 40-292/68) se v prvem odstavku stopnja 
»15 %« nadomesti s stopnjo »12 %«, v drugem odstavku pa se stopnja »30 %« 
nadomesti s stopnjo »25 %«. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, 
učinkuje pa od 1. januarja 1969. 

31» 
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POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
27. 1. 1969, št. 422-10/69: 

Odbor za proračun republiškega zbora — poročilo z dne 23. 1. 1969, št. 
422-10/69. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembi in dopolnitvi zakona o republiškem davku od prometa 
blaga na drobno 

1. člen 

V 1. členu zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno 
(Uradni list SRS, št. 40-293/68) se na koncu 3. točke pika nadomesti s pod- 
pičjem in se doda nova 4. točka, ki se glasi: 

»4. osebnih avtomobilov, razen od osebnih avtomobilov, od kateri se pla- 
čuje republiški davek od prometa blaga na drobno po 3. členu tega zakona.« 

2. člen 

V 5. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: 
»Stopnje občinskega davka od prometa blaga na drobno ne smejo pre- 

segati 4%, razen od prometa osebnih avtomobilov, alkoholnih pijač in alko- 
hola (etanola).« 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Pri obravnavi predloga zakona o republiškem davku od prometa blaga na 
drobno je bilo v razpravi na odborih skupščine dogovorjeno, da se bo takoj 
predložil predlog za spremembo omenjenega zakona, kolikor se bo ugotovilo, 
da druge republike niso predpisale minimalnih stopenj občinskega davka od 
prometa osebnih avtomobilov oziroma da niso ustrezno rešile vprašanja uskla- 
ditve stopenj občinskega in republiškega davka od prometa osebnih avto- 
mobilov. 

Z različno obdavčitvijo prometa osebnih avtomobilov po posameznih ob- 
činah oziroma republikah so občani glede plačevanja občinskega in republiškega 
prometnega davka v neenakem položaju, mimo tega pa povzroča neenaka 
obdavčitev osebnih avtomobilov tudi podjetjem za promet z motornimi vozili 
velike težave že od leta 1966 dalje, zlasti pri prodaji osebnih avtomobilov iz 
vzhoda (Skoda, Wartburg), ker so prodajne cene za ta vozila enotne na območju 
Jugoslavije. Ta podjetja so bila zato prisiljena prodajati osebne avtomobile 
prek svojih poslovnih enot v krajih, kjer skupne stopnje občinskega in re- 
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publiškega davka od prometa osebnih avtomobilov ustrezajo enotni prodajni 
ceni teh vozil. 

V raznih razpravah je bilo že večkrat ugotovljeno, da je nesmiselna 
medsebojna konkurenca v stopnji prometnega davka, še posebej pri avto- 
mobilih, kjer razlike v stopnji prometnega davka glede na velike vrednosti 
občutno vplivajo na maloprodajno ceno. Zvezni sekretariat za finance je na 
pobudo nekaterih republik že meseca junija 1968 sklical sestanek republiških 
sekretarjev za finance, na katerem je bilo dogovorjeno', da naj bi republike 
uskladile stopnje republiškega in občinskega davka od prometa osebnih avto- 
mobilov. 

Ker je SR Slovenija zvišala stopnjo republiškega davka od prometa blaoa 
na drobno in predpisala minimalno stopnjo občinskega davka od prometa 
osebnih avtomobilov, druge republike pa so konec leta 1968 uvedle republiški 
davek od prometa blaga na drobno, niso pa predpisale minimalnih stopenj 
občinskega davka od prometa osebnih avtomobilov, so sedaj velika odstopanja 
v stopnjah republiškega in občinskega davka od osebnih avtomobilov po po- 
sameznih republikah, in sicer: 

Republiški 
prometni 

davek 

Občinski 
prometni 

davek 
(v poprečju) 

Skupaj 
v •/. 

Hrvatska 
Srbija 
Bosna in Hercegovina 
Slovenija redni 

dodatni 
Makedonija 
Črna gora 

3 
1,5 
2,5 
3,5 
1,5 
2,5 
3 

6 
4,5 
5,5 
9 

Za koliko so v SR Sloveniji zaradi višje stopnje prometnega davka ne- 
kateri tipi vozil dražji kot v SR Srbiji, je razvidno iz naslednjega pregleda: 

lip vozila: dinarjev 

Zastava 750 867 50 
Fiat 850 standard 1 091 55 
Fiat 850 special 1 137 00 
Fiat 1100 R 1 345 45 
Zastava 1300 1 432 75 
Fiat 124 1 576 00 
Fiat 125 1 80100 

Glede na tako velike razlike v ceni je razumljivo, da se bodo kupci iz 
SR Slovenije odločali za nakup osebnih vozil v SR Srbiji, s tem pa bo SR 
Slovenija izgubila poleg republiškega in občinskega davka od prometa blaga 
na drobno tudi 20 % participacijo na zveznem prometnem davku. 

Druge republike sicer zagotavljajo, da bodo v bližnji prihodnosti ustrezno 
rešile problem neenake obdavčitve osebnih avtomobilov, nimamo pa nobenega 
zagotovila, da bodo to tudi storile. V predlogu zakona se zato predlaga opro- 
stitev republiškega davka od prometa osebnih avtoombilov, razen od osebnih 
avtomobilov, ki jih uvažajo občani in civilne pravne osebe, od katerih se pla- 
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čuje republiški davek od prometa blaga na drobno v občini, v kateri je sedež 
oziroma stalno prebivališče uvoznika (občana oziroma civolno pravne osebe). 

S predlagano oprostitvijo bi bil oproščen plačila republiškega davka od 
prometa blaga na drobno samo promet osebnih avtomobilov v Jugoslaviji, tj, 
notranji promet, od katerega se plačuje republiški in občinski davek od pro- 
meta blaga na drobno po stopnji, ki velja v kraju, v katerem je bilo vozilo 
prodano. Z oprostitvijo republiškega davka od prometa osebnih avtomobilov 
se bomo približali obdavčitvi osebnih avtomobilov v SR Hrvatski, še vedno pa 
bo v SR Sloveniji za 1 % višja stopnja kot v SR Srbiji. 

Predlagamo, da bi politiko usklajevanja stopenj prometnega davka od 
osebnih avtomobilov prepustili občinam. Kolikor bodo druge republike kasneje 
predpisale višje stopnje prometnega davka od osebnih avtomobilov, naj potem 
občine v SR Sloveniji usklajujejo svoje stopnje s stopnjami v drugih republikah 
oziroma občinah. Zato predlagamo tudi dopolnitev 5. člena zakona o republi- 
škem davku od prometa blaga na drobno, da bo iz določb zakona jasno izhajalo, 
da občine lahko predpišejo stopnje občinskega davka od prometa osebnih avto- 
mobilov tudi višje od 4 %. 

Še naprej pa se plačuje dodatni davek od prometa osebnih avtomobilov 
po stopnji 1,5 %. 

Efekt oprostitve republiškega davka od prometa blaga na drobno bi znašal 
4 milijone dinarjev. Ponovno pa poudarjamo, da bi bil izpad republiškega in 
občinskega prometnega davka še mnogo večji, če zadržimo sedanjo stopnjo 
republiškega prometnega davka. Ob rebalansu republiškega proračuna (pred- 
vidoma v drugem polletju letos) bomo upoštevali tudi efekte te oprostitve. 

POROČILA 

Odbor za proračun republiškega zbora — poročilo z dne 23. 1. 1969, št. 
421-13/69. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
27. 1. 1969, št. 421-13/69. 

VOLITVE, RAZREŠITVE IN IMENOVANJA 

ki jih je opravil republiški zbor Skupščine SR Slovenije na svojih sejah 
dne 23. in 30. januarja 1969 

Izvolijo se: 

1. za sodnika okrožnega sodišča v Celju: 
Boris Debič, sodnik občinskega sodišča v Žalcu; 
2. za sodnike okrožnega sodišča v Ljubljani: 
Andrej H rova t, sodnik občinskega sodišča II v Ljubljani; 
Marjan Kos, sodnik občinskega sodišča I v Ljubljani; 
Breda Lokar-Gaspari, sodnica občinskega sodišča II v Ljubljani; 
dr. Janez Tomi ne c, sodnik občinskega sodišča I v Ljubljani. 
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SEZNAM GOVORNIKOV 

Republiški zbor 

Belopavlovič Niko: 169 
Boštjančič Dolfka: 60 
Brumen Ivan: 67 
Bule inž. Marko: 68 
C v e n k Miran: 172 
Č e s n i k Janko : 86, 88 
Damjan dr. Viktor: 149 
Flis Drago: 16 
Forte Karel: 86, 142 
Franko Ivan: 137 
Gorjan Božidar: 127 
Hafner Vinko: 42, 73 
Hladnik dr. Polde: 59 
Hočevar dr. France: 167 
I v kovic Marija: 126 
Jakofčič inž. Slavko: 132 
Jonak Radoslav: 12, 14 
Jurančič Zdenka: 65, 140 
Kavčič Stane: 5, 7, 10 
Klemenčič inž. Ivo: 7, 10, 11 
Klemenčič Milan: 15 
Kolar Franci: 87, 91, 95, 98, 120, 170 
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